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резюме:
В статията се разглежда творческа задача за създаване на 

сценарий за светлинно шоу по музиката от електронната творба 
„Ориент експрес“ на Жан-Мишел Жар. Задачата е една от 
многото творчески задачи, поставени на учениците от 6. клас 
на общообразователното училище в България в електронния 
учебник към учебния комплект по музика на издателство 
„Просвета +“ [6]. Тази, както и други творчески задачи, е 
конструирана така, че, освен да създаде импулс за градене, за 
създаване на нещо ново и красиво, да провокира фантазията 
на учениците и потребността им да творят, да изразяват себе 
си чрез съзидание, но също и съдържа необходимостта да се 
опознае в детайли и от различни страни музикалният образ, 
върху който ще се изгради видеото, който ще бъде обогатяван 
и доизразяван със средствата на светлината. Естествено, 
техническите детайли за създаване на светлинно шоу не 
са представени на шестокласниците, от тях се изисква да 
опишат светлинните ефекти, които считат за най-пълноценно 
отразяващи спецификата на музиката по най-впечатляващия 
начин. За улесняване на тяхната работа са посочени критерии, с 
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които да се съобразяват при изпълнение на задачата. Предвидени 
са също и подготвителни задачи, осигуряващи впечатленията, 
които да послужат като база за фантазните образи на 
шестокласниците. Условието на задачата изисква разделяне на 
класа на отделни екипи и състезание между тях. Тази форма на 
решаване е предпочетена пред общото изпълнение на задачата 
в класа, където се създава единствен сценарий, тъй като при 
екипната работа се възпитава комуникативност, толерантност, 
способност за пренебрегване на собственото его в името на 
общия успех.

ключови думи:
светлинно шоу, електронна музика, Жан-Мишел Жар, 

електронен учебник, творческа задача, работа в екип.
Abstract:
The article examines the creative task of creating a scenario for 

a light show on the music of electronic work „Orient Express“ by 
Jean-Michel Jarre. The task is one of the many creative tasks assigned 
to the students of the 6th grade of the general education school in 
Bulgaria in the electronic textbook included in the music education 
kit of Prosveta + Publishing House [6]. This, as well as other creative 
tasks, is designed in such a way that, besides creating an impulse to 
build and to create something new and beautiful, to provoke students’ 
fantasy and their need to create, to express themselves through 
creation, but also to the need to know in detail and from different 
aspects the musical image, on which the video will be built, which 
will be enriched and expressed up with the means of light. Naturally, 
the technical details for creating a light show are not presented to the 
sixth graders, they are required to describe the lighting effects they 
consider to best reflect the specificity of music in the most impressive 
way. To facilitate their work, criteria are specified to comply when 
fulfilling the task. Preparatory tasks are also assigned to provide the 
impressions that will serve as the basis for the fantasy images of the 
sixth graders. The condition of the task requires division of the class 
into separate teams and a race between them. This form of solution is 
preferred to the joint fulfilling of the task in the class where a single 
scenario is created, since teamwork is fostering communicativeness, 
tolerance, ability to ignore one’s own ego in the name of the team’s 
success.



7

key words:
light show, electronic music, Jean Michel Jarre, electronic textbook, 

creative task, teamwork.

Увод
В днешното забързано време с неограничен достъп до инфор-

мация, която не винаги е качествена, с все по-преобладаващи кон-
суматорски нагласи у младите хора, с плашещо зачестяване на 
случаите на ученическа агресия, е от особено голямо значение 
да се потърсят начини за възпитаване у младежите на човечност, 
на качества като съпричастност, емпатия, способност за вниква-
не в емоционален свят, който не е нашият собствен. Остротата 
на проблема налага всички, работещи в сферата на образовани-
ето, да поставят тази задача като свое първостепенно задълже-
ние. В това отношение водеща роля се полага на обучението по 
литература, както и на това по музика и изобразително изкуство. 
Възможностите на учебните дисциплини от естетическия цикъл и 
конкретно – на музиката, като изкуство, въздействащо директно 
и непосредствано върху емоционалния свят на възприемащия – 
да се повлияе положително върху развитието на такива качества 
у подрастващите, са много големи. Затова е особено необходимо 
в услуга на тази цел да бъдат използвани всички компоненти на 
обучението, както и да се прилага многообразие от педагогически 
подходи и средства. Важни, а всеки учител ще прибави – и автори-
тетни сред тези средства са учебниците, а между тях се откроява 
учебното помагало електронен учебник, като по-ново, интересно, 
обединяващо информацията от печатното издание на съответния 
учебен комплект, компактдисковете с музикални произведения 
и допълнителни ресурси, включващи задачи, информация, която 
обогатява преподаваната в печатния учебник, подбрана музика за 
слушане. В електронния учебник, който разглеждам като пример 
за такива подходи – част от учебния комплект по музика на изда-
телство „Просвета +“ [6], тези ресурси са разнообразени също и с 
богат илюстративен материал – фотогалерии, снимки, видеоклип, 
таблици, схеми; тестови задачи; занимателни задачи като пъзели, 
кръстословици, игри; и не на последно място – творчески задачи, 
адресирани към въображението на младите хора. Сред ползите от 
прилагането на новото учебно помагало е и това, че начинът на ра-
бота с електронния учебник се доближава до обичайните и пред-
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почитани от подрастващите начини за търсене на информация и 
за прекарване на свободното време.

Творческите задачи в електронния учебник по музика са орга-
низирани по начин, не само отправен към креативното мислене, 
но и изискващ вживяване, чувстване, вникване, разбиране на му-
зиката, която е основа на това, което ще се създава от учениците. 
Една от тези задачи, насочена пряко към доближаване на емоцио-
налния свят на едно музикално произведение до емоционалния 
свят на ученика от 6. клас, до вникването по атрактивен начин в 
изразната палитра на композитора, е създаването на сценарий за 
светлинно шоу към електронната музикална творба „Ориент екс-
прес“ на Жан-Мишел Жар.

Подготвителни задачи
Естествено, ако се постави без подготовка, такава задача би ос-

тавила учащите неподготвени, което би ги обезкуражило. За да се 
предотврати това, отначало в електронния учебник се прослушва 
произведението, което е предвидено като музикален пример за 
електронна музика и в печатния учебник, т.е. прозвучаването на 
творбата на Жан-Мишел Жар в урока не нарушава и не утежнява 
естествения му ход. На учениците се предлага информация за ком-
позитора, за характерни изразни средства, за съчетаването на то-
нова творба с визуални ефекти, създавани с лазер, което е негов 
ярък и запомнящ се стилов похват и прави музиката му много по-
въздействаща. След това на шестокласниците се предлага да по-
търсят в интернет видео със запис на музикално-светлинно шоу 
на Жан Мишел-Жар. От учащите се изисква да подберат този клип, 
който ги впечатлява най-много, да го запишат с телефоните си, да 
представят предпочетените от всеки записи и от всичко показа-
но да изберат най-ефектния клип. Тази задача, предвид това, че се 
изпълнява по начин и със средства, присъщи на младото поколе-
ние, се харесва и към изпълнението ѝ се пристъпва с удоволствие. 
По-късно, когато преглеждат записите, учащите се увличат от кра-
сивите светлинни ефекти, от богатството и разнообразието им, от 
въздействащото съвпадение на изразните средства на музика и 
светлина. След като вече са преминали индивидуалния избор на 
всеки ученик, от записите се подбират най-атрактивните, а спо-
рът, аргументите на всеки, който разпалено защитава собствения 
си избор, засягат не само видеоефектите, но и музиката, и нейния 
характер.
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Създаване на сценарий за светлинно шоу
След решението на тази задача шестокласниците имат първо-

начално натрупаните впечатления за светлинно шоу, които да из-
ползват като база за собствено творчество и задачата да съставят 
свой сценарий вече им изглежда не само осъществима, но и при-
мамлива. Примамва ги възможността да изпробват своята фанта-
зия, да изразят както произведението, така, по особения начин на 
интерпретатора – и себе си – в светлина и музика.

За да се направи процесът по решаване на задачата още по-
вълнуващ, на шестокласниците се предлага да се разделят на ня-
колко екипа, които да се състезават за най-точно пресъздаващ ха-
рактера на музиката и най-интригуващ сценарий. След това всеки 
участник трябва да предложи пред останалите членове на своя 
екип идеите си за светлинни ефекти към електронната музикална 
творба. За по-добро ориентиране в условието на задачата са под-
сказани критериите за съставяне, с които шестокласниците трябва 
да се съобразят. Естествено, технически подробности за съставя-
не на сценарий не са представени. Всички критерии са изработени 
така, че акцентът в тях да пада върху връзката на светлина и музи-
ка. Критериите са:

- Как ще се съчетават светлинни и звукови ефекти – доколко 
визуалните впечатления ще следват плътността – силата – на зву-
чене, как ще бъде „изобразен“ ритъмът, който е основно изразно 
средство;

- С какви цветове ще се означи всеки музикален елемент. 
Моментите с по-високо напрежение могат да се представят в топ-
ли цветове, по-спокойните – в студени. Естествено, учениците имат 
свободата да предпочетат колоритът да бъде контрастен на напре-
жението, но решението за такова очевидно несъответствие на зву-
ков и видим образ трябва да бъде добре обосновано, в противен 
случай сценарият може да изпадне от класацията;

- Колко бързо ще се сменят светлинните „сцени“. Изборът е свър-
зан с впечатленията от  това, дали музиката по-скоро изобразява 
събития или обрисува състояние, от степента на интензивност на 
действието, от темпото на „повествованието“;

- Дали ефектите ще следват един след друг на принципа на кон-
траста, или светлинните впечатления ще се градират по зрелищ-
ност; 
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- С какъв ефект ще бъде отбелязана кулминацията. Това зави-
си от преценката, кой е кулминационният момент в музикалната 
творба, доколко е ярък, дали е подготвен постепенно, или се поя-
вява внезапно.

Индивидуалните предложения за сценарии се представят във 
всеки екип. Членовете могат да изберат, дали всеки участник ще 
представя цялостен сценарий, или ще дава предложенията си за 
отделни сцени, като след обсъждане в екипа ще се подбира най-
сполучливото предложение. Последният начин на работа обикно-
вено е по-лесен, но съществуват повече вероятности да не доведе 
до много удачен резултат. Причини за това могат да бъдат разли-
чия в стила на предложенията, а оттам – и усещане за „разпокъ-
саност“ на общия сценарий. Другият подход – изборът на едно от 
представените индивидуални сценарии може да доведе до излиш-
ни разногласия  в екипа. Съобразявайки се с това и отчитайки спе-
цификата на класа, учителят може да препоръча единият от двата 
начина на работа за всеки екип. След като сценариите на всички 
екипи са готови, те се представят пред класа. Учениците заедно из-
бират най-впечатляващия и най-точно съответстващ на музиката.

Заключение
Тази задача носи ярък творчески импулс, който заразява със 

съзидателна енергия всеки, който се ангажира с изпълнението ѝ. 
Друга важна особеност, засягаща конструкцията на условието е съ-
държащата се в него необходимост да се опознаят много и различ-
ни характеристики на музикалния образ. Сполучливото решаване 
подтиква учениците, вече мотивирани да успеят, да наблюдават 
по-съсредоточено, да анализират, да съпоставят, за да извлекат 
възможно най-много и съществени особености на тоновата твор-
ба, които да бъдат основа за обрисуване на характера на звучаща-
та музика чрез светлина. Не на последно място е и изискването за 
работа в екип, при което в хода на решаването се създават умения 
за сътрудничество, за взаимопомощ, за точна и справедлива пре-
ценка, необходима, за да се избере наистина най-качественият от 
всички проекти. Този проект трябва да може да осигури конкурен-
тоспособността на „продукта“, който екипът ще предложи пред це-
лия клас, а избирането му е от полза на възпитаването на отстъп-
чивост у отделната личност, на пренебрегване на собственото его 
в името на общия успех.
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технологии за 3d принтиране в обучението по 
Сценография

доц. Весела Статкова

3d printing technologieS in the educAtion in 
ScenogrAphy

Assoc. Prof. Vessela Statkova

Процесът на 3D-принтиране е един от най-бързо развиващи-
те се и налагащи се през последните години технологични фено-
мени -  процес на материализация на виртуален модел, при кой-
то се изработва триизмерен физически обект от цифров файл. 
Екстремното развитие на тази технология неизменно отправя 
предизвикателства в сферата на образованието. В рамките на 
обучението в специалност Сценография в АМТИИ студентите 
получават не само теоретична, но и практическа подготовка за 
работа с 3D-принтер при създаване на макетите към учебните 
си проекти. Включването на  технологиите за 3D-принтиране в 
учебната програма е предпоставка за изграждане на конкурент-
носпособни и подготвени за предизвикателствата на бъдещето 
специалисти.

ключови думи: 
3D-принтиране, образование, сценография
keywords:
3D printing, education, scenography

Процесът на 3D-принтиране е процес на материализиране на 
цифровите данни. Създаването на физически 3D-модел става чрез 
последователно наслагване на тънки слоеве материал до изграж-
дането на целия обект. Всеки от тези пластове може да се разглежда 
като тънък хоризонтален разрез на обекта. Дескриптивните данни 
на формата на виртуалния обект се сумират в 3D-файл, който може 
да бъде създаден чрез специализиран софтуер за 3D-моделиране 
или чрез тримерно сканиране на вече съществуващ реален пред-
мет с помощта на тримерен лазерен скенер или чрез фотограме-
трия – с помощта на дигитална камера и специализиран софтуер.

За разлика от старите методи на производство на изображения, 
при които машините отнемат материал, 3D-принтерът прибавя ма-
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териал. Този метод предлага съвършено различна логика на съз-
даване на предмета и това го прави революционен и приложим 
във все повече сфери на човешката дейност. 3D-принтери вече се 
използват за целите на строителството и архитектурата. Факт са 
първите 3D-принтирани архитектурни елементи и сгради, както и 
цялостни или частични сценични декори и костюми в театъра и в 
киното.

Работата с 3D-софтуер помага много в процеса на генериране 
на сценографската идея. Дигиталното проектиране осигурява на 
сценографа възможност бързо да провери и проследи мащабите, 
съотношенията  и движението на формите в пространството, него-
вата трансформация във времето – да моделира времепростран-
ството.

В творческия процес 3D-принтерите могат да бъдат използвани 
с цел по-бърза и по-ефективна работа, за оптимизиране на работа-
та по създаване на макета, особено що се отнася до по-фини детай-
ли и конструкции. Едно от основните предимства обаче е възмож-
ността за лесна корекция на виртуалния прототип и за принтира-
нето му не само в различни мащаби, но и в реален размер. 

Съществуват различни технологии на принтиране – разликата е 
в начина, по който се наслагват слоевете. Някои методи използват 
топене или размекване на материала за производството на слое-
ве. Двете най-често срещани технологии за 3D-принтиране са:

- Селективно лазерно синтероване (спичане) (Selective Laser 
Sintering - SLS)

- Отлагането на разтопен материал (Fused Deposition Modeling 
- FDM) 

Усилията на специалистите, разработващи 3D-принтери, са 
насочени не само към към високо професионалните и скъпи тех-
нологии, но и към т. нар. бюджетни принтери, които всеки, който 
притежава достатъчно познания в областта на електрониката, би 
могъл да сглоби сам.

През 2006 г. се появиха първите принтери с отворен код – т. 
нар. потребителски 3D-принтери, произлезли от принтера RepRap, 
които използват FDM-технология, а за материал термопластмаси 
като ABS или PLA.

Все по-разнообразни стават материалите за принтиране – с 
различен химически състав, качество и цвят, основно групирани в 
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няколко категории: пластмаса, гума, метал, многообразни техниче-
ски изкуствени смоли, устойчиви на натоварване, издържащи ви-
сока температура, позволяващи създаването на функциониращи 
прототипи. Двукомпонентните принтери могат да принтират обек-
ти, изградени от няколко различни вида и цветове пластмаса или 
едновременно от метал и пластмаса.

Все по-разпространени стават и онлайн-услугите за 3D-прин ти-
ране. Такива платформи са shapeways, 3D Hubs, i.materialise, sculpteo 
и др.

Съществуват и редица обществени платформи за обмен на 
3D-файлове. Най-популярният сред тези платформи е thingiverse.
com – мястото на MakerBot-обществото за обмен на 3D-файлове. 
Съдържанието е напълно безплатно, въпреки че някои права 
са ограничени само за нетърговска цел. Подобна платформа е и 
youmagine.com, която се управлява от Ultimaker, друг голям произ-
водител на 3D-принтери. 

Всички тези плаформи предлагат и голям избор от готови мо-
дели, част от които се предлагат за безплатно ползване, а други се 
продават. Тези модели подлежат на модифициране и също биха 
могли да бъдат ползвани като елементи при създаването на диги-
тални прототипи и макети на дизайнерски проекти. Задължителна 
предпоставка обаче е познаването на процеса на 3D-принтиране, 
ориентацията в разнообразието от материали, но преди всичко 
умението за боравене с 3D-софтуер.  

Наред с използването на професионални програми за тример-
но моделиране междувременно се появиха и лесни за използва-
не приложения, много често със свободен достъп. Понякога те са 
достатъчни за създаването на авторски проект, стига да вложим 
необходимата доза въображение и експериментаторски дух.

Това екстремно бързо развитие на технологиите за 3D-прин-
ти ра не неизменно отправя предизвикателства в сферата на 
обра зо ва нието.  В рамките на учебния процес в специалност 
СЦЕНОГРАФИЯ в АМТИИ приложението на технологиите за 
3D-прин ти ра не е вече факт. Студентите са включени в реални про-
екти, което им дава възможност не само теоретично да бъдат под-
готвени, но и на практика да работят с 3D-принтер при създаване 
на макетите към учебните си проекти. Така те ще бъдат уверени и 
конкурентноспособни в бъдещата си професионална работа.
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Работата с 3D-принтер спомага за усъвършенстване на проце-
са на проектиране –  виртуалният проект или части от него могат 
директно да бъдат материализирани и проверени на практика. 
По този начин много точно се прогнозира крайният резултат при 
реализацията на макета, а впоследствие и на декора и костюмите. 
Подобни умения биха спестили на бъдещия сценограф редица не-
доразумения в работата с постановъчния екип на спектакъла по 
време на фазата на реализация в изпълнителските ателиета.

3D-принтирането като процес на материализиране на диги-
талния прототип дава възможност за изследване на дадена идея 
преди тя да бъде реализирана - за изработването му е необходимо 
аналитично осмисляне на формата в процес на свободно експери-
ментиране и незабавна реална проверка. 

Всичко това го прави неотложен и необходим инструмент в съ-
временното обучение по сценография.
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риСунката – начало и оСнови
доц. Крикор Касапян

the drAwing - beginning And foundAtion
Assoc. Prof. Krikor Kasapyan

резюме:
Настоящата статия има за цел да даде най-обща информация 

на читателя за възникването на рисунката и нейното развитие 
през различните епохи до Ренесанса. Тя маркира в основни 
линии етапите и посоките на това развитие. То е многопосочно 
и разнообразно, като основно се влияе от философията и 
идеологията на времето - от праисторическите рисунки, 
неподчинени на никакви научни норми, преминавайки през 
канон в Египет, по-късно във Византия и рисунка използваща 
закономерностите в натурата , първо в Гърция и по-задълбочено 
в Ренесанса. Посоките на развитие в засегнатите периоди са 
запазили своето значение и влияние във времето, като на 
тяхна основа са се надграждали различни стилове, течения и 
движения в рисунката. Този процес на търсене и интерпретиране 
продължава и до днес. 

ключови думи: рисунка, развива
Abstract:
This article aims to give the reader the most general information 

about the origins of the drawing and its development throughout the 
different ages to the Renaissance. It marks in essence the stages and 
directions of this development. It is multi-directional and varied, 
primarily influenced by the philosophy and ideology of the time - 
from prehistoric drawings not subject to any scientific norms, passing 
through a canon in Egypt,  later on in Byzantium and a drawing using 
the laws of nature, first in Greece and deeper in the Renaissance. The 
directions of development in the periods concerned have preserved 
their importance and influence over time, building on them different 
styles, trends and movements in the drawing. This search and 
interpretation process continues to this day.
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Въпросът за рисунката винаги е бил актуален и точно затова из-
следван и анализиран. Тя е един сегмент от изкуството – дейност, 
имаща  както практическо, така и естетическо приложение. В този 
смисъл рисунката е нещо, от което човекът постоянно изпитва не-
обходимост: при това едновременно - необходимост да създава, 
а също и да изпитва наслада от създадените от другите рисунки. 
Историята на изкуството показва, че рисунката е съществувала 
във всеки един период от човешкото развитие, като се започне от 
праисторическите изображения и се стигне до наши дни. В най-
древни времена стените на пещерите са били изобразително поле 
и по тях да се рисували животни. Макар в обществото да битува 
мнението, че заради отдалечеността във времето тези рисунки 
са по-примитивни, то хората имащи сетива за красивото разпоз-
нават в тях една неподправена естетика. Тези изображения дори 
са обект на все по-задълбочени изследвания от изкуствоведи в 
днешно време. Така че съвременният човек от позицията на своя-
та представа за изкуство вижда в тях едни експресивни и изящни 
рисунки. Не трябва да забравяме също, че известни автори от на-
шето съвремие са заимствали елементи от праисторическия пла-
стически изказ при създаване на творбите си. 

Качествата на дадено произведение, в частност рисунката, се 
определят винаги в зависимост от това кога, при какви условия 
е създадено то, както и в каква среда се е случило неговото въз-
приемане. Тъй като тази среда се променя във времето, възможно 
е произведение, създадено с доминираща практическа стойност, 
доста по-късно да се оцени с подобаващата му художествена стой-
ност. И двете стойности са налични в един и същи момент и те съз-
дават цялостта на продукта. Това е валидно особено за произведе-
нията на приложното изкуство. Но тъй като става въпрос за рисун-
ката, ще спомена един много характерен пример на съчетаване на 
приложно изкуство с изящно. Това е гръцката вазопис - предмети с 
естествено приложение в бита, които са декорирани с майсторски 
рисунки и орнаменти.  

Човешкото въображение не спира да твори в различни посо-
ки. Тъй като рисунката, още от зората на цивилизацията е била съ-
ществена част от културата и бита на всяко общество, с течение 
на времето тя се развива в  голямо разнообразие. Има приемстве-
ност на постиженията от един период, в друг или от една епоха в 
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следваща. Процесите в изобразителното изкуство, както и във вся-
ка друга сфера се основават на тази приемственост. 

Откритите изображения в Египет, Месопотамия и Гърция са не-
обятни полета за изследване с многобройни примери за майстор-
ски изведена рисунка. В Египет и Месопотамия преобладават по-
вече декоративните елементи в изображенията, интерпретирани 
след наблюдение. С течение на времето авторите започват да се 
обучават. Рисуването вече не е само пресъздаване на натрупани 
впечатления, а е подчинено на създадени методи. Първоначално 
те са свързани с изучаване на определен канон. Това е по-раз-
лично отношение към процеса на рисуване. За първи път школи 
за обучение се появяват в Египет. Водещ е утвърденият модел, а 
не прякото наблюдение от натура. Въпреки че се изучават законо-
мерностите за пропорциите на фигурите, те са не толкова реалис-
тични, а строго канонични.  

По-късно, в 4 век пр. Хр. философията на времето насочва вни-
манието на творците към красотата на природата.  В цивилизация-
та на гърците се образуват няколко школи, обучаващи художници-
те в подход, изхождащ от натурата. Сикионската школа, основана 
от Евпомп, е една от най изявените в това отношение.  Тя оказва ог-
ромно влияние  на по-късното развитие на изобразителното изку-
ство в посока на реалистично пресъздаване на действителността. 
Тази школа се придържа към научните методи на обучение, като 
с това се е стреми да приближи ученика към природата, разкри-
ва нейните закономерности и възпитава в любов към изучаване-
то на красотата и.  Като най-виден представител от тази школа е 
Памфил.  Той за първи път  обръща погледа на художниците към 
натурата, поставяйки приоритет в нейното изучаване, а не само 
пресъздаване чрез наблюдение. Особено набляга на аритметиката 
и геометрията в конструирането на човешка фигура. С това заявя-
ва, че рисуването, освен наблюдение е познаване на структурата 
и строежа на натурата. По този начин изобразителното изкуство 
се поставя на научна основа. Още оттогава се полага и началото 
на пространственото мислене при реализация на художествена 
творба. Тази нова и строга научно-теоретична система става ос-
нова за създаване на точна рисунка, която по-късно продължава 
развитието си в епохата на Ренесанса. И така, гръцките художници 
- педагози за първи път установяват метода на изучаване на рисун-
ката, в основата на която стои рисуването от натура. След тях, като 
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приемници на културата и постиженията им, римляните е трябва-
ло да доразвият въведените новости. Но това не се случило. Те на-
истина са ценели високо творбите на предшествениците си и дори 
са ги събирали, поставяйки ги в сбирки, но в обучението си по ри-
суване са стигнали основно до тяхното копиране. Още по-късно, в 
епохата на Ранното Средновековие рисунката до известна степен 
изгубва връзката си с действителността. Поради въвеждането на 
религиозните догми през средните векове, най-вече в източното 
православие се появява нужда от утвърждаване на друга форма 
на изразяване.  Рисунката през този период  постепенно придо-
бива твърдо наложен византийски канон, свързан с религиозната 
философия на епохата. Това изиграва определена роля, обслуж-
ваща само ограничена прослойка от обществото. Обучението по 
рисуване се развива в посока на усвояване на установена форма, 
която е изящно изведена в линия и колорит.

В Западна Европа рисуването от натура се развива постепен-
но и прави съществен възход по времето на Ренесанса. Тази епоха 
дава нов тласък на учебно-аналитичната рисунка, като своеобраз-
но продължение на гръцкия модел на обучение. Но едновременно 
с това е и епоха, в която свободно-артистичната рисунка се раз-
вива по-задълбочено и обхватно. Постепенно се променят свето-
гледът и философията на тогавашното общество, което разбира-
емо дава отражение и на начина на изразяване на художниците. 
Погледът върху заобикалящата действителност вече е по-различен 
от Ранносредновековния и изисква модел на изобразяване, който 
е по-близък до природата и нейните закономерности. Човешката 
фигура с нейните естествени форми, поставена в реална среда, 
отново придобива първостепенно значение. Обемното изображе-
ние намира все по-голямо приложение и се налага толкова много, 
че измества по-плоскостния модел на Средновековието. Вече са 
необходими въвеждане и усвояване на много допълнителни зна-
ния. Съществена роля в тази посока играят новооткритите спосо-
би за анализ на натурата чрез задълбочени познания по анатомия 
и перспектива – науки, които правят възможно изследването на 
закономерностите в природата. Начинът на изобразяване на на-
турата е в своя апогей. Колкото по-добре е представена тя, толко-
ва по-стойностна е рисунката или картината. Вследствие на това, 
изкуството и в частност рисунката се развива в посока на свобо-
да и артистизъм, достигащи по-късно неподозиращи граници. 
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Бъдещото развитие на модерната рисунка е повлияно от големия 
скок направен по времето на Възраждането, преминавайки през 
различните стилове в изкуството и трансформирайки  изображе-
нието в много свободна, творческа посока.

Безспорно, един от най-подробните и значими трудове описва-
щи   проблемите на рисунката по това време е книгата на Джорджо 
Вазари (1511 – 1574) , чието пълно заглавие е: „Животописите на 
най-знаменитите италиански архитекти, живописци и скулптори 
от Чимбуе до наши дни, написана на тоскански език от Джорджо 
Вазари, живописец от Арецо. С едно необходимо въведение в тех-
ните изкуства“. Той е италиански живописец и архитект. Книгата 
има две издания. Първото е през 1550 г. и съдържа два тома, а вто-
рото през 1568 г., с леко променено заглавие е от три тома. Едно 
от важните неща в тях е, че той обединява трите вида изкуство - 
живопис, скулптура и архитектура, с едно общо название – „изку-
ство на рисунката“. Негово е изказването: „ Ние виждаме, че всички 
тези способи и умни изкуства водят своя произход от рисунката, 
която по необходимост, трябва да стои начело на всичките: ако нея 
я е нямало, нямало е да има нищо “ ( края на 21 гл. от въведение-
то).  Това изказване съдържа в себе си идеята за голямата важност 
на рисунката. За  първи път през 1550 г. в своите жизнеописания, 
Вазари използва понятието  „изкуство на рисунката“. През 1568 г. 
това понятие се доразвива, и то с приведени примери от творчест-
вото на художници, съвременници на автора. Също така, той пръв 
говори и за качества на рисунката, което означава, че в съзнание-
то си Вазари определя рисунката вече не само като спомагателно 
средство за реализиране на дадена творба, но и като самостоятел-
но произведение с характерни и специфични качества. Б. Дамянов 
в своята книга „ Теорията на рисунката през Ренесанса“(2016г), каз-
ва: „Встъплението към жизнеописанията Вазари започва с комен-
тар на произхода на изкуството на рисунката, чрез своеобразна 
интерпретация на библейския разказ за Сътворението: „Нито егип-
тяните, нито халдеите са изобретили рисунката“, пише Вазари. „Тя 
съществува изначално, тъй като самата идея на Бог за творение-
то Му има вид на рисунка. Поради това и изкуствата на рисунката 
имат Божествен произход , тъй като Бог пръв ги е създал.“  Гледната 
точка на Вазари е завидна по своята проницателност. Тя поставя 
рисунката от натура на едно от най-висшите нива по значимост. От 
своя страна, това високо място изисква и изключително отговор-
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но отношение към създаването и. Леонардо в свои записки про-
дължава с твърдението, че рисунката не е само пресъздаване на 
външните форми на модела, но и улавяне на неговата грация и ду-
шевност. Той поставя дори и условия на осветеност на обекта, за да 
се види най-ясно и най-силно тази изящност и красота. Записките 
с ценна информация по тези проблеми са пръснати на отделни 
несвързани един с друг листове, дори съществуващи в полето на 
някоя скица или рисунка. Така също, великият художник  дава и 
една друга посока и качество на рисунката, а именно - да фантази-
раш, което твърди и Вазари в гл. 1 от раздела за живописта в свои-
те жизнеописания, озаглавена „ За това какво е рисунката, как се 
изпълнява и по какви принципи се разпознава произведението на 
живописта, а също за съчиняването на истории“.

Споменатите дотук процеси повлияват на по-нататъшното от-
ношение към рисунката като творческа форма на изразяване. Те 
поставят въпроса за обучението по рисуване като първа стъпка за 
натрупване на определени художествени умения. От трудовете на 
великите художници по това време става ясно, че самите те в свои-
те произведения я използват като начална форма за по-нататъш-
на реализация за най-различни по мащаб проекти. Рисунката дори 
се явява и като най-важен етап, защото им дава възможността по-
средством нея да анализират натурата чрез изображение. За целта 
е необходимо да се правят доста опити, варианти и много упраж-
нения. Голяма роля за това изиграва откриването на хартията. Тя 
прониква в Европа, и по-конкретно в Сицилия, чрез арабите през 
11 век. Веднага след това, във Франция и Испания се правят опити 
за производство на този така ценен материал, докато тя започва да 
се произвежда масово в Испания и постепенно в цяла Европа.

Няколко  изследвания на рисунката през Ренесанса  показват  
ролята на хартията в изкуството. Тя започва да навлиза бързо в ху-
дожествения живот на времето, поради ниската си себестойност и 
лесно добиване. Въвеждането и в употреба е изключително важно 
условие и предпоставка  за максималното улесняване на преми-
наването към творческо и все по-аналитично отношение към из-
ображенията от натура. Хартията дава възможност да се формира 
нова методика на подготвителна работа и бързо измества перга-
мента, чието приготвяне е много трудоемко и скъпо.  В края на 14 
век  художниците  естествено започват да я използват, като доста 
по-подходяща за изпълняване на рисунъчни проекти по живопис, 
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скулптура, архитектура и т.н. Посредничеството и дава възмож-
ност за проява на творчество  при  художниците, защото те вече 
са свободни да правят по няколко варианти на дадено произведе-
ние. На нея, като значително по-евтин и достъпен материал те екс-
периментират и създават  множество,  и то стойностни подготви-
телни  рисунки, някои от които по-късно са признати за шедьоври. 
И така изкуството на рисунката продължава своето развитие в още 
по-големи мащаби.

Накратко споменатият исторически период разглежда различ-
ните подходи за реализация на рисунка спрямо философията и 
възгледите на времето. Научните методи и способи за бъдещото 
и развитие са получили своето начало през епохата на Ренесанса. 
Този период до голяма степен утвърждава рисуването по натура 
като най-съществена част от по-нататъшното обучение на худож-
ниците. Налице са подходящи условия за извеждане на рисунка-
та до все по-нови и различни форми. Това се случва в следващите 
периоди. Но каквито и да са те, рисунката винаги носи естетика-
та, посланието и философията на времето, в което е създадена. Тя 
ще продължава да има приложение във всяко общество, защото е 
движена от естествената нужда на човека да твори. 
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фигурата на йончев и глаголицата
проучвателни насоки
от Александър Гьошев

тне figure of yonchev And the glAgolitic 
AlphAbet

exploratory directions 
by Alexander Gyoshev

резюме:
Статията засяга различните проучвателни стратегии, 

свързани с произхода на Глаголицата. Тя поставя във фокуса си 
приноса на българския учен Васил Йончев в тази област, като 
се съсредоточава основно върху неговата графична находка – т. 
нар. фигура модул.

ключови думи:
Глаголица, Константин-Кирил Философ, фигура модул на 

Йончев
Abstract:
The study examines various exploratory strategies related to the 

origin of the Glagolitic alphabet. There are reflected some of the 
contributions of the Bulgarian scientist Vasil Yonchev in this field, 
as the main focus lays on his contribution to the discovery of the so-
called figure module.

key words:
The Glagolitic alphabet, Konstantin-Kiril the Philosopher, figure 

of Yonchev

През 2017 г. се навършиха 20 години от публикуването на ли-
нографичната книга1 на проф. д-р Васил Йончев (1916–1985) 
„Азбуката от Плиска, Кирилицата и Глаголицата”. Изследването на 
именития художник, теоретик и основател на българската шриф-
това художествена школа разгръща оригинална хипотеза относно 
произхода на трите старобългарски азбуки. Йончев привежда ви-

1 Определението е на издателите Кирил Гогов и синове и е обвързано с използваната от 
Йончев екстампажна техника за копиране на релефни надписи от камък върху хартия.
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зуални доказателства и логически доводи, свързани с утвържда-
ването на графичната находка, т.нар. фигура модул. Според него 
тази фигура е основната геометрична форма, по която Константин-
Кирил Философ е създал буквите на глаголическата азбука до 863 
г.2 В книгата на българския учен глаголицата е представена като 
новосъздадена азбука по собствен модул, а буквите, които са само 
главни, са изградени според елементите на модула, като се подчи-
няват на вътрешна логика и строго спазват границите на модела. 
Според Йончев геометричната фигура предлага решение на след-
ните шрифтови проблеми:

•	 създава формите на буквените знаци и техните пропорции
•	 определя направлението на всички линии
•	 задава съотношението на височините и широчините на бук-

вите
•	 определя шрифтовата линия, полетата и местата за писане 

на буквите
•	 дава посока на наклонените линии на буквите 
В доклад3, тематично обвързан с графичната находка на българ-

ския шрифтов учен и приноса му относно определянето на основ-
ната формообразуваща структура на глаголицата, позовавайки се 
на хипотезите му и на юнгианската аналитична традиция в изслед-
ването на механизмите на активното въображение и естеството 
на творческия акт, изразих първоначални предположения относ-
но приносния й характер, които с настоящия текст ревизирам в 
следните три параграфа:

Фигурата на Йончев4 може да се определи и като христи-
янска мандала5. Тя може да се представи и като медиативна ге-
ометрична матрица, от територията на която са изразени гра-

2 Йончев. В. Азбуката от Плиска, Кирилицата и Глаголицата, С. 1997, с. 82.
3 Участие в Международна конференция посветена на 100 години от рождението на Васил 
Йончев, НХА, С., 2016.
4 Терминът фигурата на Йончев е на Иван Добрев.  Виж: Добрев, И. Глаголицата, Сlavia Verlag, 
Lintc, 2007, с. 17.
5 Мандала символизира единството на вътрешната и външната реалност. Психологическа 
фигура, която насочва съзнанието към проявлението на една унитарна реалност (лат. unus 
munudus) – единна реалност на физическия и психическия свят, която може да се долови от Аза 
индиректно – чрез помощта на символи.
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фично различни йерофанични съдържания, т.е буквените зна-
ци, изведени от фигурата, имат християнска символна природа 
и подлежат и на сакрално тълкувание. Чрез нея, освен че може 
да се изрази проявеното (звук и образ) с помощта на конкретно 
начертание на буквения знак (сетивното ниво на информация), 
може индиректно, посредством сакралната геометрия на моду-
ла, символично6 да се предаде свещеното (ценностното ниво на 
информацията).

Фигурата на Йончев определя уникалния облик на глаго-
лицата като първата славянска, а и първата европейска азбу-
ка, която представлява графична система за обособяването на 
буквени знаци, изведени от полето на самостойна геометрич-
на матрична структура. В това си проявление фигурата модул 
може да се разглежда като значима научна находка за графо-
лингвистиката7.

Откритата от Йончев фигура модул би могла да осветли и 
разшири изследванията и проучванията на творческите качест-
ва на Константин-Кирил Философ и да ни помогне да допълним 
представите си за действителната личност на византийския ин-
телектуалец, политик и духовник от IX в., създал глаголическата 
азбука. 

Фигурата на Йончев е приета скептично от много специалисти 
по старобългарска текстология, славистика, кирилометодиевисти-
ка и византиология, не е коментирана обстойно в научните среди. 
Светлана Николова споменава за над 20 различни хипотези, свър-

Мандала е дума със санскритски корен, която означава кръг или център. Терминът е възприет 
от Юнг в опит да се даде определение за най-важния психически архетип и център на психиката 
– Цялостната личност. 
Виж Юнг, К. Г. ЕОН – Изследвания върху символиката на цялостната личност, Плевен, 1995, с. 
243.
6 Относно терминологията в параграфа обръщам внимание, че  понятията символ и знак в 
семиологията и психологията имат различни  приложения.  Юнг определя граница между по-
нятията знак и символ. Швейцарският психиатър нееднократно в публикациите си акцентира 
на  амбивалентността на символните образи, които, за разлика от знаците, имат качествата да 
осъществяват  пренос  на несъзнавани съдържания към съзнанието.
7 Терминът е използван от Боряна Велчева. Виж: Вечева, Б. Правописът на старите български 
ръкописи. Развитие на българския език от IX  до XX в. (Първа национална младежка школа по 
езикознание) БАН, С., 1981, с. 21.
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зани с произхода на старобългарската азбука, и приема находката 
на българския шрифтов теоретик за модернистична интерпрета-
ция, която не е съобразена с представите на средновековния бъл-
гарин. Кирил Гогов8 изразява друго становище, а именно че при-
носът на Йончев е в създаването на цялостна теория за графич-
ната система на глаголическата азбука. В езиковедските среди за 
най-приемлива се счита хипотезата за произхода на глаголицата 
на Георг Чернохвостов9, според която Константин-Кирил Философ 
е използвал за създаването на буквените глаголически начертания 
основните християнски графични символни фигури: триъгълник, 
кръст и кръг10. Най-сериозният коментар по темата с модула на 
Йончев е направен от Иван Добрев в изследването му, посветено 
на глаголическата азбука, където той разглежда фигурата като раз-
ширен генеративен модел на елбетицата11. 

Въпреки че животът и делото на Константин-Кирил е обстойно 
проучен, а изворите – литературни и исторически12, нееднократно 
коментирани, всяко откритие или находка, която би могла да прив-
несе още информация за творческата страна на реалната личност 
на средновековния византийски философ, би била полезна и не-
обходима. Считам, че фигурата на Йончев би могла да се разгледа 
в подобен контекст и да спомогне за изясняването на произхода 
на глаголическата азбука и парадигмата на средновековния фило-
соф.  Тя може да е обект на анализ и да провокира проучвателен 
интерес не само в полето на графолингвистиката, палеографията 
и старобългарската епиграфика, но и в сферата на психологията и 
графичния дизайн. Прокарването на подобна проучвателна посо-
ка би могло да е полезно за интерпретирането на съществуващи-

8 Сп. „Осем“, бр. 5, 2016, с. 29-31. За съжаление, дискусията за фигурата модул е задочна и 
не е експонирана в публичното пространство, където да се срещнат аргументирано различни 
гледни точки и становища.
9 Теорията е популяризирана от неговия учител Валентин Кипарски през 1964 г., след преж-
девременната му кончина. Виж: Kiparsky, V. THERNOCHVOSTOF THEORIE ÜBER DEN URSPRUNG DES 
GLAGOLITISHEN ALPHABETS, Cyrillo-Methodiana, Köln-Grac, 1964.
10 Кипарский, В. О произхождении глаголицы, Климент Охридски. Материали за неговото чест-
ване по случай 1050 години от смъртта му, БАН, С., 1968, с. 97.
11 Добрев, И. Глаголицата, Сlavia Verlag, Lintc, 2007, с. 17.
12 Изворите са изследвани задълбочено от Донка Петканова. Виж: Петканова, Д. Извори за 
делото на Константин-Кирил и Методий. Изследвания по кирилометодиевистика, С. 1985.
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те теории за произхода на глаголическата азбуката от анализ към 
синтез, който да свърже графичната мотивираност на буквените й 
знаци както с творческото въображение на създателя им (към лич-
ното, т.е. съзнателните творчески качества на Константин-Кирил), 
така и със средновековния християнски мироглед (извънлично-
стното, архетипните проявления на несъзнаваното). За целите на 
подобно проучване не е необходимо да се определят нови на-
учни хоризонти, а да се ориентират вече изказаните хипотези за 
произхода на глаголицата около обща концептуална база – към 
творческата същност на човешката психика и нейните спонтанни 
продукти, проявени символно-геометрично. Убеден съм, че по-
добно психографологично изследване би могло да внесе допълни-
телна яснота по темата за глаголицата и да приближи откритието 
на Йончев (фигурата модул) към част от общоприетите хипотези, 
свързани произхода й. Евентуалното сближаване в позициите е 
възможно да привнесе друга трактовка на вече известните извори 
и палеографични находки, свързани с глаголическото писмо, как-
то и да представи допълнителна информация за обвързаността на 
графолингвистичните й конструкти със сакралната християнска 
парадигма във Византия през средата на IX в.

Житейското и творческото дело на Константин-Кирил е отда-
дено именно на богословието и философията. Важно е да се при-
помни, че във Византия средновековните интелектуалци са имали 
пълната свобода да търсят познанието – не само в християнските 
сакрални текстове, но и в изворите на античната литература, про-
изведенията на елинските изкуства и трудовете на първите фило-
софи и геометри. Философията е била преди всичко личностно 
занимание, а философите са имали  възможност автономно да из-
разяват и защитават възгледите си13, без да се причисляват към 
определени школи. Но изборът им на методи и проблематики е 
неразривно обвързан и определен от общата философска база на 
епохата, основаваща се на християнското верско учение. Цялата 
история на християнското учение се гради около едно и също 
мистическо ядро – постоянство и вярност спрямо Откровението. 

13 Каприев, Г. Византийска философия, С., 2011, с. 19-29.
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В този смисъл Константин-Кирил е Homo mysticus14, ревностен 
християнин, творчески обвързана и мистично съпричастна15 към 
божествената промисъл личност. Фигурата на Йончев би могла да 
се разглежда и в религиозно-философски контекст като сакрална 
геометрична фигура, а оттук респективно може да се изведат още 
допълнителни съждения и доказателства в подкрепа на тезата, че 
азбуката, създадена от Константин-Кирил, е боговдъхновена, т.е. 
свещена16. 

В заключение можем да обобщим, че фигурата на Йончев, която 
все още не е дискутирана задълбочено в  научното пространство, 
се нуждае от допълнително проучване. Направените коментари от 
Добрев за нея частично я реабилитират, но за приемането и като 
достоверна находка е необходимо да се приведат допълнителни 
доказателства и аргументи. Убеден съм, че психографичното и са-
крално изследване на глаголическата азбука и нейните графични 
конструкти би било полезно проучвателно направление в тази 
посока, което би допринесло положително за утвърждаването на 
Йончевото откритие в публичното пространство. 

14 Определението е използвано от Ерих Нойман в неговата студия „Мистическият човек“ (на-
печатана за пръв път в Eranos-Jahrbuchq, XVI, 1949) и е от ключово значение за развоя на съ-
временната психология, която се занимава аналитично с природата и динамиката на човешка-
та психика, с механизмите и процесите на творческия акт и нуминозните психологически пре-
живявания. Виж: Нойман, Е. Глубинная психология и новая етика, С.П., 1999, с. 162-163.
15 Определението да се разбира в контекста на епистемологичното тълкувание на термина 
représentations collectives на Леви-Брюл.
16 Иван Добрев определя глаголицата като боговдъхновено старобългарско писмо със све-
щени идеограми, което излъчва Висш Православен Дух. Виж: Добрев, И. Българският език. С., 
2005, с.103.
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лазаруването в ДобруДжа – 
мяСто и функция на музикалния фолклор 

в обичайно-обреДните практики 
Гл. ас. д-р Галя Петрова – Киркова, АМТИИ - Пловдив

lAzAruvAne in dobrudzhA – plAce And function of 
the muSicAl folklore in cuStomS-rituAl prActiceS 

G. Petrova-Kirkova. PhD, AMTII - Plovdiv

резюме:
Лазаруването е общобългарски обичай. Същността и еднаквата 

му обредна насоченост се проявяват в различни форми, типични за 
отделните райони от българската етническа територия. Основният 
смисъл на този пролетен празник е намерил поетическо превъплъ-
щение в голям брой песни. 

Като регионален вариант Лазаруването в Добруджа е извънред-
но колоритно и интересно. Добруджанският лазарски песенен ре-
пертоар се отличава с особено богатство и разнообразие. Това се 
отнася както за музикалните характеристики, така и за тематично-
то съдържание на песните. Темите и мотивите, заложени в песните 
определят мястото и функциите им в обичая и обредните практики. 

Ключови думи: 
музикален фолклор, обичаи, обреди, Лазаруване, Добруджа
Abstract:
The Lazaruvane is common Bulgarian custom. Its essence and 

similar  ritual trend appears in various forms, typical for the indi-
vidual areas of the Bulgarian ethnical territory. The basic meaning of 
this spring feast is poetically transferred in many songs.

As a regional variation, the custom of Lazaruvane in Dobrudza 
is extremely picturesque and interesting. The song repertoire of the 
Dobrudzha’s Lazarki is distinguished with particular richness and di-
versity. The above is applied both to the musical characteristics, and 
the thematic content of the songs. The themes and motives, included 
and represented by the songs, determine their place and functions in 
the custom and the ritual practices.

key words:
musical folklore, customs, rituals, Lazaruvane, Dobrudzha
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Лазаруването се откроява ярко сред богатото наследство от 
български традиционни обичаи. Отличава се с широка популяр-
ност и представлява един от най-тачените в народния календар 
обичаи, изживяван от всички с много вълнения и силни чувства. 
Причините за това се обуславят от най-общите характерни за него 
измерения: „време на изпълнение, възрастов състав на преките 
изпълнители, богат танцов и песенен репертоар, дълбока идейна 
осмисленост, старинност”1.

Произходът на обичая се корени в твърде далечната предхрис-
тиянска епоха, върху основата на езически мирогледни представи 
и схващания. Неговата жизненост през хилядолетното му битува-
не е съпроводена от естествен процес на развитие и изменение. 
Съществен момент е преминаването от първоначалната обредно-
магическа същност към засилване на ролята на хедонистичните 
елементи в обичая, което го превръща в истинска народна забава. 
Лазаруването еднакво увлича както непосредствените участници, 
така и колектива, в чиято среда се изпълнява. Жизнената му устой-
чивост през вековете се обяснява с това, че обичаят е близък до 
интересите и душевността на българина. Съществена роля за това 
имат и важните социални функции, с които този обичай е натова-
рен. 

Като част от българската празнично-обредна система и свърза-
ния с него фолклор, лазаруването представлява интерес и е важен 
обект за научно изследване от страна на поколения фолклористи, 
етнографи, музиковеди и др. – още от Възраждането до наши дни2.

1 Василева, М. Лазаруване. Български празници и обичаи. С.: ДИ „Септември”, 1982, с. 5.
2 Описания на лазарски обичаи, игри и записи на лазарски песни, се съдържат още в първи-
те етнографски сбирки от средата на ХІХ в., в трудовете: Г. С. Раковски - „Показалец или ръко-
водство как да ся изисквът и издирят най-стари чърти нашего бития, язика, народопоколения, 
стараго ни правления, славнаго ни прошествия и проч.” (1859); Любен Каравелов – „Памятники 
народного быта болгар” и „Записки за България и българите”, където в специална глава „Лазар” 
се проследяват обичаите през Лазарската или Цветната неделя в различните краища на стра-
ната; в сборниците на Д. и К. Миладинови „Български народни песни” (1861); В. Чолаков – 
„Български народен сборник” (1872). Макар непълни и откъслечни, тези източници имат стой-
ността на първи описания, които дават представа за лазарските обичаи. Те позволяват да се 
конкретизират до голяма степен съобщенията от най-ранните източници от ІХ-Х в. за „бесов-
ски” и „дяволски песни”. След Освобождението, с разгръщането на по-широка и целенасочена 
събирателска работа се натрупва богат материал за лазарските обичаи и обреди – в „Сборник 
от български народни умотворения” (1891-1892) от К. А. Шапкарев, в богатата поредица на Д. 
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Лазаруването е общобългарски обичай, известен почти в цяла-
та българска етническа територия, както и сред компактните маси 
български заселници в чужбина (Русия, Румъния и др.). В обичай-
но-обредната система се вписва като първия от трите последо-
вателни етапи на пролетните момински обичаи – лазаруване, ку-
мичене и буенец, изпълнявани в периода от Сирни заговезни до 
Великден3. 

Обичаят представлява сложна и широко разгърната система от 
характерни действия – обредни игри, песни и специален обреден 
реквизит. Проявявя се в сравнително широки темпорални рамки 
– през целите великденски пости до Великден. Кулминационният 
момент на лазарските обичаи и игри е свързан с християнския 
празник Лазаровден, откъдето идва и названието Лазаруване. 
Връзката му с евангелската легенда за Лазаровото възкресение се 
определя като „външна и вторична”4. В основата на обичая лежат 
древни обреди, свързани със пролетното събуждане на природа-
та5. Празнично-обредните действия, които го съпътстват, отразяват 
всеобщото раздвижване в природата, което у хората предизвиква 

Маринов „Жива старина” (кн. І, 1891, кн. VІІ, 1914). Като източник на богат материал се посоч-
ва и „Сборник за народни умотворения”, а с развитието на етнографската наука се натрупват 
нови и по-системни данни за обичая. Заслуга за това имат изтъкнати учени като М. Арнаудов 
(„Буенец. Из историята на пролетните обичаи и песни. В: „Очерци по българския фолклор”, т. 
ІІ, С., 1969, с. 343-371.”), Хр. Вакарелски („Лазарици в Софийско.”- Изв. НЕМ, кн. Х-ХІ. С., с. 176-
187.), П. Динеков („Български фолклор”, 1972) и др. Лазаруването е обект на изследване в тру-
довете на Е. Стоин, Д. Маринов, М. Василева, Р. Дражева, Л. Йорданова, Р. Ангелова, Т. Колева, 
Й. Захариев и др.Състоянието на източниците до 80 - 90 г. на ХХ в. предлагат солидна основа за 
разглеждане и изследване на обичая. Виж: Василева, М. - Лазаруване. Български празници и 
обичаи. С.: ДИ „Септември”, 1982, с. 6-7, 87.
3 Мястото на лазаруването, кумиченето и буенеца в ранния пролетен период се определя 
като закономерно обусловено; извършването на ритуални действия, означаващи преминава-
нето на човека от една възрастова група в друга, от една социална категория в друга е било 
съсредеточено през пролетта, и то в ранния период – преход от зима към пролет или лято. В 
първобитнообщинния строй тези промени от един колектив са били адекватни на промените в 
природата, за което свидетелстват доста етнографски материали. Виж: Колева, Т. За произхода 
на пролетните момински обичаи (лазаруване, кумичене и буенец). // Проблеми на българския 
фолклор. Доклади и изследвания. С.: БАН, 1972, с.368.
4 Василева, М., цит. съч., с. 8.
5 Произходът на обичая е свързан с култа към славянската богиня Лада. Този прастар оби-
чай, посветен на моминството и пробуждането на любовта у младите вероятно е пригоден, под 
давление на християнската религия, към църковния празник Възкресение Лазарево. Илиев, Б. 
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особено силно чувства и желания за любов, задомяване и щастлив 
семеен живот. Обичаят преминава под знака на приповдигнато 
настроение, което се проектира върху типичните в това отноше-
ние лазарски песни и игри и това дава основание лазаруването да 
се впише в пролетния календарно-празничен цикъл като един от 
„най-жизнерадостните, най-поетичните и най-масово протичащи-
те български народни обичаи”6. 

В общобългарски план, в своето общоетнично разпростра-
нение, лазаруването се отличава със следните основни характе-
ристики: „единство на характер, смисъл и обредна насоченост”7. 
Основните изпълнители в него са моми и момиченца на възраст 
от 5-6 до 10-12 години. Обичаят включва задължителен подготви-
телен етап, който започва от великденските пости. Подготовката 
се състои в припомняне и учене на лазарските песни от бъдещи-
те лазарки и уговаряне на групите, с които ще се ходи на „Лазар”. 
Обикновено те са по махали и най-често включват участници от 
една и съща възраст. По-рядко е лазарската група да бъде една за 
цялото село. Част от подготовката за празника е изработката на ла-
зарското облекло и реквизита8. 

Сутринта на Лазаровден първи тръгват из село малките лазар-
ки. Събрани на групи по 4-5 момиченца, те обикалят домовете из 
своята махала. Едно или две от по-малките са облечени в булчин-
ски дрехи и са пребулени с червена кърпа. Булката (или булките 
– ако са две) играе, а останалите лазарки пеят. Стопанката на по-
сетения дом ги дарява с яйце и по-рядко – с дребни пари. Групата 
на малките лазарки ходи обикновено до обяд, а след тях тръгват 

– Песните на крайдунавска Добруджа. Т. ІІІ. Обзор и аналитичен разбор. С.: НПЗ „Защита”, 1992, 
с. 38.
6 Текстовете на лазарските песни в поетична форма изразяват синхрона между приповдиг-
натото настроение в цялата природа и чувствата на хората: „Що ми е мило и драго, / че се е 
пролет пукнала!/ Все е излезло на трева, / и стока маре и мъка: /сиви говеда в гората / вране 
коневе в полето, / на илядници овчици и на стотина козици. / Сичка е стока весела, / сичко е 
живо станало, / сичко е живо и здраво, / сичко на паша тръгнало! / -Я дай ни, боже, я дай ни / 
тая година най-добра, / на сички здраве и живот, / орачу добър берекет!” Виж: Василева, М. – 
Лазаруване…, с. 9-10.
7 Василева, М., цит съч., с. 10.
8 Лазарките се обличат в празнични дрехи, много често в невестински костюми, взети от ско-
ро омъжените булки. Особено внимание се отделя на реквизита, който включва специални ла-
зарски накити, носещи обреден характер. Вж: Василева, М., цит съч., с. 11-12.
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големите лазарки. Те изпълняват специфични обредни игри, съче-
тани с извънредно богат репертоар от лазарски песни и продъл-
жават обхождането и на другия ден – Връбница. „Изборът на вся-
ка лазарска песен е в зависимост от посетения дом, членовете на 
неговото семейство и желанието на домакините. Със своите песни 
лазарките възпяват малкото детенце – свидна рожба, пеят за лю-
бовта и мечтите на моми и ергени, за младоженци, за красотата и 
достойнствата на младата булка, за нейната радост с любим мъж и 
свидни рожби, за голямото и сговорно семейство, за богатството 
на домакина и пр. Цикълът на лазарските песни е един от най-бо-
гатите в тематично, идейно и художествено отношение. Най-често 
кратки и лирични, те отразяват всекидневието на народа от една 
отминала селска действителност, дадена на фона на българската 
природа и с един неповторим национален колорит и атмосфера9.” 

В общобългарски план, същността и еднаквата обредна насоче-
ност на лазаруването се проявяват в различни форми, типични за 
отделните райони от българската етническа територия. Според М. 
Василева, регионалните варианти се отнасят до възрастовия със-
тав на изпълнителите, начина на игра, отделните обредни дейст-
вия, реквизита, отчасти до песенния репертоар, както и до тер-
минологията (в зависимост от диалекта на населението в даден 
район). В някои случаи тези регионални варианти се отнасят и до 
обредните лица10. 

Лазаруването в Добруджа е извънредно колоритно и интерес-
но като регионален вариант и е емблематично за богатството и ет-
ническата специфика на лазарските обичаи и обреди. 

Репертоарът от лазарски песни в Добруджа се отличава с осо-
бено богатство и разнообразие.

Основният смисъл на този пролетен празник е намерил поети-
ческо превъплъщение в голям брой песни, които носят със себе 
си жизнерадостните и светли чувства на младите, полъха и буйния 

9 Пак там.
10 Напр. обредното лице „младоженек” или „зет”, е характерно за лазаруването от 
Североизточна България. Включването му в обичая има по-късен произход. Избира се „кум” 
– момък, който трябва да извлече „лазарското хоро” на реката; този „кум” обикновено е из-
бранникът на буенеца и с извеждането му на хорото придава обществен характер на връзката 
си с момата и трябва задължително да се омъжи за нея, като я завежда у дома си. Майката на 
„кума” посреща „буенеца” като снаха и я дарява с кърпа. Вж: Йорданова, Л. За обичая лазарува-
не в България. // ИЕИМ, С., 1966, кн. 9, с. 125-126.
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растеж на възраждащата се природа. На този ден празнично об-
лечени и накичени девойки посещават домовете и пеят. Във всяка 
къща изпяват толкова песни, колкото са членовете на семейство-
то. Основната тема на песните е любовта, женитбата, семейство-
то. В тях често се говори и за малко дете, за рожба, като символ на 
плодовитостта на семейството и новия живот11.

Добруджанската лазарска песен се отличава с разнообразие и 
богатство на на съдържанието. В отделни региони (Крайдунавска 
Добруджа) в лазарските песни намират отражение исторически и 
битови мотиви, които в някои случаи, главно поради реалистична-
та си точност, имат превес над любовно-поетично начало12. 

Лазарските песни и игри се учат и припомнят през постите – от 
Сирни заговезни до празника. Тогава се играе само „буенец” (нес-
ключено хоро, водено хоро) придружено с пеене13 – по-възрастна 
жена, която е лазарувала и знае песните, ги казва на младите ла-
зарки. Елена Стоин специално отбелязва, че „Буенецът или Лазарът 
е пролетен обичай, отделен и независим от лазаруването” – прави 
се в неделен и празничен ден през великите пости на някоя полян-
ка в махалата или извън селото; песните, които се изпълняват на 
„Буенец” или на „Лазар” са различни от лазарските14.

Буенецът се характеризира като „младежка пролетна забава на 
открито”, придружена с групови разходки с ходене в такт и игри, 
подобни на хоро. Игрите са с „кротки стъпки” на мелодии в ръче-
ничен ритъм, като се правят две спокойни стъпки в един такт и „на 
бягане” – известният лъкатушен буенец с бързи стъпки, наричан 
още „Кривулец”, с мелодии в размер 2/4 в бързо темпо15. 

11 По Петър Динеков - „Български фолклор”, 1972, с. 306-317.
12 Илиев, Б. – Песните на крайдунавска Добруджа. Т. ІІІ. Обзор и аналитичен разбор. С.: НПЗ 
„Защита”, 1992, с. 312; Пример – „Бой се бият татари с маджари” (старинна песен, изпълнявана 
от лазарска група, с. Сокол, 1965 г., известна още в Разградско и сред преселниците в с. Черна, 
Сев. Добруджа). Отразява нашествията и сраженията на татари и маджари в заддунавските 
земи, дн. Влахия. Виж още: Илиев, Б., Ц. Друмева. – Дунаве, бели Дунаве. Народни песни от 
крайдунавска Добруджа. Т. ІІ. Жива летопис. С.: НПЗ „Защита”, 1991, с. 29-30; 277.
13 През този период не се правят сватби и не се играе сключено хоро. В неделните дни се играе 
само „Буенец” - момински танц, на който ерген не може да се хване. В някои села е наречен „та-
нец” или „Данец” (Липница, Поляна). Виж: Б. Илиев, цит. съч., с. 37.
14 Стоин, Е. Музикалнофолклорни диалекти в България. С.: Музика, 1981, с. 358-359.
15 От приведените от Е. Стоин примери се вижда, че песните на Буенец се съчетават с осмо-
срични стихове, като оформят тритактова мелодийна редица, и с десетосрични със структура 
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Според възрастовия състав, лазарките в повечето случаи се де-
лят на две групи – малки и големи. Съществуват случаи и когато 
втората група могат да бъдат разграничени по възраст – момичета 
между 10 и 13 години, и моми. Лазаруването на големите лазарки е 
познато за цялата област, докато участието на малката група е по-
ограничено.

Малките лазарки са момиченца от 6 до 10 годишна възраст, кои-
то ходят на групи по две, три, или четири, наричани в повечето 
случай „шетачки”. В селото ходят по много групи, най-често всяка в 
своята махала. Едната от тях е облечена като булка, забулена с чер-
вена кърпа, която играе, а другите пеят. Те влизат във всяка къща 
и след ритуала, стопанката им дава яйца и дребни пари. Лазарките 
тръгват рано сутринта и приключват към обяд. Накрая си разделят 
събраното.

След малките лазарки вървят големите лазарки. Твърде чес-
то групата е наричана „буенек” - песенният репертоар и начинът 
на игра се препокрива с „буенеца” по време на Великите пости. В 
случая обаче танцът се включва в лазарския ритуал, т. е. той има 
обреден характер. „Буенек”, или „буенец” се нарича и водачката на 
групата, която според изискванията трябва да бъде „лична”, да знае 
добре песните и да умее да води лазарското хоро16.

В едно село може да има няколко групи „големи” лазарки, като 
броят на участничките е различен – от 5 до 10, 12.

В деня на празника лазарките се събират в дома на „буенеца”, 
облечени в специални за целта дрехи. След като са се приготвили, 
те тръгват из село и пеят. При влизане в двора на къщата,  играят 
несключено хоро, наречено „буенец” – хванати за коланите и во-
дени от водачката, наречена също „буенец”. Играта на лазарките 

5+5, свързани с четиритактови мелодийни редици, с двуредични строфи. Буенешките песин 
„на бягане” често имат шестосрични или седмосрични стихове и образуват четиритактови ме-
лодийни редици и триредична строфа.
16 Буенецът се води от смела мома, „мъжкарана”, която се отличава от останалите по вида и 
цвета на облеклото - облечена е с мъжка риза и калпак на главата, а на калпака – венец като 
на коледарите. Това е отразено в мотиви от песните, които придружават хорото: „Буенци им в 
червено, /лазарки им в зелено.” „Буенецът играе и върти танеца буйно (откъдето идва и назва-
нието), а на края на веригата едва не отхвръква „опашкарчето”, някоя малка мома или подяв-
ка. Момите играят грациозно и красиво по ритъма на песен, която пеят на две зареди, за да не 
се изморяват. Втората зареда обикновено повтаря изпения куплет от първата зареда.”Виж: Б. 
Илиев, цит. съч., с. 37.
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е съпроводена от песни, които са според семейното положение и 
възрастта на членовете на съответното семейство. Пеят на малко 
дете, на мома и ерген, на млада булка. Срещат се варианти в про-
веждането на ритуала – в едни случаи пеят и играят всичките заед-
но, в други - играят и пеят на две групи с отпяване, или всички пеят, 
а само една, две играят17. След ритуала водачката „мята”  кърпата, с 
която е водила хорото на рамото на стопанката, която връзва в нея 
пари и я връща. Наред с това, стопаните даряват лазарките с яйца, 
брашно, мас, мляко и други продукти.

Съответната група лазарки ходи само в една махала, като не 
пропуска нито една къща. В шиковските села след приключване, 
всички лазарски групи се събират на едно място – хващат се и за-
почват да пеят и играят заедно. Там се събира почти цялото село 
– гледат момите и им се любуват, но никой не се хваща да играе до 
тях.

В гребенските села, след като групата приключи с обикалянето, 
лазарките отиват в дома на едно от момичетата, където си разде-
лят събраното. С част от него правят обща трапеза. В някои селища 
сбирката е у дома на буенеца, където семейството дава обща тра-
пеза и се яде задължително риба.

На следващата неделя (Връбница) лазарките „ходят у богати-
те къщи”. В с. Кайнарджа, освен големи моми, с Буенеца ходят и 
малки момичета, лазарки, които „пеят песенчицата за сивите бели 
гълъби”18.

Известни са случаи и когато след като обиколят всички къщи, 
лазарките отиват на чешмата или реката, където се извършва об-
редът „кумичене”, който по принцип е характерен за Връбница - 
в неделята след Лазаровден, една седмица преди Великден. При 
този обичай се пеят песни, посветени на любовта и женитбата. В 
ритуала вземат участие всички, които са лазарували - свиват си 
венчета от върбови клонки и ги пускат във водата. Девойката, чие-

17 Б. Илиев съобщава за вариантност при изпълнение на буенеца в Добруджа: „В Силистренско 
буенецът се играе по два начина. В с. Липница и селата с преселници, той се играе „на цяло и 
една го води”, а в селата с местно гребенско население се играе на две групи „една срещу друга”. 
В Старо село „на лазарица”, когато в село се срещнат два буенеца, лазарките пеят общо песента, 
а буенците (водачките) им се надиграват под звъна на многобройните нанизи, с които са обки-
чени.” Б. Илиев, цит. съч., с. 311.
18 Б. Илиев, цит. съч., с. 37-38.
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то венче заплава първо, бива наречена „кумица”. След това всички 
обядват в дома на кумицата и там си разпределят подаръците19. 

Един от главните мотиви в песните, изпълнявани на „кумиче-
нето” е съдбата в брака. В някои случаи те отразяват тревогите на 
младите сърца за бъдещето: „Върба има, върба няма. / Мене ме 
мама една има, / че ме дала на зла свекърва, / на зла свекърва, на 
свекър”20. „Пауни, пера, гълъби, соколи” - това са „неизбежни” за ла-
зарската песен символи21, които извайват поетични лирични обра-
зи или пресъздават красотата, младостта, любовта и женитбата в 
лазарските песни. 

На финала на празника, така дълго очакван и любим, лазарките 
отиват пак на баира, където всички лазарски групи пеят и играят 
до тъмно за изпращане на „лазара”. Най-веселият момински праз-
ник се изпраща с въздишки и тъга. В песните, които се пеят при 
завършване на празника се открива „нотка на кобен трепет пред 
неведомото бъдеще, полъх на тъга и лиризъм”22. 

Сведения за типичния добруджански лазарски песенен репер-
тоар откриваме в изследванията на традиционния фолклор в от-
делни райони и селища в областта. В Кърджиево (Добричко) на 
Лазаровден момите обикалят селото и пеят. Това е един от малко-
то обичаи, при които се пее групово – две певици започват, други-
те отпяват. Играят се лазарски отворени хора. Хороводни лазар-
ски песни са: „Лаленце се люлее”, „Шинке ле”, „Цвете в градинка”23. 

19 Генчев, Ст. - БАН Етнографски институт с музей, „Добруджа, Етнографски, фолклорни и ези-
кови проучвания”, 1974.
20 Арнаудов, М. Северна Добруджа, № 15. Вж. Б. Илиев, цит. съч., с. 42.
21 Вж: Динеков, П. - Български фолклор, 1972, с. 306-317. Тези символи се откриват в реди-
ца песни: „Как трепери, как трепери / перо паунево, / тъй трепери, тъй трепери / Петър за 
Велика...” Откриваме ги и в текста на песента, в която е обрисуван коня на влюбения юнак: „… 
на чело му, Тодоро ле, / грей ясното слънце, / на гърба му, Тодоро ле, / грей ясния месец, / на 
гърди му, Тодоро ле, дребните звездици, / опашка му, Тодоро ле, / перо пауново.” (Ст. село). Вж: 
Б. Илиев, цит. съч., с. 38.
22 „Догодина ще дойде пак, когато дойде „малкото лятно птиченце, зимното кукувиченце”, то 
как ли ще завари момата? Ако я завари мома с момите, ще му свие китка и венец, ако я завари 
булка с булките, ще му измете двори и ще му подреди столове, но ако я свари не между живите 
„на зелена морава”, майка си ще заръчам / сутринта рано да стане / и при мене да дойде, / да 
ме прелее и прикади!” (Ст. Караджа). Вж: Илиев, Б., цит. съч., с. 41-42.
23 Песните „Шинке ле” и „Цвете в градинка”са публикувани с пълния текст в раздела „Народни 
песни”. Вж: Димов, В. - Кърджиево - традиции и наследници. Добрич: Матадор 74, 2010, с. 77.
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В Кърджиено признават, пише В. Димов, че най-хубавите лазарски 
и великденски хора правели приселките – с най-пищни и красиви 
носии, с най-богати песни24”.

В труда на Б. Илиев са публикувани 31 лазарски песни от района 
на Силистра. Някои от песните са само жанрово определени като 
„лазарски”, а други – с точното им място, принадлежност и функция 
в обредните практики (Таблица 1.): 

Таблица 1.

Лазарски песни от района на Силистра

Заглавие Място и функция в 
обичайно-обредните практики Размер

1.„Заспала е Тодора” Лазарска - на мома. 2/4
2.„Я излезте, вижте” Лазарска. 2/4
3.„Редом ходихме” Пролетно хоро. 2/4
4. „Че ми фръкна сив сокола” На млада булка. 2/4
5. „Залюбил ми Георги” Лазарска. 2/4
6. „Радка двори мете” Лазарска. 2/4
7. „Мари Марино” На годеница. 2/4

8. „Чею бею” Буенек 
(на преселниците от с. Алманлий) 2/4

9. „Я излезте, малки моми” Песен, с която започва празника 
„Буенец”. 2/4

10. „Тихън вятър вее”
Изпълнява се на втория ден по пътя 
към чешмата, на среща на двата 
буенеца.

2/4

11. „А бре, Иване” Изпълнява се при влизане в двора 
на момче. 2/4

12. „Мънина Величка” Изпълнява се на втория ден на Ла-
зара, на път към чешмата. 2/4

13. „Играй, играй, бяла Радо” На млада булка. 2/4
14. „От две села бъклички” Изпълнява се в двора на момче. 2/4
15. „Писнал ми беше сив сокол” Изпълнява се по улиците. 2/4

24 Димов, В., цит. съч., с 42.
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16. „Редом ходихме” Лазарска – на ерген. 2/4
17. „Отдолу иде юнак на коня” Лазарска – на ерген. 2/4
18. „Иван си оре нивата” Лазарска. 2/4
19. „Мома лен пазила” Лазарска 2/4
20. „Седнала е Гинка” Лазарска - на мома 2/4
21. „Чею бею” Лазарска 2/4
22. „Сини ми, бели гълъби” Лазарска – на деца 2/4
23. „Бре, Иване” Лазарска 2/4
24. „Срещнали са два данеца” Лазарска 2/4
25. „Я излезте, вижте” Лазарска 2/4
26. „Мър момиче” Лазарска 2/4
27. „Де се чуват” Лазарска 2/4
28. „Не смея за вода да ида” Лазарска 2/4
29. „Овчар вика от планина” Лазарска 2/4
30. „Туп-тум” Лазарска 2/4
31. „Кума, кумице” Изпълнява се след лазара. 2/4

В някои изследвания на добруджанския изворен песенен фолк-
лор също се откриват данни за лазарски песни, съхранени в ре-
пертоара на местни изпълнители.25

От приведените по-горе примери се вижда, че характерен за 
лазарския песенен репертоар от района на Силистра в Добруджа е 
двувременният размер. Тази характерност се проявява както в пе-
сните от репертора на „местни” изпълнители – напр. „Лельо Вянке”, 
„Срещнали са два буенеца” (с. Проф. Иширково), „Нанке ле”, „Яно 
мъри, Яно” (с. Калипетрово), така и на „приселци”: „Припявка – Чи 
кой седи” (гр. Ген. Тошево), „Отишла е Дойна” и „Залюбила е Неделя” 
(с. Кардам). Всички те са записани в размер 2/426.  

25 Текстът на песента „Изгряло е ясно слънце” от репертоара на Стоянка Ангелова от с. Кардам, 
Ген. Тошевско) е придружен с бележка за обредната й принадлежност – „Лазарска”. Текстът на 
песните „Синьото цвете цъфтеше”, „Ален божур в градинка” подсказва връзка с празника (или с 
други пролетни празници), но фунционалната им принадлежност не е упомената. Вж: Пеев, Ат., 
цит. съч., с. 180, 181.
26 Вж: Петрова-Киркова, Г. – „Вила се’й лоза...” Добруджански народни песни, Пловдив, 
FastPrintBooks, 2016, с.17-20, 52-54.
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В обобщение на горното изложение се подчертава, че в добру-
джанските лазарски песни се открояват няколко основни теми и 
мотиви.27

Основна тема е любовта и женитбата. С нея са свързани най-
често срещаните и предпочитани мотиви, които се откриват в пес-
ни от различни селища в региона:

 9 Мотивът за харесването и грабването на момата.(Нап ри-
мер, пе сен та: „Юнак през гора вървеше, / вързана мома во-
де ше, / вързана и окована / с бяло и червено ремете, / я със 
зелено гайтане.” (Кайнарджа);

 9 Мотивът за юнака, който идва на кон и го питат: „Той годен 
ли е, той женен ли е? / Ако не е годен, да го изгодим, / ако не 
е женен, да го оженим!” (Старо село);

 9 Мотивът за зеления пелин, от който „капка капне, река тече 
и Дунав влече” – в прелестната лирична песен за Дан кадия, 
който: „Криво седи, право дума: -Кой се люби, да се вземе / 
който няма – да заеме.” (Ст. село);

 9 Мотивът за работливостта, похватността и пестели-
востта – добродетели, които са високо ценени, необходи-
ми за бъдещия семеен живот. (Радината майка се кара на дъ-
щеря си и не й дава да купи „сърма еросалима” и „ирин бяла 
коприна.”): „ –Радо ле, ма разсипнице, / разсипа, майка къща-
та!” (Нова Черна);

 9 Мотивът за бъдещата женитба – всяка лазарка мечтае до-
година да бъде вече младоженка и да й пеят младоженска 
лазарска песен: „Прехвръкнали са / дор два сокола / и са ка-
цнали / в Гергеви двори…” (Ст. Караджа);

 9 Мотивът за рожбата – надеждата на утрешния ден, сим-
волът на новия живот: „Повърти се, Лазаре, / поклони се, 
Лазаре! / Таз година булчица, / догодина люлчица”;

 9 Мотивът за малкото дете – любим мотив в лазарските пес-
ни. В негова чест почти навсякъде в Добруджа се пее песен-
та „Сини ми бели голубци”, които разказват, че са видели „ца-
ричката в царичини дворовци”: „На златен скомен седеше, / 
мъжка си рожба държеше / и му шапчица нижеше / със си-
тен-дребен маргарит.” (с. Ламблиново);

27 Примерните текстови на песните са по Б. Илиев, цит. съч., с. 38 - 42.
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 9 Мотивът за момъкът и момата, които изгарят в копнеж 
един за друг: „Кавал ти свири, Недо ле, / не го ли чуваш, / на-
вън да излезеш?...” ( Варненци, лазарска група);

 9 Мотивът за красотата и достолепието на невестата и 
нейния жених: „Какъв юнак минава, / какво булче си носи! / 
Чехлите му скриптяха / като слана на есен, / полите му фуча-
ха / като вятър през гора.” (М. Преславец). 

Изводът, който се налага в резултат на това изследване е, че като 
регионален вариант Лазаруването в Добруджа е извънредно коло-
ритно и интересно, а лазарският песенен репертоар се отличава 
с богатство и разнообразие. Това се отнася както за музикалните 
характеристики, така и за тематичното съдържание на песните. 
Темите и мотивите, заложени в песните определят мястото и функ-
циите им в обредните практики – емблематични за регионалната и 
етническата специфика на лазарските обичаи и обреди у нас. 
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възникване, развитие и СъДържание на 
ДиСциплината "иСтория на поп и Джаз музиката" 

в амтии
ас. Жан Пехливанов

origin, development And content of the diScipline 
hiStory of pop And JAzz muSic At AmdfA

Jean Pehlivanov

резюме:
Периодът от средата на 60-те и началото на 70-те години на 

XX век е особено плодотворен в развитието на българската за-
бавна, поп, джаз и рок музика. Многобройни са фестивалите и 
конкурсите, които дават поле и сцена за изява на много певци, 
вокално-инструментални състави и млади таланти. Пловдив 
е едно от средищата на концертния живот на популярната му-
зика и джаза, но в новооткритото Висше музикално училище 
–  през 1964 година, обучението на студентите не се свързва с 
тази тема. Много от студентите се изявяват като изпълнители 
единствено в съществуващите в града вокално-инструментални 
състави. Едва в началото на 80-те години във ВМПИ се откри-
ва дисциплината „ВИА“- (вокално-инструментални ансамбли). 
Студентите получават знания в областта на поп и джаз музи-
ката, в ръководенето и  участието в студентски формации във 
ВМПИ. През следващите години дисциплината обогатява свое-
то съдържание, наименование и се развива възходящо. 

ключови думи:
учебна дисциплина, вокално-инструментални ансамбли, поп 

и джаз
Summary:
The period from the middle of the 1960s to the beginning of the 

1970s was particularly fruitful in the development of Bulgarian enter-
tainment, pop, jazz and rock music. Numerous festivals and compe-
titions gave many singers, vocal-instrumental ensembles and young 
talents a stage and the opportunity to shine. Plovdiv was one of the 
centres of pop and jazz concert life, but in the newly founded higher 
school of music – HIMP* in 1964, student education was not asso-
ciated with this topic. Many of the students delivered their perfor-
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mances only in existing vocal-instrumental ensembles in the city. It 
was not until the early 1980s that the discipline „VIA“ (vocal-instru-
mental ensembles) was opened in HIMP. Students gained knowledge 
in the field of pop and jazz music, in conducting and participating in 
student formations in HIMP. Over the following years, the discipline 
was enriched in content, name, and was developed further.

key words:
class, vocal-instrumental ensembles, pop and jazz
*Higher Institute of Music and Pedagogy

Периодът от средата на 60-те и началото на 70-те години на XX 
век е особено плодотворен в развитието на българската забавна, 
поп, джаз и рок музика. На българския концертен подиум се кач-
ват първите легенди на българската популярна музика като: Леа 
Иванова, Ирина Чмихова, Маргрет Николова, Георги Кордов, Лили 
Иванова, Емил Димитров, Паша Христова, Борис Годжунов и мно-
го други.

Многобройни са фестивалите и конкурсите, които дават поле 
и сцена за изява на млади музиканти: музикални конкурси на 
градско, окръжно и републиканско ниво, “Тракийска лира”- Стара 
Загора, “Декада на самодейното изкуство”- Пловдив, “Ален мак”- 
Благоевград, редица концерти със състезателен характер на реги-
онални  нива и други.

По същото време българска национална телевизия излъчва 
редица конкурси за забавна песен като: “Мелодия на годината”, “3 
от 8”, “Мюзикхол”, “Спектър”, “Златният Орфей” и други .

През този период Пловдив е сред любимите градове на бъл-
гарските поп звезди и едно от средищата на  рок културата в 
България. В града художествената самодейност е развита на осо-
бено високо равнище. Всяка гимназия, техникум, читалище, дори 
предприятие, имат свой вокално-инструментален състав, хор, 
танцов ансамбъл. Местата, в които младите пловдивски таланти 
имат възможност да музицират, да се изявяват и развиват са мно-
гобройни. Музиката в едно - класическа, популярна, фолклорна е 
на почит в  града.

През 1964 година проф. Асен Диамандиев успява да осъщест-
ви една своя дългогодишна мечта - Пловдив да има Висше музи-
кално училище. Така е открит Филиалът на Българската държав-
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на консерватория, който на един по-късен етап през 1972 година 
се обособява като самостоятелен “Висш музикално-педагогиче-
ски институт”- ВМПИ, чийто дългогодишен ректор е самият проф. 
Диамандиев.

С откриването на ВМПИ (към днешна дата Академия за музи-
кално, танцово и изобразително изкуство  АМТИИ - Пловдив) 
числеността на младите музиканти в града нараства значително.  
Младото поколение от този период в областта на популярната му-
зика е закърмено в световен мащаб с музиката на групи като: “The 
Beatles”, “Rolling Stones”, “Deep Purple, “Toto”, “Chicago” ,”Earth, wind 
& fire” и изпълнители като: Elvis Presley, Bill Haley, Jimi Hendrix, Eric 
Clapton, Frank Sinatra.

Независимо от фолклорната насоченост на Висшето училище 
в самото си начало, младите музиканти винаги са имали потреб-
ност да се потопят в магията на модерната за времето си музика. 
През този период популярната (в частност - рок, поп, джаз) музика 
с подчертано западна осанка и влияние, е стояла встрани от учеб-
ния процес и академичната музика. 

Поле за концертна изява на студенти и ученици са: учениче-
ските групи – в клуб “Младост”, студентите - в клуб “Искра 100”. 
Трамплин за любителите на рок музиката се явява „легендарният“ 
концертен подиум “Вариатето” в Пловдивския панаир с директор 
Иван Цанков, в което десет години подред се изявяват по две гру-
пи дневно. 

Голяма част от студентите във ВМПИ се изявяват в състави като: 

•	 “Родопи” с художествен ръководител Кирил Грозданов 
- комбо бенд, чиито състав е изцяло от ученици от 
Музикалното училище и студенти от ВМПИ в Пловдив.
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•	 Биг бенд към Профсъюзния дом на културата с художест-
вен ръководител Стефан Пехливанов. Изпълнителите и со-
листите на биг бенда също са предимно студенти от ВМПИ, 
които се усъвършенстват  и трупат знания в областта на поп 
и джаз музиката.
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•	 “Хеброс” с художествен ръководител Ботьо Ботев,  в рок 
групите на Илия Караянев – „Личо Стоунса”, Стефан Костов, 
Никола Врачев и много други.

•	 Запалените по джаз музиката студенти имат шанс да черпят 
информация от джаз формацията “Бели, Зелени и Червени” 
с ръководител Веселин Николов.

Софийските рок и поп изпълнители често посещават Пловдив 
- града на Милчо Левиев да концертират и журират изяви на свои 
колеги.

ВМПИ не остава встрани от творческата атмосфера и дух, обхва-
нал студентите в стремежа си да  навлязат все по-дълбоко в тай-
ните на популярната музика и джаза. Така в  началото на 80- те го-
дини Ръководството открива нова учебна дисциплина - “Вокално-
инструментални ансамбли” - (ВИА). Лекционният курс е поверен на 
преп. Андрей Генов.  Учебната програма е предимно практическа и 
се свежда до създаване и ръководене на вокално-инструментални 
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състави, до свирене, акомпаниране и пеене в стила на поп, рок и 
джаз музиката. Студентите се запознават с терминологията и начи-
на на изписване и респективно изсвирване на цифрови и буквени 
обозначения и акорди в жанровата музика. Слушат се изпълнения 
на именити джаз и рок групи. Анализират се нотни партитури и се 
правят леки аранжименти за вокални и вокално - инструментални 
състави. Отделят се часове за овладяване на синтезатор, акордеон, 
китара.

С откриването на дисциплината “ ВИА” поп, рок и джаз музиката 
вече имат „ нов дом“ в сферата на образованието и академичност-
та на Пловдив.

През този период във ВМПИ са създадени редица вокално-ин-
струментални състави, някои от които продължават да творят до 
наши дни и извън пределите на България, като се занимават и с 
преподавателска дейност.

На снимките се разпознават студентите: Красимир Герджиков, Стоян Врагов, 
Калин Уилсън, Веселин Иванов, Георги Константинов, Марко Марков, Пламен 
Димов, Димчо Матев и други, повечето  преминали и през школата на биг бенда на 
Профсъюзния дом на културата. Много от тях продължават да работят заедно и до 
днес, а Пламен Димов е един от често коментираните в интернет пространството пре-
подаватели във финландската образователна система и е в основата на създаването 
на световно известната група – „Nightwish“

През 1982 година Веселин Койчев (студент от ВМПИ - китара) 
и Дочо Панов (бас) основават дуото “Джаз линия”, към което мал-
ко по-късно се присъединяват Теодоси Спасов (през този период 
също студент на ВМПИ -кавал), Радул Начков (ударни инструмен-
ти) и Йълдъз Ибрахимова (вокал). Групата смело експерементира 
в джаз музиката, използвайки фолклорни мотиви и народния ин-
струмент кавал. Макар с известни промени в състава си, “Джаз ли-
ния” продължава да развива концертна дейност до наши дни.
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През 1987 година учебната програмата на дисциплината “ВИА” 
е разширена, а името е променено на “Стилове в джаз и рок 
музиката”(СДРМ). Новият учебен хорариум се състои от 30 часа 
лекция и 30 часа упражнение. Начинът на оценяване е променен в 
“зачита се”  (без оценка).

Лекционният курс обхваща от една страна - възникването на 
джаз музиката и от друга - доста подробно се развива темата око-
ло зараждането на Рокендрола, бийт музиката, американски и бри-
тански рок с всички стилови направления и разширения.

Периода от 1996 - 1999 година дисциплината СДРМ се поема от 
преп. Валя Колева. Създадената от Андрей Генов учебна програма 
се разширява. Линията обхващаща възникването на джаз музика-
та се задълбочава. Студентите се запознават обширно с характер-
ни стилове в джаз културата, с основните периоди в развитието и 
най-ярките представители за всеки отделен стил.



49

През 2000-та година лекционният курс се преподава от проф. 
д-р Розмари Стателова, а упражненията от преп. Жан Пехливанов. 
В този период проф. д-р Стателова налага в учебния план тре-
та “нова” линия, обхващаща развитието на популярната музика в 
България и в световен мащаб. Застъпва се развитието на “техно, 
рап, диско и хаус” музиката. Изпитният конспект  се допълва с въ-
проси като: “Процесуално - структурно дефиниране на понятието 
популярна музика”. На студентите се дава право на избор между 
конспект с тестово изпитване и свободно развито литературно есе 
на предварително определени теми като: “Каква е разликата меж-
ду попфолк и фолклор”. Начинът на оценяване се връща отново 
със  цифрова оценка.

2008 година по препоръка на комисията по акредитация на 
факултет “Музикална педагогика” името на дисциплината се осъ-
временява и установява окончателно в “История на поп и джаз 
музиката”.

2010 година АМТИИ разкрива нова специалност - “Из пъл ни тел-
ско из куство поп и джаз”. В учебните планове на новата специал-
ност по установени правила и изисквания са заложени две нови 
дисциплини, касаещи историята на популярната музика:

•	  “История и стилове в поп музиката” с хорариум – 45 часа 
лекция и  30 часа упражнение. 

•	 “История, теория и стилове в джаз музиката” с хорариум – 
45 часа лекция и 30 часа упражнение.

В този период в АМТИИ се откриват няколко магистърски про-
грами като: “Медийно музикално редакторство”, “Изпълнителско 
изкуство поп и джаз” в които дисциплината “История на поп и 
джаз музиката” се включва на по-високо ниво-II (второ ниво). 
Лекционният курс се преподава от известния радиоводещ, из-
ключителен авторитет по въпросите свързани с развитието и ис-
торията на популярната музика и “духовен баща” на предаването 
“Пулсиращи ноти” по БНР -Тома Спространов. Хорариумът е 30 
часа лекция и 30 час  упражнение. Часовете се провеждат в сборни 
групи от всички магистърски програма.

През 2015 година учебният план на дисциплината “Теория, ис-
тория и стилове в джаза” се променя и лекционния материал се 
насочва към  по-тясно запознаване на студентите с начина на им-
провизиране, характерни акорди, блу скали, акомпанимент в джаз 
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музиката. Хорариумът е сведен до 30 часа лекция и 30 часа упраж-
нение. Новото име на дисциплината е “Теория на джаза” и се пре-
подава от доц.д-р Веселин Койчев.

След последната актуализация на учебния план на факул-
тет “Музикална педагогика” през 2017 година лекционния курс 
на дисциплината “История на поп и джаз музиката” обединява в 
обща група студентите от “Педагогика на обучението по музика” и 
“Изпълнително изкуство поп и джаз”. По този начин хорариумът на 
студентите от “Изпълнителско изкуство поп и джаз” се намалява за 
сметка на изучаващите “Педагогика на обучението по музика”, при 
които хорариумът се увеличава. 

Учебната програма също се актуализира и разширява. Списъкът 
с произведения и песни за слушане се допълва. Програмата вклю-
ча избрани песни от конкурсните програми на фестивалите: 
“Евровизия”, “Сан Ремо”, “Златният Орфей”. Включени са български 
естрадни песни от 50-те до 90- те години, избрани френски шансо-
ни, италиански канцонети, англоезична музика, филмова музика , 
инструментална популярна музика и други. В крайна сметка това 
е едно добро решение и за двете специалности. Хорариумът е 30 
часа лекция, 30 часа упражнение.

Ако се направи равносметка се забелязва, че новият хорариум 
е абсолютно същият като първия хорариум от 1987 година с една 
съществена разлика - часовете са разпределени в два семестъра. 

Разпределеният по този начин лекционен материал в два се-
местъра осигурява много повече време за възприемане, осмис-
ляне и затвърждаване на знанията на студентите. Това е от голя-
мо значение и за студентите бъдещи музикални педагози, като се 
има предвид, че поп и джаз музиката навлезе като тема многооб-
хватно в учебните програми по музика на общообразователното 
училище.
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Съвременни концепции за времето във фотографията.
приноСът на еДин Сборник.

съставители: 
Ян Бетенс, Александър Стрейтбергер и Хилде Ван Гелдер,

Издателство на Университета Льовен, Белгия, 2010 г. 
ISBN-13: 978-9058677938 

/Библиографска справка от теоретичната разработка за докторска 
дисертация „Време и трансформация във фотографията“/

Мариана Камбурова
Mariana Kamburova

резюме:
Времето е основно понятие в нашия живот. To сe изучава от 

много области на познанието – физика, философия, живопис, 
психология, литература и други. Времето е от изключителна 
важност при създаване и интерпретиране на фотографското из-
ображение. В публикацията се обсъждат различни гледни точки 
на съвременни автори, които са признати международни спе-
циалисти, редактори, културолози. Техните есета са обединени 
в книгата „Време и фотография“, издадена от белгийското изда-
телство Leuven University Press. В изданието има включени де-
вет есета в три раздела, чрез които авторите формулират своята 
представа за фотографията, като включват много важни, но все 
още пренебрегвани аспекти на времето, културата и изкуството. 

ключови думи:
време, фотография, трансформация, модерно, технология, 

публикация, изображение

Abstract:
Time is a main concept in our lives. It is being studied in many areas 

of knowledge - physics, philosophy, painting, psychology, literature, 
etc. Time is a leading element in creating and interpreting the photo 
image. The publication discusses the views of modern authors who are 
recognized as international specialists and editors of culturalologists. 
Their essays are collected in the book „Time and Photography“ 
published by the Belgian publishing house Leuven University Press. 
The edition includes nine essays in three sections, through which the 
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authors formulate their own insights into photography, including 
many important but still overlooked aspects of time, culture, and art.

keywords:
time, transformation, photography, modern, technology, publica-

tion, image

Сборникът от есета „Време и фотография“, обединява различни 
гледни точки за времето във фотографията и ги разглежда в серия 
от есета, които се фокусират върху автори с изключителен принос 
към медията. Времето като физична величина във фотографските 
изследвания винаги е било водещо за извеждане на изображение-
то, защото колкото по-видими са трансформациите на субектите и 
обектите в пространството, толкова повече понятието за време оч-
ертава съдържанието на медията. Пример за това е първата сним-
ка, на която е уловен човек, направена от Дагер през 1838 година 
в Париж и се нарича „Булевард дьо Темпл“. В нея дългото експона-
ционно време е било решаващо за съдържанието на фотографията 
тъй като многолюдната тълпа липсва. Обратно на дългото експона-
ционно време, кратките времена на експонация във фотографиите 
на френския фотограф Жак-Анри Лартиг създават „летящите“ хора. 
Времето е в основата на редица фотографски изследвания, напра-
вени в годините на модерното изкуство. Тези изследвания се обе-
диняват около тезата, че колкото повече присъства пространство-
то като градиент на изображението, толкова повече понятието – 
време - ще се възвръща, за да изгражда връзките между субектите 
и обектите, и да балансира пространството. Според Сюзън Зонтаг 
„Около фотографския образ се изгражда ново понятие за инфор-
мацията. Снимката е тесен отрязък от пространството и времето. 
В свят, управляван от фотографски образи всички граници (рамки) 
изглеждат произволни1.“ По този начин времето се явява определя-
що и създава целостта на феномена  фотография. 

Връзката между фотографията и времето е разнообразна: вре-
мето може да бъде пряко представено в образа, то може да бъде 
негова тема и философски хоризонт, но също така може да предста-
влява глобалната рамка, в която фотографските практики се разви-
ват и променят. В първата глава - “Време и технологии / Устройства 

1 Сюзън Зонтаг, За фотографията, издателство Изток-запад, 2010, В пещерата на Платон, 
стр.31
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за време” - се обръща внимание на цялата история на средата, в 
която възникват фотографските експерименти на Талбот от 19-ти 
век до навлизането на дигиталните технологии и тяхното използва-
не от постмодерни автори. Те поставят различни въпроси – „Как да 
се определи времето? Как да спрем това, което е на ръба на изчез-
ването? Как да запечатаме момента2?“

Авторът на есето „Фиксиране на преходност: фотография и други 
образи на времето в Лондон от 1830 г.“ Читра Рамалингем разисква 
прехода от ранната история на фотографията във Великобритания 
до съвременната интерпретация на медията. Естествено начало-
то е поставено от Уилям Хенри Талбот с неговите експерименти с 
химически обработена хартия. Чрез техниките, които Талбот полз-
ва, се поставя началото на новото средство за „визуализиране, за-
писване и представяне на времето3“. Раждането на фотографията 
е логичен резултат от определено съзряване на обществото и на 
неговите потребности. В нея безспорно са заложени времето и мо-
ментът като величини, чрез чиято помощ се ражда изображение-
то. Още от самото начало се води битка с чувствителността на ма-
териалите за експонация и усъвършенстването на фотографската 
техника. В първите фотографии на оживени улици в градове като 
Париж и Лондон забелязваме, че те са потънали в тишина и спо-
койствие, лишени сякаш от човешко присъствие. Първата снимка, 
на която е уловен човек, е направена от Дагер през 1838 година в 
Париж и се нарича „Булевард дьо Темпл“. Многолюдният иначе бу-
левард изглежда замрял и потънал в тишина, вниманието привли-
чат само две фигури: на ваксаджията и на един господин, който си 
лъска обувките. А, къде всъщност е тълпата? – ниската чувствител-
ност на фотохартията и дългото експонационно време били причи-
ната за безлюдния град. Дагер подарява тази своя снимка на краля 
на Бавария. Оригиналът е бил съхраняван в Държавния музей на 
Мюнхен, който за жалост е разрушен по време на Втората световна 
война и заедно с това е изчезнала оригиналната  фотография.

Цяла плеяда от учени и фотографи дълго водили борба с ми-
молетния ефимерен образ, който бързо се разпадал във времето. 

2 Time and Photography, introduction Jan Beatens, A.Streiberger, Hilde Van Geder, Leuven University 
Press 2010, Belgium
3 Time and Photography, introduction Jan Beatens, A.Streiberger, Hilde Van Geder, Leuven University 
Press 2010, Belgium, Chitra Ramalingam, Fixing Transience: Photography and other Images of Time in 
1830s London
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Сякаш мигът бил неуловим. Когато след дълги опити неуловимото 
било хванато в капана на времето, фотографията имала скромни 
желания, като как да улови усмивка или жест, спонтанност, естест-
вена поза. Чатра Рамалингам твърди, че „онова, което бихме могли 
да приемем като отличителен фотографски подход към времето и 
по-специално дългата експозиция и моментният образ, имат ва-
жни аналози и предшественици в тези практики на снимане, въз-
никващи от експерименталната наука в началото на XIX век4.“

Друг автор, Джоана Лоури разглежда „модерното време“ в кон-
текст на поредица от снимки. Според нея фотографията може да се 
разглежда като технология, която е способна да създаде изображе-
ние с определени характерни черти, като този характерен облик на 
изображението се ражда от устройството на затвора на камерата 
и от времето, през което е принуден да пропуска светлина върху 
чувствителна повърхност. Срещу това действие за поява и фикси-
ране на изображението, обаче тя поставя много други въпроси за 
социалната, културна, историческа тежест, която може да носи фо-
тографията: „От друга страна, фотографията може да се разглежда 
като “среда”, историческа и културна формация, която се занимава 
с производството на фотографии като естетически или други смис-
лени предмети, които могат да имат функцията да “представляват” 
времето, или най-малкото да създадат визуален език, който би дал 
стойност на понятието за време5.“

Интересното в текста на Лоури е, че прави съпоставка на сце-
ните в театъра или т.нар. „живи картини“ с фотографиите на Оскар 
Рейландер и Хенри Пийч Робинсън. Тя намира връзка между фото-
графските картини и аматьорските театрални забавления на 19 век. 
Изображение, направено по фотографски път от Оскар Рейландер 
през 1857 г., предизвиква противоречиви реакции в обществото 
след появата му. То представлява 32 негатива, събрани в едно изо-
бражение с безупречен ретуш. Името на тази алегоричната творба 
е „Два начина на живот“ – една от най-амбициозните и противоре-
чиви фотографии на деветнадесети век. Картината е сложна але-
гория за избора между порока и добродетелта, представлявана 

4 Time and Photography, introduction Jan Beatens, A.Streiberger, Hilde Van Geder, Leuven University 
Press 2010, Belgium, Chitra Ramalingam, Fixing Transience: Photography and other Images of Time in 
1830s London
5 Jan Beatens, A.Streiberger, Hilde Van Geder Leuven, Time and Photography University Press, 2010, 
Belgium, Joann Lowry, Modern Time: Revisitng the Tableau
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от брадат мъдрец, който води двама младежи към попрището на 
живота. Непоколебимият младеж вляво се втурва към удоволствия 
на похотта, хазарта и безделието, а другият млад мъж избира пра-
ведния път на религия, брак и добри дела. Тъй като би било невъз-
можно да се заснеме сцена с такава сложност в една експозиция, 
Рейландер фотографира всеки модел отделно и ги сглобява в една 
голяма фотография. Тази творба показва как картинните изображе-
ния на театралните сцени сякаш възстановявали пространствата на 
живописта и всяко събитие представено с тях е трябвало да запеча-
та многократните времена в една историчност на образа. 

Доказателство за това е друга алегорична творба на Хенри 
Пийч Робинсън – „Заминаване“, която представлява умиращо мо-
миче, заобиколено от свои близки, като творбата е сглобена от пет 
негатива. И така процесът на създаване на самата фотография ста-
ва част от времевата конструкция при изграждането на един нара-
тивен образ. 

Наслагването на различни образи в едно цялостно изображе-
ние, за да бъдат пресъздадени различни времеви истории, бързо 
омръзва на зрителя. С появата на сухата плака, която преобразува 
връзката на фотографията с времето и зрителя, намалява времето 
на фотографа да заснеме движещ се обект. Новата технология бър-
зо се разпространява и фотографията провокира зрителя да мисли 
и възприема изображението по съвсем друг начин. „Сега фотогра-
фията може да се разглежда като открояваща се практика, разкри-
ваща света като място на комични и неочаквани чудатости, стран-
ни полюси, летящи хора: свят от събития, които досега бяха скрити 
от човешкото око. Това беше визия различна от тази, представена 
внимателно като изработена сцена върху плака, това беше зрелищ-
ността на странното и невероятно качество, което беше разкрито 
като потенциално присъстващо в най-баналните и обикновени на-
стройки и събития6.“ В потвърждение на това са фотографиите на 
„летящи“ хора на Жак Анри Лартиг. Именно с развитието на фото-
графската технология става възможно „замръзването“ на хора във 
въздуха, което изглежда нереално и някак комично. „Снимките са 
начин за улавянето на реалността, когато тя се схваща за непокор-

6 Jan Beatens, A.Streiberger, Hilde Van Geder Leuven, Time and Photography University Press, 2010, 
Belgium, Susana Martins, Between present and Past: Photographic Portugal of the 1950s
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на, недостижима... Човек не може да владее реалността, но може да 
владее нейните образи7“

Интересна гледна точка относно времето представя Сусана 
Мартин, която започва да работи върху издаването на туристически 
фотоалбум, обединяващ миналото и настоящето на своята родина 
Португалия. За тази цел тя проучва множество издания, пътеписи, 
фотографски албуми, дори книги за пропаганда и младежка лите-
ратура, които могат да й дадат ясна визия за бъдещата работа. За от-
правна точка й служат изложбите на Едуард Щайхен „Семейството 
на човека“ и книгата на Анри Картие-Бресон „Европейците“, в които 
е привлечена от документалната фотография като инструмент за 
отразяване и тълкуване на събитията. „Визията на едно място ви-
наги се формира от множество културни посредничества, където 
фотографиите играят решаваща и безспорна роля. Тази статия има 
за цел да проучи как фотографията, главно във времевите измере-
ния и качества, които тя предизвиква, се свързва с по-широки фе-
номени като национални дискурси, идентичности и представи8.“ За 
да се спре на този конкретен проблем, Сусана Мартин се насочва 
към един определен казус, съсредоточен върху фотографски пъте-
писи за Португалия, публикувани през 50-те и 60-те години. „В пър-
вата част на това есе е очертан широк подход към фотографските 
пътеписни книги като решаващи агенти в процесите на изгражда-
не на нации, особено внимание се обръща на факта, че тези кни-
ги са „структурирани във времето“ и че това са „устройства, пред-
лагащи време“. Втората част е посветена на конкретния случай на 
Португалия, където уместността на времето в книгите за фотограф-
ски пътувания и разпространението на национални разкази е по-
добре разгледана. Започвайки от някои визуални примери, моята 
гледна точка е да изследвам как фотографиите, чрез създаване на 
временна среда и насочване към исторически моменти доприна-
сят за създаването, поддържането или отричането на повтарящи 
се фикции. Освен това демонстрирам и как идеологическите рам-
ки могат да бъдат разбрани и възприемани като въпрос на време9.“ 
И така, според нея фотографските пътеписни книги включват: вре-

7 Сюзън Зонтаг, За фотографията, издателство Изток-запад, 2010, Светът на образите, стр.200
8 Jan Beatens, A.Streiberger, Hilde Van Geder, Time and Photography, Leuven University Press, , 
2010, Belgium, p.85
9 Jan Beatens, A.Streiberger, Hilde Van Geder Leuven, Time and Photography University Press, 2010, 
Belgium, Susana Martin, Photographic Portugal of the 1950s, p.85



57

мето на действителното пътуване, извършено от фотографа и 
писателя; кондензирано време - за да се трансформира истинският 
опит в пътуването в книга, където снимките се подлагат на строг 
процес на подбор10.“

По нататък Мартин продължава да разглежда „времето“ във 
фотоалбума от гледна точка на читателя или туриста, като откри-
ва други категории „време“, например: „времето на четене“; „пред-
ставено време“ - времето на изобразената сцена; „време за изпре-
варване, което е бъдещо време“ - на читателя се предлага възмож-
ност да вижда и да пътува преди самото пътуване; „ретроспектив-
но време“ – помага на пътешественика да се върне към спомените 
си, и да структурира най-запомнящите се от тях; „връщане“ – „са-
мото пътуване изглежда не функционира като откритие, а като по-
твърждение, че реалността съвпада с това, което изображенията 
показват11.“

Есетата в третия раздел „Време в киното / Времетраене и откъс“ 
разглеждат понятието за време от гледна точка на движещия се 
образ. Авторите правят аналогия с киното, театъра, живописта и 
книгата. От съществено значение тук се оказва функцията на фото-
графията и нейният документален характер. Като разглежда филма 
на Микеланджело Антониони „Затъмнение“ като сбор от снимки, 
Виктор Бургин поставя въпроса за традиционното разграничение 
между фотографското време и филмовото време, между часовника 
и субективното време. „Сложната времева структура на фотографи-
ята, според Бургин, не може да се сведе до определено качество, 
което може да се счита за противоположно на временния характер 
на други медии като филма, но зависи винаги от социално-истори-
ческите конвенции в едно общество и субективното използване на 
артиста12.“

С времето в изграждането на фотографската книга  ни запознава 
Андреа Нелсън. Той анализира връзката в последователността на 
изображенията във фотографската книга с последователността на 

10 Jan Beatens, A.Streiberger, Hilde Van Geder Leuven, Time and Photography University Press, 2010, 
Belgium, p.90
11 Jan Beatens, A.Streiberger, Hilde Van Geder Leuven, Time and Photography University Press, 2010, 
Belgium, Susana Martin, Photographic Portugal of the 1950s, p.92
12 Jan Beatens, A.Streiberger, Hilde Van Geder Leuven, Time and Photography University Press, 2010, 
Belgium, Victor Burgin, The Eclipse of Time, p.125
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изображенията в киното. Според него времето, което следва своята 
хронология в книгата, може да бъде спряно в един-единствен ка-
дър в сравнение с кинематографичното време. Предмет на него-
вото изследване са две книги на литовския фотограф Моше Равив  
- „Вилнюс“ и „Париж“. Според Нелсън, двете публикувани книги са 
много различни от гледна точка на фотографското повествование. 
Във „Вилнюс“ има поредица от шестдесет и пет фотографски ком-
позиции, изобразяващи ежедневието в историческия еврейски 
квартал на Вилнюс. Това, което прави тази книга различна, е начи-
нът, по който Моше Равив изгражда фотографската си последова-
телност. Той представя кварталите с техните културни традиции и 
архитектурни пространства през съвременния поглед на монтажа. 
Авторът развива сложен визуален разказ върху страниците на кни-
гата, където са представени множество фотографии, фотомонтаж-
ни и графични елементи в активна взаимовръзка. „Следователно, 
вместо да следва стриктна прогресия на причините и ефектите, чи-
тателят трябва да взаимодейства с книгата като конструира значи-
ми преходи и връзки между тези визуални елементи13.“

Втората книга, озаглавена „Париж“, се появява през 1931 годи-
на и е издадена от френския издател Жан Уолтър в тираж 1000 ко-
пия. Докато „Вилнюс“ връща Равив в своето детство и в спомените 
на неговата младост на познати за него места, то във фотоалбума 
„Париж“ фотографът е силно впечатлен от динамиката и хаоса на 
модерния метрополис. В изданието е представена съвременната 
визия за живота в градска среда, чиито темпове и движение се съз-
дават с фотографски средства. Това несъмнено повлиява и върху 
структурирането на времето във фотографския разказ на книгата. 
Тук има публикувани 80 изображения, няма графични елементи и 
текст, за разлика от „Вилнюс“. На всяка страница от книгата Моше 
Равив  установява сложни взаимоотношения между снимките, как-
то и разширява традиционната представа за съвременния град, 
като изобразява социалните напрежения на времето. В хармония 
с модерния град са и изображенията, създадени от Равив. Те пред-
ставляват сложни наслоени образи от няколко негатива, които 
дори са разкривени. „Напомняйки за монтажни кадри, Равив съз-
дава тези загадъчни фотографии чрез натрупването на няколко не-
гативи, много от които бяха наклонени или обърнати. Този процес 

13 Jan Beatens, A.Streiberger, Hilde Van Geder, Time and Photography, Leuven University Press, 2010, 
Belgium, Andrea Nelson, The montage photography Books of Moshe Raviv, p.142
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създава страници върху страници, които едновременно изглежда, 
че задържат снимката в движение, но и съдържат в себе си все още 
от филмовата последователност14.“ Нелсън твърди, че книгата на 
Моше Равив е „структурирана от логиката на монтажа: индивидуал-
ните страници, които се състоят от съпоставени образи, трябва да 
се четат една спрямо друга и убедителното подреждане на всяка 
страница нарушава всяко чувство за традиционна наративна про-
гресия, представяйки алтернатива на стандартните конструкции на 
историята15.“

И двете толкова различни книги „Вилнюс“ и „Париж“ очевидно 
са изградени върху логиката на монтажа, където можем да се по-
топим сред истории от минувачи, улици, събития, преминавайки 
през непознати пространства и трансформации на хора и обита-
лища. И точно тук се сблъскват минало и настояще. Фотографиите 
на Моше Равив предлагат преживяване подобно на калейдоскоп, 
където различните гледни точки се припокриват и създават едно 
пълноценно преживяване като се разгръщат във времето и тран-
сформиращите образи от наслоявания. В тази въртележка срещаме 
елементи от социалната и културната среда, в които са превъплъте-
ни новите разбирания за фотографско време и изграждане на исто-
рия в образи. 

В книгата „Време и фотография“ са обсъдени широк кръг от фо-
тографски въпроси, както и различни гледни точки. Някои от авто-
рите се занимават главно с времето, други отчитат бавното очерта-
ване на времето като категория, която анализира изображенията.

От казаното дотук може да направим извода, че представата за 
времето във фотографията има многобройни форми на тълкува-
не, което дефинира фотографията не само като технически фактор 
за появата на изображението, но се разглежда и в социален, кул-
турен и исторически аспект. Медията притежава различни форми 
на време и трансформация, които я оформят като сложен социа-
лен процес, който не е просто само техника, изкуство или начин 
на създаване на някакво изображение, а също така може да бъде 
мечта, идея, лична история, спомен, документ, събитие – значения, 
които взаимодействат и се трансформират през времето.

14 Jan Beatens, A.Streiberger, Hilde Van Geder, Time and Photography, Leuven University Press, 2010, 
Belgium, Andrea Nelson, The montage photography Books of Moshe Raviv, p.142
15 Leuven University Press, Time and Photography, Jan Beatens, A.Streiberger, Hilde Van Geder, 2010, 
Belgium, Andrea Nelson, The montage photography Books of Moshe Raviv, p.142
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фретлеС баС
Александър Леков

fretleSS bASS
Alexander Lekov

резюме
В настоящата статия се разглежда фретлес баса като разно-

видност на електрическата бас-китара. Разработката има за цел 
да представи информация, свързана с възникването и историче-
ското развитие на този инструмент, особеностите на конструк-
цията му, видовете изпълнителски техники, както изначими 
инструменталисти. 

ключови думи:
фретлес бас, бас-китара, струнни инструменти, гриф, лютиери

Abstract
This article considers the fretless bass as a version of the electric 

bass guitar. The development aims to present information related to the 
emergence and historical development, peculiarities of the structure of 
the instrument, types of performing techniques as well as significant 
instrumentalists.

keywords:
fretlessbass, bassguitar, stringinstruments, neck, luthiers

Фретлес басът е музикален инструмент от семейството на струн-
ните инструменти, една от разновидностите на бас-китарата. Името 
му идва от английски език - “fretless”, което значи “без праг чета”. 
Поради липсата на метални прагчета звукът на фретлес баса е спе-
цифичен и отличителен, което се дължи на директния досег на стру-
ната с дървената част на грифа, при натиск от страна на изпълните-
ля. Естеството на инструмента позволява да се използават различ-
ни експресивни техники като “глисандо” и класически тип “вибрато”, 
както при контрабаса.

Първият фретлес бас е създаден през 1961 година от Бил Уейман 
- басист на британската група “Ролинг Стоунс”, който модифицира 
една от своите бас-китари, като просто отстранява металните пра-
гчета от грифа на инструмента. Първият модел на фретлес бас, пус-
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нат в серийно производство, е AUB-1 на фирмата Ampeg, предста-
вен на пазара през 1966 година,

Илюстрация 1

последван от FretlessPrecisionBass на Fender през 1970  година.

Илюстрация 2

Конструктивно инструментът е съставен обикновено от две 
отделни части - гриф и тяло. Съществуват и така наречените 
“neckthrough” фретлес басове, при които се използва една цяла 
дървена част, сливаща грифа и тялото, като към тялото се слепват 
още две или повече дървени части в зависимост от дизайна. 

Съществувa голямо разнообразие при видовете дърво, от кои-
то се изработват фретлес басовете. При направата на телата по-
често използвани са: ясен, явор, елша, орех и топола. Някои моде-
ли имат и “topwood” - тънък горен пласт дърво, обикновено около 
5 мм, който се залепя за основната част, като се търси както акус-
тично- конструктивен, така и визуален ефект. От гледна точка на 
конструкцията повечето слепени части увеличават здравината и 
предпазват от измятане на дървото вследствие на атмосферните 
влияния (това важи особено за конструкцията на грифа). С оглед 
на дизайна се предпочитат екзотични дървесни видове като афри-
канско венге, индийско розово дърво, абанос (особено при горна-
та част на грифа заради здравината му), бразилско пао феро както 
и африканско зебрано. Използвани като “topwoods” много често са 
и “flamemaple”, “quiltedmaple”, “birdseyemaple”, “buckeyeburl”, чиято 
красота всъщност се дължи на определени промени в структурата 
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на дървото, вследствие на заболявания или загниване. Третирани 
с подходящи инструменти и лакове, тези “недостатъци” се превръ-
щат в красив ефект.

Илюстрация 3

Телата на фретлес басовете са от плътно дърво, но съществуват 
и така наречените “полуакустични” модели (вж. илюстрация 1), при 
които се оставят кухини в основната част на тялото, а горният дър-
весен пласт може да има f-отвори. 

Струнниците, както при бас-китарите с прагчета, са метални, но 
може да има и дървени, като идеята е търсенето на по-натурален 
звук. Обикновено са еднокомпонентни, но съществуват и струнни-
ци, съставени от две части. Използват се и такива, които позволя-
ват на струната да минава през тялото на инструмента, като тук се 
търси по-осезаем ефект от вибрацията на тялото.

Звукът на инструмента се предава към усилвател, посредством 
електромагнитни адаптери - магнитни намотки, поставени в пласт-
масови кутии. Горната част на пластмасовите кутии в някои случаи 
се изработва от същото дърво, от което е и горният пласт дърво 
на тялото на инструмента (както е на илюстрация1), за да не се на-
рушава цялостта на дизайна. При някои басове се среща и дърве-
на рампа между адаптерите или между адаптера и грифа (когато 
адаптерът е само един), за да се улесни позицията на ръката при 
дърпането на струните. Тъй като адаптерите не са на нивото на тя-
лото, а обикновено са на височина между 0,5 см до около 1,5 см от 
него, рампата е с височината на адаптерите и не позволява на пръ-
стите на изпълнителя да хлътват между струните.

На тялото на фретлес баса има разположени и потенциометри 
- метални копчета, които служат за усилване и намаляне на звука 
както и за честотни корекции (при басове с вграден в инструмента 
предусилвател). 

При грифовете предпочитаното дърво е клена. Някои фир-
ми производители използват екзотични дървета като венге, 
“flamemaple” и “quiltedmaple”. Грифът, също като тялото, се състои 
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от няколко парчета дърво. Обикновено горният пласт, към който 
се притискат струните, е от по-твърд материал - за предпочитане 
са абаносът, венгето и бразилското или индийско розово дърво. 
Дебелината му е около 5 мм. При някои инструменти се използват 
по-меки дървета като клен например, но тогава третирането с ла-
кове е различно, като се прави по-обилно наслояване. В грифа се 
поставя и метален шиш, който предпазва дървото от огъване, при 
опъването на струните. При басове с шест и повече струни люти-
ерите и фирмите производители на инструменти използват два 
или повече метални шиша, поради по-голямото опъване на стру-
ните. Ключовете могат да бъдат разположени само в горната част 
на главата на грифа, както е при Fender, или от двете страни (вж. 
илюстрация 4).

Илюстрация 4

В доста случаи горния пласт на главата на грифа е изработен от 
същото дърво, което е използвано за горен пласт на тялото, за да 
придаде по-завършен вид на инструмента. 

Стандартното разстояние от струнника до началото на грифа 
при четириструнните фретлес басове е 34 инча или 864 мм. При 
инструментите с пет или повече струни се срещат мензури с дъл-
жина 35 инча или 889 мм. Някои лютиери използват по-дълги ска-
ли от 36 и дори 38 инча (например ню-йоркския лютиер и басист 
Карл Томпсън). От чисто физична гледна точка колкото струната 
е по-дълга, толкова звукът е по-ясен и отчетлив (особено в по-ни-
ския регистър). Броят на позициите варира от 19 - 20 при Fender, 24 
или две октави при други производители през 26 - 28, а при някои 
бутикови модели до 36. Четири-струнният фретлес бас е настроен 
на кварти, като контрабасът - “сол” и “ре” на голяма октава и “ла” и 
“ми” на контраоктава. Нотира сеседна октава по-високо. Срещат се 
фретлес басове с пет, шест, седем, девет, десет и дори с дванайсет 
струни, отново настроени на кварти. Фретлес бас с дванайсет стру-
ни използва френският басист Ив Карбон, а инструментът е про-
изведен по поръчка на самия музикант от испанската лютиерска 
компания JerzyDrozd.
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Илюстрация 5

При изпълнителите на фретлес бас водеща роля има Джако 
Пасториъс (Илюстрация 6), който в средата на 70-те годи-
ни на 20-ти век радикално променя ролята на електрическия 
бас,превръщайки го от акомпаниращ в солов инструмент.

Илюстрация 6

В соловия си албум от 1976 година изпълнителят свири по не-
чуван дотогава начин, използвайки едновременно флажолети, ме-
лодични и басови линии, елегантно преплетени в новаторските му 
композиции. Стилът му е характерен, съчетавайки лирично фра-
зиране с агресивни, виртуозни пасажи, ритмизирани под влияние 
на карибската музика (Джако1 израства във щата Флорида, къде-
то се наблюдава силно музикално влияние от Карибския регион), 
също така афро-кубинската музика и фънка от 60-те и 70-те годи-
ни. През втората половина на 70-те и началото на 80-те години на 
миналия век той работи с легендарната джаз-фюжън формация 
WeatherReport, с музиканти като пианиста Джо Завинул и саксофо-

1 Псевдоним на  Джон Френсис Антъни Пасториъс (1951 - 1986).
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ниста Уейн Шортър. Основният инструмент, който Джако използ-
ва, е “Jazzbass”от 60-те години на фирмата “Fender”, на който музи-
кантът собственоръчно отстранява прагчетата. Характерният звук 
на басиста се дължи на факта, че той използва само адаптера, раз-
положен до струнника, а не стандартната комбинация от звука на 
двата адаптер2.Тази концепция за звук осигурява по-ясен, отчетлив 
звук и се възприема като стандарт при звука на фретлес баса - мно-
го от лютиерите и фирмите производители на баскитари започват 
да правят фретлес басове само с един адаптер. Басистът също така 
започва да използва електронни ефекти в свиренето си като хорус 
ефект и лентов дилей, дотогава използвани предимно от изпълни-
тели на електрическа китара. Джако Пасториъс работи с едни от 
най-ярките имена в джаза на своето време като Хърби Хенкок, Пат 
Метини, Майкъл Брекър и Тони Уилямс. Басистът оставя ярка сле-
да в музиката, достигайки нови хоризонти в развитието на инстру-
мента си и оказва влияние върху поколения музиканти.

Последовател на Джако Пасториъс е канадският изпълнител 
Ален Карон. Неговият основен инструмент е 6-струнен фретлес 
бас, изработен по поръчка и спецификация на самия басист от ка-
надския лютиер Джордж Фурлането и неговата лютиерска фирма 
Fbass. Инструментът е с един адаптер, активна електроника и дър-
вен струнник. Ален Карон работи през 80-те и 90-те години с фю-
жън групата Useb, след което създава свои авторски проекти с раз-
личен като инструменти състав.

Гери Уилис е друг значим изпълнител на фретлес бас, който 
също продължава и развива стила на Джако Пасториъс. Уилис е 
част от американската фюжън група TribleTech заедно с китариста 
Скот Хендерсън. Басистът също работи в сътрудничество с лютиер-
ска компания - японската фирма за музикални инструменти Ibanez, 
за разработването и създаването на инструмент по конкретни спе-
цификации на изпълнителя. Фретлес басът, който е направен, е 
5-струнен модел с един адаптер и дървена рампа между адаптера 
и грифа, като тялото е от ясен, а грифът от клен с горен пласт аба-
нос. Гери Уилис е първият изпълнител, който въвежда дървената 
рампа, поради различната техника, която използва при дърпането 
на струните с дясната си ръка. За разлика от стандартната техника, 
при която се изисква относително силен натиск при дърпането на 

2 Разликата между Fender Precision и Fender Jazz bass е в броя на адаптерите - при Jazz bass те 
са два.
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струните, Уилис деликатно докосва струните, оставяйки усилване-
то на звука на електрониката и адаптера. Музикантът също така из-
ползва трите вътрешни пръста и палеца на дясната си ръка, вместо 
обичйните показалец и среден пръст. 

Изтъкнат изпълнител на фретлес е американският басист 
Майкъл Менринг. За разлика от споменатите дотук изпълнители, 
Менринг свири предимно солови концерти (макар и да има мно-
го записи като студиен музикант). Басистът също използва ин-
струмент, създаден по негови изисквания от лютиера Джо Зоун - 
MichaelManringHyperbass (илюстрация 7).

Илюстрация 7

Интересното при този модел са де-тунерите, разположени на 
ключовете и струнника. Де-тунеритепредставляват механични ус-
тройства, подобни на малки ръчки, които променят строя на съот-
ветната струна, на която са поставени с половин или повече тона. 
Стилът на Майкъл Менринг инкорпорира тези механични специ-
фики на инструмента по интересен начин: музикантът изсвирва 
акорд, базиран на свободна струна и флажолети, след което про-
меня тоновете от акорда, като използва един или повече де-туне-
ра едновременно (например в пиесата “Enormousroom”). Грифът на 
инструмента е три октави или 36 позиции, като стига до адаптера. 
За по-лесен достъп до целия гриф долният рог на баса е изрязан 

по-дълбоко в тялото от обичайното. 
Майкъл Менринг използва широка 

палитра от техники, както и множество 
пространствени ефекти, генерирани 
по електронен път. Интересен начин 
за тоноизвличане е и използването 
от него на E-Bow или електронен лък 
(Илюстрация 8). 

Той представлява малък пластмасов 
предмет, който, захранван от батерия, Илюстрация 8
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генерира електромагнитно поле и приближен до струната, я кара 
да вибрира постоянно. Менринг използва електронния лък, съче-
тан с пространствени ефекти, за да наподобява духови или друг 
тип инструменти. Музикантът интегрира и перкусионни техники в 
свиренето си, като заглушава струните и звукът, който извлича, е 
по-близък до този на ударен инструмент. Използва също така и “лу-
пър” - електронно устройство, което записва дадена фраза и след 
това я възпроизвежда непрекъснато, като върху нея могат да се 
наслагват безкрайно много фрази, подобно на многопистов запис, 
който се случва в реално време.

След Джако Пасториъс Майкъл Менринг е човекът, който най-
много допринася за развитието на фретлес баса. Музикантът из-
ползва разнообразни  инструменти с различен брой струни - чети-
ри, пет, шест, осем и дори десет, но “Hyperbass”остава основния му 
инструмент. Менринг развива и концепцията за баса като солов ин-
струмент, изваждайки го от обичайния контекст на ритъм секцията. 

Голяма част от инструменталистите, които свирят на електриче-
ски бас с прагчета, биват привлечени и от фретлес баса. Но малцина 
са способни да го усъвършенстват. Тези, които успяват, в повечето 
случаи го превръщат в свой основен инструмент. Липсата на прагче-
та, от една страна, дава голяма свобода на изпълнителя по отноше-
ние на динамиката, използването на разнородни техники и фрази-
рането. От друга страна, се изисква непрекъсната работа, свързана 
с интонацията и развиването на концепция по отношение използ-
ването на определен тип усилватели и електронни ефекти. Макар и 
труден за усъвършенстване, фретлес басът остава най-лиричната и 
богата на изразни средства разновидност на бас-китарата.
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как Да изберем най-поДхоДящите палки за 
уДарни инСтрументи,С които Да изпълняваме 

различните музикални произвеДения
Божана Иванова Юрганджиева

how to chooSe A mAlletS And StickSfor 
percuSSion inStrumentS
Bozhana Ivanova Yurgandzhieva

резюме:
Статията запознава читателя с различните етапи от само-

подготовката и критериите,с които да изберем най-подходящи-
те палки за ударни инструменти за най-добра интерпретация на 
музикално прозведение.

Abstract:
The article introduces the reader to the different stages of self-

preparation and the criteria for choosing the most appropriate 
punches for percussion instruments for best interpretation of musi-
cal performance.

Всички ние разполагаме с любимите си палкиза всеки ин-
струмент от семейството на ударните, но как избираме най-
подходящите,с които да изпълним дадено произведение или части 
от него? Без значение кой инструмент, независимо дали е пластин-
ков (маримба, вибрафон, ксилофон,глокеншпил) или мембранен 
(тимпани,голям,малък барабан и др.), можем да използваме една 
и съща философия за всички тях. В следващите редове ще опиша 
процеса,през който преминавам, когато избирам палките си за 
определена програма в състава на оперния и симфоничен оркес-
тър. Надеждата и очакванията ми са, че този процес би  направи-
лизпълнението по – колоритно и въздействащо. Както художникът 
използва множество цветове в своите картини,така и ние можем 
да боравим с множеството нюанси на звука на определения ин-
струмент. Именно палките,с които разполагаме са нашата палитра 
от звукове и цветове.Разбира се,това, че имаме множество различ-
ни видове палки не ни дава много, ако не знаем кога и как да ги 
използваме. Ето как максимално да достигнем до правилния им из-
бор във всяка една ситуация.
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Изборът ми на палки е част от времето,което имам за самоподго-
товка преди първа репетиция на съответната програма на оркес-
търа. Работата,целите и задачите,които включват този процес са 
от набавянето на съответния нотен материал,информация за това 
какво е разпределението в групата – кой коя партия инструмен-
ти обслужва,запознаване с произведенията чрез прослушване на 
различни аудио и видео записи и подбора на необходимите палки.

Първият критерий влияещ на решението ми за избор на палкие 
артикулацията. За повечето от инструментите,на които свирим, 
ние не можем да упражним голям контрол върху звука веднага-
след прозвучаването на тоновете или ударите и в това отношение 
артикулацията е тази,която заема важно значение.В процеса на ра-
бота започнах да мисля все повече и повече за палките,с които сви-
ря така,както изпълнителите на духови инструменти или „как духа-
чите биха атакували тези тонове?“ За да опишат атаката и звука на 
тоновете изпълнителите на духови инструменти биха използвали 
следните думи: светъл,тъмен, тежък, топъл, кръгъл, остър, тънък, 
ярък. Този подход е много далече от типичното за нас описание за 
меки и твърди палки.Тук идва и моята „игра” с дадения инструмент 
и палки и как максимално да достигна до желания краен резултат.

Една от величините,които можем да използваме,за да мислим 
за артикулацията е теглото и в частност плътността и големината 
на топчето на палката.Теглото, също така има много общо и опре-
делящо значение за звука,който търсим. Така например в кантата 
на Карл Орф – „Кармина Бурана”,първа част „O fortuna”в партията 
на тимпаните използвам палки с малко топче и филц - модел “Vic 
Firth Tim Genis GEN8 – Molto Articulate”[1].В допитване със самия 
Тим Дженис ( тимпанист на филаделфийска филхармония) относно 
този модел палки той казва, че това, което е търсел при крайния 
им резултат е да може изпълнителя с породената атака същевре-
менно да постигне дълбок качествен звук. С избора ми на тозимо-
делпалкисеподчертаваяснатаартикулациянаотделнитеудари в 
четвъртините ноти в началото. Малката по диаметър глава на пал-
ката не позволява на звука дасеразпръсне и слее с тозинацелияор-
кестър.Но не е същото изпълнението в последната част отново „O 
fortuna”,палките,които използвам са с по-голямо топче, наплетени 
с копринена прежда. Тук ефекта,който търся и опитвам да постигна 
е да бъдат усетени тежките и плътни удари и по-наситен звук,които 
се явяват като един фойерверк,нетърпеливо чакащ своя момент 
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на възпламеняванес attacca от предната част с топовните пет уда-
ра в партията на големия барабан,разрешени в тази на тимпаните. 
Размерът на топчетата на палките  има голямо значение за звука, 
възпроизведен на инструмента. ¾ инчова  и 1 ¼ инчова топка, на-
правени от един и същи материал ще имат подобно звучене, но 
много различни звуци,дължащо се на разликата в размера и тегло-
то. Заедно с по-голямото тегло, по-големите палки имат по-голям 
контакт съответно с кожата или пластината на инструмента пора-
ди увеличената повърхност, която засягат.Подготвяйки се за раз-
личните изпълнения солово, ансамблово или оркестрово, именно 
тежестта на палките е една от основните величини,които оказват 
влияние в подбора ми на палки. Когато свиря соло, нуждата от на-
ситен и плътен звук не е толкова,колкото,когато свиря в оркестъ-
ра.Например в операта на Верди : „Силата на съдбата” във второ 
действие,арията на Прециозила „Al suon del tamburo”палките,с 
коитоизпълнявам партиятанамалкиябарабансас по – дългадръж-
ка и по-дебелитопчета [2]„Vic Firth American Classic 5А” поради на-
ситената оркестрация,докато в края на трето действие в Rataplan 
използвам палки със същата тежест,но с по-тънки топчета и къса 
дръжка [3] „Vic Firth SSG”,тъй като целия този номер е соло малък 
барабан, хор и мецо сопран (Прециозила) и не се налага плътен 
и силен звук.В този номер трудностите,с които изпълнителя се 
сблъсква са свързани по-скоро с това,че малкия барабан е едно-
временно солиращ и акомпаниращ инструмент.Много е важен и 
трудно постижим баланса между мецо сопраното,хора и малкия 
барабан.Партиите на хора и барабана са в унисон и се явяват аком-
панимент на партията на мецо сопрана. Инструменталистът така 
трябва да направи своя баланс,че едновременно да бъде чуван от 
хористите във всяко едно положение по сцена и в същото време 
самия музикант да чува и да не заглушава солиращата Прециозила.

Изборът ми да изпълня двата номера с два различни модела 
палки се влияе и от факта,че в първата ария партията на малкия ба-
рабан се изпълнява от оркестрината,а във втората ария малкия ба-
рабан е на сцената извън оркестъра и звука е много по-директен.

Друга величина определяща и играеща важна роля в звука това 
е дължината и дебелината на дръжката на палките.Това е сравни-
телно минимално, но въпреки всичко оказва влияние. Опитът ми 
показва, че дръжката въздейства както върху начина, по който се 
свири на инструмента, така и върху това как топчето на палката ре-
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агира върху инструмента и по този начин влияе на звука. Твърдата 
дръжка(обикновено изработена от бреза) води до по-тежък звук. 
Тъй като дръжките направени от бреза са твърди и не позволяват 
гъвкавост на палката, обикновено ударът е по-категоричен и при-
дава чувство на скованост. Поради това не препоръчвам използ-
ването на палки от този материал при свирене на ксилофон и гло-
кеншпил. Дръжките на палките направени от бреза са по-подходя-
щи за произведения предназначени за маримба с четири палки, 
защото тази скованост на палката ви позволява да имате по-голям 
контрол върху тях. Ратанът, може да секаже,че е златната среда за 
избора на направа на дръжки за палки. Има дебели и по-твърди 
ратанови палки, както и много тънък, гъвкав ратан. Материалът 
от,който са направени палките оказва влияние върху начина, по 
който свирите на инструмента,оттам и на вашето звукоизвличане

През последните години има специализирани палки за гло-
кеншпил, които са изработени от много тънка вата от фиброс-
тъкло. Причината, че този звук е прекрасен, е поради начина, по 
който те взаимодействат с инструмента. 

The Mike Balter 92F (fiberglass)

При избора на палки за пластинкови инструменти в оркестро-
вата практика под внимание трябва да се вземе и материала,от 
който е направен и инструмента  - келон или дърво.Изпълнителят 
трябва да бъде наясно с изискванията на диригента и това,какъв 
общ звук търси той и спрямо тези изисквания да подбере вида 
пластини на инструмента и съответните палки,с които ще се доб-
лижи максимално до търсенията на диригента.

Последните, но не на последно място фактори, които използ-
вам при подбора на палки са динамиката и амплитудата,с която 
свиря. Най- общо казано,първо избирам най-подходящите палки 
за даден пасаж или определен музикален момент и след това из-
ползвам необходимата динамика и амплитуда. Тъй като един па-
саж може да изисква всякакви звуци и динамика, аз избирам най-
подходящите палки, защото динамиката е единствената, която 
мога да регулирам в рамките на пасажа. В соловото изпълнение 
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няма възможност за честа смяна на палки,затова изпълнителят 
подбира най -подходящите, с които да изпълниедна солова пиеса. 
За щастие в симфоничния и оперен репертоар имаме възможност-
та да променяме палките с по-голяма честота. Друга причина дина-
миката да е една от последните величини влияещи за подбора ми 
на палки,е че не желая тя да влияе прекалено много върху артику-
лацията. Много е лесно да се върнете обратно на p = мека артику-
лация и f = твърда артикулация.Ще бъдете изненадани колко пъти 
искате чиста, остра артикулация в меката динамика.Можем да ма-
нипулираме плътността по-лесно с интензивността на удара, но не 
можем да променим артикулацията

Много от вас може да се чудите защо нямам «звук на палките» в 
критериите и факторите изброени по-горе. Въпреки,че не съм по-
сочила специално звука, всичко, за което говорихме досега влияе 
върху крайния резултат или именно звука. Единственият аспект на 
звука, който не сме обсъждали е неговото поддържане и палките 
нямат общо с това.

След като ви запознах с процесите, които взимам под внима-
ние върху подбора ми с какви палки да изпълня дадено музи-
кално произведение нека обобщим казаното по-горе:

1. Артикулация - Как искате да звучи вашето изпълнение?
2. Теглото на топчето и палката–Как и колко искате да подчер-

таете вашето изпълнение и как се вписва в общото звучене?
3. Дръжката - Какъв тип дръжка(гъвкавост и дължина) на пал-

ките ще подберете за вашето изпълнение?
4. Динамика - Как можете да използвате динамиката, за да из-

влечете максимума от избраните от вас палки?
Наличието на много широка палитра от възможности, може да 

направи процеса за избор на подходящите палки в едно забавно и 
интересно занимание.

Когато  имате широка гама от възможности може да превър-
нете процеса за подбор на подходящи палки в забавна игра. 
Намирането на правилния цвят и звук за всяко произведение ще 
ви помогне да се откроите от останалите изпълнители.
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[1] “Vic Firth Tim Genis GEN8 – Molto Articulate”

[2] Vic Firth American Classic 5A

[3] Vic Firth SSG
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третиране на Съвършените конСонанСи в СиСте-
мата на й. фукС и Сравнени С интерпретациятаот 

българСките автори
Георги Шамлиев

резюме:
Употребата на съвършени консонанси е обвързано с много 

ограничения. Освен забраната за паралелни и скрити квинти 
и октави, в контрапунктичната теория се обръща внимание и 
на акцентните съвършени консонанси, които са обект на това 
изследване. В доклада разглеждам теоретичните положения за 
акцентните квинти и октави във втори контрапунктичен вид 
между Йохан Фукс и българските автори.

ключови думи:
Йохан Фукс, интерпретация, съвършени консонанси, акцент-

ни съвършени консонанси

Summary:
The use of perfect consonance is subject to many limitations. In 

addition to the forbidden on parallel and hidden fifth and eighth, in 
counterpoint theory are examined accentuated perfect consonance 
that are the subject of this study. In the paper I review the theoretical 
positions for accent fifth and eighth in a second species counterpoint 
between Johann Fuchs and Bulgarian authors. 

keywords:
Johann Fuchs, interpretation, perfect consonance, accent perfect 

consonance.

Употребата на съвършени консонанси е обвързано с много 
ограничения. Освен забраната за паралелни и скрити квинти и 
октави, в контрапунктичната теория се обръща внимание и на ак-
центните съвършени консонанси, които са обект на това изследва-
не. В доклада разглеждам теоретичните положения за акцентни-
те квинти и октави във втори контрапунктичен вид между Йохан 
Фукс и българските автори.
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Теоретичното разглеждане на забранените акцентни квинти и 
октави заема централно място при Фукс във втори контрапункти-
чен вид – две ноти срещу една. Старата полифонична теория прие-
ма, че поставянето на еднакви съвършени консонанси на съседни 
акцентни времена ще доведе до тяхното открояване. Съвършените 
консонанси няма да бъдат „прикрити” и от нотата поставената на 
неакцентното време:

Следващият нотен пример, Фукс използва, за да разгледа за-
браната за поставянето на еднакви съвършени консонанси в съ-
седни тактове.

Пр.1 Акцентни квинти

На първо време в т.9-10 умишлено са допуснати акцентни квин-
ти. По думите на Фукс, скокът в терцата не може да избегне после-
дованието от две квинти:

„Встъпилата нота на неакцентното време се разглежда като 
(...) несъществуваща, тъй като благодарение на нейната крат-
котрайност и малкото разстояние между тоновете не може да 
се компенсира до такава степен, че слухът да не забележи двете 
следващи квинти или октави” (1, 43).

Фукс и теоретиците преди него са приемали за „несъществу-
ващи” нотите на вторите времена, поради тяхната краткост и бих 
добавил неакцентност. Така квинтите и октавите между съседни 
тактове, освен, че ще се чуят, те ще оставят впечатление и за пара-
лелност. Това е илюстрирано в следващия нотен пример от Фукс.

Пр.2 паралелни квинти при „несъществуващо” второ време

Образувалите се квинти на акцентните първи времена, в начал-
ните тактове от примера, са достигнати с противоположно движе-
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ние. Следователно, сами по себе си, те са използвани напълно ре-
гламентирано. Но втората нота в тактовете е на неакцентно време 
и ще позволи квинтата/октавата да се открои. Ако приемем неак-
центните ноти за „несъществущи”, тогава акцентните квинти/окта-
ви се превръщат и в паралелни – последните три такта от примера. 

В българската образователна литература поставянето на еднак-
ви съвършени консонанси на първите времена се третират като 
забранени акцентни квинти/октави. С това не се отличаваме от 
разбиранията на Фукс.

За Асен Карастоянов забранени акцентни поредици са, „когато 
силните времена на два съседни такта дават ходове от паралел-
ни квинти или октави” (2, 42). 

Пр.3 Забранени акцентни октави и квинти

В този пример, Карастоянов обръща внимание на това, че има 
секвентни поредици в контрапунктичната мелодия. А мелодиче-
ските ходове, вътре в такта, са терцови интервали. За автора, ако 
бъде избегната секвентността, то тогава акцентните паралелизми 
ще бъдат позволени. 

Пр.4 Позволени акцентни октави

При Фукс позволените акцентни квинти и октави са, когато ско-
кът на вторите времена е от по-голям интервал, например: квар-
та, квинта или секста.

„В такъв случай дистанцията между двата тона позволява 
слухът да забрави, така да се каже, първата нота от първото 
време до следващата нота на първото време” (1, 43-44).

Пр.5 Позволени акцентни октави
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За Фукс по-големият скок към втората нота ще позволи „слухът 
да забрави” образувалите се еднородни съвършени консонанси на 
първите времена. Когато неакцентната нота е достигната със скок 
не по-малък от кварта, то акцентните квинта/октава са позволени. 
По този показател, в нотния пример на Карастоянов от пример 4, 
единствено между т. 4-5 се образува позволена акцентна октава, 
спрямо теоретичните възгледи на Фукс. Идеята за липса на се-
квентност при Карастоянов, представлява доразвиване на идеите 
на Фукс за позволените акцентни квинти/октави.

Подобно тълкуване за допустими акценти поредици днес е за-
губило своя смисъл. Поставянето на еднакви съвършени консо-
нанси на съседни акцентни времена се приема за забранени па-
ралелизми. Наличието или отсъствието на секвентност, както и 
по-големият скок към неакцентната нота, няма да „прикрие” еднак-
вите съвършени консонанси. Според мен, остава основното съо-
бражение, че втората нота е неакцентна и кратка (само едно ме-
трично време). Това ще запази усещането за паралелност между 
съседните акцентни времена. 

От българските автори, Радев има различно третиране на ос-
новните терминологични понятия. За първи път ги откриваме в 
случаите, когато теоретикът разглежда тривременния размер. 
Разбиранията му за паралелни, скрити и акцентни квинти/октави 
не отговарят на съвременното интерпретиране по тези въпроси.

За Радев паралелни квинти и октави в тривременния размер, а 
и не само там, са позволени между съседни тактове. Възможни, за-
щото между тях са поставени две ноти и това ги отдалечава доста-
тъчно.

Пр.6 Позволени паралелни октави и квинти

Допълнителните условия за регламентираната употреба на па-
ралелните квинти и октави, Радев описва така:

„(...) при условие движението на трите ноти да бъде в съседни 
степени и последната от тях в противоположно направление на 
тия в дадената мелодия, които да се движат също тъй в съседни 
тактове” (4, 12-13).



78

Не можем да приемем тази трактовка, защото имаме симетрич-
но разположени на първо време съвършени консонанси. Те се 
третират като акцентни и напълно непозволени.

Случаите, в които паралелните квинти и октави са непозволени, 
Радев описва така:

„Паралелни октави или квинти, образувани от втората или 
третата ноти са недопустими, понеже закритието им е само 
чрез една нота или без такава” (4, 13). 

Пр.7 Забранени паралелни октави и квинти

Единственият аргумент, който посочва Радев, за да бъдат забра-
нени акцентни квинти/октави е единствено, че „закритието им е 
само чрез една нота или без такава”.Още в първите два такта от-
криваме несиметрично разположени октави, при това в първия 
такт тя е в странично движение. Следващата октава е във втори 
такт и е достигната чрез противоположно движение. Тези случаи 
Радев третира като забранени. Поради използваните видове дви-
жения в примера, нямаме паралелни октави. Този случай не трети-
рам и като акцентни октави, защото съвършеният консонанс не е 
поставен на съседни акцентни времена. Важно е да отбележа, че в 
тривременния размер първото време е акцентно, а второ и трето 
са неакцентни. Д. Христов посочва, че „някои теоретици прием-
ат второто време за относително силно” (3, 48), спрямо третото 
време. Идея, която не приемам.

В следващите два такта от пример 7 имаме забранени паралел-
ни октави. Образуват се непосредствено един след друг от трета-
та четвъртина в такта и следващото първо време. В примера от-
криваме и неправомерна употреба на дисонанс (трети такт, втора 
четвъртина). След скок в контрапунктичната мелодия се образува 
нерегламентиран дисонанс от интервал септима.

В последните два такта от примера имаме несиметрично раз-
положени съвършени консонанси. Вторият от тях е достигнат в 
право движение на първо метрично време. Този случай, Радев 
третира като забранени паралелни квинти. Авторът фокусира вни-
манието си върху метричните времена, на които са поставени две-
те квинти. Или по-скоро, че между тях ги дели само една нота и по 
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тази причина са забранени. В този пример нямаме акцентни квин-
ти, защото не са разположени на акцентните времена. Тук е налице 
скрита квинта, която е образувана между трето и следващото пър-
во време. Квинтата е достигната в право движение.

Заключение
Старата полифонична теория приема, че поставянето на еднак-

ви съвършени консонанси на съседни акцентни времена ще до-
веде до тяхното открояване. По тази причина, Фукс и теоретиците 
преди него са възприемали втората нота в такта като „несъществу-
ваща”. Така квинтите и октавите между съседни тактове, освен, че 
ще се чуят, те ще оставят впечатление и за паралелност.

В българската образователна литература поставянето на еднак-
ви съвършени консонанси на първите времена се третират като 
забранени акцентни квинти/октави. С това не се отличаваме от 
разбиранията на Фукс.

Съществен момент при Фукс е, че има случаи, в които акцент-
ните квинти и октави са позволени. Това е възможно единствено 
при условие, че скокът към втората неакцентна нота е от по-голям 
интервал – кварта, квинта или секста.

От българските теоретици, А. Карастоянов доразвива идеите 
на Фукс за позволените акцентни квинти/октави. Концепцията на 
българския автор е при контрапункичната мелодия да липсват се-
квентни построения в моментите на акцентни поредици. 

Наличието или отсъствието на секвентност, както и по-големи-
ят скок към неакцентната нота, няма да „прикрие” еднаквите съ-
вършени консонанси. Според мен, остава основното съображе-
ние, че втората нота е неакцентна и кратка (само едно метрично 
време). Това ще запази усещането за паралелност между съседни-
те акцентни времена.

От другите български автори, Радев има различно третиране 
на основните терминологични понятия. Важно е да отбележим, че 
понятието акцентни квинти/октави липсва при българския автор. 
Той ги третира като позволени или забранени „паралелности” (12, 
11). Единственото условие, за да бъде регламентирана употребата 
им е, когато са „закрити” от минимум две ноти. Тази концепция ще 
важи и за следващия вид контрапункт – четири ноти срещу една.
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Българският автор се е позовавал на теоретичните достижения 
на своето време. Днес, над 70 години по-късно, съвсем естествено 
е интерпретациите по тези и други въпроси да се отличават значи-
телно.

Съвременните разбирания за паралелни, антипаралелни, скри-
ти и акцентни квинти и октави обобщавам със свои дефиниции:

•	 Паралелни квинта/октава: два еднакви съвършени консо-
нанса следват в право движение непосредствено един след 
друг;

•	 Антипаралелни квинта/октава: два еднакви съвършени 
консонанса следват в противоположно движение непо-
средствено един след друг;

•	 Скрити квинта/октава: от всеки консонанс в право движе-
ние се достигне до съвършен консонанс;

•	 Акцентни квинта/октава: два еднакви съвършени консонан-
са са поставени на акцентните времена.

Във втори вид контрапункт за забранени акцентни съвършени 
консонанси се третират тези, които са поставени на първото време 
в съседни тактове.

Приносни моменти:
1.Обобщаване на теоретичните положения свързани с третира-

нето на съвършените консонанси между Йохан Фукс и български-
те автори;

2.Въвеждам дефиниции на понятията паралелни, антипаралел-
ни, скрити и акцентни съвършени консонанси.
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българСката нароДна пеСен през вековете 
Деница Начева, докторант, АМТИИ

резюме:
Промените в бита и историческото развитие на народа са в 

пряка връзка. Те провокират създаването на песни с различни 
идеи и тематика, предизвикват видоизменението и функциите 
на вече съществуващите, както и отмирането и постепенното 
забравяне на други народни песни. Особен интерес за 
изследователите-фолклористи представляват промените, които 
песните са претърпели  във времето.

ключови думи:
Български народни песни, специфика на народното 

творчество, Прелимир, исторически песни, хайдушки песни, 
битови песни, детски песни и забавки, обредни песни.

Abstract:
Changes in the mode of living and the historic development of a 

nation are in direct relation to each other. They inspire to the creation 
of songs with different ideas and themes, they bring about a change in 
the ones already in use or cause other folk songs to be forgotten and 
gradually phased out. The changes that songs go through in time are 
of particular interest to researchers in the field of folk studies.

keywords:
Bulgarian folk songs, specifics of folk art, Prelimir, historical 

songs, haiduk songs, everyday songs, child songs, sacral songs.

В своето хилядолетно съществуване българските народни пес-
ни са претърпели многобройни и разнообразни изменения в за-
висимост от промените в историческия и обществения живот на 
народа, изменения, които са засегнали развитието на различните 
песенни видове. В пряка връзка именно с развоя на живота на на-
рода и промените в историческата му съдба през вековете непре-
къснато се създават нови песни, с нови идеи и тематика. Други пък 
престават да се развиват и се предават от поколение на поколение 
само като наследство от миналото или пък постепенно напълно се 



82

забравят. Трети изменят своята функция, случаите, при които се из-
пълняват, средата, в която съществуват. Впрочем, както е известно 
във фолклористиката, това явление не е характерно само за на-
родните песни, а и за всички останали фолклорни жанрове — при-
казки, предания, легенди и др. 

Като се  вземе предвид това непрекъснато изменение на на-
родното поетично творчество през вековете, фолклористите в 
по- ново време си поставят за цел да го проучат в историческото 
му развитие и да създадат по тоя начин своебразна периодизация 
на фолклора. В това отношение в българската наука за народното 
поетично творчество особена заслуга има проф. П. Динеков, кой-
то в книгата си „Български фолклор, ч. I“ (1959 г.) прави опит да оп-
редели основните моменти в развитието на българския фолклор. 
При това той обръща особено внимание върху народните песни.

3а да се установи историческото развитие на българските на-
родни песни, необходимо е преди всичко да се вникне по- задъл-
бочено в тяхното съдържание, а също и да се обърне внимание 
на някои важни данни, като например остатъци от стари вярва-
ния и възгледи, споменаване на исторически събития от минало-
то, които дават известни възможности да се правят заключения за 
периода, когато са създадени и откогато започва техният живот. 
Обаче при това изследователите могат да се натъкнат на големи 
трудности. Основната от тях е, че поради специфичния характер 
на народното поетично творчество, а именно че то не съществува 
в строго фиксирани текстове, а чрез варианти, разпространява-
ни устно и постоянно променяни, то е достигнало до ново време 
в текстове, събирани и записвани от XIX в. насетне. Все пак при 
песните това развитие  може да се проследи с приблизително по-
голяма сигурност, тъй като поради строго определената си стихо-
творна форма са  претърпели относително по-малък брой проме-
ни през вековете.

Най-ранни по произход, запазени до днес в българското народ-
но поетично творчество, са обредните песни, които са свързани 
със старинни обреди и обичаи както календарни, така  и семей-
но-битови. В тях се откриват елементи от примитивната идеология 
на народа, а някои от тях са съхранили дори остатъци  от старата 
славянска митология. Те показват голяма близост и c тоя вид песни 
на останалите славянски народи. 3начителна част от тия песенни 
творби вероятно са пренесени от българските славяни от общата 
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славянска родина, като впоследствие течение на вековете са пре-
търпели редица промени.

Към твърде ранна епоха по своя произход трябва да се отнесат  
и песните за митически същества-самодиви,змейове, олицетворе-
ния на небесните светила, на болести,орисниците,които също са 
свързани със стари представи и вярвания на  народа. Както обред-
ните песни, така и известна част от тези песни вероятно са донесе-
ни от българските славяни от първоначалното им отечество и след 
това са били подложени на значителни изменения. 

С приемането на християнството от българите и установяването 
му като официална религия през IX в. се създава почва за развитие 
на песни с религиозно-легендарно съдържание. Върху по-голяма-
та част от тях се чувстват влияния както от официалната черковна 
книжнина, така и от богомилството, и от средновековните апокри-
фи. Към по-старинните по своя произход песенни творби в бъл-
гарския фолклор трябва да се отнесат юнашките песни. Условия 
за създаването им са налице още от епохата, когато български-
ят народ образува своя държава. Но за съществуването им в тия 
ранни векове може само да се предполага. Например М. Дринов 
изказва мнението, че е имало народни песни за българския юнак 
Прелимир или Пленимир, живял по времето на цар Петър (Х в.). 
С положителност обаче може да се говори за български юнашки 
епос от XIV в. откогато започват да се пеят песни за герои и истори-
чески лица, борили се главно срещу турското нашествие. 

В пряка връзка с историческото развитие на българския народ 
и българската държава започват да се създават и историческите 
песни, които отразяват конкретни исторически събития. От тях до 
ново време са достигнали песни, които се отнасят до историче-
ски събития от края на XIV в. насетне — за борбите на последните 
Шишмановци, падането на България под турско владичество, зав-
ладяването на Цариград, борбите на европейските войски срещу 
турците. Извънредно голям дял образуват песните, в които се пее 
за страданията на народа под турско владичество и които продъл-
жават да се творят и до Освобождението.

Особено важен по идеи и художественост дял от историческите 
песни, създавани през време на турското владичество са хайдуш-
ките песни, които отразяват съпротивата на народа срещу полити-
ческия гнет и икономическата експлоатация от XVI в. нататък. Най-
значителен разцвет те достигат през XVIII u XIX в. 
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Докато времето, когато възникват историческите песни, може 
с приблизителна точност да се определи, въпросът за епохата, 
когато са се създали битовите песни в цялото им разнообразие, 
като се започне от любовните и се завърши с тези, които отразя-
ват сложни социално-класови отношения,както и  детските песни 
и забавки. В облика, в който битовите песни се записват от XIX в. 
до днес, те ясно сочат битови и социални отношения от времето 
на турското владичество.( Но не е възможно да не са съществува-
ли и в по-ранните периоди). Като най-тясно свързани с народния 
живот, те най-лесно търпят промени, като по- старите постепенно 
се заменят,чрез личната намеса на всеки изпълнител,така че да се 
отразяват съвременните житейски условия.

През XIX в. настъпват значителни промени с обредните пес-
ни. Митично-религиозните мотиви в тях все повече отпадат, като 
вместо тях проникват все повече битови елементи. Широко разви-
тие получават любовните, семейните, а също и песните със соци-
ална тематика. Като богат и разнообразен по мотиви дял се разви-
ват трудово-професионалните песни, които пеят както за свобод-
ния труд на народа, така и за наемния труд по времето на турското 
владичество — ангария, гурбетчийство и ратайство. 

Както Първата и Втората българска държава, така и период-
ът на турското владичество от края на XIV в. до Освобождението 
представят епоха, в която народното поетично творчество и по-
специално българската народна песен се намират в бурен разцвет. 
Поради специфичните обществено-исторически условия  отнача-
ло само социалният, а после и политическият гнeт и безправие, 
вследствие на които литературата е била мъчно достъпна за ма-
сите, народните песни са единствен израз на поетичните им дарби 
и възможности тогава. На това се дължи, без съмнение и голямото 
богатство на разнообразни по тематика видове песни, които не-
прекъснато се създават и развиват. При това тези песни играят го-
ляма роля в живот на народа,  като израз на въжделенията  и стре-
межа му за по- добър живот, за свобода и справедливост. 

От направения дотук преглед на развитието на българската на-
родна песен през вековете ясно се вижда, че няма промяна в об-
ществено-историческия живот на българския народ, която да не 
е намерила поетичен израз и в песенните творби. Този факт сви-
детелства ясно за тясната и неразривна връзка между народно-
то поетично творчество и народната история и бит, връзка, коя-
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то съществува от най-дълбока древност до наши дни и на която 
между другото се дължи истинската народност на народното по-
етично творчество. Създадени през различни епохи от историче-
ския и обществения живот на българския народ, народните песни 
образуват неделима част от неговата култура, която се мени през 
вековете,но остава с неизменна художествена стойност. 

В заключение на всички тези съждения свързани с разви-
ти е то на Българската народна песен,бих искала отново да под-
чер тая,че бита на хората,техните потребности,техните усло-
вия за живот,техните взаимоотношения са едни от най-главните 
фактори,които я тласкат към това развитие.Това е и основната при-
чина за нейната непреходна художествена стойност.

В по-късен етап,когато настъпват глобалните промени в наша-
та образователна система и когато фолклорното ни образование 
стъпва здраво на професионална основа,значително се променя и 
формата и структурата на народната песен.

За разлика от далечните времена,в които тя се е създала и раз-
вила основно под влияние на битово-историческите фактори,за 
които писах по-горе,в  настоящето,основен фактор за нейното раз-
витие вече се явява и човешкия фактор.
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инДивиДуалният поДхоД към артикулацията 
в клавирната музика на иван СпаСов

Димитър Наков

individuAl ApproAch to the ArticulAtion 
in piAno workS of ivAn SpASSov

Dimitar Nakov

Abstract:
Articulation is one of the essential elements of music with 

paramount importance in the piano works by Ivan Spassov. 
Articulation signs are particularly precisely written by the composer 
and this requires thorough research and comprehension by the 
performer. The article discusses some of the traditional articulation 
techniques pursuant to the specifics of Spassov’s piano texture, as well 
some articulation decisions distinctive for his style.

keywords:
Ivan Spassov, articulation, key attack, texture

Пътят към пресъздаване на клавирните произведения на Иван 
Спасов може да бъде успешен само, ако е свързан с детайлен ана-
лиз, адекватно тълкуване и инструментална реализация на арти-
кулационните означения. Ролята на артикулацията и тембъра в 
музиката на композитора е изведена до първостепенна важност. 
В „Методика на клавирното обучение” проф. д-р Цанка Андреева 
определя клавирната артикулация, като „неделимо свързана с из-
раза и оттам с характера на звучността1”. Разглеждането на  арти-
кулацията като комплексно понятие предполага взаимовръзката ѝ 
с други изразни средства - тембър, темпо, регистър, динамика. В 
клавирната музика на Иван Спасов комплексният подход към из-
разните средства има фундаментална роля и значение за пости-
гане на звуковия образ, изразителността,  палитрата от цветове. 
Настоящата статия разглежда някои  прийоми на артикулацията, 
използвани от Иван Спасов в клавирното и камерно-ансамбловото 
му творчество. С цел да постигне по-голямо приближение до съ-
щинската роля на тези прийоми, авторът на настоящия текст въз-

1 Андреева, Цанка. Методика на клавирното обучение. Музика. 1985, с.73
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приема съдържанието на познати термини и понятия според тъл-
куването на руския органист и педагог Исайя Браудо (1896-1970) в 
неговия епохален труд „Артикуляция”. В този смисъл под артикула-
ция ще се разбира „произношението” на музикалната реч. 

В исторически план отношението към артикулацията и отбе-
лязването ѝ в нотната литература за пиано е различно. Обсто я тел-
ство то, че ролята на музиканта изпълнител през барока все още 
е слабо диференцирана, е причина композиторът или неговите 
ученици, като добре запознати с традицията в артикулационните 
прийоми, да изпълняват клавирните пиеси. Затова през тази епоха 
артикулацията се предава най-често вербално, без да се отбелязва 
в нотния текст. Въпреки това, от края на ХVІ век се срещат и нот-
ни образци със знаци за артикулация - точки, клинове, - поставяни 
по-често в оркестровите щимове, като средство за „произнасяне” 
на характера на музиката. 

Класическият период е свързан с обогатяване на музикалното 
произношение чрез цигулковите щрихи - артикулация, широко из-
ползвана от Хайдн, Моцарт и Бетовен в клавирната партитура. Тази 
артикулация запазва значението си и в романтичната музика, в съ-
четание с появилото се през ХІХ век понятие „фразировка”, чиято 
задача е да „направи зрими в нотния запис вътрешните връзки на 
музикалната фраза2”. 

ХХ век руши връзката с основните музикални елементи мело-
дия, хармония, тоналност, с които преди композиторите организи-
рат музиката в най-тънки нюанси. Разпада се метрическата и то-
налната организация. Остава ролята на ритъма, действащ в тесен 
и широк смисъл като тип организация на принципа на огромното 
разнообразие от ритмични единици и структури, в голяма степен 
контрастни помежду си. Линеарността заменя акордово-хармо-
ничното писмо, съпътствана от предимно безпедален клавирен 
стил на изпълнение. Клавирната фактура добива „аскетизация”, де-
монстрирана от Стравински („Три пиеси” и  „Пет пиеси” за четири 
ръце – 1915, 1917) и Ерик Сати („Gnossiennes”). Преплитането на 
различни стилове и композиционни течения, полюсните ракурси 
в съществуването на „необарок”, сонористични решения и алеато-
рика, влияние от джаза, са само част от многоликостта и синтетич-
ността на новата музика. 

2 Бадура –Скода, Ева и Паул. Интерпретация Моцарта. Музыка. Москва. 1972. с.61
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Духът на новото  и цялостната промяна в звуковата система на 
мислене се отразява най-ярко в особеностите на артикулацията. 
Композиторите от Дебюси до наши дни се стремят силно към из-
ясняване на своя стил в нотния текст, към „зримост” за изпълните-
ля на звукови и пространствени решения, което води до обилие 
от знаци за щрихи в нотния текст, прецизно и подробно изписва-
не на желаната артикулация за всеки тон. Тoзи процес се засилва 
чувствително с навлизането на додекафоничната техника на ком-
позиране. Иван Спасов, като представител на българския музика-
лен авангард, не прави изключение от тази тенденция. Неговите 
клавирни партитури изобилстват от артикулационни ремарки и 
задължават изпълнителя да се съобрази с особеностите на стила. 
Трите тома на „Изкуство на серията” са не само средство за „при-
ближаване на българския пианист до съвременните композицион-
ни техники3”, но и територия на индивидуални щрихови решения, 
изискващи определен тип артикулация.

Под артикулация разбираме преди всичко начина на прозвуча-
ване на тоновете - свързан или разчленен в една или друга степен4 
(легато или стакато, нон легато и т.н.). Конструкцията на фактура-
та в сериалната музика е изградена от редуване на отделни еле-
менти (единични тонове, акорди, интервали, звучащи мелодично 
или хармонично, скокове и т.н.). За начина на прозвучаването им - 
разчленено или обединено в групи от по два, три или повече тона, 
оказват влияние както цялостната система за времева организа-
ция, така и знаците за артикулация. 

В клавирната музика на Спасов широко се използват тради-
ционните артикулационни похвати, като спецификата на фактура-
та, характерна за клавирното му мислене подчертава някои осо-
бености и трудности при изпълнението им. Често срещано озна-
чение е легато в линеарно движение с широки интервали, преми-
наващи от едната в другата ръка с големи скокове между отдале-
чените регистри. В отделни случаи то наподобява фразировъчната 
дъга, обединяваща в обща линия звучности от крайните регистри 
от клавиатурата:

3 Андреева, Цанка и Ромео Смилков. Клавирната музика на Иван Спасов. Пигмалион. 
Пловдив, 2000. с.16
4 Браудо, Исайя. Артикулация (За произношението на мелодията). Музикални хоризонти. 
Бр.11-12, 1982, с.16
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Пример № 1, Етюд № 23

Среща се и при близко разположени акордови съчетания, кога-
то се търси  преливане в звучността им:

Пример № 2, Концерт за пиано и оркестър, първа част

При „изчистена“ и „прозрачна“ фактура връзката между тоно-
вете на големи разстояния е желателно да бъде само от пръсти, 
а употребата на педал - съвсем пестелива. Свързването на тонове 
на големи разстояния един от друг, с динамическа изравненост в 
цялостна линия е сложна слухова и двигателна задача за изпълни-
теля. 

Мястото на дълбокия легато-маниер на свързване между тоно-
вете и преливане от тон към тон, се открива в бавните, протяжни 
мотиви с фолклорна основа, в бавните песенни епизоди, наподо-
бяващи безмензурна организация. Плътното легато служи на Иван 
Спасов за темброва връзка на тонове, които, обединени и на ре-
гистров принцип, формират мотивен порядък:
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Пример № 3, Концерт за пиано и оркестър, първа част

При Спасов често се среща и друга роля на щриховото 
означение легато – за мотивно обединение във фигури на 
различни по брой бързопротичащи тонове (може да са от различни 
регистри). Обикновено тези кратки фигури спират движението 
си в по-дълготраен тон или звуков комплекс. Черта за кратък 
форшлаг ги пресича, което определя тяхната краткост и близост 
до форшлаг. Примери от същия вид се срещат и в клавирни творби 
на други композитори - в Шест клавирни пиеси от Лучано Берио 
(„Brin“ - 1990), в Klavierstuck ІХ от Карл-Хайнц Щокхаузен. В сона-
та №2 от Пиер Булез, в която мотивите от този вид не са нотирани 
с пресечено ребро, в по-голямата си част движението им е 
метрически обвързано:  

Пример №4, Лучано Берио „Brin” ;  Пиер Булез соната №2

Музикалното „произношение“ на повечето от тези мотивни кон-
струкции има ямбична природа с опора в последния, по-дълъго-
траен от предходните тон, интервал или акорд. Браудо описва „ос-
новното изискване към обърнатото произношение на ямба, свърз-
ващо ауфтактовия момент с опорния5”, или по-лекото прозвучава-
не на краткотрайните тонове в сравнение с дълготрайните. Често 
над последния тон е поставен акцент или означение за тенуто.

Артикулацията стакато е особено характерна за всички фраг-
менти с токатен характер. Към този щрих са прибавени означения 

5 Браудо, Исайя. Артикуляция (О произношении мелодии). издание 2-е, Ленинградское отде-
ление. Музыка. 1973. с.59
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за характер  leggiero, fresco, scherzando, bravuro и други. За пости-
гане на широкия кръг от разновидности на стакато съществено 
значение има начинът на атака на клавиша при възпроизвеждане 
на тона, т.е. дали ударът на пръста върху клавиша ще бъде от раз-
стояние или отблизо, дали ще бъде достигнато дъното в хода на 
потъване на клавиша или тонът ще бъде възпроизведен само чрез 
частично потъване, както и каква ще бъде скороста на движение 
на чукчето към струната. Всички тези характеристики на клавиш-
ната атака влияят на артикулацията в скоростта на движението: 
„Даден щрих изисква съответно темпо не само технически. Той 
обосновава това темпо с характера си и извън определено, съот-
ветстващо му артикулиране, темпото се оказва лишено от своето 
обоснование6“.

Пример № 5, Концерт за пиано и оркестър, трета част

Много често срещана артикулация при Спасов е щрих тенуто, 
отбелязан с хоризонтална чертичка над нотата. При изпълнение 
нон легато и тенуто не трябва да се объркват или смесват, щри-
хите са с различен артикулационен ефект. В голяма част от случа-
ите, в които се авторът предписва тенуто, това съвсем не означава 
отделяне, скъсяване на трайността на тона. „На много места компо-
зиторът третира тенутото именно като смислова категория, изис-
кваща по-голямо внимание при реализиране на атаката, като меко 
подчертаване на тона или акорда7“. В случаите, когато желанието 
на автора е означеният тон с тенуто да бъде по-кратък или отделен 
спрямо следващия, се използва и знак за стакато заедно с черти-
чка за тенуто.

6 Браудо, Исайя. Артикулация (За произношението на мелодията). Музикални хоризонти. 
Бр.11-12, 1982, с.30
7 Янева, Меглена. Клавирната музика на Иван Спасов до 1976 година. АМТИ-Пловдив. 
Дисертация. 1994. с.208
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В отделни примери артикулационните означения „sforzando” 
или  „>” водят до промяна и на динамиката на тоновете, като по 
този начин ги отличават от останалите. Тези акценти се срещат 
твърде често в нотния текст на Спасов. Доказателство за взаимо-
връзка между отделните изразни средства, например артикула-
ция и динамика, целенасочено търсена от композитора, срещаме 
в книгата му „Опит за реконструкция на една разпиляна мозайка”, в 
изказаните мисли по отношение на творчеството на Антон Веберн, 
към когото Спасов изпитва особено пристрастие, наричайки го 
„тих, интимен, лиричен експресионист. Защото музиката му е де-
ликатна, диапазонът на динамиките му и артикулационните похва-
ти е стеснен...........И динамиката, и артикулацията, и регистрите при 
него са ЦВЯТ, ВАРИАНТНОСТ8....”

Особена изпълнителска трудност представляват фрагменти-
те в бързо темпо с честа смяна на артикулацията, съпътствана от 
множество динамични акценти и тенути, понякога с редуване на 
контрастни динамики. Всичко това изисква бърза психо-физиче-
ска трансформация от страна на изпълнителя, свързана с различ-
но отношение към атаката на тоновете:

Пример № 6, Соната за виолончело и пиано, втора част

Характерният за класицизма щрих, групиращ две ноти, сързани 
с легато, от които първата е „тежка“, а втората - „лека“, се използва 
доста често и от Спасов. На базата на този вид артикулация компо-
зиторът изгражда цели музикални фрагменти с различен характер 
- танцувален, грациозен, скерцозен, развълнуван. За да подсили 
класическия маниер, той често пъти поставя знак за стакато над 
втората нота, което я прави по-кратка и по-лека от първата, а над 
първата нота - знак за тенуто или акцент. В по-редки случаи към 
знака за стакато над втората нота от групата е означено и тенуто. 

8 Спасов, Иван. Животът ми - опит за реконструкция на една разпиляна мозайка. Пловдив. 
1993. с. 169
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Пример № 7, Трета соната за пиано, втора част

И така, за правилното „произнасяне“ на клавирната музика на 
Иван Спасов, в основата на интерпретацията на всеки пианист 
трябва да стои разшифровката на придобилите в творчеството му 
ярка индивидуалност и многолика символика знаци за артикула-
ция. Всички те са написани от ръката на композитора и водят пря-
ко към същността на музикалния образ в творчеството му.
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упражненията на катерине викерС в контекСта 
на клавирната музика на иван СпаСов

Димитър Наков

exerciSeS of kAtherine vickerS in the context 
of the keyboArd muSic of ivAn SpASSov

Dimitar Nakov

Abstract : 
The article is based on two compendium of exercises for contem-

porary keyboard music composed by the Canadian pianist Katherine 
Vickers, examined in the context of the keyboard style of Ivan Spassov. 
Shown and analyzed are some specific exercises, which especially suc-
cessfully may be applied in the process of preparation of the performer in 
dealing with the challenges which place the keyboard works of Spassov. 
The exercises synthesize an elaboration of traction models, as well sound 
tasks, related to a specified articulation, attack on the keys and dynamics.

keywords: 
Katherine Vickers, Ivan Spassov, exercises, contemporary music, 

intervals, registers, dynamics, key attack, articulation

В класическата клавирна литература съществуват голям брой 
сборници с технически упражнения, опуси от етюди, предназначе-
ни за подготовка на пианистите за успешно преодоляване на пре-
дизвикателствата в клавирния репертоар. Това са добре известни-
те и утвърдени клавирни сборници с упражнения на Ханон, Херц, 
Брамс, Лист и етюдите на Черни, Беренс, Клементи и много други. 
Всички те са предназначени за формиране на технически умения 
чрез модели, характерни за музиката, композирана в мажоро-ми-
норната тонална система. Те не са адекватно приложими към техни-
ческите прийоми на клавирната  музика от втората половина на ХХ 
век. Преобладаващата част от репертоара, застъпен в класическото 
клавирно обучение, включва предкласични, класико-романтични и 
късно романтични творби, както и произведения, създадени през 
първата половина на миналото столетие1. Заедно с това, липсата 
на разнообразие от инструктивна литература, свързана с пробле-

1 Има се предвид творчеството на композиторите импресионисти и клавирните опуси на 
Рахманинов, Скрябин, Шостакович, Прокофиев.
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матиката на клавирна музика, писана с алеаторно-сонорната и се-
рийната техника е причина за недостатъчно добрата подготовка 
на младите пианисти при изпълняване на подобни творби. 

В българската съвременна клавирна литература „са малко етю-
дите, насочени към системно обхващане на съвременни клавирни 
средства2“. Един от най-крупните цикли етюди за пиано е „24 етюда 
за пиано“ на Иван Спасов. Той синтезира в себе си всички основни 
технически прийоми, използвани от  композитора в цялото му кла-
вирно творчество. Но, имайки предвид високото ниво на изпълни-
телска трудност, тези етюди не биха могли да компенсират липсата 
на подготвителни упражнения, които да спомогнат за изграждане 
на определени двигателни навици и умения у пианиста, необходи-
ми за успешно изпълнение както на етюдите, така и на останалите 
творби за пиано на Спасов. 

Упражненията на канадската пианистка Катерине Викерс3, наре-
чени „Die Höhrende hand“ („Слушащата ръка“), издадени в три тома 
от немското издателство Schott Music през 2007, 2008 и 2017 г., ня-
мат аналог в българската клавирна музика и могат да бъдат успеш-
но приложени в подготовката за изпълнението на творби както от 
Иван Спасов, така и от други съвременни композитори. Авторката 
споделя: „това са упражнения, създадени да способстват за по-до-
бро разбиране и да подпомогнат изпълнението на произведения 
от съответните направления в съвременната музика“4, и още: „...
направих опит да извлека някои основни явления в съвременната 
музика от техния композиционен контекст и формирах упражне-
ния на тяхна основа.“5

Музикалният материал, върху който са изградени упражнения-
та, е по всичките седем лада на Оливие Месиен и техните транспо-
зиции. Първите 27 страници от първия том съдържат гами, в които 

2 Андреева, Цанка и Ромео Смилков. Клавирната музика на Иван Спасов. Пигмалион. 
Пловдив, 2000, с.39
3 Името на пианистката Катерине Викерс е известно в сферата на съвременната клавирна 
музика. През 1979 г. тя печели международния конкурс Бузони. Понастоящем е професор по 
пиано в „Hochschule für Musik und Darstellende Kunst“  във Франкфурт на Майн, Германия и е 
директор на фестивала „Piano+“ - фестивал за изпълнение на музика за пиано и електроника в 
Карлсруе, Германия.
4 Викерс, Катерине. The listening hand: exercises for contemporary music. MusicaDocta. 2015, с.75
5 Викерс, Катерине. The listening hand: exercises for contemporary music. MusicaDocta. 2015, с.76
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тоновете от крайните регистри са изписани само с допълнителни 
линии, без знаци за пренасяне октава по-високо - начин на нота-
ция, така характерен за Иван Спасов. С подобен подход се развиват 
способности да се слуша и мисли за всеки тон като за отделен, не-
зависим звук, без да се търси обединение по двойки или октавно 
пренасяне. Умението да се слушат и разбират тоновете като напъл-
но независими, равноправни и освободени от каквато и да било 
йерархия е основополагащо както за постигането на музиката на 
Иван Спасов, така и за пълноценно вникване в много други съвре-
менни композиции от други автори. В тези гамовидни упражнения 
е заложено да се развива и слушането в много висок и много нисък 
регистър. Обединяването на тоновете става в групи от по 5, 7, 9 и 
е насочено към преодоляване на навиците за октавно координи-
ране, придобити в класическия репертоар. Със същата дидактична 
цел тоновите групи са метрически освободени - в произведенията 
на Спасов са налични много моменти, композирани свободно от 
метрическа симетрия или организирани чрез нерегулярно реду-
ване на групи от по 2, 3, 4, 5 и повече тона.

Както се вижда в пример №1, Викерс има интересен подход към 
апликатурата, предложена за изпълнение на упражненията: „ „ес-
тествената“ или удобна пръстовка благоприятства за научаването 
на модела. Особената пръстовка подобрява осъзнаването на ин-
тервалите. „Обратната“ пръстовка предполага удължаване на раз-
стоянието и отделяне на тоновете в съседство“6.

Пример №1

В музиката си Спасов използва много често интервали от типа 
малки и големи секунди, септими, нони и тритонуси. За тренирани-
те в класическия репертоар ръце на пианиста, интервалите, които 
ръката е привикнала да „хваща“ са терци, сексти, октави и квинти. 
Типът фактура, характерен за Спасов, предизвиква стягане и напре-
жение с неестествените и неудобни за позицията на ръката интер-
валови ходове. В този контекст следващият вид упражнения, които 

6 Викерс, Катерине. Цит.съч.,с.78
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Викерс предлага, способства за създаване на двигателни навици, 
свързани с овладяването на интервалите тритонус, септима и нона:

Пример №2

Итервалите в тези упражнения могат да бъдат изпълнявани не 
само мелодически, както са нотирани, но и хармонически. Най-
трудните от този тип интервалови упражнения, изискващи особе-
но внимание и концентрация, са тези в противоположно движение 
между двете ръце, показани в следващия пример:

Пример №3

Особено типични за клавирната фактура на Спасов са интерва-
ловите пренасяния през няколко октави, както и скоковете меж-
ду отдалечени регистри. Важна цел за пианиста е постигането на 
звуковата връзка между тоновете, отстоящи на голямо разстояние 
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един от друг. За тази изпълнителска задачи Викерс е съставила 
следните две упражнения:

Пример №4

Пример №5

Отделено е внимание и на упражняването на акорди, които са 
наречени от Викерс „тонови комплекси“. Тя използва този термин 
като противоположен на „акорд“, разбиран в контекста на мажоро-
минорната система. Всеки звук от тоновите комплекси е еднакво 
важен, без да се прилага характерното за класико-романтичната 
музика подчертаване на даден тон (най-често горния), или изпъл-
нение на останалите в „сянката“ на водещия. Пример №6 показва 
тоновите комплекси, изградени на основата на първия лад от ла-
довете на Месиен (целотонна гама), а възходящото им движение се 
осъществява по третия лад. Следващите варианти на тонови ком-
плекси представляват пермутации на даден лад. Един от тези вари-
анти е представен в пример №7, където е използван вторият лад 
на Месиен. Тоновите комплекси са разделени на последователно 
встъпващи групи, с цел по-добро слушане и чуване на тоновете от 
поредното съзвучие.
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Пример№6

Пример №7

Във втория том упражненията са концентрирани върху динами-
ката, различната атака на клавишите, артикулацията, педализаци-
ята и свиренето върху струните на инструмента. Динамиката и ар-
тикулацията, като изразни средства, имат първостепенна важност 
в клавирното творчество на Спасов. Характерна за стила на компо-
зитора е рязката смяна на контрастни динамики и артикулационни 
прийоми. В пример №8 са показани упражнения, от които първото 
„трябва да спомогне за осъзнаване на проблемите и ефектите от 
връзката между отделните регистри в различна динамика“7, а вто-
рото и третото предлагат смени на динамичните нюанси:

Пример №8

7 Викерс, Катерине. Цит.съч., с.82
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Представени са и упражнения, включващи различни техники 
на атака и освобождаване на клавишите: беззвучно натискане, на-
тискане до половината от техния ход, способи за изпълнение на 
клъстери - с ръка, отстрани на ръцете, с лакти и други. Всички тези 
похвати на звукоизвличане са налични в соловите клавирни и в ка-
мерните творби на Иван Спасов. Освен това пианистът е свободен, 
ползвайки за база тези упражнения, да ги допълва, разширява или 
изменя в зависимост от своите нужди и от тези на музиката, която 
изпълнява. „The listening hand“: exercises for contemporary music на 
Катерине Викерс фокусира вниманието на изпълнителите върху 
опита им да почувстват какво правят техните ръце и да разсъжда-
ват над резултата. Всичко това има огромна практическа полза и 
създава по-добри предпоставки и кондиция за разбиране и изпъл-
нение на съвременната клавирна музика. 

лИтЕРАтуРА:

Андреева, Цанкаи Ромео Смилков. Клавирната музика на Иван Спасов. 
Пигмалион. Пловдив, 2000
wickers, Chaterine. The listening hand: exercises for contemporary music. 
MusicaDocta. 2015, https://musicadocta.unibo.it
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овлаДяване на „open – cloSe technique“ 
при обучението по уДарни инСтрументи  

Емил Пехливанов 

developing „open cloSe technique“ for drumming
Emil Pehlivanov

резюме:
При свиренето на сет барабани и по-специално малък бара-

бан (snare) се използват различни видове постановки, както и  
различни техники  на свирене.

В  настоящата разработка се описва по-обстойно техниката 
на свирене на сет барабани, приложима най-вече в поп, рок и 
джаз музиката - „Open – close technique“, използвана от бараба-
нисти като Buddy Rich и Jojo Mayer.

Приложени са нотни примери и илюстрации в полза по-лес-
ното усвояване на тази техника.

ключови думи:
Open close techiqie, сет барабани, техники на свирене,  shuffle

Abstract:
When playing drum sets, and snare drums in particular, differ-

ent positions, as well as playing techniques, are used. The present 
research describes in greater detail the techniques used in playing 
drum sets, applied mostly in pop, rock and jazz music, i.e. the Open-
CloseTechnique, used by drummers like Buddy Rich and Jojo Mayer. 
Attached are also examples of music sheets and illustrations in sup-
port of the easier adoption of this technique.

keywords:
Open close techiqie, Mollers technique, shuffle, stroke to stroke 

roll, 
При свиренето на сет барабани и по-специално малък барабан 

(snare) се използват различни видове постановки ( традиционна, 
френска, немска и американска ), както и  различни техники   на 
свирене .
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 „ Finger bounce“ technique, Don Famularos  „ Free stroke  con-
cept “ ,   „ Freehand “ tehnique by Johnny Rabb, „ Open – close tech-
nique“ и ,, Mollers technique“ са сред най-приложимите техники 
на свирене с ръце. Всички те изискват много специално отноше-
ние, много труд, постоянство и прецизност, за да бъдат овладяни 
добре.

Всяка от тях има различно приложение и предимство по време 
на свирене, като при всяка  техника се натоварват различни муску-
ли.  Основа на всички тях е свиренето от китка и свиренето от пръ-
сти  finger bounce,  като свиренето от пръсти се употребява поч-
ти от всеки малко по-напреднал инструменталист. 

Има два алтернативни един на друг метода ( техники ) на свире-
не при които с едно движение на ръката  се изсвирват два удара.
Така се постига по-голяма продължителност на свирене на бързи 
и много бързи пасажи, без да се натоварват мускулите на ръцете и 
съответно се добива по-голяма издържливост когато се свири

в много бързо темпо. Това са   ,,Mollers technique“  и „Оpen –
Close technique“. Тези две техники на свирене имат едно и също 
предназначение и приложение, като всъщност се изпълняват по 
коренно различен един от друг начин. Затова не е необходимо да 
се изучават и двата метода и е по-добре да се съсредоточим върху 
един от тях. В зависимост от това кои от постановките използваме, 
е необходимо да изберем и съответната техника на свирене.

Open Close Technique  или Push Pull Drum Technique
Например за да усвоим „open–close technique“ е необходимо 

първо да овладяваме    тази техника, използвайки френската 
постановка на свирене (така наричаната още тимпанна ). След като 
вече сме усвоили и заучили движението на свирене, ще можем да 
я приложим с немската или американската постановка на свирене. 
Обратно на този метод, изучаването на  ,,Mollers technique“ най-
добре се постига чрез използването на немска, или американска 
постановка на свирене.

Макар и двата метода да съществуват от приблизително едно и 
също време, методът на ,, Mollers technique“ е доста по-известен 
от „ open – close technique“. Това се дължи на Jim Chaplin - ученик 
на Sanford Moller, който неуморимо през целият си живот  пътува 
по света и промоцира ,, Mollers technique“. 
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Оpen – close  методът   e  така наречената от  Jojo Mayer тайна 
на Buddy Rich и не е бил така известен, поради фактът че за него 
до 2002 година е имало много оскъдна информация за цялостното 
му усвояване. Тази техника на свирене е била предимно използва-
на само от водещата ръка при свирене на бързи shuffle ритми.

Приложение от водещата ни ръка на hi het или symbal :

Приложение от двете ръце в синхрон на hi het или symbal и 
snare :

Всъщност това е само една много малка част от приложението 
на тази техника. Много по-трудно за усвояване  от  shuffle  свире-
нето е усвояването на eveneights в осмини или в шеснайсетини 

The Moeller Book
The Art of Snare Drumming, 

was published in 1925 and reprinted 
in June 1950 by Leedy and Ludwig.
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ноти, а най- трудното е синхронизацията на използването на тех-
никата от двете ръце едновременно.

През 2002 година Gordy Knudtson публикува първата до тога-
ва школа за изучаването „open – close“ метода – „The Open Close 
Techniqie- One  & Two“. В нея той въвежда терминология, система 
за означаване и нотиране на движенията, използвани в тази техни-
ка, както и методи  и упражнения за усвояване на синхронизация-
та на двете ръце в свиренето на “single stroke rolls“ – тремоло от 
единични удари (RLRLRLRL..при което първият удар на всяка ръка 
е удар на долу от китка, а при вдигане на палкате се изпълнява вто-
ри удар чрез придърпване от пръсти. Така с един замах на ръката 
се постигат два удара – надолу и нагоре ). Методи за усвояване на 
изпълнението на “flams“ – множество форшлази един след друг в 
много бързо темпо, както и методи за усвояване на „double stroke 
roll“ – ненатиснато тремоло  от по два удара на всяка ръка и т.н.

https://www.youtube.com/watch?v=LhlqBm7EAd0

Условности, необходими за изучаването на Open Close 
Technique 

Много време и търпение са необходими за изучаването и овла-
дяването на тази техника на свирене. В началото обучението може 
да бъде по-трудно и продължително, защото максималната бързи-
на, която ще можем да постигнем използвайки тази техника, ще е 
с една трета по-бавна от скоростта, която постигаме  използвайки 
основни техники. 

Овладяване на Open/Close Technique от всяка ръка поотдел-
но, преди двете ръце да свирят синхронно Stroke to Stroke Roll

1. Намираме оптималната на точка баланс на своите палки.
2. Дръжим палките колкото се може по-свободно и без никак-

во напрежение в ръцете, колкото да не ги изпуснем при въз-
произвеждането на удара.

3. Палката се държи в дланта между средния  пръст, безимен-
ния пръст, кутрето и палеца. Показалецът трябва да е свобо-
ден, да не оказва натиск върху палката, но същевремeнно 
да я придържа да не се отклонява от ръката. 
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Фигура 1  Начална позиция

4. След като възпроизведем първия удар, оставяме палката 
свободно да рикошира и да се върне нагоре без да я спира-
ме. Това е ударът наречен open stroke.

Във фигура 2 се показва  удар надолу  –  open stroke, след което 
отваряме пръстите, за да позволим на палката да рикошира наго-
ре, докато ръката остава долу, което се вижда от фигура 3.

Фигура 2 - удар надолу     Фигура 3 - рикошет нагоре.

 
Важно е да знаем, че фигурите 2 и 3 всъщност представляват 

едно движение, като помежду им няма никаква пауза. Палката тряб-
ва да се държи достатъчно свободно, за да може да рикошира вър-
ху кожата, а същевременно се отварят пръстите (средния,кутрето 
и безименния), за да се позволи рикошета, като се внимаваме въз-
главничките на пръстите да останат без натиск и напрежение вър-
ху палката.

В същност при първия удар - движение надолу, който се нарича 
open stroke 

, се оказва натиск  от палеца върху палката. При втория удар на 
палката върху барабана, който се извършва чрез придърпване на 
пръстите   ( средния,кутрето и безименния )  нагоре  и се нарича  „ 
close stroke “, се натоварват различни групи от мускули. В резултат 
на това се получава много по-голяма бързина  и продължителност 
на свирене, отколкото ако се използва една и съща мускулна гру-
па, като например при свирене само от пръсти.
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Следващата фигура ни показва коректната стартова позиция на 
втория удар  –  close stroke. Китката  се намира долу, пръстите  са 
отворени, но същевременно възглавничките на пръстите  са върху 
палката, а палката е високо над кожата на малкия барабан.

Фигура 4

В следващата илюстрация се затварят пръстите  и палката из-
вършва втория си удар върху кожата. Това е вече споменатият 
удар надолу чрез придърпване на пръстите - close stroke

Фигура 5

Във фигура 6 виждаме, че китката се вдига нагоре от малкия ба-
рабан и се завръща към стартовата позиция на open stroke.

Фигура 6

Тук трябва да се отбележи, че фугурите 5 и 6 репрезентират 
едно общо движение, за да стане ясно че няма никаква пауза меж-
ду тях. 

Когато започваме да изучаваме тази техника на свирене, няма 
да можем да извършваме движението  без да си помагаме от кит-
ката и отчасти от движение на лакътя. В последствие на усвояване 
на техниката, движението ще стане плавно и тогава движенията от 
китка и лакът постепенно ще започнат да изчезват и те ще бъдат 
сведени до минимум.
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За да разберем тази техника на свирене най-добре е да разде-
лим ударите на два. Първи  удар  оpen stroke - движение надолу, 
получено от натискна палеца.

Втори удар close stroke -  движение нагоре, получено от при-
дърпване на пръстите.

Упражнения за усвояване  на Open/Close Technique
1. Упражняваме всеки от двата удара ( всяко от двете движе-

ния )  поотделно, за да получим ясна представа от тях и да 
ги заучим правилно. От съществено значение е да отделим 
достатъчно време в усъвършенстването им преди да се оп-
итаме да ги съчетаем заедно.

2. След като усвоим в някаква степен двата удара поотделно, 
ги упражняваме само като doubles stroke  и само като ком-
бинация от по два поредни удара

(надолу и придърпване нагоре) - два равни по времетраеeне 
удара. 

3. След това свирим по два удара на замах, като suffle. В този 
случай първият удар от такта е придърпването с пръсти. 
Можем да започнем с удар от китка и след това да продъл-
жим с open-close-open-clоse ....... и така нататък.
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4. Следващата стъпка е там където има два удара едно след  
друго, едната ръка да упражнява open- close  тахниката, а 
другата ръка в случая да запълва само единичните удари 
чрез свирене от китка или от пръсти - finger bounce.  В слу-
чая е добре да се акцентират триоловите групи, т.с. може да 
се акцентира първата осмина от всяка триола. По този на-
чин в едни от упражненията - open stroke се акцентира уда-
рът надолу, а в други упражнения се акцентира дърпането с 
пръсти - close stroke. Това ще помогне  да се усвоят еднакво 
добре и двете движения:

5. След като усвоим doubles stroke – двойните удари по гру-
пи, започваме да ги свирим в комбинация по два един 
след друг и така ще получим doubles stroke roll.

6. Последното упражнение от тази фаза е изсвирването на 
три      последователни удара от една ръка. Тук между уда-
ра надолу - open stroke   и придърпването нагоре - close 
stroke,  трябва да оставим палката да рикошира и така да се 
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възпроизведе още един удар –bounce. Така цялото движе-
ние става удар – рикошет – дърпане - пауза и пак   удар – ри-
кошет – дърпане – пауза...........:

Има двe форми на използване на тези удари - разделена и свър-
зана форма на изпълнение.

Разделената форма е тази, в която се свирят с една ръка две 
ноти-пауза,  две ноти-пауза,  две ноти-пауза  и т.н..............,или под 
формата на движение - удар, придърпване -пауза, удар, придър-
пване-пауза и т.н.........:

или три ноти-пауза , – три ноти-пауза.......................... или под фор-
мата на движение -  удар, рикошет, придърпване-пауза, удар, рико-
шет, придърпване-пауза и т.н................,като това се отнася  за свире-
не на всяка ръка поотделно:

До тук чрез тази техника всички упражнения допринасят за ус-
вояването на двойни и тройни удари на всяка oт ръцете поотдел-
но, без те да бъдат свързани последователно една след друга, т.с. 
след всяка група от два или от три удара има пауза.

Втората форма на изпълнение – това са два или три последова-
телни, равни по времетраене удара на движение, без никакви па-
узи между тях – (два удара) -  удар,дърпане,удар,дърпане..........При 
три удара – удар,рикошет, дърпане, удар, рикошет, дърпане....... Тук  
е необходимо в началото да акцентираме всяка една триолова гру-
па. И така удар – рикошет – придърпване с пръсти - това е движе-
нието, което извършваме.....:
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При четири удара – удар, рикошет, рикошет – дърпане и пак 
удар, рикошет, рикошет, дърпане.......:

С течение на времето движението трябва да стане плавно и да 
не ни коства усилия, не трябва да има напрежение в ръцете.

Описаната техника  е една от най-използваните в поп, рок и 
джаз музиката.

БИБИлогРАфИя:

Leedy and Ludwig – the Moeller Book
Gordy Knudtson - The open/close techniqie

https://www.youtube.com/watch?v=RiqtelZs_2I
https://www.youtube.com/watch?v=iGahEd_zaf8
https://www.youtube.com/watch?v=YJL8wZCky7Q
https://www.youtube.com/watch?v=zM_QOSvJJSo
https://www.youtube.com/watch?v=JHQJb1CnebY
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блуСът и пеСенната форма в афро-американСката 
музикална култура в началото на хх век.

Иван Гърбачев

the blueS And Song form in Afro-AmericAn
muSicAl culture in the dAwn of xx century.

Ivan Garbachev

Abstract
The text examines the blues and the song form in Afro-American 

musical culture. Subject of exploration is the correlation between 
verse and melody, and different types of blues form. The aim is to 
reveal what is exactly the blues form and the fluence of the poetic 
text over the rhythmic structure of the melody. In conclusion some 
inferences are made about the rhythm formation and metro rhythmic 
build of harmonic and melodic form of blues songs.

key words:
Blues, song form, form, melody, harmony, rhythm formation, 

metro rhythmic

За да бъде разбираема, музиката се нуждае от структура. При 
липсата на структура, подборът от височини на тонове и ритмиче-
ски последования, може да изглежда произволен и хаотичен. Още 
от както човешките същества започнали да възприемат звуци око-
ло тях, или тези които можели да възпроизведат сами, като „музи-
ка“ - вятър, гръмотевица, дъжд, сърцебиене, дишане, произноше-
ние, стъпки, щтракане на пръсти, пляскане с ръце – има някакъв 
импулс, който някак си организира тези звуци в последователност 
с комуникационни цели. Височината на тона и ритмическото по-
следоване са „молекулите“ и „атомите“ на музиката, но без опреде-
лена форма те остават аморфни и неясни.

Можем да направавим образователно предположение, че пър-
вите прояви на музика вероятно произлизат от ритъма. Без ритъма 
на сърцето и дишането, ние нямаше можем да съществуваме. Има 
много различни ритми навсякъде около нас – денят и ноща, смяна-
та на сезоните, фазите на луната – които са свързани с определени 
периоди от време в осезаем феномен, който ни помага да опреде-
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лим съществуването си. Можем да създадем ритми чрез пляскане 
с ръце. Можем да произведем звуците по-силно и по-настойчиво, 
като удряме по барабан. Можем да направим ритъма по-бавен или 
по-бърз за да изразим определено чувство. Можем също да произ-
ведем звуци без помоща на гласът си. И ако говоренето не е доста-
тъчно за изразяването на дадена емоция, можем да извикаме и ли 
да се разплачем. Ако контролираме височината на тона и звука на 
тези вокални звуци, вероятно съществото на емоциите става по-
ясно и ясно сме съобщили нещото, което искаме да кажем. Ако се 
присъединят и други към нас, може и да се получи полифония. Ако 
се разберем да произведем различни звуци заедно в един и съши 
ритъм, може да се появи и хармонията и т.н.

Все още липсва съществения елемент във всичко това, а имен-
но как да организираме тези звуци във времева рамка, която има 
начало, среда и край, защото ако направим това ще имаме музи-
кална композиция.  И това ни отвежда до извода, че това е фор-
мата в музиката. Има няколко мащабни проучвания относто фор-
мата в джазовата музика. Най-често срещатна форма в джазовата 
музика е AВА, където А е мелодията, или темата. В е мястото къде-
то се случват импровизациите, и след това е А, което е мелодията 
отново. (това малко наподобява формата на сонатата в класическа-
та музика, А- експозиция, В – разработка, А- реприза) А – частта е 
главната в джазовите произвдения и обикновеноо съдържа крат-
ки песенни форми в себе си като – ab, aaba, abac, abca, abcd, или 
блусът. Ако частта с импровизациите съвпада с формата на глав-
ната тема, цялото произведение може да се определи като тема с 
вариации.

Диаграмата на типично джаз произвдение би изглеждала по 
следния начин:

Експозиция Развитие Реприза
„Главна част“
А (ааba)
Тема

Сола
B(aaba)
Вариации

„Главна част“
A (aaba)
Тема

В горният сценарий, джаз композитора създава тема, (главна 
част, която също може да е определена мелодия) след нейното 
провеждане солистът започва да импровизира върху хармонич-
ната схема, върху която се произвежда мелодията. За определен 



113

ефект, солиста преаранжира звученето на мелодия – спонтанно 
всеки път, докато преминава през хармоничната схема. След про-
веждането на солата, изпълнителят изсвирва темата отново за да 
приключи репризата.

До 1960г., най-често срещаната дължина за джаз произведе-
ние, различно от блус била 32 тактова схема. Това вероятно било 
така, защото джазовите музиканти били свикнали да изпълняват 
(и понякога преаранжират) популярни песни и произведения от 
Бродуейските представления на музиканти като Джордж Гершуин, 
Коул Портър, Джеръм Кърн и други, в периода между 1920 и 1930 
г. Композиторите предпочитали 32-тактовата схема и песенните 
форми -  aaba и abac. Понякога обаче, Коул Портър използвал мно-
го по-дълги тактови схеми, както в едно от в произведенията си 
- „Begin the Beguine”. Постепенно, много от, така наречените „джаз – 
стандарти“, написани от 20-те до 50-те години на ХХ век, са с 32-та-
ктови схеми и са базирани на песенната форма – aaba и abac.

От около 1960г. джазовите композитор започнали да използват 
и много други и различни по дължина тактови схеми и песенни 
форми. В частност, дословно-композираните произведения ста-
нали често срещано явление. Дословно-композираните произве-
дения (тяхната песенна форма често била от типа – abcd) лежали 
изцяло на мотивни елементи, от колкото на повтарящи се фрази за 
цялостно повторение. Добър пример за дословнио-композирано 
произведение може да открием в „Dolphin Dance” на Хърби Хенкок.

Епизодичните произведения, също започнали по-често да се 
срещат. Те съдържали отделни и задължителни части, който може-
ло да съдържат собствени специфични мотиви, теми и характер. 
„Birdland” на Джо Завинъл е типичен примерн за епизодично джаз 
произведение.

Джазовите композиции понякога са с удължени форми за голе-
ми и амбициозни произведения. Ето и една подобна диаграма, оп-
исваща протичането на подобно джаз произведение:

Интродукция || Тема || Развитие на темата || Интерлюдия || 
Солова част || Интерлюдия || Солова част || Интерлюдия и мо-
дулация || По-комплексно развитие на темата || Солова част || 
Задълбочено развитие и връхна точка || успокояване и кратко 
провеждане на темата || Кода
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Блусът
Блусът е най-добрият начин за амбициозните джазови компо-

зитори първоначално да добият съответния опит. Блусът е кратка 
форма (12-тактова) и се базира на предимно лесна акордова про-
гресия, а мелодията обикновено е ясно определена.

В ранните си годни и блусът е бил предимно вокален идиом. 
Чрез блусът, определения певец може да изрази своите мисли, 
докато си акомпанира от китара или в някой случаи - хармони-
ка. Виртуално всяко изразяване на човешка емоция, може да се 
октрие в традиционния вокален блус, от щастие, вълнение до от-
чаяние и страдание. Предимно ставало въпрос за трудностите в 
живота. Темите често включвали и иронични препрадки за теми 
като страст, секс, пари, материални владения, пътувания, самота, 
болести, завист или алчност.

Корените на блусът с откиват някъде в началото на ХIХ в, в ра-
ботническите песни. Историята на блусът предхожда тази на джаз 
музиката. Блусът и джазът са били разделяни и свързвани идиоми, 
но са били неизменна част един от друг през годините. Достатъчно 
е да кажем, че блусът в своите безброй много форми, обхваща все-
ки аспект от афро-американската популярна музика, и все още се 
разпрозстранява из целия свят.

 Без влиятние на блусът, съвремената популярна музика би зву-
чала изцяло различно. Блусът ни е дал – блус скалата със своите 
„блу тонове“ - понижена 3-та и 7-ма степен, а по-някога и понижена 
5-та степен. Освен тяхното използване в джаз муиката, блу тоно-
вете са неизменна част от съвремената популярна музика от рок, 
кънтри до любовни песни и балади.

Блусът може да се разгледа и анализира под две различни фор-
ми – хармонична и мелодична. Хармоничната разглежда акордо-
вите прогресии протичащи в 12-те такта на блус схемата.

Като цяло традиционната блус схема включва: три фази от по 
четири такта:

1 Фаза – Тоника (4 такта)
2 Фаза – Субдоминанта (2такта) + Тоника (2 такта)
3 Фаза – Доминанта (2 такта) + Тоника (2такта)
В тази основна хармонична схема, джаз музикантите добавили 

безброй  много допълнителни акорди, рехармонизации и замени.
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Ето и най-срещаните и популярни видове блус схеми:

Основна блус схема- мажорна

Минорна блус схема

Блус схема в джаз музиката

Блус схема – бибоп вариант
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Вторият начин за разглеждане и анализиране на блус схемата 
е чрез мелодичната и форма. Мелодийте срещани в блус музиката 
произлизат от някоя от следните форми – ааа, aab, abc. Като във 
всяка бука се има предвид – четири тактова фраза. Във формата - 
„ааа“ - една и съща четири тактова фраза се изпълнва върху цялта 
акордова прогресия в тактовата схема. Примери за това са „ C-jam 
blues” - Дюг Елингтън и „Sonny Moon” - Съни Ролинс, който съдър-
жат четири тактова фраза повторена три пъти. Втората форма - 
„ааb” - произхожда от първичния вокален блус. При нея също има 
три групи от по четири такта, но всяка четворка е разделена на две 
част от по два такта. Където първите два такта от четворката се из-
пяват, а вторите два такта имитират отговор, обикновено с музика-
лен инструмент. Ефектът който се получава е като диалог. При из-
цяло инструменталното проявление на тази форма, представлява 
първноначален риф изпълнен два пъти, след което се изпълнява 
друг риф, който приключва фразата. Примери за това са - „St. Luis 
Blues”-Уилиам Кристофър Хенди, който е един от първите публика-
тори на блус музика, „Now›s the time” - Чарли Паркър, „Тhe intimacy 
of the blues” - Били Стрейхорн. Третата мелодична форма на блус 
музиката е - „аbc”. В тази форма няма повтарящи се фрази, или с 
други думи – няма нищо общо с предните познати до сега форми. 
Присъства само една продължителна мелодична линия. Присъща 
за бибоп стилът в джаз музиката. Примери за това са -  „Blues for 
Alice”, “Au Privave” - Чарли Паркър.

Мелодията в блус музиката използва предимно – блус скалата, 
незасимо дали е в мажорен или минорен блус. Ранните блус стило-
ве използвали прости мелодични фрази, които лесно се запомня-
ли. 

 В заключение би могло да се обобщи, че музикалната реч, както 
и разговорната реч, се разчленява на отделни, повече или по-мал-
ко самостоятелни части: големи и малки изречения, фрази и моти-
ви. Блусът е в основата на джаз музиката и се счита за най-ранно-
то проявление на песенна форма в джаз музиката. Той е считан за 
един от най-достъпните и лесни начини творецът да изрази своите 
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мисли и идеи. Блусът изиграва значителна роля в развитието на 
редица съвременни музикални стилове, като е считан за основно 
направление и водещ феномен в съвремнната музика.
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формиране на Съвременния комплект барабани 
през оСновните Стилове в Джаза.

Кристиан А. Желев

the vAriAtionS of the contemporAry drum kit, 
throughout the different JAzz StyleS.

Kristian A. Jelev

резюме
В своето историческо развитие, коплектът барабани претърпя-

ва различни трансформации. Съвременният комплект барабани 
води началото си от ранния джаз. Местните джаз музиканти от Ню 
Орлеанс прибавят ударна секция, която взаимстват от военните 
духови оркестри. Тя включва бас-барабан, малко барабанче, чине-
ли и фус. С течение на годините джазовата музика променя свое-
то звучене, преминавайки през различни стилове, всеки от който 
със своята специфика. Променя се и начинът на музициране на 
барабанистите. Ето защо, с едновременното изграждане на добра 
изпълнителска техника е необходимо и да се обърне особено вни-
мание на така нареченият  “музикален език” на всеки отделен стил. 

ключови думи: джаз, комплект барабани, стилове.

Summary
Drums undergo so many changes throughout history of music. The 

contemporary drum set was born in the early jazz formations. In the 
very dawn of New Orleans jazz orchestras, the musicians felt the need to 
add a solid drum beat, so they borrowed the idea from the army brass 
orchestras. This drum kit consisted of a bass drum, solo drum, cymbals 
and a high hat. With time jazz music evolves and changes, going through 
many variations and sub-styles and each of them had its own character. 
The way jazz musicians composed also went through modification and 
alternations, especially drummers. This is the main reason to encour-
age young drummers to adopt not only the right technique but along-
side they should as well learn to express themselves musically within the 
specification of each and every genre in Jazz. Each style has its own dis-
tinctive music language and they need to aspire at this task as well.

keywords: jazz, drum set, styles
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Комплекта барабани произлиза от САЩ. Той най-често се със-
тои от четери до шест барабана - бас барабан (каса), малък (соло) 
барабан, том-том барабани, чинели и фус.

Бас барабан
Предшественник на бас барабана е турския инструмент давул. 

С пренасянето му в САЩ и изобретяването на педала за каса, се 
счита, че започва развитието на комплекта барабани. През 1909 г. 
Улиам Лудвиг изобретява първия педал за каса с пружинно дви-
жение, което революционизира свиренето на барабани. Това дава 
възможност да се използват и четерите крайника върху комплекта. 

Малък барабан
Прототипа на съвременния малък барабан е средновековния 

инструмент Табур, който бил използван по време на битки. С разви-
тието на малкия барабан като инструмент се установяват и основ-
ните ритмични фигури - парадидли, тремоло и др. Конструкцията 
му е усъвършенствана в края на XIX век от когато датира и първата 
стойка за него.

Том-том барабан
Том-том барабаните произлизат от Китай. В съвременната прак-

тика често се използват два тома, обикновено монтирани върху 
касата и един стоящ върху три крака на пода.

Чинели
Съществуват данни, че този инструмент датира от около шест-

седем хилядолетия преди новата ера, когато хората откриват, че 
при съединяването на мед и олово се получава бронз. След като 
открили качествата на метала, той започнал да се използва за на-
правата на музикални инструменти. С течение на времето хора от 
Близкия Изток, превръщат производството на чинели в изкуство. 

Фус машина
Най-ранният предшественник на съвременния фус е бил меха-

низъм, състоящ се от два малки чинела монтирани върху касата 
и удряни от метално рамо, закачено за педала на касата. Не след 
дълго се появява друг механизъм, наречен “лоу бой” или “лоу хет”, 
който прилича на съвременния фус, но в умален вариант. През 
двадесетте години на XIX век “лоу хет” бил удължен до стандартния 
до днес размер, вече наричан “хай хет”.
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Още от самото си зараждане джазът има най-различни поджа-
нрове: Диксиленд, Суинг, Бибоп, Куул джаз, Хард Боп и др. След раз-
пространението му по света в него се вливат различни национални 
културни и музикални традиции, който дават още по-голямо стило-
во разнообразие в джаза. 

От 1920-та до 1930-та г. в Ню Орлеанс и Чикаго се развива ранния 
джаз или така наречения Диксиленд. Особеното за този стил е, че 
музикантите импровизират едновременно, което води до наслаг-
ване на мелодични линии и обособяване на своеобразна полифо-
ния. Групата на солиращите инструменти включва тромпет, клари-
нет, цуг-тромбон. Ритъм секцията се състои от банджо, туба и бара-
бани в Ню Орлеанс и китара, контра бас и барабани в Чикаго. През 
този период комплекта барабани е съставен от голям бас барабан, 
малък барабан, каубел, дървено блокче и един или повече чинели. 
Музицирането на барабанистите е било ограничено и тясно свърза-
но със взаимстваните от военните оркестри ритми и ритмични фи-
гури. Пулсацията от постоянна и напомняща марш се видоизменя, 
като става по-свободна и синкопирана. Метромът е равен, четери-
временен (flat four), по-късно заменен от по-елегантния акценти-
ращ първо и трето време метром (two beat feel). Нововъведенията 
в този период са свързани с името Уорън “Баби” Доддс. Той проме-
ня типичния до тогава военен, маршов стил на свирене. Започва да 
експериментира, като удря по обръчите на барабаните, вместо вър-
ху дървените блокчета, започва да свири по чинелите с палки, което 
до този момент никой не е използвал. Към комплекта барабани до-
бавя чинел, който стои над бас барабана и се превръща в днешния 
Райд (водещ) чинел. Доддс е първия, който използва при свиренето 
т.н. “счупена триола” (broken-triplet beat), която се превръща в стан-
дартна пулсация при модерното свирене на райд чинела.

Най-известния период в развитието на джаза е ерата на суин-
га и биг-бенда (1930-1945г.). Стилът е лесно разпознаваем по голе-
мите състави, изпълняващи аранжирани и нотирани произведе-
ния със значително по-малка роля на импровизация и солиране. 
Обособяват се инструментални секции на саксофони, тромпети, 
тромбони както и ритъм секция. Тя е изградена от т.н. уокинг бас 
(от англ. walking - ходя, разхождам се) и характерната суингова пул-
сация в барабаните. Метромът е четери-временен, “суинг фийл” (от 
англ. swing feel - люлея, поклащам). Суинг фийлът представлява под-
чертаване на второ и четвърто време в такта (суингова пулсация). 
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Тук барабаните имат ключова роля във звученето на биг бенд ор-
кестрите. През този период към комплекта се добавят том-том ба-
рабани, малки чинели и фус. Фусът става най-важната част от ком-
плекта, използван за поддържане на темпото и пулса.

Годините 1945-1950г. се характеризират с т.н. Би Боп стил. 
Типично за него са малките състави - най-често триа и квартети. 
Дава се превес на импровизацията, която тук е основна движеща 
сила. Темите на произведенията са сложни, почти винаги изсвире-
ни в унисон. Импровизациите са дълги, често звучащи небаланси-
рано и объркващо. Темпата са доста по-бързи от тези при суинга. 
Акцентира се върху техниката и витуозността на изпълнителите. 
Барабаниста в състава е много по-активен участник в музицирането 
- той “разговаря” с импровизиращия, отговаряйки му с резки и сил-
ни акценти. Макс Роуч и Кени Кларк установяват, че звука от голе-
мите бас барабани е твърде силен и бумтящ, което ги кара да експе-
риментират с по-малки бас барабани. Това води до създаването на 
иновационна концепция за изместването на заетата ритмична пар-
тия на бас барабана върху нововъведения райд чинел. Изместения 
фокус върху новия райд чинел прави пулсацията по-лека и мело-
дична, и дава възможност на барабанистите да свирят по-свободно, 
изразявайки себе си.

Куул джазът (1950-1955 г.) възниква като директен отговор на 
би бопа. Подходът при импровизиране е спокоен и благозвучен. 
Музиката е организирана около търсенето на мекота и баланс. 
Структурата на произведенията е олекотена от към динамика, тем-
по, хармония и мелодика. Възобновен е интересът към по-сложни 
аранжименти и колективно импровизиране. Екпериментира се с 
нови инструменти като флейта, виолончело, обой, валдхорна. При 
свиренето на барабани, по-често започват да се използват четки 
с по-малко напрегнати акценти. Един от важните барабанисти за 
периода Шелдън “Шели” Манни е разпознаваем с мелодичното си 
свирене. Това той постига, като настройва всеки от барабаните в 
комплекта на определени височини. Друг съществен аспект от сви-
ренето му е използването на сложни комбинации между малкия ба-
рабан, том-а, бас барабана и чинелите.

Манни казва за себе си: “Когато свиря, мисля за мелодични ли-
нии…понякога мога да звуча, сякаш свиря мелодията, без да съм 
точно в тоналност…Свиря само на четери барабана, но давайки 
най-доброто от себе си се опитвам да изразя мелодичните линии.” 
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Стилът Хард-боп (1955-1960 г.) е охарактеризиран като силно 
емоционален, твърд, груб, недодялан (епитети определящи този 
стил). Взаимствани са елементи от най-различни стилове - блус, 
шафъл, госпел, латино. Подчертана е танцувалността - темпата са 
по-бавни от тези при Би Боп-а, а мелодиите - по-прости и запомня-
щи се. Често се използва “равен” метром вместо сунг фийл. Стилът 
е развит основно от афро-американски музиканти от Ню Йорк, 
Детройт и Филаделфия. Най-значимите барабанисти от този пери-
од са Арт Блеки, Фили Джо Джоунс, Елвин Джоунс. Те често използ-
ват сложни, извън такта патерни1, като същевременно запазват ос-
новния пулс чрез чинелите. Свиренето на барабани се превръща в 
сложна комбинация от африкански ритми, полиритмични структу-
ри, изсвирени динамично, екплозивно с мелодични елементи.

Ролята на барабаниста в джаза е много различна от ролята му в 
другите музикални стилове. Често пъти начинаещите барабанисти 
мислят, че заучаването на няколко патерна ще им помогне да запо-
чнат да свирят добре. За да се развие добро усещане за концепция-
та е нужно да се научи доста повече от това. Свиренето на барабани 
е по равно разделено между познание и техника. Изграждането на 
добра основа за свиренето на джаз барабани изисква изпълните-
лят да обърне внимание на поне няколко важни елемента: история 
на развитието на комплекта барабани, особености при свирене на 
различни стилове, техника и място в ритъм секцията. 

Изказвам благодарността си на научния ми ръководител доц. 
д-р. Веселин Койчев.
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изпълнителСки проблеми при акомпаниране
на нароДни певци

Надежда Петрова 

performAnce prActice problemS of AccompAnying 
folklore SingerS

Nadezhda Petrova

резюме:
Акомпанирането на народни певци се явява предизвикател-

ство за всеки един пианист, който е завършил професионално 
си  образование в  класически стил. В процеса на работа аком-
паняторът трябва да преодолее  ред  специфични изпълнител-
ски проблеми, свързани с разнообразието от  неравноделни 
размери, различните типове фактура и богато орнаментираните 
мелодии.

ключови думи:
клавирен съпровод, изпълнителски проблеми, акомпаниране 

на народни певци

Abstract:
To accompany folklore singers is a challenge for any classically 

trained pianist. In the rehearsal process the accompanist needs to 
overcome a number of specific performance practice problems, such 
as unequal rhytms, different types of music texture and highly orna-
mented melodies.

keywords:
piano accompaniment, performance practice problems, accompa-

nying folklore singers

В днешно време пианистът най-често се реализира като аком-
панятор. Акомпаняторската професия е широко застъпена почти 
навсякъде, както в учебния процес, така и на концертния подиум. В 
своето професионално образование, всеки един пианист се обуча-
ва да акомпанира на класически певци и инструменталисти. Оказва 
се, че в сферата на музикалния фолклор липсват професионално 
подготвени пианисти за спецификите на тази област и сами трябва 
да преодолеят възникналите проблеми в процеса на работа.       
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Много важен въпрос в съвременното обучение на народни пе-
вци е как точно да се съхрани старата фолклорна традиция. В са-
мото начало на създаване на музикалните училища (Широка лъка 
и Котел) обучението по народно пеене и народни инструменти се 
е реализирало по слухово-подражателен начин от преподаватели, 
които нямат академично образование. След появата на специали-
зирани висши училища (ВМПИ – Пловдив, днес АМТИИ), по време 
на обучение, бъдещите преподаватели получават нотна грамот-
ност и педагогическо образование. По този начин се осъществява 
връзката между „автентично“ и „академично“. Със създаването на 
специалността „Народни инструменти и народно пеене“ в АМТИИ 
през 1972г., изпълнителите се изграждат като професионални му-
зиканти на основата на академичното си образование и на свой 
ред стават преподаватели.   

През 1974г. излиза сборник с народни песни със съпровод на 
пиано, съставител Тодор Прашанов, като необходимост от нот-
на литература, по която да се осъществява обучителния процес. 
Въвеждането на нотното писмо в българската народна музика, 
още с първите оркестри, е своеобразен начин за академизира-
не на обучението и възможност за изпълнителите да придобият 
знания със средствата на западноевропейския музикален език. С 
написването на първия сборник  забелязваме, че традицията за 
създаване на художествена народна песен с клавирен съпровод 
се осъществява не само от композитори, а и от певци и инстру-
менталисти – Асен Диамандиев, Филип Кутев, Николай Кауфман, 
Красимир Кюркчийски, Божидар Абрашев, Пенчо Стоянов, Христо 
Тодоров, Стефан Кънев, Николай Стойков, Милчо Василев, Анка и 
Стефка Кушлеви, Тодор Киров, Любен Досев, Костадин Бураджиев, 
Георги Андреев, Стоян Пауров, Елена Владова, Николай Балабанов, 
Николай Гурбанов  и др. 

Издадените сборници съдържат солови народни песни с клави-
рен съпровод, като по-голямата част от тях са създадени специал-
но с акомпанимент на пиано, а други се явяват оркестрово извлече-
ние. В зависимост от различните типове фактура и композиционни 
техники, в  акомпанимента на народните песни с пиано  можем да 
разграничим няколко по-важни изпълнителски проблема.  Един от 
тях е  овладяването на неравноделните размери. Чувството за ри-
тъм е основен фактор за точното изпълнение. Много често става-
ме свидетели на некоректно изпълнение на неравноделен размер, 
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което се проявява до такава степен, че понякога не се разпознава 
размера. За да се избегнат подобен род грешки, задължително ус-
ловие е леко подчертаване на тривременната група с цел изясня-
ване на нейното място в размера и мислена пулсация на основната 
мерна единица.

За клавирната партия е характерно и използването на различен 
вид орнаменти – най-често морденти (пресечен и непресечен) и 
трилер. В повечето случаи се наблюдава изобилие от употреба на 
морденти, които в голяма степен са неудобни за изпълнение за-
ради бързото темпо на песента и се налага тяхното премахване. 
Богато орнаменитираната мелодия е характерна както за народ-
ните певци, така и за народните инструменти. Пренасянето на тех-
никата на свирене на народен инструмент в клавирната партия в 
повечето случаи е неуместно заради техническите възможности 
на пианото.  Вероятно,  идеята на авторите е била пианото като 
акомпаниращ инструмент да се впише максимално добре в стило-
во отношение, но не трябва да се забравя, че преди всичко подго-
товката на всеки един пианист е в класически стил.

Характерен певчески похват  за някои от фолклорните области 
на България е  т.нар. тресене (пазарджишко, граовско и кюстендил-
ско), което присъства и в клавирната партия. Тресенето в по-голя-
мата част от песните не може да бъде нотирано съвсем коректно 
в соловата партия и е приета условна нотация, която най-точно да 
се доближи до това, което изпълнява човешкия глас. В клавирната 
партия,  пианистът не може да направи точна имитация на начина 
по който се изпълнява от солиста, но може да се придържа към 
бързината на конкретния вид тресене.

Транспонирането при народните певци се използва непрекъс-
нато, поради неудобството на изпълнение в дадена тоналност. По 
този начин една народна песен може да се изсвири от пианиста в 
най-разнообразни тоналности. Това произлиза от факта, че  за раз-
лика от останалите инструменти,  човешкият глас непрекъснато се 
развива. В зависимост от възрастта на певеца, неговите качества и  
тип глас,   дадено произведение  в оригиналната тоналност може да 
е неудобно за изпълнение. Тогава се налага песента да се транспо-
нира, като се съобрази с  възможностите на певеца. За успешното 
акомпаниране в новата тоналност, пианистът трябва добре да е за-
познат с хармонията и да има практически знания за апликатурни-
те формули в диатонични и хроматични гами, арпежи, акорди и т.н.
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Транспонирането на песните на различни интервали  е сложен 
процес, при  който не става въпрос само за смяна на арматурни 
знаци, а за ясното осъзнаване на всички модулации и отклонения, 
функционални смени, акордовите структури и тяхното разположе-
ние, какви са интерваловите съотнешения спрямо оригиналната 
тоналност, както по хоризонтал, така и по вертикал. В много от слу-
чаите песни, които са били в по-високи тоналности и се транспони-
рат в по-ниски, започват да звучат по различен начин в пианото и 
асоциацията в първия момент е, че звучи съвсем различна песен. 
Това произлиза от факта, че при буквално транспониране на кла-
вирната партия, без никакви изменения, се променя октавовата 
принадлежност (клавирната партия звучи в много висок или мно-
го нисък регистър).  При този случай в практиката много често се 
налага преаранжиране  както за удобство на солиста, така и с цел 
подобряване на общото звучене.  

В много от песните се наблюдава използването на акордова 
фактура в бързо темпо. При написването на клавирната партия, 
композиторът или музикантът  не винаги се съобразяват с техни-
ческите възможности на пианиста и в повечето случаи акомпаня-
торът се сблъсква с пасажи, които са неудобни и затрудняват ес-
тественото изпълнение.  Това най-често се дължи на факта, че не 
са писани от пианисти.  В тази връзка възникват и ред други из-
пълнителски проблеми свързани с апликатурата. За преодоляване 
на това неудобство, пианистът трябва да разчита преди всичко на 
техническите си умения, придобити в резултат  на дългогодишна 
работа над инструмента.  В такива случаи се редуцират някои еле-
менти от фактурата и се трансформират по най-удобния начин за 
изпълнение. Подобен род корекции се налагат и при клавирните 
извлечения от оркестрова  партитура. 

В заключение можем да обобщим, че музикалният фолклор  
крие свои специфики и не всеки пианист може да акомпанира  на 
народни певци. За разлика от класическия стил, при който нотният 
текст е неприкосновен, в сферата на фолклора се забелязват по-
вече  корекции в клавирната партия от страна на акомпанятора, 
които се налагат  като опит за подобряване на цялостното звучене 
на песента. В своята практика, пианистът трябва да се стреми да 
овладее характерните особености на песента и фолклорната об-
ласт към която принадлежи.
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проблемът „музикален Строй” и мяСтото му
в музикалната теория

Петър Стойков

the problem of muSicAl tuning SyStemS And itS 
plAce in generAl theory of muSic

Petar Stoykov

резюме:
Темата „музикален строй” е една от най-пренебрегваните в 

учебната практика на средните и висшите музикални учебни 
заведения у нас. В резултат на това поколения български му-
зиканти остават с оскъдни (а често и неверни) знания за същ-
ността и характера на този музикално-теоретичен въпрос. 
Същевременно музикалният строй е един от най-съществените 
аспекти на звуково-височинната организация в музиката, който 
се намира в много тясна връзка с мелодичната, хармоничната, 
фактурната и ладофункционалната ѝ страна и чието историче-
ско развитие отразява самата еволюция на ладовото мислене 
през вековете. 

ключови думи: 
Музикален строй; Темперация; Интонация; Музикална тео-

рия; Интервал; Тризвучие

Abstract:
The topic of the tuning systems is the most neglected in the ac-

ademic practice of music colleges and academies in our state. As a 
result, generations of Bulgarian musicians are left with meager (and 
often plain wrong) knowledge about the essence and character of this 
particular segment of music theory. Meanwhile, the tuning system is 
one of the most essential aspects of pitch organization in music, and 
it is very closely related to its melodic, harmonic, textural, and func-
tional side. In addition, its historical development mirrors the very 
evolution of functional thought through the ages.  

keywords:
Tuning system; Temperament; Intonation; Music theory; Interval; 

Triad 
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Темата „музикален строй” е една от най-пренебрегваните в 
учебната практика на средните и висшите музикални учебни за-
ведения у нас. Тя намира място главно в часовете по Музикална 
акустика, които, съвсем естествено, традиционно се водят от физи-
ци, а в часовете по Теория на музикалните елементи се споменава 
мимоходом, предимно във връзка с най-употребяваната в съвре-
менността равномерна темперация. Другите форми на музикален 
строй се представят съвсем повърхностно като фрагмент от отдав-
на отминал етап от музикалната теория. В резултат на това поко-
ления български музиканти остават с оскъдни (а често и неверни) 
познания за същността и характера на този музикално-теоретичен 
въпрос. Същевременно музикалният строй е един от най-същест-
вените аспекти на звуково-височинната организация в музиката, 
който се намира в много тясна връзка с мелодичната, хармонична-
та, фактурната и ладофункционалната ѝ страна и чието историче-
ско развитие отразява самата еволюция на ладовото мислене през 
вековете. 

Според руската музикална енциклопедия „формите на прояв-
ление на музикалния строй са обусловени от националното сво-
еобразие на националните култури, особеностите в развитието 
на ладохармоничните системи, преобладаващите изисквания към 
музикалния слух… Музикалният строй отразява най-типични-
те за господстващата ладова система звуково-височинни връзки, 
макар и да не включва в себе си функционални отношения между 
звуковете.”1 Руският учен Е. Херцман разкрива тясната връзка меж-
ду акустическите и ладофункционалните явления и защитава теза-
та, че първите се намират в пряка зависимост от вторите. Той твър-
ди: „… всяка ладофункционална организация се нуждае за най-до-
брото проявление на своите особености от съответното „акустиче-
ско оформление”… В такъв случай интервалните величини, имащи 
доста широка акустическа зона, се привеждат в съответствие с из-
менящата се „ладова ситуация”. Тези изменения често се фиксират 
във вид на канонизация на конкретен акустически строй, отразя-
ващ височинно-интервалните отношения, свързани с определени 
ладофункционални връзки, преобладаващи на конкретен истори-
чески етап.”2 Според руското и българското музикознание музи-

1 Музыкальная энциклопедия, т. 5. Москва, 1981 г.
2 Герцман, Е. Античное музыкальное мышление. Ленинград: Музыка, 1986 г., стр. 21
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калният строй фиксира отношенията между височините на всички 
тонове, употребими в дадена музикална система, т. е. дава матема-
тическо изражение на всички музикално-употребими интервали. 
Този подход води началото си от дълбока древност, когато теоре-
тичното осмисляне на музикалните явления е било неотделимо от 
акустичното изследване на тоновите височини. „Без усвояването 
на самите звучащи форми би било невъзможно впоследствие да 
се изучават по-сложни и дълбоки явления.”3 Затова интервалната 
теория е неразривно свързана с акустическата и компетентното 
изучаване на интервалите трябва да изхожда от позицията на му-
зикалния строй.

Трябва да се има предвид, че в музикалната практика изобре-
тяването на конкретни математически схеми е необходимо само 
когато изпълнителският апарат е лишен от възможност за свобод-
но интониране. На инструменти с нефиксирана интонация и при 
пеене изпълнителят има възможност да променя в определени 
граници величината на интервалите според конкретните ладо-
ви тежнения и собствения си интерпретаторски усет. Ето защо Н. 
Гарбузов говори за „зонова природа на музикалния слух” и „зонов 
строй”. Херцман: „Тук не става дума за многообразните акустически 
нюанси, използвани от всеки изпълнител, тъй като те са по-субек-
тивни и зависят от художествения вкус на творческата индивиду-
алност (макар и да не могат радикално да се отличават от акусти-
ческите нормативи на епохата). Иде реч за някаква „средна акусти-
ческа”, явяваща се типична за конкретния период от музикалната 
практика. Тя се канонизира от музикознанието и особено от акус-
тическата теория… Канонизацията се проявява и в развитието на 
определени инструменти.”4 Това са инструментите с фиксирана ви-
сочина, като най-показателен пример е органът, поради дългата 
история на съществуването му. Изтъкнатите особености на акус-
тичните явления при музициране вероятно са причина западно-
европейската теория да разделя понятието за музикален строй в 
две направления. Едното е свързано с възпроизвеждането на ин-
тервалите в непосредствения изпълнителски акт и се обозначава с 
термина „интонация” (англ. Intonation, нем. Intonation, фр. Intonation 
musicale, ит. Intonazione). Ето защо в англоезичната теоретич-

3 Пак там, стр. 16
4 Пак там, стр. 19
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на литература например са в обръщение понятията Pythagorean 
intonation, Just (pure) intonation и т. н. Другото направление се отна-
ся до настройването/акордирането на музикалните инструменти и 
се обозначава със съответния термин (англ. Tuning, нем. Stimmung, 
фр. Accordage, ит. Accordatura). Частен случай на настройването е 
акордирането на инструменти с фиксирана височина, най-вече 
клавишни и грифови от рода на лютнята, при които, поради огра-
ничения брой клавиши/струни (респ. тръби) обикновено се налага 
темперация (англ. Temperament, нем. Temperatur, фр. Tempérament, 
ит. Temperamentо). Гроув определя темперацията така: „Настройка 
на звукореда, при която повечето или всички консонанси са на-
правени малко нечисти, с цел никой или малко от тях да бъдат ос-
тавени неприятно такива.”5

Както беше споменато, проблемите на музикалния строй са 
незаслужено игнорирани в нашите специализирани учебни за-
ведения. Ето защо в българската академична среда могат да се 
срещнат фрапиращо неверни твърдения от рода на следното: 
„Натуралният, или по-известен като Питагоров строй, е създаден 
в Древна Гърция около VI век преди Христа”.6 Да се отъждествява 
Питагоровият с натуралния строй означава да се зачеркне цяла-
та история на музикалните строеве, включително до равномерна-
та темперация. Дългото търсене на алтернативи на Питагоровия 
строй, което има своите най-ранни наченки още в Античността с 
Дидим и Неопитагорейската школа, се налага именно поради при-
съствието в него на някои интервали, неприемливо различни от 
натуралните, и по-конкретно заради Питагоровата голяма терца, 
известна в античната теория като „дитон”. Този интервал, изразя-
ван с дробта7 64/81, което в линейна мерна единица се равнява на 
408 цента8, се отклонява на около 22 цента (една Дидимова кома) 
от натуралната голяма терца (ок. 386 ц.), т. е. тази, която се среща в 

5 Lindley, M. Temperaments – In: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, vol. 19. London, 
1980
6 Янчовска В. За натуралния музикален строй// Годишник АМТИИ, Пловдив, 2012, стр. 143
7 Въпреки че традиционната теория си служи с неправилни дроби за математическото изра-
зяване на съотношенията при интервалните величини, в тази публикация се отдава предпочи-
тание на правилните. По-надолу ще аргументираме този избор.
8 Центната система разделя логаритмично октавата на 1200 цента, а равнотемперирания по-
лутон на 100. Така интервалите в равномерно-темперирания строй са кратни на сто.
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натуралния звукоред между четвъртия и петия обертон и се изра-
зява със съотношението 4/5. Питагоровият дитон е напълно под-
ходящ за нуждите на античното музикознание, тъй като този ин-
тервал не се третира като консонанс в тогавашната музика, която 
е монодическа и следователно, интервалите са само мелодични. 
Като мелодичен интервал дитонът е задоволителен и не спада 
към категорията на „съзвучните” интервали (октава, квинта и квар-
та). Тази категоризация се запазва и в ранното Средновековие, 
където терцата е дисонанс. Обаче с развитието на многогласна-
та музика терцата намира все по-голямо приложение като хар-
моничен интервал. Този процес започва още в ранния Ренесанс. 
Едновременно с това към края на XIV/началото на XV век в недра-
та на изцяло полифоничната музикална тъкан започват да се по-
явяват най-ранните следи от хомофонен тип изложение: „Изменя 
се характерът на вертикала… Това е „акордов” вертикал с бавни 
смени на съзвучията, в основата си диатонически модален, със 
зараждащо се усещане за функционална стойност в акордовите 
последования. Практически това е началото на хомофонията – ме-
лодия с хармоничен съпровод.”9 Малко по-късно с развитието на 
многогласните инструменти и особено с възникването на операта 
се появява техниката на генералбаса, която недвусмислено води 
до бързо развитие (и в крайна сметка до разцвет) на хармоничния 
строеж. „За хармоничния строеж е характерна такава организа-
ция на тъканта, при която определени смислови функции – ладо-
ви, темброви или и едните, и другите едновременно – се придават 
на [вертикалния] комплекс като цяло, в единството на всичките 
му тонове, с други думи, когато конструктивен елемент на тъкан-
та става съвкупността от тонове, функционираща като цялостно 
единство.”10 Именно тази необходимост тризвучието да звучи като 
единен комплекс, продиктувана от развитието на композитор-
ското мислене, налага използването на натурални или близки до 
натуралните терци, които да не бият при хармонично (едновре-
менно) звучене, а да се сливат. Това е напълно постижимо и бла-
гоприятно при употребата на близки до чистите терци и квинти, 
тъй като мажорното тризвучие се получава в натуралния звукоред 

9 Евдокимова, Ю. История полифонии, т. I: Многоголосие Средневековья X-XIV века. Москва: 
изд. Музыка, 1983 г., стр. 212
10 Бершадская, Т. Лекции по гармонии. Ленинград: изд. Музыка, 1985 г., стр. 26
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между четвърти, пети и шести обертон. Питагоровата голяма терца 
е твърде много по-голяма от натуралната, за да звучи хармонич-
но. Разликата между двете е, както казахме, около 22 цента, а за 
да бъде неразличима за човешкото ухо, тя трябва да е по-малка 
от 6 цента. (Херцман, стр. 85). Ето защо успоредно с развитието на 
описаните процеси още през XV век се появяват т. нар. средното-
нови темперации (англ. Meantone temperament, нем. Mitteltönige 
Temperatur, фр. Tempérament mésotonique, ит. Temperamento del tono 
medio). При една от най-типичните такива темперации – ¼-кома 
среднотоновата – натуралната голяма терца се дели на два равни 
цели тона. Тези темперации намаляват всички квинти без една с 
едно и също количество (не повече от 7-8 цента) с единствената 
цел да получат чисти или близки до чистите големи терци. В резул-
тат една квинта остава много по-широка и неизползваема („вълча” 
квинта). Но „вълча” квинта има и при настройването с Питагорови 
интервали (по-малка от натуралната с една Питагорова кома – 24 
ц.), докато останалите квинти са съвършено чисти. Това означава, 
че единствената причина за възникването на среднотоновите тем-
перации като алтернатива на Питагоровия строй е фактът, че по-
следният не разполага с чисти терци (при него умалената кварта 
е много близка до натуралната голяма терца – 384 цента -- обсто-
ятелство, което някои акордьори в миналото използвали умело). 
„Тризвучията общо взето звучат по-резонантно в средотонова тем-
перация, отколкото в равномерна… Най-резонантните отсенки 
като цяло са тези, в които големите и малките терци са темпери-
рани най-малко; но тези темперации (1/4-кома и 2/7-кома средно-
тоновата) също така имат най-големите диатонични полутонове и 
оттук, най-ниските чувствителни тонове”11 От цитата става ясно, че 
темперациите, в които има чисти големи терци, имат недостатъци 
в мелодичен план – нисък чувствителен тон – което е наложило из-
намирането на други видове среднотонова темперация. 

От казаното се налагат два извода: първо – че ако Питагоровият 
строй наистина беше натурален, нямаше да съществуват всички 
други строеве; и второ – че развитието на музикалните строеве 
се намира в пряка зависимост от това на другите тоново-височин-
ни аспекти. На по-късен етап (всъщност, първите образци датират 
още от XVI век) се развиват неравномерните, известни още като 

11 Lindley, M. Meantone – In: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, vol. 11
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„добри” темперации. Причините за техния разцвет в музиката на 
XVIII в. също могат да се проследят до явления от ладофункциона-
лен порядък. „Ладохармоническата мажоро-минорна система се 
развивала и в посока формирането на тоналността като централи-
зиращо начало. Това се изразявало не само в укрепването на то-
налността „вътре в себе си”, но, което е още по-важно, в усвоява-
нето на функции от висш порядък, т. е. въвличането в сферата на 
основната тоналност на ред други, установяващи се в тази основ-
на, съобразно положението на тоническите им тризвучия в нея, в 
позицията на доминантова, субдоминантова, медиантова и т. п.”12 
Характерен белег за „добрите” темперации е нееднаквото, нюан-
сирано звучене на различните тризвучия и тоналности. Това по 
прекрасен начин подчертава различните функции на тризвучията, 
респ. тоналностите в класическата мажоро-минорна тонална сис-
тема. Има известно съвпадение по време и между постепенното 
разграждане на тази система и окончателното утвърждаване на 
равномерната темперация, макар последната да се появява дос-
та по-рано. Един от малкото в България специалисти по музикални 
строеве и темперации К. Петев утвърждава: „Добрата темперация 
е не само подреждане на диатоничните тонове така, че върху все-
ки от тях да може да бъде построено тризвучие. Тя е доктрина и 
стратегия, изкуство и същевременно идеал за новооформящата се 
естетика на XVIII в.”13

И така, фактите говорят, че всички форми на музикален строй, 
от Питагоровия до равномерната темперация, са възникнали като 
отражение на съществуващи в съответната епоха закономернос-
ти в звуково-височинната организация на музикалната тъкан. Това 
ни навежда на мисълта, че музикалният строй трябва да бъде мно-
го по-щателно изучаван от специалистите в областта на музиката, 
още от ученическа възраст. Темата трябва да бъде подробно пре-
подавана в часовете по „Теория на музикалните елементи” и да 
се използва при преподаването на интервалите по „Солфеж”. Но 
за целта е необходима внимателно разработена методика, пора-
ди липсата на подходящи учебници и пособия. Такава методика, 
многократно изпробвана в занятията по „Музикална акустика” в 

12 Бершадская, Т. Лекции по гармонии – вече цит. съч., стр. 157
13 Петев, К. Добрата темперация и системата Valotti – В: Акапелният хор и органът. Източно-
западни проекции. София, 2011 г., стр. 109
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АМТИИ, предлага д-р М. Караиванова14. В посочената „под линия“ 
статия е изложен изключително удачен начин на преподаване при 
използване на дължина на струна и части от нея (работа с моно-
хорд). Тази методика може да намери място в занятията по музи-
кална теория, предлагайки модерен, интердисциплинарен под-
ход. Математическите познания, необходими за овладяването на 
материята, се свеждат до най-проста аритметика на прогимнази-
ално равнище: умножение, деление и степенуване на обикнове-
ни дроби. Традиционната теория използва неправилни дроби, от-
разяващи съотношението на по-дългата струна къмто по-късата. 
Правилната дроб отразява в какво отношение се намира по-късата 
струна, т. е. по-високият тон спрямо даден по-нисък. По този на-
чин тя изразява математически построяването на възходящ мело-
дичен интервал. Този метод не изменя същността на въпроса, но 
прави материята по-достъпна за учащи, в т. ч. музиканти.

Обучението по музикално-теоретични дисциплини в България 
се нуждае от модернизация и една възможна посока е инкорпори-
рането на знания за музикалния строй чрез споменатата методи-
ка. Това не е самоцел, защото толкова фундаментален въпрос като 
този за музикалния строй не следва да бъде подминаван от теори-
ята, каквото е положението на практика сега.
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мяСтото на пейзажа в новата програма по
изобразително изкуСтво за 5 клаС

Теодора Христова Цанкова 

the plAce of the lAndScApe in the new fine ArtS 
progrAm for the 5th grAde

Teodora Hristova Tsankova

резюме:
Статията разглежда проблема за мястото на пейзажа в обнове-

ната програма по изобразителното изкуство в 5 клас. Представят 
се възможностите чрез практическо овладяване на знания за пей-
зажа да се достигнат Държавните образователни изисквания по 
предмета и да се създадат максимално благоприятни условия за 
овладяване на необходимите компетентности и за разгръщане на 
творческата енергия на всяко дете. 

ключови думи:
пейзаж, компетентности, учебна програма, учебно съдържа-

ние, развиващи теми, пространство, дълбочина, форми, цветове
Summary
The article addresses the issue of the place of the landscape in the 

updated  Fine Arts program for the 5th grade. It presents the possi-
bilities that through practical acquisition of landscape knowledge the 
State Educational Requirements on the subject could be reached and 
there could be created the most favorable conditions for acquiring the 
necessary competencies and for developing the creative energy of each 
child.

key words:
landscape, competencies, curriculum, learning content, developing 

themes, space, depth, shapes, colors.

Училището е не само учебно-възпитателна, но и управляваща ин-
ституция, затова неговата дейност е регламентирана от училищното 
законодателство, което е част от законодателството на държавата1. 
Към нормативните актове следва да се прибавят и международните 
документи, които имат отношение към образователната политика у 

1 Сравни: http://www.minedu.government.bg/left_menu/documents/law/.
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нас: Всеобща декларация за правата на човека (1948)2; Европейска 
конвенция за защита на правата на човека и основните свободи 
(1950)3; Международен пакт за икономически, социални и културни 
права(1966)4. По думите на Емилия Еничарова, „[…] процесите на ин-
теграция в европейски мащаб слагат отпечатък и върху училищни-
те законодателства на отделните държави”, като „България не прави 
изключение и това е очевидно особено през последните години”5.

В програмите за обучение по изобразително изкуство, утвърде-
ни през последните няколко години, се разкрива добрата традиция 
и опита на националното образование за създаване на максимал-
но благоприятни условия за разгръщане на творческата енергия на 
всяко дете. 

Програмата разкрива пътища за постигане на общата цел: изпъл-
нение на държавните образователни изисквания в тази област, като 
дава възможност на всеки учител да потърси и използва и алтер-
нативни източници и пътища спрямо набелязаните в програмата, 
като прилага самостоятелно собствените си разбирания и възмож-
ности. В пети клас обучението по изобразително изкуство включва 
следните цели: развиване на визуалното мислене чрез системни 
упражнения; проучване и анализиране на някои от най-разпрос-
транените визуални средства за информация и комуникация; екс-
периментиране с материали и техники; дискутиране на естетически 
и екологически проблеми на околната среда; създаване на навици 
за системни посещения на музеи, художествени галерии и изложби.

Разработването на стандарти е важна част от извършващите се 
промени през последните години. За първи път у нас се поставя за-
дача за разработване на единни държавни изисквания през 1989г., 
а такива са създадени едва през 1996г. Разработването на ДОС 
(Държавни образователни стандарти) за учебно съдържание се оп-
ределя от редица рамкови изисквания, съобразени със социалните 
и нормативните основания за тяхното разработване, а те са:

•	 Стратегическата визия за развитие на образованието.
•	 Необходимост от преосмисляне на способността на българското 

образование да отговори адекватно на новите предизвикателства.

2 Виж: http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Introduction.aspx.
3 Виж: http://www.ati-journalists.net/bg/legislation/view.php?id=8498.
4 Виж: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx.
5 Еничарова, Емилия: Училищно законодателство. София, 2004, с. 9.
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•	 Социално-икономическият контекст и глобализацията в иконо-
миката, изискващи нов вид компетентности в социалната и про-
фесионална сфера.

•	 Съвременните тенденции, свързани със съдържанието и орга-
низацията на обучението.

В повечето европейски страни разработването на стандарти е 
приоритетна задача, като по този начин образователните институ-
ции носят отговорност за качеството на образованието. Стандартът 
определя, че общообразователната подготовка се осъществява 
чрез изучаването на учебните предмети6. Общообразователната 
подготовка в хода на цялото училищно обучение обхваща групи 
ключови компетентности, сред които културна компетентност и 
умения за изразяване чрез творчество. Стандартът за всеки пред-
мет включва: степен и етап на образование; специфични цели на 
обучението по учебния предмет в съответния етап; области на ком-
петентности, очаквани резултати (знания, умения и отношения) и 
връзката им с отделни ключови компетентности. Държавните обра-
зователни стандарти (ДОС) по изобразително изкуство7 не са огра-
ничена рамка, а основа за творческо прилагане на учебната програ-
ма, в зависимост от условията на природната и социално-културна 
среда. Те са конструкция на учебното съдържание, върху която учи-
телят изгражда конкретен модел на учебния процес с варианти спо-
ред използваните методи и методически подходи. 

В настоящата учебна програма8 подчертано внимание се обръ-
ща на очакваните резултати от обучението в съответните класове, 
отразени в количествено и качествено отношение. За всеки отде-
лен клас те са своеобразна съвкупност от приложените знания и 
практически умения в целогодишната учебна работа. В началния 
етап на обучение на учениците възрастовите характеристики по-
между им са близки и това предполага сравнително сходни очак-
вания за резултати от обучението и в частност по предмета изобра-
зително изкуство. Това е една от причините очакваните резултати в 
края на всеки клас от началния етап на обучение да са приравнени 
към общи области на компетентност по предмета Изобразително 

6 Сравни: http://www.minedu.government.bg.
7 НАРЕДБА № 2 от 18.05.2000 г. за учебното съдържание Обн. - ДВ, бр. 48 от 13.06.2000 г.; изм. и 
доп., бр. 58 от 18.07.2006 г.; Издадена от министър на образованието и науката. Приложение № 6 
към чл. 4, т. 6 чл. 4, т. 6.
8 http://www.minedu.government.bg.
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изкуство: Обект и образ; Зрител и творба; Визуална комуникация; 
Материали и техники.

Следващият етап на прогимназиалното образование също се ха-
рактеризира със специфични психически и физически показатели, 
възрастови възможности, като  съобразно с възможностите се обу-
славят задачите по такъв начин, че да бъдат постижими за дадена 
възраст. Обучението по изобразително изкуство в пети клас е естест-
вено продължение на предхождащите класове и способства за раз-
гръщане на естетическите, творческите и емоционалните изяви на 
учениците. Очакваните резултати от обучението в края на 5 клас са 
обобщени за три области на компетентност: - Изкуство и общество; 
Изобразителни дейности; Визуална култура и електронни медии. 
Обучението по изобразително изкуство в прогимназиален етап е на-
сочено към умения, знания и отношения, които формират цялостен 
и задълбочен интерес към постиженията на националната и светов-
ната художествена култура. Художественото образование през този 
етап е базирано върху индивидуалния опит и творчески потенциал 
на всеки ученик и неговите възможности за свободно изразяване на 
идеи и преживявания чрез различни изобразителни средства9.

Учебният предмет изобразително изкуство през прогимназиал-
ния етап развива и систематизира умения и знания, които учени-
кът е придобил в началния етап. Нов акцент се явяват знанията и 
дейностите, свързани с историята на изкуството, и връзката меж-
ду изкуството и виртуалната среда. Обучението по изобразително 
изкуство в прогимназиален етап е насочено към умения, знания и 
отношения, които формират цялостен и задълбочен интерес към 
постиженията на националната и световната художествена култу-
ра. Художественото образование през този етап е базирано върху 
индивидуалния опит и творческия потенциал на всеки ученик и не-
говите възможности за свободно изразяване на идеи и преживява-
ния чрез различни изобразителни средства. Основна цел на обу-
чението по изобразително изкуство е стремежът към изграждане 
на естетически критерии при възприемане на обекти и явления от 
действителността и творби на изкуството. В пети клас обучението 
по изобразително изкуство е насочено към: овладяване на базис-
ни знания, изграждане на отношение към праисторическото изку-
ство и изкуството на Древния свят; усвояване на основни знания за 
изящните изкуства; изразяване на идеи и преживявания чрез раз-

9 https://www.mon.bg.
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лични изразни средства на изящните изкуства; използване възмож-
ностите на дигиталните технологии за възприемане на изкуството и 
приложението им в творческата дейност на учениците; изграждане 
на естетически критерии за оценка на обекти от действителността и 
произведения на изкуството.

Темите по учебното съдържание нямат задължителен ред и са по-
скоро рамкови /и в 5 клас/. Програмата по Изобразително изкуство 
предоставя  свобода на учителя при подбора на методите и сред-
ствата за постигане на очакваните резултати. Осъвременяването 
на новите учебни програми като цяло е подчинено на стремежа за 
поставянето на по-ясни и еднозначни формулировки на очакваните 
резултати от обучението.

Учебното съдържание по изобразително изкуство включва ос-
новни проблеми на възприемане на действителността, възприема-
не на изкуството, учебно-творческа дейност. Очакваните компе-
тентности се разработват в седем развиващи теми:

1. Тема „Праисторическото изкуство и изкуството на Древния 
свят”

2. Тема „Изкуството на Древните траки и наследството на антич-
ните цивилизации по българските земи”

3. Тема „Видове и жанрове в изящните изкуства”
4. Тема „Формите в природата – възприемане на цвят, структура 

и пропорции”
5. Тема „Изразни средства в Изящните изкуства”
6. Тема „Композицията в Изящните изкуства ”
7. Тема „Изкуство и Виртуална среда” 

7.1 Изобразително изкуство и дигитално изображение 
7.2 Информационни страници за изкуство
7.3 Изкуство и интерактивни мрежи за сътрудничество

Учебната програма предоставя свобода при подбора на методи-
те и средствата за постигане на очакваните резултати и при опреде-
ляне на последователността на темите. Така например очакваните 
резултати при изграждане на пейзаж по темата „Формите в приро-
дата – възприемане на цвят, структура и пропорции“ може да се ин-
тегрират в останалите теми. Всъщност, задачата за изграждането на 
пейзаж може да се приложи за реализиране на компетентности по 
всички теми. Например, по темата за „Праисторическото изкуство и 
Древният свят” създаването на пейзаж, интепретиращ  образци от из-
куството на Древния свят, несъмнено спомага за развиване на компе-
тентности като резултат от обучението - описва особености на праис-
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торическото изкуство; разграничава творби на изкуството и архитек-
турата от Двуречието, Древен Египет, Древна Гърция и Древен Рим. 

Всички изследователи придават голямо значение на формиране-
то на пространствени представи у децата при обучаване в рисува-
не. Децата на ХХІ век успешно формират пространствените предста-
ви чрез обучаване в рисуване на пейзаж с цел предаване на дъл-
бочината на пространството. Именно в пейзажната живопис деца и 
юноши се запознават с природата на родната земя и с далечни не-
известни кътчета на света. Учениците развиват пространствените 
си представи, когато фантазират - рисуват морски пейзаж, горски 
пейзаж, планински, градски, приказен, космически. Учителят има 
главната роля в насочването на вниманието на учениците към опре-
делен изобразителен проблем и към художествена мисъл, към же-
лание за изява чрез творчество. Детското пространствено възпри-
ятие се отличава с простота на използваните художествените сред-
ства, отсъстват сложни математически изчисления и построения на 
разгръщане на перспективата. 

Изграждане на пространството в пейзажа е проблем, заложен в 
програмата на учебната дисциплина Изобразително изкуство още 
в 4 клас. В 5 клас са заложени определен брой часове по темата за 
формите в природата – възприемане на цвят, структура и пропор-
ции, планове в пространството на картината и рисунката.  Очаквани 
резултати в обучението на учениците се отнасят до следните компе-
тентности:

•	 Притежава знания за форма и структура на обекти от при-
родната среда.

•	 Създава скици и рисунки по наблюдение и по представа.
•	 Оценява обекти от природната среда от естетическа гледна 

точка.
В практиката се въвеждат и овладяват нови понятия за ученици-

те, свързани с темата за пейзажа, като: повърхност, материалност, 
скица, ескиз и хармония, светлина и сянка. Във връзка с темата за 
формите в природата се изграждат умения за възприемане на цвят 
и емоционалното влияние на тоновете; овладяването на понятия 
като структура и пропорции е резултат от работа по темата с израз-
ните средства в изящните изкуства и темата за композицията в из-
ящните изкуства. От учениците се очаква да овладеят в практиката 
си следните компетентности, свързани с темите за изграждане на 
пространството в пейзажа:
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Таблица 1. Учебно съдържание в пети клас, свързано с пейзажа

Теми Компетентности като очаквани 
резултати от обучението Нови понятия

Изразни средства 
в изящните 
изкуства

Разграничава изразните средства в 
различни видове изящни изкуства.

щрих
мазка
фактура
текстура

Прилага изразни средства, характерни 
за изящните изкуства при различни 
видове изобразителни задачи.

Оценява приложението на изразните 
средства в изобразителното изкуство 
и ученическото творчество.

Композицията в 
изящните 
изкуства

Познава основни видове композиция 
в изящните изкуства.

композиция
композиционен 
център

Прилага основни принципи на компо-
зиционно изграждане при изпълнение 
на изобразителни задачи.

Коментира видовете композиция в 
творчеството на различни художници.

Предметът Изобразително изкуство, като част от задължителна-
та подготовка на учениците от 1 до 10 клас е поставен на прагматич-
на основа в новата образователна програма. Практическите умения 
и компетентности имат подчертано предимство в обучението по 
изобразително изкуство. В тях се отразява същността на този уче-
бен предмет. В една практическа задача се съсредоточават теорети-
ко-практически и емоционални проблеми на обучението по изоб-
разително изкуство. В този смисъл, практическите задачи предста-
вляват важни и основни стъпки в учебния процес по изобразително 
изкуство. Реализацията на задачите заема основната част в урока и 
води до творчески резултат, обединяващ теоретични постановки и 
художествени решения.  

Новите знания се въвеждат чрез теоретични уроци, свързани с 
историята на изкуството и уроци с практически изобразителни за-
дачи. Практическите дейности съдействат за прилагане на новите 
знания, за затвърдяване и развиване на изобразителни умения и 
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навици, за разгръщане на творчески способности и въображение. В 
процеса на работа учениците се запознават с възможностите на из-
разните средства за изграждане на пейзаж - голямата роля на цве-
та и нюанса в предаване на дълбочината на пространството, закри-
ване и умаляване на формите на по-далечни предмети, промяна на 
цветовете при отдалечаване на предметите. Разглеждат предложе-
ни образци на художественото изкуство и дискутират използвани 
елементи на цветова и свето-въздушна перспективата, перспектив-
ни изменения на предметите при отдалечаване, елементи на линей-
на перспективата. 

Обучението по предмета изобразително изкуство предполага 
овладяване на знанията и уменията, които не се изграждат в рамки-
те на фиксиран час и не се изчерпват с овладения  материал в даден 
клас, нито в процеса на обучение в конкретна образователна сте-
пен. Отношенията и компетентностите, развивани чрез рисуването 
и чрез обучението по изобразително изкуство, са свързани повече с 
формиране на определени качества на личността. Още от най-ранна 
възраст учениците е необходимо да проявяват социално ангажира-
но отношение към проблемите на околната среда, към заявяване на 
позиция и стремеж за творческа изява. Важен аспект в обучението 
по изобразително изкуство са възможностите за активен и реален 
социален диалог чрез средствата на визуалната информация и кому-
никация. Безспорно най-съществена част от обучението по рисува-
не е приобщаването на учениците към национални и общочовешки 
ценности, към изобразителното изкуство и народното творчество. 

Учебният предмет изобразително изкуство е включен в култур-
но-образователната област „Изкуства“10. Образователното и възпи-
тателното въздействие на изкуството започва от най-ранна училищ-
на възраст и продължава в средната степен на общообразователно-
то училище. Това определя важното място и  голямото значението 
на учебния предмет изобразително изкуство за формиране и раз-
витие личността на детето. Обучението по изобразително изкуство 
активно подпомага развитието на детските творчески способности, 
дава възможност учениците да експериментират с форма, цвят, да 
представят свои идеи, да изразяват това, което ги вълнува, съдейст-
ва за интелектуалното им развитие.

10 Занков, Огнян; Дамянов, Бисер; Доневска, Бойка; Христова, Олга: Книга за учителя по 
Изобразително изкуство за 5 клас. Изд. ИКАНУБИС-ООД, 2016.
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„миниатюрата „Секвенция по йоан” 
за Соло арфа от хайнц холигер 

и нейното  мяСто в концертния репертоар.”
Цветелина Борисова Кокоранова, преподавател по пиано в 

НУМТИ „Добрин Петков”, Пловдив, докторант към АМТИИ

„miniAture „SequenceS of  John” 
for Solo hArp by heinz holliger 

And itS plAce in the concert repertoire
Tsvetelina Borissova Kokoranova, piano teacher in National school 

for music and dance  „Dobrin Petkov”, Plovdiv, 
PhD student in Academy for music, dance and fine arts-Plovdiv

резюме:
Миниатюрата „Секвенция по Йоан” за соло арфа на Хайнц 

Холигер е ярък образец на съвременна творба от XX век. 
Композирана е през 1962 година и е част от програмата на 
Международния конкурс за арфа в Мюнхен през 1983 година. 
Пиесата има сложна фактура и изобилства с оригинални арфо-
ви ефекти, които изискват висока степен на инструментално 
майсторство. Разглеждат се интерпретационни и технически 
проблеми и начини за разрешаването им. Статията е подкрепе-
на с нотни примери.

ключови думи: Холигер, секвенция, миниатюра, арфа

Abstract:
Miniature „Sequences of  John” for solo harp by Heinz Holliger 

is a significant example of a contemporary piece of  XXth century. 
It is composed in 1962 and is a part of the participant’s program of 
the International harp competition in Munich in 1983. This work has 
compound texture and abounds with original harp technics which 
requires high level of instrumental master skills. Topics related to 
some interpretative and technical problems are considered and meth-
ods of solving them are pointed out. The article is substantiated by 
note examples.

keywords: Holliger, sequence, miniature, harp
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Хайнц Холигер е роден на 21 май 1939 година в Лангентал, 
Швейцария. Той е разностранно надарена личност с изключи-
телни постижения и признание като обоист, композитор и дири-
гент. Обучава се в класа по обой на Емили Касаньо и Пиер Пиерло 
в Берн, Париж и Базел, пиано при Сава Савов и Ивон Льофебюр, 
композиция при  Шандор Верес и в периода 1961-1963 година при 
Пиер Булез. През 1966 година продължава  да обогатява музикал-
ните си познания във Висшето училище по музика във Фрайбург, 
Германия, където по-късно е преподавател по обой.

Концертната му кариера на обоист стартира със завоюваните 
първи награди на международните конкурси в Женева през 1959 
година и  Мюнхен през 1961 година. Като изпълнител от световна 
величина той непрестанно търси нови интерпретации, разширя-
ва техническите възможности на инструмента, с ентусиазъм про-
пагандира съвременни произведения. Редица композитори като 
Оливие Месиен, Лучано Берио, Елиът Картър, Ханс Вернер Хенце, 
Витолд Лютославски, Карлхайнц Щокхаузен, Кшищоф Пендерецки 
и Исанг Юн му посвещават свои творби.

Години наред Хайнц Холигер дирижира реномираните оркес-
три на Берлинска филхармония, Кливланд, Виена, Баварското ра-
дио, Цюрих,  Кьолн и др.

Композиционното наследство на Холигер обхваща всички жа-
нрове: от сценични произведения през оркестрови, солови, ка-
мерни до значителен брой вокални творби. Творчеството му сви-
детелства за неуморно търсене, задълбочено анализиране на про-
цеса на създаване на музикално произведение. Той се впечатлява 
от артисти с нестандартен дух и както сам споделя в интервю за 
„Ди Цайт”, юни 2010 година пред Клаус Шпан: „Търся хора, чиято 
фантазия няма граници, които могат да прескачат отвъд - дали в 
света на лудостта или в някакво отвъдно, двете се родеят помежду 
си. Тези хора имат просто по-фини антени от останалите.”1 

Хайнц Холигер е „Доктор хонорис кауза” на университета в 
Цюрих. Разнопосочната му творческа дейност е високо оценена и 
той е удостоен с множество престижни световни награди: Датска 
музикална награда на името на Леони Зонинг (Leoni Sonning Music 
Prize) 1987 година. Музикална награда Ернст фон Сийменс (Ernst 
von Siemens music prize), която се връчва от Баварската академия 

1 Култура-Брой 38 , 05 ноември 2010.Превод от немски Ирина Илиева
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по изящни изкуства на композитор, изпълнител или музиколог със 
съществен принос към света на музиката,  1991 година. Награда за 
музикална композиция на фондация „Принц Пиер Монакски”, 1994 
година. Отличието е известно още като Нобелова награда в музи-
ката. Премия на „Венецианското биенале” за цикъла „Скарданели” 
1995 година. Холигер реализира множество записи за студиото 
за съвременна музика И Си Ем рекърдс, (ECM records Edition of 
contemporary music). Записът на операта му „Снежанка” печели на-
града „Грами” през 2002 година; премия на Музикален фестивал в 
Цюрих през 2007 година, награда „Рейнгау” (Rheingau Musicpreis); 
2008 година, награда „Роберт Шуман” от градската управа на 
Цвикау, Германия през 2017 година. Холигер продължава да участ-
ва в различни музикални проекти, предимно насочени към съвре-
менната музика.     

Сред композиционното му творчество с неподражаема индиви-
дуалност се отличават две произведения за соло арфа: Sequenzen 
über Johannes I, 32 (1962) - (Секвенция по Йоан І, 32) и  Praeludium, 
Arioso und Passacaglia (1987) - (Прелюд, ариозо и пасакалия). 

Създаването на „Секвенция по Йоан” е провокирано от библей-
ски текст – Евангелието на Йоан, глава І, стих 32: „Видях Духът да 
слиза от небето и да почива върху Него.”2 Миниатюрата е сътво-
рена през 1962 година и е част от програмата на Международния 
конкурс за арфа в Мюнхен през 1983 година.

Терминът „секвенция” в музиката има разностранно значение. 
В  науката хармония „секвенция” (лат. sequentia) е повторение или 
пренасяне на един мелодичен или хармоничен мотив във възхо-
дяща или низходяща посока. По този признак секвенциите биват 
възходящи и низходящи. В зависимост от интервала на пренасяне 
най-често са секундови, терцови и квартови. Всяка секвенция се 
състои от мотив или модел и членове, наречени звена. Акордите, 
които са в основата на мелодическото изграждане са във функцио-
нална зависимост и по този признак построенията могат да бъдат 
диатонични, хроматични и модулативни. Основното предназначе-
ние на маниера на секвентност е да създаде ефект на изгражда-
не, особено в крупните музикални форми. При миниатюрите пре-
каленото й прилагане довежда до усещане за липса на мелодиче-

2 Библия или Свещеното писание на Стария и Новия завет, издателство Библейско дружество, 
1991 г.
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ска инвенция у композитора. Поради тази причина използването 
на този композиционен похват е добре да се прилага пестеливо. 
Разглеждайки  развитието на музиката през Средните векове дос-
тигаме  до различното значение на термина „секвенция”. В григо-
рианското пеене той е свързан с обичая да се разширява песнопе-
нието „Алелуя”, като се прибавят ликуващи юбилации на гласните 
а-е-у-и-а. Добавените своеобразни  вокални каденци, първоначал-
но са без текст и се изпълняват  в църковната меса след Алелуя и 
преди четенето на Евангелието. Разширението на юбилационните 
мелизми и трудността да бъдат запомнени дългите фиоритури е  
възможна причина да се добави текст, който е нещо средно меж-
ду проза и ритмувана реч. За прототип послужили византийски 
мелодии, проникнали в западното богослужение и под влияние 
на простонародното пеене. Сред авторите на първите секвенции  
през ІХ век стои името  на монаха Ноткер (840-912 г.) от манастира 
Сен Гален, близо до Боденското езеро, Швейцария. Той бил ком-
позитор, поет, музикален теоретик, историк, богослов. За свои-
те секвенции използвал известни мелодии, а някои съчинил сам. 
Историческото значение на метода на Ноткер се състои във въз-
можността църковните музиканти да могат да създават собствена 
музика и секвенциите през Средновековието стават любима фор-
ма на творчество.

Миниатюрата на Хайнц Холигер „Секвенция по Йоан І, 32” съ-
четава  идеята на средновековното грегорианско песнопение със 
съвременните изразни средства. Разчитането на графичното изо-
бразяване на фактурата само по себе си  е сериозно предизвика-
телство пред изпълнителя. Пиесата е изградена  от  седем  условно 
наречени построения, отделени с двойни черти. Във всяко постро-
ение има ярко динамическо и емоционално развитие от fff до ppp.  
В началото на творбата има указание за разположението на педа-
лите и тоновия обем на инструмента, в който се развива музикал-
ната мисъл. Темпото е посочено категорично - tempo exact чрез ме-
трономното обозначение четвъртина нота = 60. За реализиране на 
авторовия замисъл традиционният нотопис се оказва ограничен 
и недостатъчен. В петолинията тактовите черти се използват пес-
теливо, което предполага свобода при изпълнението, характерна 
за безмезурни мелодии. Това обаче е измамно. Композиторът при-
бавя под петолинията графично оразмерена линия с метрономно 
указание за трайността на всяка четвъртина нота. Това уточнение 
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внася задължително условие за темпото и времевите съотноше-
ния между нотните трайности.  Те трябва да са стриктно съобразе-
ни с изискването на автора. Метрономът става част от набора по-
мощни средства при овладяване на миниатюрата, наред с ключа 
за настройване и специално изработена метална пръчка. 

Пример 1

В миниатюрата има само два пасажа с указание senza battuta. Те 
са елементи от трето и пето построения.  Каденцовата им същност 
обхваща широк периметър от диапазона на арфата. Мелодическото 
движение е изпъстрено с почти акробатични скокове. По смисъл 
би могло да се направи асоциация със сложните фиоритури на 
юбилациите в средновековното песнопение. Бързината на изпъл-
нение изисква пъргави пръсти, овладяна динамика и много пре-
цизна техника за недопускане на призвуци. Приведените по-долу 
примери са елемент от трето и пето музикални построения.

Пример 2

Пример 3
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Богатата орнаментика  на мелодическите построения от гре-
горианското пеене е пренесена в арфовите интонации чрез 
bisbigliandi, които се явяват четири пъти. Този специфичен арфов 
похват представлява своеобразен трилер, (според някои тълкува-
тели тремоло), с енхармонично заменени тонове, така че да се сви-
ри на различни струни. В зависимост от броя на участващите тоно-
ве може да бъде двойно, тройно или дори четворно. Изпълнява се 
с редуване на двете ръце.

Пример 4

Пример 5

Пример 6

За обогатяване звученето на тремолите в четвърто построение 
е въведен колористичен ефект. Bisbigliando се изпълнява с метал-
на пръчка или с металната част на ключа за настройване. В нотния 
текст е отбелязана пръчка, но звуковият ефект с ключа е същият и 
затова може да се направи индивидуален избор от изпълнителя. 
Зад  умението да се изпълни прецизно този впечатляващ образен 
елемент стоят многократни и целенасочени упражнения.  Първо 
трябва да се вземе металната пръчка или ключ с лява ръка, като 
едновременно с това се свири в ниския  регистър с дясна ръка. 
После трябва да се изсвири тремолото с указаната динамика. 
Сетне е нужно да се остави пръчката с лявата ръка, а дясна вече 
да е на позиция за флажолет и да свири. Така описано може би не 
звучи сложно, но техническото изпълнение изисква бързина и точ-
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ност за постигане на художествено съвършенство. Движенията на 
арфиста и сложната  им координация  не трябва да бъдат пречка 
за развитието на художествения образ. Същевременно липсата на 
тонален център поставя на изпитание и педалната техника на из-
пълнителя. Почти няма пасаж, по време на който да не се променя 
положението им.  Изискването за виртуозност се отнася както за 
техниката на ръцете, така и за техниката на краката. Конкретно в 
следващия пример трябва да се промени положението на педали-
те до за ляв крак, а ми, фа, сол за десен крак, при това в различни 
посоки. Прецизната смяна на педалите изисква безупречна коор-
динация, включваща участие на всички сетива и владеене на дви-
гателната дейност на изпълнителя до съвършенство. 

Пример 7

В миниатюрата са използвани няколко вида флажолети. В арфо-
вата литература обикновено присъстват естествени флажолети, 
които звучат октава по-високо от написаната нота. Холигер използ-
ва  и  изкуствени флажолети, които звучат на интервал дуодецима 
от основната нота. Изписано е чрез ромбче над указаната струна 
и в скоби е отразена нотата, която трябва да звучи. Този флажолет 
трябва да се свири в четвъртината от дължината на струната. От 
изкуствените флажолети е включен и децимов, който се свири в 
осминовата част от дължината на струната и е отбелязан с ромб 
над струната, а звучността е означена с нота в скоби. Естествено 
възниква въпрос: Защо е нужно да се търсят на нестандартно мяс-
то за инструмента арфа този вид флажолети, като по звучност не се 
различават от естествените флажолети, изсвирени на съответните 
струни и отбелязани с кръгче? От моя изпълнителски опит не на-
мирам достатъчен аргумент в защита на тази своеобразна еквили-
бристика. Може би композиторът предизвиква изпълнителите към 
новаторски маниери на звукоизвличане, но тази излишна трудност 
не обогатява звучността на инструмента и не внася нов колорит.
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Пример 8

Пример 9

Глисандо с помощта на ключа за настройване е оригинален 
ефект. В нотния текст е коректно отбелязано мястото за вземане 
на ключа, струната, която ще участва и нотите, между които ще 
бъде глисандото. Основната струна е отбелязана точно в октаво-
вата група чрез правоъгълник. Когато глисандото е във възходяща  
посока се изпълнява отгоре надолу, а когато е в низходяща посо-
ка движението с металната част на ключа е от ниската към висока-
та част на струната. За ниска част се приема акустичната дъска, а 
за висока рамката на инструмента. При изпълнение на такъв вид 
глисандо с фиксирана височина на  крайните ноти важно условие 
е прецизният слух на изпълнителя. Той трябва да намери точното 
място на притискане, за да изпълни коректно условието на глисан-
дото. При посочените по-долу примери има още и важно ритми-
ческо условие. Продължителността на изпълнение е в рамките на 
седмола. Вземането и оставянето на ключа изисква сръчност и точ-
но пресмятане на движенията, за да се освободят ръцете за пос-
ледващите пасажи.

Пример 10
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Пример 11

Звучността на отделните построения на миниатюрата понякога 
се прелива и е отбелязано с термина lassen vibrir  (l.v.) 

Пример  12

В случаите, когато тя трябва да бъде прекъсната само за кон-
кретен тон се използва термина etоuffe (et), а когато трябва да се 
заглуши цялата вибрация на инструмента се използва знак, подо-
бен на графично изобразен  фенер, показан в пример по-горе. Тези 
допълнителни движения също изискват сръчност и са неотделима 
част от изпълнението. Когато се прекратява трептенето на отделен 
тон е нужно пръстът, който го е изсвирил отново да бъде поставен 
на същата струна, все едно, че свири два пъти. Освен това заглуша-
ването трябва да е съобразено с продължителността на съответ-
ната нота.

Свиренето на отделни тонове с нокти не създава технически 
трудности, а в случая внася разнообразен колорит на звучене.

Пример 13

„Секвенция по Йоан І, 32 ” от Хайнц  Холигер е миниатюра, до-
стойна за класацията от емблематични пиеси на нашето съвремие. 
За художественото й представяне са необходими всички качества 
на професионален арфист от майсторска класа, както в техниче-
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ско, така и в интелектуално отношение и познание на философия-
та на музиката от ХХ и ХХІ век. 
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