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ПРОЛЕТНИ НАУЧНИ 
ЧЕТЕНИЯ 2018

Традиционната ежегодна национална научна конференция на 
АМТИИ „Пролетни научни четения“се проведе на 27 и 28 април. Тя бе 
открита в зала „Проф. Иван Спасов“ от ректора на АМТИИ проф. 
Милчо Василев, който пожела успех на всички участници. В конфе-
ренцията участваха 35 преподавателя, докторанти и студенти с общо 
37 доклада, разпределени в три секции: „Теория и педагогика на му-
зиката“, „Музикален фолклор и хореография“ и „Изобразителни 
изкуства“. 

В секция „Теория и педагогика на музиката“ се проведоха две за-
седания водени от проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак и доц. Кирил 
Чапликов и бяха представени 18 доклада. 

В секция „Музикален фолклор и хореография“ бе проведено едно 
заседание с водещ проф. д-р Тодор Киров и се представиха общо 10 
доклада.

В заседанието на секция „Изобразителни изкуства“ с водещ проф. 
д-р Галина Лардева се представиха девет доклада. 

На 28 Април от 12:30 часа се състоя официалното закриване на 
националната научна конференция от зам.-ректорът по научноиз-
следователската дейност проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак. Тя и 
водещите на секции обобщиха впечатленията си от засегнатите теми 
и нивото на представените доклади и поздравиха всички участници 
за положения труд.
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СЕкцИЯ мУзИкАЛНА ПЕдАгОгИкА 
И ТЕОРИЯ НА мУзИкАТА

ЩО Е мУзИкАТА? 
(ОПИТ зА ОБОБЩЕНИЕ)

Явор Светозаров Конов (професор, доктор на науките) 
Департамент Музика, Нов български университет, София

Преди месеци ми бе възложено да напиша текст „що е музика”. За „обща 
аудитория, но и за професионална”. Трудна задача! Мислих, писах. И понеже 
текстът ми все още не е публикуван, вече поканен да участвам в тази конфе-
ренция (благодаря много на проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак за това!), ре-
ших с участията си (2 на брой) да предложа на вниманието ви – и коментарите 
ви, моля! – тези 2 взаимосвързани (и уж ясни и едва ли не изчерпани) теми:

1) „Що е музика?” и
2) „Що е чалга?”.
И така, опитах се накратко да изложа познания и виждания по тези два вза-

имосвързани въпроса и да помоля вас, аудиторията, за съдействие при доизя-
сняването им и при „формулирането на дефинициите” им. Та да допълня по-
знанията и разбиранията си, а оттам – и текста си.

С този мой текст не казвам нищо генерално ново – малко или повече нов е 
начинът, по който го правя и нареждам обобщения си разказ (пъзел) „що е му-
зиката”. Той е съставен и написан и с идеята, че тези Четения са не само за 
(пред) музиканти. Вие, моля, помислете кое съм пропуснал, какво да добавя, 
какво да съкратя… Благодаря предварително за вниманието и съдействието!

Етимология на термина „музика”: свързана е с класическата Античност, с 
древна Гърция – с музите и предводителят им Аполон. Музическото изкуство, 
„музиката”, било събирателно понятие относно различните изкуства на музи-
те: ораторство, поезия, танц, музика.

По-тясното разбиране за музиката като изкуство на звученията е вече от 
християнската епоха.

Наистина много трудно е – особено днес и особено на фона на най-различ-
ните видове музика и музикални творби и прояви – да се дефинира „що е музи-
ка”. Зависи и от това кой какво разбира и какво и как дефинира. („Потърсѝ му-
зика", каза един родопчанин на своя приятел – радиото им свиреше Моцарт.1)

Ако се опитам да обобщя, някак така в традициите, музиката много често е 
обяснявана като „приятно за ухото съчетание на звуци2”. Съчетание-
последование в хоризонтала, в линеарността – т.е. в изграждането на „мелоди-

1  Данаилов, Георги: Убийството на Моцарт (размисли за възпитанието). Вж http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID
=23&WorkID=467&Level=2.

2  „Изкуство на комбиниране на звуци по приятен за ухото начин”, вж. на „Musique” в Larousse Classique (Dictionnaire 
Encyclopédique), Librairie Larousse, Paris, 1957-1980.
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ята”. Но ако е звучене на повече от един глас: и съчетание-едновременност във 
вертикала, в съзвучаванията – т.е. в акордиката, хармонията, хармониите. (В 
старите разбирания „акорд”-ът може да е само от 2 тона, т.е. това, което ние, 
обучаваните по елементарна теория на музиката, наричаме „хармонически 
прозвучал интервал”.)

Припомням, че в музиката под „музикален тон” се разбира звук с опреде-
лена и постоянна честота (трептене), оттам и с определена и постоянна висо-
чина, разпознаваема за слуха; обратно, звуците с неопределена честота и ви-
сочина, са считани за шумове. Но, знаем, има музикални инструменти, които 
издават именно шумове (например барабани и идиофони, а и електронно-ди-
гитални инструменти и др.), а се ползват за музика!... А „Конкретната музика” 
(фр. musique concrète), припомням и това, използва магнетофонни аудиозапи-
си (тогава, в 1948, от Пиер Шефер) от природни или изкуствено създадени зву-
ци (например индустриални шумове); те сами по себе си не са (считани за) му-
зика, но вече като част от музикална композиция – да.

(За „тон”-а и „полутона” като интервали – разлики във височина на 2 тона, за 
метрум, размер, такт, ритъм, интервали, ладове, тоналности, гами, нотация и 
пр., може да се прочете в един или друг текст, посветен на т.н. „елементарна 
теория на музиката”, терминологично определение, напоследък позаменено 
с „теория на музикалните елементи”; лично аз предпочитам първото – по ана-
логия казвам, че е по-добре да се изучава химия, а не „теория на химическите 
елементи”…).

„Мелодия”, „хармония” – трудни са и те за дефиниране… Все пак да 
опитам:

мелодията е такава поредица от музикални тонове, която може да се про-
пее (или изплаче, ако отидем по антонимията „весело, радостно – тъжно, 
скръбно”). И „мелодия” е нещо, което някак си така може да се изпее повече 
или по-малко в една или друга (вече установена) традиция на пеене…

Хармонията е в това, да се съчетават по приятен за ухото начин благозву-
чият и неблагозвучият, иначе казано консонанси (съ-звучия) и дисонанси (не-
звучия; излиза ли, че консонансите се свързват с приятното?). От средновеков-
ните и ранните ренесансови автори знаем теорията, че музиката е хармонизи-
ращата сила на универсума. „Хармонията се корени в единството на разноо-
бразието от противоположни елементи”, пише Царлино в 15583. Все пак да 
кажа, че (следва да) преобладават консонансите: те са очаквани на (метриче-
ски) силните времена (моменти); на слабите може също да има консонанси, но 
вече може да има и дисонанси (проходящи или съседни, разгледано като част 
от мелодията); на силен момент също може да се появи дисонанс (дисониращ 
тон в даден глас), който обаче (тон) трябва да се е появил на предишния слаб 
момент като консониращ, бил е задържан (продължил е да звучи) и именно в 

3  Вж. Царлино, Джозефо: „Изкуството на контрапункта“ (1558), анотиран превод Явор Конов, София, 2003.
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това време срещу него се е появил в другия глас нов тон, спрямо който досе-
гашният консонанс (консониращ тон) се явява вече дисонанс (дисониращ тон, 
във вече дисониращ интервал) – и следва да бъде разрешен по единствения 
възможен начин: секундово (постепенно) надолу (низходящо). Това е в 
т.н.(предимно вокален) „строг стил” (в 16-и век). В последвалия го „свободен 
стил” (в който силно се развива и инструменталната музика) вече на силен мо-
мент може да се появи и неподготвен дисонанс; и има и редица други „свобо-
ди” в прозвучаванията...

Понятията консонанс и дисонанс: употребата им по отношение на мело-
дическото им прозвучаване (когато тоновете им прозвучават в последовател-
ност, т.н. „мелодически интервали”) и по отношение на прозвучаването им в 
едновременно съзвучаване (хармоническо, т.н. „хармонически интервали”). 
Съществува концепция, че консонантността на интервалите е предпоставена 
от обертоновия ред. Но и до ден днешен въпросът кои интервали – и за кого?, 
и в коя музика? – са консонантни и кои дисонантни, мисля, че няма – и не може 
да има – точен отговор. Дали е предпоставено от природата и/или е въпрос (и) 
на вменяване, внушение, повярване, приемане, свикване… Отношението към 
(преценката за) консонантността и дисонантността на едни и други интервали 
е нещо твърде променливо в историята на музиката.

Всеки вид музика е в резултат на (има в себе си) една или друга вътрешна 
логика, оттам и разбираем строеж. Респективно, нужни са съответните позна-
ния и, на тяхна основа, изградени умения, че и навици – и от страна на автора 
(композитора), и от страна на слушателя – за да „работиш” с една или друга 
музика… Веднага подчертавам дебело (както често се казва), че е имало и има 
огромни различия в разбиранията за това „що е музика?”, в осмислянето и 
преживяването на едни или други „звучения”/„музики” у различните хора. 
Сега, но и в миналото. Независимо че от появата на грамофонните плочи и 
радиото и с развитието на медиите – до заливащата ни (и особено чрез интер-
нет) тяхна повсеместност днес – взаимното опознаване предпоставя малко 
или повече намаляването на „музикалните различия” по света. Но дали? Дали 
целият този достъпен брой и видове звучения с влаганите в тях чувства и раз-
мисли е изобщо възможно да бъде обхванат от един-единствен човек, че и 
сведен под един или друг „общ знаменател” като преценка и преживяване? А 
колко зависи и от „етапа”, на който сме, че и от моментното ни състояние…

И, на този фон, веднага да споделя и това:
Преди няколко месеца талантливият наш – и многостранен, като дарби и 

ерудиция, и творчески търсения и изяви – пианист и композитор (и импрови-
затор!) Боян Воденичаров (професор в Кралската консерватория в Брюксел, 
свири и „класика”, и джаз, и на съвременни инструменти, и на стари/реплики) 
сподели искрено във фейсбук, че (цитирам по спомен) не знае какво значи 
музика, кое е музика… В хода на едни такива разсъждения, впечатляващият 
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наш флейтист Христо Христов (България, Германия) ми каза (отново „цитирам” 
по спомен, по смисъл), че има най-различни видове музика и музиканти. За 
много от музикантите видовете музика, с които се занимават други(те) музи-
канти, не са музика – и обратно. Най-важното обаче е, че за всички музиканти 
тази музика, с която те се занимават, е музика, заключи Христо.

Наистина добър подход към разбирането на това, „що е музика”.
Разпространени са и разбиранията, че музиката въздейства най-силно на 

„душата”, на духа. Относно възможността музиката да носи конкретна инфор-
мация за „случване” (да разказва конкретна история, да има конкретен сюжет, 
който да може еднозначно да бъде разказан чрез звуците), изключителният 
музикант (пианист, композитор, диригент, педагог) Ленард Бърнстейн е кате-
горично на мнение (отново преразказвам по спомен), че музиката не може да 
носи конкретен сюжет. Наистина по конкретен сюжет може да бъде написана 
музика (напр. в т.н. „програмна музика”), но той (сюжетът) трябва да бъде сло-
весно оповестен на слушателя; инак спокойно може да бъде заменен със съв-
сем друг сюжет, стига да се съвпадат местата на „напрежение” и „отпускане” 
(ако го обобщя по този начин)…4

И все пак, ето няколко опита за най-общо дефиниране на това „що е музика”:
•	 Организирано	движение	на	звуци	в	пространството	и	времето.
•	 Изкуство	да	се	комбинират	вокални	и/или	инструментални	звуци	в	кра-

сива форма, с хармония и израз на емоции.
•	 Аранжимент	от	звуци,	произведени	по	вълнуващ	начин	от	гласове	и/или	

инструменти.
•	 Изкуство,	 което	 изразява	 идеи	 и	 чувства	 чрез	 хармонично	 съчетани	

звуци.
•	 Изкуство,	 което	се	формира	чрез	комбиниране	на	 тонове	в	мелодия	и	

хармония.
•	 Изкуството	да	комбинираш	звуци,	следвайки	определени	правила,	про-

менливи в зависимост от място, епоха, общество и индивид.
Всеки би могъл да модифицира своя дефиниция. Моля отново да помисли-

те за своята.
музиката има значимо присъствие може би във всички общества. Дори в 

определени общества определени събития са немислими без определена му-
зика. При това представителите на определени обществени групи (могат да) 
(търсят, намират / имат) идентичност с определени видове музика. И веднага: 
могат обаче да са съпричастни и към (да търпят, обичат, слушат) различни ви-
дове музика – например фолклорна, популярна, класическа (ако използвам 
обобщено тези термини).

4  Вж. Leonard Bernstein: Young People‘s Concerts, ” What Does Music Mean”, състоял се и излъчен телевизионна на 18 
януари 1958, към момента видеозапис е достъпен на линка https://www.youtube.com/watch?v=rxwWlQNGeKE.



9

Музиката много често придружава (подпомага) други дейности: например 
при религиозни ритуали, при танца (който е и част от редица ритуали в редица 
религии и присъщите им „служения”). Или като звучене за фон (да кажем, в ма-
газини, на метроспирки, летища… – т.н. „мюзак”, muzak). Не забравяме употре-
бата на музика и за релакс (и в силата му на превенция) и/или за (подпомагащо) 
лечение, т.е. музикотерапията.

(И веднага: мой връстник и приятел, цигулар, от години е в Британска 
Колумбия в Канада, ако не греша, разказваше ми с удивление, че индианците 
нямали същинска музика… Но, ето, в момента ми „бягат” подробности…)

В зависимост от време (историческо) и място (география, най-вече култу-
ра) съществуват – са се обособили, винаги в променливост – различни стило-
ве (и) в музиката.

Така или иначе, при всички случаи музиката е нещо, което 1) звучи и което 
2) човекът може слухово да чуе, та да „възприеме”. 

Човекът, като биологичен вид, чува, най-общо формулирано, в рамките на 
16 – 28000 Hz (що се отнася до височината на звука) и в границите на 0 – 120 
децибела (що се отнася до силата му; по-силни звуци предизвикват усещане 
за болка) – посочените граници са условни и възможно най-широки, като в 
действителност силно зависят от редица фактори. Човешкият слух е най-
чувствителен към долавяне на разлики във височината на звука в рамките на 
500 – 8000 Hz, а на разлики в силата на звука – в рамките на 1000 – 3000 Hz. С 
напредването на възрастта горната граница на слуха рязко се снижава. 
Околната среда също е от голямо значение – например при шумния звуков 
фон в градски условия горната граница на слуха също е ниска – около 12000 Hz.

Когато започвах работа като преподавател в университет, в автобуса един 
ден възрастен колега, като разбра, че съм музикант, започна – в името на до-
брия контакт и бъбренето по пътя – да се възторгва как от всичко на света, 
музиката е универсалното средство за комуникация, „най-съвършеният 
език” (една много спорна концепция – дали музиката е „език” или не, бел. Я. К.). 
И когато дойдели – ако дойдат – извънземниТЕ, с тях ще се разберем ако не с 
друго, то чрез музиката… Универсалният език – музиката – щото! „Ама те може 
да нямат слухови органи, тези извънземни”, добавих веднага. Разговорът ни се 
поразпадна…

Пак по общ спомен (и от само обща култура в случая, и то, ако не греша) ще 
кажа, че мюсюлманите не считат за музика пеенето, свързано с Корана – макар 
че то като структура е сходно със светското им пеене. Следователно: верско-
културално-социалният „контекст” може да постави звуците в разбиране за 
музика или не…

Веднага: тишината като музика? Тишината като възможност да си предста-
виш (своята) музика? В 1952 американският композитор (музикален теоретик, 
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писател, но и художник) Джон Кейдж (1912-92) представя пиесата си (че и 
3-частна) „4’33’’” (четири минути и тридесет и три секунди), която може да бъде 
„изпълнявана” от един (значи: солово) или повече (значи/ ансамблово) музи-
канти, певци и/или инструменталисти, без значение: защото изпълнителят (из-
пълнителите) сядат пред инструмента/ите си и… мълчат в продължение на 
посочените 4 минути и 33 секунди. Разбира се, появилите се шумове в залата 
– прокашляния, проскърцвания на столове и под, изпускане на вещи, шум на 
прелитащ самолет (в недобре изолирани акустически зали), в наши дни и звъ-
нене на джиесеми – може да се явят (в ролята на) музика…

(То по аналогия и аз – и не само аз, всеки от вас – би могъл да изнесе до-
клад… „мълчейки”. И с бял лист/екран. И всеки от публиката би могъл да си 
представи в „доклада му” своя собствен вариант на доклад… (Чиста работа!) И 
ако в тишината в публиката се разприказват, ето ти доклад в полифоничност… 
Че и мултитематичен, че и мултистилистичен, че и мултилигвален би могъл да 
бъде… Че и „дело на авторски колектив”…)

Само ще спомена ролята на човешките гласове и на музикалните инстру-
менти в музицирането, респ. музиката е вокална, инструментална, смесена… 
И като обобщя, че музиката, като строеж, бива едногласна (монодийна) и 
многогласна, и че многогласната може да бъде:

1) с господство на линеарността (при която гласовете са принципно равно-
поставени и многогласието се постига чрез наслагване на глас/ове към основ-
ния, първовзет, глас, т.е. с cantus firmus техниката, веднага отбелязвам и ан-
глийския термин part writing), и този тип многогласие обикновено се „терми-
нира” като „полифония”, и като прескоча изброяването и поясняването на ви-
дове полифония (контрастна и имитационно-инвенционна), ще отбележа, 

2) акордовото многогласие, при което обичайно доминира горният глас 
(„мелодията”), фундаментално подкрепен от следващия по важност глас, най 
ниския, басовия, с мелодията в него) и другите 2 гласа (ако приемем обичай-
ното 4-гласие) са в най-добрия смисъл на думата „пълнеж” – и този тип многог-
ласие често се нарича „хомофонно-хармонично”; но припомням музикални 
творби, записани само чрез басовия си глас (в качеството му на basso continuo), 
по който (с помощта на цифровката) да изградиш акордиката, че и най-горната 
мелодия в нея…

Но в много и много случаи в многогласа може да се проследи и полифо-
ничността, и хармоничността… Защото са взаимосвързани и взаимопроник-
нати. Припомням и „скритата полифония” (слушателят може да си направи 
свои собствени „вътрешни” „връзки на разстояния”, „мелодии” между отделни 
прозвучавания/тонове в един или в различни гласове). А и това, че човекът, 
особено ако е музикантски опитен, може към една или друга мелодия да си 
добави – мислено, с вътрешния си слух, а и чрез музикален инструмент 
– многогласие…
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И така, достигаме до по-общия въпрос за видовете музика: вокална, ин-
струментална, църковна, светска, според жанра си… Само в „Речника по музи-
ка” (терминология) на Себастиан дьо Бросар (в най-доброто му, второ, изда-
ние от 17055) той посочва (уточнява и пояснява, към основната статия 
„Musica”)… цели 47 (четиридесет и седем) вида музика! Ето ги: Antiqua; 
Arithmetica; Attiva, или Prattica; Artificiale; Chorale; Choraica; Chromatica; 
Combinatoria; Contemplativa, или Speculativa, или Theorica, или Theoretica; 
Diatonica; Didactica; Drammatica, или Scenica, или Theatrale; Ecclesiastica; 
Enharmonica; Enunciativa, или Enarrativa; Figuralis, или Figurata, или Colorata; 
Harmonica; Historica; Hyporchematica, или Choraica; Instrumentalis; Manierosa; 
Melismatica, или Melodica; Melopoëtica; Mensurata, или Misurata; Metabolica; 
Metrica; Mondana; Moderna; Modulatoria; Naturale; Odica; Organica; Pathetica; 
Piana; Poëtica; Politica; Prattica; Recitativa, или Scenica, или Drammatica; Rhytmica; 
Scenica; Signatoria; Speculativa; Symphoniale; Tragica; Théatralis; Vocale; Usuale.

Както се вижда и разбира, на границата на 17-и и 18-и век дьо Бросар е 
представил основни видове музика и подвидове.

Всяка епоха и култура (култури) – с представата (представите) си за музика, 
с видовете и подвидовете ѝ (ще подчертая аз).

И така, музиката може да е солова или многогласна. Камерна, симфонична. 
класическа, предкласическа, романтична, ренесансова, средновековна, ан-
тична. Професионална, фолклорна, етномузика. Блус, джаз, рок, поп… 
Театрална, филмова… Приложна... Смесена, crossover… Изпълнявана от раз-
лични видове музикантски формации: вокални, инструментални, смесени. 
Солистични, камерни, оркестрови.

Някои виждат в оркестъра микромодел на обществото (припомням филма 
„Репетиция на оркестър” на Федерико Фелини от 1978).

Жанровете в музиката – свързани са с функцията, с предназначението, с 
употребата на вида музика. Ето някои жанрове: песенен, камерен, симфоничен, 
оперен, кантатно-ораториален… Ако се спра на жанра „кантата” (например), тя 
(кантатата) може да бъде църковна, но и светска… Може да е кантата от един 
или друг историко-културален период: от Барока, Класиката, Романтизма, два-
десети век, от съвременността… Ранната кантата е вокално (cantare) произве-
дение за един или два солиращи гласа с акомпанимент… Вече сред частите на 
цикличната кантата посочваме на свой ред жанровете ария, хорал, танц...

Форми в музиката (някои основни): едноделна, вариационна, двуделна 
(контрастна), триделно-репризна, рондо, фуга, сонатна форма (сонатното 
allegro, цялостният цикъл), респ. симфония... „Стоп!”, някой ще каже (и то спра-
ведливо): „сонатата може да се разглежда и като жанр, и като форма”; да, сим-
фонията именно е (с, във формата на) соната(, но) за симфоничен оркестър…

5  Вж. на термина Musica в Бросар, Себастиан дьо: Речник по музика (ІІ, 1705), превод и коментари Явор 
Конов, София, 2010.
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Науката за музика (музикознание, музикология) има различни направле-
ния, редица от които са свързани с описание и оценка на субективни прежи-
вявания и/или чужди оценки (наука ли е тогава?). Области на науката за музи-
ка и свързаните с нея: история на музиката (общи процеси, лични биографии), 
теория на музиката (и история на теорията на музиката), респ. терминология, 
понятия в музиката, философия на музиката, стилове в музиката, композитор-
ска и изпълнителска практики (история и еволюция), инструментознание и 
палеография, и иконография, и направа на инструменти (в миналото и днес), 
акустика, (физиология и психология на) слуха, възприятието, преживяването 
и осмислянето на музиката, естетика, социология и музика, фолклор и етноло-
гия, музика и критика… Преподаване и обучение (педагогика, дидактика, 
методология…). Съответно, взаимосвързани с музикологията са и обла-
стите на: медицината (анатомия, физиология, психология, психиатрия), физи-
ката, общата история, политологията, икономиката, изкуствознанието, езико-
знанието и филологията, литературата и литературознанието, театрознание-
то, религиознанието… История и теория на танца.

Музикологията би могло да се разглежда в 3 основни направления: 1) исто-
рическо музикознание, 2) систематично, 3) теоретично (макар че редица зони 
на познанието се взаимозастъпват, могат да се разглеждат във всеки от тези 
малко или повече взаимосвързани аспекти)…

Професионалната подготовка в областта на музиката – и особено в из-
пълнителската и композиторската (не забравяме, че отделни музиканти съв-
местяват изпълнителство, композиторство и теория) изисква много дълги го-
дини посветеност. Драстична е разликата в заплащането, особено в някои 
страни, на „звездите” спрямо това на редовите музиканти. (Зависи си и от насе-
лението, от обществото и избираните от него управници…) При това нерядко 
има „редови музиканти” по-добри от някои „звезди”, но… (Това положение май 
се среща не само в областта на музиката.)

И така, въпросът остава отворен: що е музика(та)? Очаквам с интерес и бла-
годарност вашите коментари.

Благодаря още веднъж за търпението и вниманието!
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ОТНОВО зА ЧАЛгАТА

Явор Светозаров Конов (професор, доктор на науките) 
Департамент Музика, Нов български университет, София

Периодически чувам и чета за чалгата – за чалгата в буквалния, но и за чал-
гата в преносния смисъл, т.е. за чалгата в музиката и за чалгата в живота (ни) 
изобщо. Мнения най-различни – от „чалгата вече си отива” до „чалгата все пове-
че и повече е около нас и в нас, всичко се чалгализира”.

С този доклад се опитвам да (си) отговоря на двоичния въпрос „Що е чал-
га?” – и в буквалния, и в преносния смисъл. А те са и взаимопреливащи се про-
яви и представи.

Чалгата, респ. темата за нея, винаги ме е отблъсквала. Чалги съм слушал 
само по неизбежност – в автобуси, в заведения за хранене… Но понеже преди 
месеци ми бе възложено да напиша текст „Що е чалга?”, ми се наложи да навля-
за повече в проблематиката.

И понеже текстът ми все още не е публикуван, вече поканен да участвам в 
тази конференция, реших с участията си (2 на брой) да предложа на внимание-
то ви тези 2 взаимосвързани (и уж ясни, едва ли не и „изчерпани”) теми:

1) „Що е чалга?” и
2) „Що е музика?” (уж още по-ясна тема, но: опитвали ли сте се да я дефини-

рате, че и изясните някак цялостно?).
Именно да се опитам накратко да изложа познания и виждания по тези два 

взаимосвързани въпроса и да помоля аудиторията за съдействие при доизя-
сняването им и „формулирането на дефинициите”. Та да допълня познанията, 
вижданията, текста си.

Текстът ми е кратък, за да може да има и малко време за дискусия.
Благодаря предварително и за вниманието, и за съдействието!

И така: що е чалга?
Етимология на термина: от турската дума çalgı, която означава „музикален 

инструмент“, респ. „свиря“, оттам и „свирня“ (а турската „чалги“ произлиза от 
арабската „шалга“).

В епохата на „Българското възраждане“ под „чалгия, чалгии“, респ. „чалгад-
жии“ се разбирали инструментални групи (респ. свирачи в тях) със смесен ет-
нически състав, изпълнявали тогавашна „популярна“ музика. Градската (мо-
дерна тогава) музика на Османска България от XIX век (и изобщо на Балканите 
тогава), в която цигулки и кларинети са заменили традиционните (селски) гай-
ди и гъдулки, респ. вместо изпълнители селяни, в чалгиите вече обичайно сви-
рят… градски цигани (мога да кажа и днешното: роми), за които това свирене 
вече е професионална дейност. Локалните – нека да са и регионални – тради-
ционни за местното население песни (а в тях – и диалектните характеристики) 
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и свирни са заменени от „смесици“ – текстови и музикантски – дошли от раз-
лични места, народи, говори. Но „чалгиите“ обичайно са изпълнявани срещу 
заплащане (професионална дейност, защото) и е естествено „продуктът“ им да 
е свързан с „насладите“.

В последните десетилетия, при възраждането на думата „чалга”, под чалга 
се разбира инструментална свирня по българските земи, в която, освен бъл-
гарското, се усеща силно източно, турско, циганско влияние. Още – гръцко, 
фламенко. И сръбско. Както казах вече – сега го и подчертавам – свири се сре-
щу заплащане. Може би най-ярък пример за тези практики са сватбарските 
оркестри.

Често под „чалга“ се разбира „попфолк“ – и обратно (прескачам коментари-
те на това, що е „фолк“, folk и що е „поп“, pop). Посочват се и „синонимиите“ „чалга 
– етнопоп – цигания (с отрицателно отношение) – world music – balkan beat (с 
положително отношение)“ (Димов, 2008); „в българската публична реч през по-
следните години се срещат идиомите чалга изкуство, чалга литература, чалга 
наука, чалга индустрия, чалга бизнес, чалга политика, чалга народ, чалга исто-
рия... „Яж чалга, пий чалга, сънувай чалга, чукай чалга – бъди чалга!“ (Мартин 
Карбовски) – плеоназмът обобщава погнусата. Не всичко е чалга, а само това, 
към което питаем омерзение, срам, именно погнуса: отрицателното, неправил-
ното, грешното, срамното, уродливото. България като Чалгария“ (пак там).

Бумът (след 1989) на етнопопмузиката е обект на монография именно от 
Венцислав Димов, издадена още в 2001.

Розмари Стателова (2003) посочва следните 7 характеристики на „чалгата“ 
(„често вменявани във вина от привържениците на негативния дискурс около 
етнопопмузиката): 1) Чалгата като (изкривен) образ на днешна България, 2) 
чалгата като рожба – или наследство – от пустосваното ни минало „под турско“, 
3) ориентализмът на чалгата, 4) нейният регионализъм (вместо „национал-
центризъм“), 5) това, че не е „чиста“ като музика, а представлява смесица от 
какво ли не, 6) че е еротизирана до вулгарност, 7) че конкурира в хорските 
предпочитания народната музика и дори минава за „нов фолклор“. Цитирам, 
без да коментирам.

Мнозина автори (в това число и анонимни, в интернет) свързват чалгата с 
низкото, телесното, консуматорското, малокултурното, просташкото, вулгар-
ното. За някои от тях в (за) „чалгата“ няма нищо свято. За други, „чалгата“ не 
взема нищо „на сериозно“. Отразява, респ. формира манталитет, свързан с иде-
ала за „лесните пари“ (а те не се печелят със „съзидателен“ и „честен“ труд) и 
консуматорството, „земните наслади“ (ядене, пиене, хубави автомобили и жи-
лища, секс). Наистина, има твърде различни чалга-песни, не могат да се сведат 
абсолютно под един и същи „знаменател“. Вижда се професионалното разви-
тие на производството и разпространението на музикалната чалга. „Прицелът“ 
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в секса и консуматорството, респ. предлагането му – визуално, но и текстово и 
звуково – продава добре този „продукт“. „Сексът и простотията се продават 
най-лесно и най-добре, бе, бате, това е положението!“, ми бе казал преди годи-
ни на един панаир в неголям български град непознат за мен ром, като доба-
ви: „И ние виждаме и знаем, че е простотия, но това се търси и това върви в 
България! Та така.“

„Чалга“-продукцията, чалга-манталитетът, чалга-успехът „стъпва“, струва 
ми се, на основни инстинкти (хранителния, около него оплитам цялостния 
стремеж към „консуматорски успех“, и този за възпроизводството, не по-малко 
и удоволствието, към секса – изключително силен при достатъчно много хора; 
не забравям и сексуалните перверзии; оставям открит въпросът кой какво 
разбира под перверзия…). Подобно (стремително) е, струва ми се, отноше-
нието към порнографията – ще си позволя да цитирам историята за възраст-
ния мюсюлманин от с. Якоруда, който бил редовен клиент на ежеседмично 
посещаващия ги автомобил, заемащ им (срещу заплащане) порнокасети: 
„Разтваря ми се душата!“ (с порното, споделил човекът), (Стателова, 2003, стр. 
10). Духовност, душевност… Всеки с душата си. И с културата си. Но и с инстин-
ктите си. Познавам високо културни хора, т.н. по нашите земи „интелектуалци“, 
от средите на т.н. „художествено-творческа интелигенция“, които са ми споде-
ляли, че с огромно удоволствие гледат порно; знам и за много изискани в оби-
чайните си социокултурални изяви личности, които в секса направо умират за 
„яко блъскане“, за грубост, за насилие – и към тях, и от тях… Човешки работи. 
(Все опори на чалгата?)

Финансовите средства, парите. След „промяната“ постоянно сме заливани 
от информация за най-различни форми на престъпления и насилия – и на ли-
чностно, и на институционално ниво (доц. д-р Васил Гарнизов доста говори за 
насилието – за силния му отзвук в хората и за слабия в институциите…; боя се, 
че е все по-слаб и у хората…). Погазиха се и се погазват може би всички „мо-
рални норми и устои“, които би трябвало да са основа и опора на демократич-
ното общество. А престъпленията най-често са с цел облага (кражби, най-ве-
че). Именно тези аспекти на живота са откровено и силно отразени – и дори 
„възпети“ – в „чалга“-та, която, според мнозина, отразява именно вулгарността 
на живота.

„Чалгата е индустрия”, обобщи търговски неотдавна мой връстник, страхо-
тен флейтист, от студентски години живее и работи в Германия.

Чалгата е изява на манталитет и чувственост, разгърната и в удоволствена 
(за съответните хора) търговия, ако се опитам да обобщя и заключа и аз.

Очаквам с интерес и благодарност вашите коментари.
Благодаря за вниманието и благодаря на проф. д-р Тони Шекерджиева-

Новак за поканата да участвам в тези четения.



16

Основни референтни четива (подредени са в хронология):

1995 Стателова, Розмари: Страстите на една музика (По проблема за етниче-
ската идентичност в популярната музика), сп. Български фолклор, кн. 5, 
стр. 42-55, София, 1995

1999 Краев, Георг. Чалгата - За и Против: Доклади от кръгла маса, 25-16 юни 
1999, София: Състав. и ред. Георг Краев. София: Нов български универ-
ситет, 1999. 74 с.: с ил. ; 21 см, ISBN:ISBN 9545352205 – не съм го чел

2000 Вълчинова-Чендова, Елисавета: Градската традиционна инструментал-
на практика и оркестровата култура в България (средата на XIX – краят 
на ХХ век), София, рекламно-издателска къща „Пони“

2001 Димов, Венцислав: Етнопопбумът, София, Българско музикознание

2003 Стателова, Розмари Константинова. Седемте гряха на чалгата: Към ан-
тропология на етнопопмузиката. София: Просвета, 2003, 200 с.

2004 Пейчева, Лозанка: Грехологията на чалгата като културантропологична 
диагностика. Българско музикознание, бр. 4, стр. 128-134, Институт за 
изследване на изкуствата, Българска академия на науките

2005 Димов, Венцислав: Ориенталски образи и орбити в записана музика от 
България през първата половина на ХХ век, в: сп. Българско музикозна-
ние, бр. 3, 2005, стр. 121-137, София

2007 Бойко Пенчев, „Бетовен, Шилер и чалга“, Dnevnik.bg, 4 януари 2007 г. 
https://
www.dnevnik.bg/analizi/2007/01/04/303001_betoven_shiler_i_chalga/ 

2008 Dimov, Ventsislav. 2008. “La chalga come vademecum della transizione 
bulgara”. Lo Straniero, XІІ, №94/2008:59-67

2010 Мирослава Кортенска, „Култура на упадъка“, librev.com, 28 февруари 
2010 г. http://www.librev.com/index.php/discussion-bulgaria-publish
er/841-2010-02-28-22-50-30 

2010 Димов, Венцислав: За чалгата с омерзение и обич, в: Новите млади и 
новите медии, Институт Отворено общество, София, 2009, стр. 108-126

2010 Димов, Венцислав: Фолкът като поп, попът като фолк (върху определя-
нето на записаната и медийно разпространявана народна музика в 
България), в: Култура, медии, публичност, сборник от конференцията, 
посветена на 50-годишнината на вестник Култура, София, УИ „Св. 
Климент Охридски“, 2010



17

2012 Бедна музика – богата телесност: отново за чалгата, 15.02.12, © БНР, 
http://bnr.bg/radiobulgaria/post/100232183/
bedna-muzika-bogata-telesnost-otnovo-za-chalgata

2012 Гаврилова, Мария Иванова. Чалгата в културния живот на съвременна 
България. Бакалавърска теза. Науч. ръководител Милена Беновска-
Събкова. Рец. Станка Янева. София: История на културата, НБУ, 2012. 
Дата на защита - 27.03.2012. Оценка от защита - Отличен 6. Не съм го 
чел.

2012 Петрушинова, Аксиния Александрова. Поп-фолк културата (критически 
анализ): [Бакалавърска теза]: Науч. ръководител Мони Алмалех; Рец. 
Йордан Ефтимов. София: Нова българистика, НБУ, 2012. Дата на защита 
- 31.07.2012. Оценка от защита - Отличен 6. Не съм го чел.

2013 Димов, Венцислав: Да конструираш, като изпееш: за един балкански 
музикален фестивал, Изкуствата, пазарът публиките. С., Институт за 
изследване на изкуствата, 2013

2013 „Би Би Си: Чалгата е символ на културния разрив в България“, в-к 
„Дневник“, 10 февруари 2013 http://www.dnevnik.bg/
sviat/2013/02/10/2000112_bi_bi_si_chalgata_e_simvol_na_kulturniia_
razriv_v/ 

2014 Валентин Хаджийски: За чалгата, „фолка“ и цивилизационния избор“. 
Част I, „Гласове“, 25.05.2014 г., http://glasove.com/categories/komentari/
news/za-bukvite-chalgata-i-civilizacionniq-izbor--chast-i, Част II, „Гласове“, 
29.10.2014 г. http://glasove.com/categories/komentari/news/
za-chalgata-folka-i-civilizacionniq-izbor-chast-ii 

2015 Homo Balcanicus: кой e той?, Гергана Дончева, 27 Октомври 2015, сп. 
„Либерален преглед“, http://www.librev.com/index.php/
discussion-culture-publisher/2836-homo-balcanicus-e#ftnref15

2017 Владо Пенев: Чалга е начин на живот, не музикален жанр. http://www.
ploshtadslaveikov.com/vlado-penev-chalga-e-nachin-na-zhivot-ne-
muzikalen-zhanr/ 18.6.2017, 



18

Joanna Bruzdowicz - compositional language and the 
illustration of literary text Based on song cycles 

“world” and “from the fever-world”
ABSTRACT

Prof. Liliana Górska, PhD  
Academy of Music Gdańsk

Joanna Bruzdowicz - compositional language and the illustration of literary text 
based on song cycles “World” and “From the Fever-World”

A world-renowned polish composer - Joanna Bruzdowicz, is considered by in-
ternational critics as one of the most original contemporary artists.

Joanna Bruzdowicz transfers the literary text to the world of sound in a precise 
and completely individual way. The unique musical expression that characterizes 
her compositional language reflects all the nuances of the poetic word. The select-
ed song cycles, based on two very different texts, present completely separate 
sound constructions with an extremely different emotional charge.

The cycle of 12 songs from “From the Fever-World” for voice, string quartet and 
piano was created by the text of the American poet Jehanne Dubrow, and the cycle 
of 6 songs “World” for voice and piano is based on the poetry by Czesław Miłosz, 
one of the greatest Polish poets.

Key words: Joanna Bruzdowicz, Polish contemporary music, composing language, song 
cycle, voice

ABSTRAKT

Dr hab. Liliana Górska, prof. Akademia Muzyczna Gdańsk

Joanna Bruzdowicz – Język kompozytorski a egzemplifi-
kacJa tekstu literackiego na podstawie cykli pieśni 

„world” i „from the fever-world”
Polska kompozytorka światowej sławy – Joanna Bruzdowicz, uważana jest 

przez międzynarodową krytykę za jednego z najbardziej oryginalnych twórców 
współczesnych. 

Joanna Bruzdowicz w całkowicie indywidualny i niezwykle trafny sposób przenosi 
tekst literacki w świat dźwięku. Wyjątkowa ekspresja muzyczna, która cechuje jej język 
kompozytorski, odzwierciedla wszystkie niuanse słowa poetyckiego. Wybrane cykle 
pieśni, napisane do dwóch bardzo różniących się tekstów, przedstawiają zupełnie od-
rębne konstrukcje brzmieniowe o skrajnie odmiennym ładunku emocjonalnym.

Cykl 12 pieśni „from the fever-world” na głos, kwartet smyczkowy i fortepian 
powstał do tekstu amerykańskiej poetki Jehanne Dubrow, cykl 6 pieśni „world” na 
głos i fortepian do poezji Czesława Miłosza, jednego z największych poetów polskich.

Słowa klucze: Joanna Bruzdowicz, polska muzyka współczesna, język kompozytorski, 
cykl pieśni, głos
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World-famous Polish composer Joanna Bruzdowicz is considered by interna-
tional critique to be one of the most original contemporary authors. 

she comes from a family of musicians. I began composing when I was 6 years 
old. My first piano compositions were recorded by my father, Konstanty Bruzdowicz, a 
cellist, an architect and a polyglot. Later, at the Karol Szymanowski school, as well as 
First and Second Level Music School in Warsaw, I recorded everything myself.6

She studied composition with professor Kazimierz Sikorski7 at the Frederic 
Chopin University of Music in Warsaw (diploma in 1966). In 1968 she went to Paris 
for a two-year Maurice Ravels’ scholarship awarded by the French government to 
study under Nadia Boulanger, Olivier Messiaen, as well as for electro-acoustic mu-
sic internship with Pierre Schaeffer. Bruzdowicz studied musicology under J. 
Chailley at the Sorbonne.

Since her early years, Bruzdowicz has presented versatile interests in, apart 
from music, history, poetry and foreign languages. Owing to her father, who mas-
tered nine languages, Bruzdowicz learned French, English, German, Russian and 
Italian. Later her literary, pedagogical and organisational talents bloomed. 

Composer, pianist, publicist and musical critic, Bruzdowicz is a co-founder of 
the Polish section of Jeunesses Musicales. She was the secretary general of the or-
ganization between 1964 and 1968. She co-organized Groupe International de 
Musique Electroacoustique de Paris (GIMEP, 1969), conducts broadcasts on French, 
Belgian and German radio, where she promotes new music; she writes scripts for 
French and German television, as well as conducts composition courses in Europe 
and the United States. She has founded the F. Chopin and K. Szymanowski Society 
in Belgium, is the vice-president of the International Federation of Chopin Societies, 
and for many years has organised musical meetings in Céret, France8.

Currently Joanna Bruzdowicz is celebrating her 75th birthday and 50th anniver-
sary of her departure to France. She is constantly creating new works. For many 
years numerous pieces for various instruments and ensembles were created; how-
ever, one thing remains unchanged:

“In my whole composing career, the voice has always come first”9

I have written three operas, one musical and many pieces for female and male voic-
es, a cappella choir or orchestra. Words, poetry and drama have inspired my music, 
hence, apart from operas or song cycles, I also create film music”10.

Great operas include Franz Kafka’s in the penal colony (world premiere in 
Tours, France in 1972), Euripides’s the trojan women (world premiere in Paris in 
1973) and Jerzy Andrzejewski’s the gates of paradise (played 187 times in the 

6  From Joanna Bruzdowicz’s letter “A few words about the songs” to Liliana Górska, 2 May 2018.
7  Music theorist, composer and pedagogue. Born 28 June 1895 in Zurich, died 23 July 1986 in Warsaw. http://culture.pl/pl/

tworca/kazimierz-sikorski
8  https://pl.wikipedia.org/wiki/Joanna_Bruzdowicz
9  From Joanna Bruzdowicz’s letter “A few words about the songs” to Liliana Górska, 2 May 2018. 
10  ibidem
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years 1987 - 1992 at the Grand Theatre in Warsaw)11, as well as over 90 chamber 
pieces and more than 35 hours of film music12. 

(...) My first pieces were created at the University of Music, where the poetry of 
Konstanty Ildefons Gałczyński had a great impact, through its style exhibiting fantasy, 
humour, romanticism and nonsense. It was all very close to my artistic sensitivity.

Franz Kafka, Jerzy Andrzejewski, Greek poets, Euripides, Homer, and then Czesław 
Miłosz were all very close to me, and I wrote to their works with delight and admiration13.

Joanna Bruzdowicz analyses poetic texts chosen by her with great insight. Their 
atmosphere, depth of expression, emotional overtone, all the nuances are 
expressed in music. Compositional language of the author masterfully reflects in 
the sound the delicate, tender whispers glittering in sunlight and tenderly 
trembling with a shy smile or, on the other hand, rough, piercing, metallic, at the 
same time hot and cold as steel drama of pain of human emotions.

The latter permeate the piano and voice song cycle From the Fever-World. 
Harried thoughts, pain-torn body, anxiety, lost naivety - these states can be found 
in the moving lyrics of Jehanne dubrow14.

(...) the cycle “From the Fever World” by a young poet Jehanne Dubrow, daughter of 
an American diplomat (one-quarter Polish and Jewish), Stephen Dubrow, who resided 
in Poland for 8 years. I met Jehanne when she was a young girl, studying at a school in 
Warsaw. She was sensitive and greatly attached to the tradition of Polish Jews and 
their history, as well as her own descent. When she became renowned American poet 
and created this beautiful cycle, her parents sent it to me, asking to write songs to a 
number of poems selected by me.

Therefore 6 songs were originally created (with their world premiere in Chicago), 
and then 12 songs of the cycle, dedicated to Liliana Górska, who performed them dur-
ing their world premiere. They were recorded by “Acte Préalable”. These texts, often pes-
simistic and “black”, are at the same time very beautiful and moving15.

One must be familiar with the context of creating these extraordinary poems. 
During the creation of the cycle, the author, a recipient of the scholarship of the 
Sosland Foundation Fellow by the Center for Advanced Holocaust Studies (repre-
senting United States Holocaust Memorial Museum in Washington), conducted 
research on conveying trauma by holocaust survivors to their children and 
grandchildren. 

11  CD Joanna Bruzdowicz String Quartet No.1 La Vita, From fhe Fever World, World. Liliana Górska, Tomasz Jocz, NeoQuartet, 
Acte Préalable APO329

12  CD Joanna Bruzdowicz String Quartet No.1 La Vita, From fhe Fever World, World. Liliana Górska, Tomasz Jocz, NeoQuartet, 
Acte Préalable APO329

13  From Joanna Bruzdowicz’s letter “A few words about the songs” to Liliana Górska, 2 May 2018.
14  Jehanne Dubrow, daughter of American diplomats, was born in Italy, raised in Yugoslavia, Zaire, Poland, Belgium, Austria 

and the United States of America. She received her PhD in literature at the Nebraska-Lincoln University. Dubrow is the current 
director of Rose O’Neill Literary House and the professor at the Creative Writing department of Washington College, Eastern Shore 
of Maryland (USA) - CD Joanna Bruzdowicz String Quartet No.1 La Vita, From the Fever World, World. Liliana Górska, Tomasz Jocz, 
NeoQuartet, Acte Préalable APO329

15  From Joanna Bruzdowicz’s letter “A few words about the songs” to Liliana Górska, 2 May 2018.
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My project included writing a novella with verses, based on the research regarding 
second and third generation. Instead I started writing poems in Yiddish, in the voice of 
a fictitious poet- Ida Lewin. After I finished work at the Museum, more and more poetry 
of Ida Lewin was being created in my mind, like some kind of strange haunting 
thoughts. (...) They were snips of thoughts, scraps dug from the ground. They were po-
ems located in an imaginary Polish town called Always Winter, a place created by me 
that suddenly became as real as any town marked on a map. (...)16 

1. from the fever world - everything seems to be lurking for the protagonist. 
An innocent situation can turn into a deadly trap, nothing is safe, even 
though it may seem so.

2. In the dollhouse world - everything can be hidden there. If even trees fit into 
a box and the whole life is so small it can be fitted too, maybe we have an 
imaginary shelter.

3. In the City of Machines - all-embracing constant metallic noise flowing like a 
river of sound taking us with it. It is a soulless world, yet it is ours. We invol-
untarily accept it and swim along.

4. Each Year - nothing can erase or comfort our painful memories. They find us 
and hurt us. 

5. The Missing Child - irretrievably lost innocence.
6. Someone Has Seen the Bird Again - we cannot defend ourselves against 

something inevitable. At any time, someone might see something unwant-
ed, feel something one does not want to feel. 

7. Some Claimed - how hard it is to forget the pain; one cannot hide from it. It 
finds its way to enter our world. 

8. Little Boots - “ (…) goose feathers poking through your pillowcase, (…) My fin-
gernails will cut apart your seams” - again the protagonist cannot feel safe, 
even sleep cannot prevent from anxiety and pain can find and hurt again.

9. O dearest one, O pebble - “My rooms made empty now, my heart so cold, so 
very cold, my window-eyes destroyed” - in this song we also witness the great 
drama of the protagonist. “The fever world a blessing on this decrepit 
house” - these words seem to be the essence of the whole cycle of poems.

10. After Such Modesty - “After such modesty, how did I turn to pollen carried 
everywhere (...) this dust of yellowness that is my fingerprint” - the past is 
marked and involuntarily carried, being reborn in every new generation.

11. The body is a curse - we cannot find peace in our own body, everything is 
faint, short-lived. 

16  CD Joanna Bruzdowicz String Quartet No.1 La Vita, From fhe Fever World, World. Liliana Górska, Tomasz Jocz, NeoQuartet, 
Acte Préalable APO329



22

12. Last night - the nightmares of darkness reach the protagonist once again. It 
seemed the pain is gone, yet it still exists. 
................

The cycle of poems World by Czesław Miłosz, provides a completely different 
view on reality. The poet created it in the spring of 1943 in Warsaw, in the centre of 
the Second World War nightmare. It seemed the world was swallowed by darkness, 
that there was no hope, that inhumane conditions had taken control of reality. Yet, 
the poet wrote something entirely different from what was happening around 
him. The cycle is filled with calm, balance and safety, bliss and harmony. Through 
contemplation of the miracle of nature, Miłosz reaches the core of humanity, the 
universal pursuit for God, faith in values, for hope and light. 

Joanna Bruzdowicz operates musical language in a masterful way, which allows 
to express the states described in the literary text. She often uses frugal means of 
expression, clear texture, sometimes static, steady chords (the Sun), which melt 
into the atmosphere of internal peace, contemplation and focus. The Sun and the 
first part of Faith are the calmest parts of the cycle in terms of texture. 

Recurring rising quasi arpeggio structures (Love) with irregular meter, including 
sextuplets and septuplets, softly and smoothly lift the voice of the singer. Vocal 
phrases are built independently from piano, often meeting in intense intervals, like 
seconds, creating coherent, harmonious whole. Joanna Bruzdowicz has always 
used individual compositional language, has not attached herself to any particular 
styles or musical genres, yet she mentioned Bach, Bruckner and Berg as her musical 
masters.

The characteristic feature of all songs of Joanna Bruzdowicz’s cycle is the syllab-
ic use of text. Melodic structures are often recited and built in seconds with charac-
teristic steps, often a quarter up or down at the beginning or the end of a phrase, 
repeatedly broken by pauses, and using triplets, quintuplets, sextuplets and septu-
plets. Primarily they allow the harmony of lyrical and musical accentuation, howev-
er, in the most melodically dense fragments, including dense lyrics, they are not so 
obvious and there is a risk of unnecessary stress of unstressed parts of words (On 
Prayer). It is the singer’s responsibility to find the correct support of the lyrics in the 
musical passage. Numerous steps carry the danger of unnecessary accentuation of 
the weaker part of the bar. Therefore, stress must be balanced, and dynamics must 
be used in a well-considered way. It is not an easy task, since the phrases are built 
instrumentally and mostly consist of dense musical and lyrical material. Therefore, 
they consist of short rhythmic values and are not easy to vocalise for the singer. 
Along with personal interpretation of the content of literary text, this task is one of 
the greatest performative challenges of both song cycles.
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зАдАЧИ зА ОПОзНАВАНЕ НА РЕгИОНАЛЕН ХУмОР 
И ВъзмОЖНОСТИ зА дРАмАТИзАцИЯ ПРЕдОСТАВЕНИ 

В ЕЛЕкТРОНЕН УЧЕБНИк ПО мУзИкА зА 6. кЛАС НА СОУ

Красимира Г. Филева-Русева

Резюме: В доклада се разглеждат две задачи, поставени в електронен учебник 
по музика за 6. клас на СОУ в България и насочени към опознаването от шестоклас-
ниците на психологическите особености на жителите на фолклорните области 
Северна България, Добруджа и Шоплука. В едната задача учащите съпоставят шоп-
ския и габровския хумор по зададени в електронния учебник критерии. В другия елек-
тронен ресурс на шестокласниците се предлага да се разделят на два екипа, като 
участниците в единия екип драматизират избран от тях разказ от Елин Пелин, в 
който се описва животът на шопите, а членовете на другия екип драматизират, 
също по свой избор, разказ от Йордан Йовков, в който е описан животът на 
добруджанците.

Ключови думи: хумор, народно хумористично творчество, народопсихо-
логия, драматизация, електронен учебник по музика, масово музикално 
възпитание.

Abstract: The paper examines two tasks, placed in an electronic music textbook for the 
6th grade of Bulgarian Secondary School, and aimed at the acquaintance by the sixth graders 
of the psychological features of the inhabitants of the folklore regions of North Bulgaria, 
Dobrudja and Shopluka. In one task the students compare the Shoppe and Gabrovo humor 
with criteria set in the electronic textbook. In the other electronic resource of the six-grade 
students are proposed to divide into two teams, with the participants in one team dramatizing 
a chosen by them Elin Pelin story describing the life of the Shoppe and the members of the 
other team are also dramatizing, by their own choosing, a story by Yordan Yovkov, describing 
the life of the Dobrudzhan people. 

Key words: humor, folk humorous creativity, folk psychology, dramatization, 
electronic textbook on music, mass musical education.

Увод
Съвременният бит с все по-голямото откъсване от традициите и развитие-

то на средствата за масова комуникация, което унифицира поведението, инте-
ресите, ценностите на хора от различни народи, неусетно измествайки тради-
ционните схващания и налагайки определени стандарти, изисква да се потър-
сят възможности всеки човек да има опора, ясно усещане за национална при-
надлежност, ясно осъзнаване на националната си идентичност. Това усещане 
за опора, за стабилност, за ясни граници, се получава от познаване и разбира-
не на традициите на своя народ. За да се отговори на това, в учебната програ-
ма за общообразователното училище в България съществува изискване да се 
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провеждат занятия, свързани с темите за традиционния национален бит, оби-
чаи, обреди, за народното изкуство. Изключение от това не прави и учебната 
програма по музика. В нея е предвидено да се изучават музикалните и общо-
художествените традиции, отличаващи фолклорните области. Обект на вни-
мание в уроците на такива теми са народните песни, танци, известни изпълни-
тели на музика от съответния регион, някои типични за областта обичаи, ха-
рактерните носии. Въпреки своята ценност и разностранност, тази информа-
ция не е достатъчна, за да проумее съвременният човек светоусещането, ин-
тересите, вълненията на хората, създали цялото това богатство и своеобразие 
от звуци, ритми, движения, багри.

За разлика от нашия свят, където безпроблемно се свързваме с хора от 
различни страни и дори континенти, в изолираните една от друга малки общ-
ности, от каквито са формирани фолклорните области в България, различните 
условия на живот, а оттам - и различното ежедневие на хората от всеки регион 
е повлияло върху тяхното светоусещане, естетически предпочитания, поведе-
ние, дори върху хумора им. За нас, от дистанцията на времето, при наличието 
на комфорта и техническия прогрес на ХХI век, е много трудно да проумеем 
цялата тази зависимост на хората от природата, целият този огромен труд за 
получаване на неща, които ние приемаме за дадени. По тази причина ни е 
трудно да се поставим „в положението“ на хората, формирали своите древни и 
много малко променяни през вековете традиции, да разберем същността и 
смисъла на тези традиции, да вникнем в душевността на техните създатели.

Предмет, цели и задачи на изследването
Предмет на настоящото изследване е електронният учебник към учебния 

комплект за 6. клас на СОУ на издателство „Просвета +“[4].
Основна цел е опознаването от шестокласниците на психологическите 

особености на жителите на фолклорните области Северна България, Добруджа 
и Шоплука (трите фолклорни области са обект на изучаване според учебната 
програма за 6. клас на МОН) чрез предоставените в електронния учебник 
ресурси.

Конкретни задачи, поставени за реализирането на тази цел, са:
- Изготвяне на електронен ресурс, съдържащ въпроси-критерии за съпос-

тавка на шопския и габровския хумор.
- Съставяне на електронен ресурс за драматизация на литературни произ-

ведения, описващи живота на шопи и добруджанци.
Основни използвани методи са устното сравняване на габровски и шопски 

шеги, драматизацията на литературни разкази, анализ на възможностите, кои-
то предвидените в електронния учебник задачи предоставят за усвояване на 
конкретната учебна материя и за дългосрочно развитие на интелектуалните 
качества на учащите, формулиране на изводи.



25

задача за съпоставка на регионален хумор
Как най-пълноценно ще разкриете психологическата специфика на една 

личност? - Като се вживеете в нея, особено ако това вживяване има за резултат 
претворяването ѝ в художествен образ, като опознаете хумора ѝ, нещо твърде 
съкровено, но и твърде показателно за характера, за душевността ѝ. Това под-
сказва, че присъщото на характера на един народ може да бъде доближено до 
съзнанието на съвременните хора, ако се създадат условия те да направят 
опит да се вживеят в народния типаж, да го пресъздадат чрез изкуство. 
Специфичните черти на обектите, които имаме желание да проучим, изпъкват 
особено ясно при сравняването на тези обекти със сходни на тях. Обобщението 
на всичко това насочва към подхода характерни „събирателни образи“ от раз-
лични фолклорни области да бъдат съпоставяни. Такива задачи са реализира-
ни в електронния учебник към учебния комплект за 6. клас на СОУ на издател-
ство „Просвета +“[4]. Тъй като събирателните образи на трите изучавани през 
конкретната учебна година фолклорни области са много различни, а в един от 
случаите хуморът е трудно да бъде съпоставян, структурирането на задачите-
ресурси е съобразено с тези особености. Така в една от задачите е предоста-
вена възможност за драматизация, в друга – за детайлен анализ. Затова там, 
където сравняваните обекти имат достатъчна яркост и характерност, за откро-
яване на отличителните им черти е достатъчно те да бъдат анализирани. За 
по-голяма яснота, но и за по-голяма атрактивност на задачата за учащите, е 
избрана формата на съпоставка между два много характерни типа хумор – 
шопския, като представителен за Шопската фолклорна област; и габровския 
– от фолклорна област Северна България. На шестокласниците се предлага да 
направят кратко устно сравнение на шопския и габровския хумор, като под 
формата на въпроси са предоставени критерии, по които да се осъществи съ-
поставката. Естествено, въпросите, насочващи към разкриване на характер-
ните черти, са съставени по забавен начин, но и така, че най-типичното да 
бъде лесно извлечено, ясно осъзнато и трайно запаметено. 

Първият въпрос – Какви свои недостатъци осмиват шопите и какви – габров-
ците? – насочва директно към същността на отликите. Известно е, че Габрово се 
намира в неплодородна местност в Стара планина, където не може успешно да 
се развива земеделие, а няма и особено добри условия за животновъдство. 
Известни с предприемчивия си дух, габровците са се справили с това, като се 
усъвършенствали в различни занаяти и в търговия с произведените продукти. 
Несигурността на такъв поминък и това, че нямат други ресурси, на които да раз-
читат, е направило габровците предпазливи и пестеливи. От друга страна, всеки 
успех е бил повод за празник, но и за равносметка, за поглед към собственото 
поведение и подходи, за осмиване на прекаленото презастраховане и пестели-
вост. Така габровецът сам, с ведрия си и добродушен хумор, роден в малки праз-
ници, създал своя „имидж“ на скъперник, който проявява нечувана изобретател-
ност в изнамиране на възможности за спестяване.
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Животът във ветровитата и най-студена в пределите на цяла България 
Шопска фолклорна област също не е бил лек. Шопската фолклорна област за-
ема високи котловини в Западна България, а от юг притокът на топли въздуш-
ни маси от Средиземноморието е спрян от най-високата планина на 
Балканския полуостров – Рила. Мразовитите зими и тежкият труд в лошите 
условия са закалили шопите, направили са ги силни, практични, солидно и 
трезво преценяващи всеки и всичко, „стъпили здраво на земята“, пределно 
упорити, но и малко груби и традиционалисти. Те също умеели да се „погле-
днат отстрани“, да открият недостатъците на характера си, да се пошегуват с 
тях, дори да ги преувеличат за свое забавление. За учениците от 6. клас шоп-
ският и габровският хумор са познати, затова не е трудно да съставят изчерпа-
телен отговор на първия въпрос.

Вторият въпрос е свързан с разнообразието на двата типа хумор – Кой от-
крива и съответно се смее на повече отрицателни страни на своя характер? 
Тук ясно проличава различният подход в двата типа хумор: шопът безпощад-
но разпростира погледа си върху голямо количество свои недостатъци – чрез 
своя хумор той се обрисува като груб, недодялан, неподлежащ на възпитание, 
глупав, ограничен, инатлив; габровецът, задълбочавайки се върху пестели-
востта си, се забавлява с нея и със своята изобретателност в откриване на 
фантастични начини за икономисване. Така отговорът на втория въпрос също 
не е трудно постижим, но търсенето му насочва към обобщения, каквито досе-
га е възможно учащите да не са правили.

За да отговорят на третия въпрос – Кои шеги имат формата, разказват се 
предимно като анекдоти и кои са по-лаконични, т.е. срещат се и като афори-
зми? – е необходимо шестокласниците да си припомнят някои характерни 
шопски и габровски шеги. На всеки са известни шопските „Га ми се доработи, 
легам си, оно че ми мине!“, „Най мразим да мислим!“, „Я не сакам на мене да ми 
е добре, я сакам на Вуте да му е зле!“, „Я моем две работи – моем да копаем, 
моем и да не копаем“ и „Они ми плащат, колко да не умрем, ама я им работим, 
колко да не заспим“. Не по-малко прочути и интересни са габровските „Защо 
габровците играят на сватба по чорапи? - За да не плащат за музика, а да слу-
шат севлиевската“, „Габровец се качил на покрива на къщата си, за да пререди 
керемидите, но се подхлъзнал и падайки надолу, викнал на жена си – Днес 
готви за един по-малко!“, „Келнер, под масата паднаха десет стотинки. Ако ги 
намериш, дай ми ги, ако не ги намериш – вземи си ги за бакшиш!“, или „Къде е 
венчалната ти халка? - А, тая седмица я носи жена ми“.

На четвъртия въпрос за това, кой хумор ви въздейства по-силно – отгово-
рът е индивидуален. Едни ученици са по-впечатлени от разнообразието, све-
жата виталност и атрактивността на шопския хумор, други – от невероятната и 
тънка находчивост, граничеща с невъзможното – на габровския. Аз лично 
предпочитам габровската изобретателност. Обобщеният поглед показва след-
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ното – въпреки че габровските шеги са традиционно приемани и радват бъл-
гарите, че град Габрово е признат за българска столица на хумора, побрати-
мен с шотландския град Абърдийн (шотландският хумор е сходен като темати-
ка с габровския) и домакин на ежегоден фестивал на хумора и сатирата, в по-
следно време се подновява и интересът към шопските шеги, появяват се нови 
и нови анекдоти, чиито създатели са вдъхновени от „качествата“ на шопа. 
Разграничиха се дори и „клонове“ - софийски, пернишки, самоковски хумор. 
Всичко това показва традиционната, съхранена и до днес обич на българина 
към своя хумор и уважение към хумористичното си народно творчество.

Петият въпрос – Дали учащите са съгласни с твърдението, че който има 
кураж да се самоиронизира, може да победи недостатъците си? – донякъде 
звучи като обобщение, но също поставя и морален въпрос – достатъчно ли е 
да видиш своите недостатъци и да ги признаеш пред себе си, за да се справиш 
с тях? Естествено, първото, което е необходимо, за да преборим нещо, е да го 
познаваме. В това отношение самоиронията е ценна стъпка към справянето, 
но е недостатъчна, необходима е също и ясно поставена цел, и воля за успех, 
и постоянство. И все пак – ако и шопите, и габровците станат идеални, какво 
ще се случи с обичания от всички българи шопски и габровски хумор?

задача за драматизация
В следващата задача на шестокласниците се предлага да преживеят, да по-

чувстват чрез собственото си изпълнителство и импровизаторство психоло-
гическите особености на жителите на фолклорните области, а освен това чрез 
задачата е направена и уместна връзка с учебния предмет литература. 
Известно е, че хуморът на добруджанеца не е толкова ярко характерен, както 
този на шопа и габровеца. За да се откроят ясно специфични психични харак-
теристики и на представителите на добруджанската фолклорна област, е из-
бран друг подход – съпоставка на типажи от литературни произведения – раз-
кази от бележити български белетристи, описващи ежедневието на шопите и 
добруджанците. Това се осъществява, като разказите се драматизират от шес-
токласниците. Разказът е кратка литературна творба, съдържаща в синтези-
ран вид обрисовка на характери, действие, морално послание. Точно такава 
белетристична форма е необходима в часа по музика, където учениците тряб-
ва да успеят да намерят време и за вникване в художествените персонажи, и 
за пресъздаване на действието, в което героите участват, и за разкриване на 
смисъла, който да бъде внушен чрез драматизацията. За да се реализира тази 
задача, от класа се избират ученици, които могат и желаят да изиграят образи-
те на шопи и добруджанци. „Актьорите“ се разпределят в два състава. Първият 
състав трябва, по свой избор, да определи за представяне пред целия клас 
разказ от Елин Пелин, в който писателят обрисува живота на шопите. Съответно 
от втория състав се изисква да избере за драматизация разказ от Йордан 
Йовков, в който е описан животът на добруджанците. В зависимост от органи-
зацията на урока (ако учебното занятие се проведе в рамките на някой от 
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предложените от авторския колектив „забавни страници“ - уроци за отдих и 
преосмисляне на придобитата информация – задачата може да се разгърне в 
цял час, като се предвиди и време за „открити репетиции“) и от възможностите 
на учениците (например броя на участниците във всяка театрална трупа), 
може да се изберат и разказвачи, които да прочетат въздействащите описа-
телни моменти във всеки от разказите. Ролите се разпределят между участни-
ците и се изиграват пред „компетентното жури“, съставено от учителя и не-
участващите в съставите ученици, а „театралната трупа“, която в момента не 
представя своята драматизация, е публика на другия „спектакъл“. Така със за-
дачата се ангажира целият клас, като шестокласниците, които имат по-добри 
артистични способности, взимат участие в един от „театралните състави“, а 
останалите оценяват уменията им.

Особено ценно е отправеното в условието на задачата предложение да се 
импровизират реплики в стила на всеки от персонажите на избраните разка-
зи. Опитвайки това, вече не с указаните в литературния текст думи, а със свои 
собствени, се създават условия и за развитие на способността на учениците да 
импровизират, за развитие на усета им за характерност и за стил, но също и за 
по-пълното вникване в душевността на пресъздаваните народни типажи, ка-
квато е основната цел на разглеждания електронен ресурс.

Изводи
1. Електронният ресурс за съпоставка на регионален хумор е структури-

ран по начин, който позволява да се изведат най-важните отлики на двата най-
ярки в границите на България типа хумористично народно творчество. Тъй 
като хуморът на един регион е показателен за характера, вълненията, ценно-
стите на създателите си, за това, което те харесват и това, което осмиват, срав-
няването дава основание да се твърди, че задачата може да изпълни предназ-
начението си да въведе учениците от 6. клас в спецификата на шопския и га-
бровския характер.

2. Задачата за приложение на театралните умения на учащите също е съста-
вена по начин, който да даде възможност тези умения да се представят пред 
публика, макар и добре позната, да получат театрална реализация, макар и съв-
сем скромна. Също така чрез тази задача шестокласниците получават възмож-
ност да развиват импровизаторските си качества и усета си за характерност и да 
осъществят основното предназначение на електронния ресурс – да създаде 
условия учениците да вникнат в характеровите особености на шопа и добру-
джанеца. Вживявайки се в персонажите на литературните творби, градейки със 
свои сили техните характери, подрастващите имат и тази възможност.

Задачите в електронния учебник предоставят определени възможности за 
докосване по атрактивен начин до българската народопсихология. Как и до-
колко тези възможности ще бъдат реализирани, зависи от желанието, умени-
ята на учителя и отклика, който той съумява да предизвика у младите хора.
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кАЧЕСТВА НА СъВРЕмЕННИЯ ПИАНИСТ ПРИ ИНТЕРПРЕТИРАНЕ 
НА кАмЕРНИТЕ ТВОРБИ НА НИкОЛАй СТОйкОВ

Велислава Ж. Стоянова
Анотация: В доклада се разглежда проблемът за специфичните изисквания към 

пианиста при интерпретиране камерните творби на Николай Стойков. Извеждат 
се основни качества, които пианистът-изпълнител на авангардна музика на ХХ и 
ХХІ век трябва да притежава. „Ролите”, в които влиза съвременният пианист, за да 
претвори адекватно многообразието на образния свят на композитора, са разгле-
дани както на основа на цитираната литература, така и от позицията на личен 
изпълнителски опит. В изводите се поставя акцент върху необходимостта от ос-
ведоменост за съвременните композиционни техники, нестандартно мислене и 
творческо интерпретаторско участие на пианиста към клавирните аспекти в 
камерните творби на Николай Стойков.

Ключови думи: клавирна интерпретация, камерна музика, авангардна музика, 
Николай Стойков.

Annotation: The report examines the problem of the specific requirements of the pianist in 
interpreting the chamber works of Nikolay Stoykov. The basic qualities that the pianist-
performer of avant-garde music of the 20th and 21st centuries must possess are presented. The 
„roles“ that the contemporary pianist enters to adequately translate the versatility of the 
composer‘s imaginary world are examined both on the basis of the cited literature and on the 
position of personal performance experience. The conclusions emphasize the need for 
awareness of the contemporary composing techniques, non-standard thinking and creative 
interpretive participation of the pianist to the piano aspects in the chamber works of Nikolay 
Stoykov.

Key words: piano interpretation, chamber music, avant-garde music, Nikolay Stoykov.
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Музикалното изпълнителство е „сложен процес, процес на одухотворява-
не” на вече създадената в ума и сърцето на друг творба” [2, с. 212]. Само слива-
нето на две души в едно цяло може да доведе до истинското звучащо „ражда-
не” или „прераждане” на едно музикално произведение. Според Андрей 
Стоянов „Интерпретацията в музикалното-изпълнителско изкуство значи раз-
криване по един или друг художествен начин идейно-емоционалното съдър-
жание на една музикална творба” [4, с.116]. Да интерпретираш творби от XX 
век е предизвикателство към всеки съвременен изпълнител.

Необходими са широк спектър от качества за интерпретиране на музиката 
на Николай Стойков. Задача, която не е по силите на всеки изпълнител. „Според 
Ивелина Иванчева днешните процеси в обществото са много ускорени.
Съвременният изпълнител задължително трябва да има усет за новото. [2, 
с.128]. Един от ярките интерпретатори на клавирното и камерното творчество 
на Николай Стойков е Ромео Смилков. Често той е и първи изпълнител на ком-
позициите. Навлизането в дълбочина в богатството на клавирното мислене на 
Стойков започва при Смилков с решението на автора за поверяване на преми-
ерата на Концерт за пиано и оркестър оп. 60 [3]. След презентирането на кон-
церта през 2009 година „отприщва” интерес и творческата активност към ком-
позитора Стойков. Композиторът посвещава на пианиста Ромео Смилков ци-
къла „Три картини за пиано” оп. 74, което подтиква пианиста към взаимно-
обогатяващи творчески разговори. Оттам Ромео Смилков все повече се впе-
чатлява от белезите на творческия му стил, който той нарича „късен” – с мъд-
ростта на един дълъг клавирно-композиторски опит [3, с. 8].

Какви са качествата или по-скоро ролите, в които влиза пианистът на съ-
временна музика на XX и XI век? При изпълнението на авангардна музика 
днешният пианист има 7 роли:

1. Пианист-детектив. Разчитането на партитурата е първата и много ва-
жна стъпка към постигане на музикална интерпретация. Фани Уотърман, ан-
глийски пианист и музикант, много точно определя ролите на днешния изпъл-
нител [2, 129]. Голям проблем (криза) настъпва в областта на нотния запис на 
метроритъма. Нотните трайности са друг нестабилен параметър в алеаторна-
та музикална тъкан. Новите характеристики на музикалното движение дават 
отражение в особеностите на нотния запис. „Срещата” на пианиста с клавирна-
та тъкан в партитурите на камерните творби на Николай Стойков е едно ис-
тинско предизвикателство. Той трябва да търси истинската дължина на звука 
зад обикновения запис. В някои случаи самият композитор дава указания кол-
ко секунди трае даден запис на нота (Партита за валдхорна и пиано оп. 12 и 
Соната за флейта и пиано оп. 11). Много типично за творбите на Стойков е 
използването на честа смяна на метрума; така метрума става излишен и отпа-
да като задължителен елемент на музикалната партитура. 
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Музиката на 20 век поражда т. н. графична нотация. Пианистът трябва да 
разчита рисунки. Композиторът в стремежа да запише новите си идеи и обра-
зи прибягва до още едно изкуство – изобразителното (Соната за арфа и пиано 
оп. 62). Друг често срещан запис в композициите на Стойков е изображение на 
движение в определена посока без фиксиране на тоновите височини, което се 
обозначава със стрелки нагоре или надолу. Директното интониране в корди-
ерата на пианото е интересен фоничен белег на музиката на Стойков - то се 
осъществява или чрез удряне (в Соната за флейта и пиано оп. 11), или чрез 
дърпане на струните (в „Пеперуда одеше” от Български танци за 4 ръце оп. 30 и 
много други камерни творби).

2. Пианистът-виртуоз. Виртуозността – високото техническо майсторство 
на пианиста, съвършеното владеене на инструмента и богатството от клавирни 
похвати, които той използва. За интерпретатора на музиката на Николай 
Стойков и въобще на XX и XI век е нужна нова психологическа нагласа. Да раз-
крепости съзнанието си от рутината и навиците, както и да активизира творче-
ската си мисъл. Непредубеденост, чистота на психологическа нагласа са пър-
вото условие, първото препятствие, което трябва да бъде преодоляно. Питали 
са ме защо съм се насочила към изследване на Николай Стойков. Отговорът е, 
че емоционалната му нагласа, резките смени на настроения и разхвърляност 
по партитура и клавиатура импонират на моя натюрел. За мен не е трудно да 
усетя неговите състояния и да са опитам по мой начин да ги предам като изпъл-
нител. По-голяма трудност се явява разчитането на партитурата, а не разкрива-
нето на емоции и състояния на автора. Разбира се, при първи поглед на парти-
турите на Николай Стойков се срещаш със страха от разчитането им. Такова 
беше състоянието ми при интерпретирането на „Македонски ритми“ оп. 93. Но 
все пак премиерата се състоя през месец октомври 2015 г. в зала АМТИИ. След 
този прочит сякаш всяко следващо произведение беше по-лесно и разбира-
емо за мен. Техниката в авангардната музика, в частност и на Николай Стойков, 
е много разнообразна. Едва ли не за всеки пасаж, всяка пиеса или фигурация се 
изисква специфичен технически похват. Един от трудните елементи за овладя-
ване са широките вертикали. Октавата като интервал е „забранена” в додекафо-
ничната и сериална музика [2, с. 151]. Най-често налагащият се диапазон за от-
варяне на ръката в камерните, респективно клавирни творби на Стойков, е: 
малка и голяма септима, умалена и увеличена октава, малка и голяма нона. В 
този случай често се налага пианист с по-малка ръка да изпуска някой тон при 
интерпретиране поради физическа невъзможност (Танц върху жарава. оп. 35, 
Марш из оп. „Любов към трите портокала” – клавирна транскрипция за чети-
ри ръце по С. Прокофиев, Музикален пантеон оп. 40). 

Друг значим дял от техниката на съвременния пианист е клъстерната тех-
ника. Тези звукови „гроздове” са един от основните белези за стила на Н. 
Стойков. В камерните творби на композитора те играят важна формообразу-
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ваща и фонична функция. Само поглед върху тази кратка пиеса „Танц върху 
жарава” оп. 35 констатира богат набор от клъстери върху бели и черни клави-
ши, клъстери с цели длани, клъстери със странично положение на ръката. 
Следващата стъпка – разчитането на партитурата изглежда трудна. С вниква-
нето в идеите, в образността и емоционалния свят на композитора, нещата 
стават разбираеми и този етап от работата над произведението тръгва по-лес-
но и по-бързо. А това води до извеждане на друга роля на съвременния пиа-
нист – ролята на диригент, която се явява особено съществена и в много слу-
чаи – ключова при интерпретиране на съвременна музика.

3. Пианистът-диригент. Влизането на пианиста в ролята на диригент се 
налага по отношение на реализирането на следните изпълнителски параме-
три: да има своя собствена концепция за темпото, метроритъма, динамичния 
план, организацията на формата и да създаде на тази база цялостната интер-
претационна концепция [2, с. 187]. Един от изпълнителските проблеми в ка-
мерните творби на Николай Стойков е постигането на адекватност по отноше-
ние на неговото измерение за темпо. „Сблъсък” между композиторско изис-
кване за бързината на изпълнение (темпо) и реална (обективна) възможност 
това да бъде постигнато. Например при работа върху испански танц 
„Цапатеадо” за пиано на 4 ръце, оп. 102 (клавирна обработка на партитура за 
цигулка) възниква проблем да се постигне бързина, острота и щрих, адекват-
ни на струнния инструмент. Обикновено Николай Стойков изисква винаги по-
бързи темпа, които на моменти стават недостижими изпълнения на пиесата от 
клавирното дуо. Но се постига консенсус не само с уговорката „следващия път 
да е по-бързо”, но и с „взаимен компромис” между композитор и изпълнители; 
предвид обстоятелството, че при клавирното рекомпозиране на творби за 4 
ръце или 2 пиана се получава друго звуково пролонгиране, т.е. то става по-
широко поради друг тип контрол между двамата пианисти. Този факт води и 
към другата роля, обусловена от необходимостта от конструктивния „диалог” 
композитор-изпълнител.

4. Пианистът-композитор. Две равностойни личности, обвързани в един 
и същ процес: единият в началото, другият в края. Обединяващ момент в му-
зикалното творчество между двамата е, че те трябва както да притежават спо-
собността да вникнат и изваят всички вътрешни детайли поотделно, така и да 
се отдалечат от композицията, за да видят музиката в нейните пропорции [2, с. 
201]. Пианистът трябва да бъде в състояние на материализира идеите на ком-
позитора, в изпълнението си да бъде на същото творческо и мисловно ниво. 
Разбира се, аз съм далеч от висотата на композитора Стойков. Затова срещам 
и трудности в някои аспекти на изпълнение, но никой не се е родил научен. Не 
се отказвам и продължавам да вниквам в творбите на Николай Стойков с инте-
рес и задълбоченост. Новата роля на пианиста като композитор в авангардно-
то творчество произтича най-вече от използването на алеаторни комози-
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ционни техники в творческия процес. Например алеаторните модели в кла-
вирната партия на пианото обединяват звуковата емисия на кларинета и удар-
ните в „Трио – серенада” оп. 22. В някои творби на автора пианистът сам трябва 
да избира реда, времетраенето и разгръщането и т. н. при алеаторните модели 
(например, в Капричиозо за флейта чело и кавал оп. 37). В партията на клавира 
авторът сам указва на пианиста да свири свободно, без вертикални съвпаде-
ния (т. е. решението е в ръцете на пианиста). Следователно пианистът в тази 
творба става съавтор в изграждането на композицията. Изпълнителят има за-
дачата да обедини в едно цяло клавирната тъкан в създадената творба от 
Стойков. Характерно за стила на автора е фактурно разхвърляне на мелодич-
ни построения и линии в различни октавови групи и регистри („Танц върху 
жарава” оп. 35).

5. Пианистът–художник. Всеизвестни са богатите сонористични възмож-
ности, широкият звуков диапазон на пианото като инструмент. Тембърът, осо-
бено за композитора Николай Стойков, е основен белег за композиторския му 
стил; той често го превръща в главен формообразуващ фактор. Именно зара-
ди тази позиция пианистът-интерпретатор на творбите му се превръща в ху-
дожник, който трябва умело да борави с цялата палитра от багри на клавир-
ния звук. Във всички камерни творби на автора са видни указанията за без-
гласно задържане на тонове, тонове с неопределена височина, удряне върху 
нисък или висок регистър на пианото, удар върху капака, струните и т. н. В 
много от камерните творби авторът третира пианото като струнен инструмент 
(творбите за цигулка и пиано) или като ударен инструмент, имитиращ тъпан 
(втора част от Соната за флейта и пиано оп. 11). Педализацията също е свър-
зана със звукоизвличането. В творбите на Стойков педалът е мощно средство 
за извайване на образи. Той често използва т. нар. педални петна или задържа-
не на един тон с много продължителен (но и вибриращ) педал.

6. Пианистът – актьор. Тази нова роля се обуславя от онези новаторски 
композиционни търсения в музиката на XX и XI век, които изискват от интер-
претатора артистичност и вглъбяване в многообразието от образни сфери, с 
които новите произведения са богато наситени. Авангардната музика е актив-
но изкуство, което се реализира не само чрез звукове, а чрез цялостно артис-
тично присъствие на изпълнителя-актьор на сцената. Актьорските търсения 
на пианиста са насочени към изразителност на жестовете по отношение на 
образния свят, към необичайни аспекти на сценично поведение, произтича-
щи от авангардното третиране на пианото като струнен и ударен инструмент, 
което (както вече беше подчертано) е особено характерно за камерните твор-
би на Николай Стойков. Включват се други допълнителни звукопроизвежда-
щи действия; цялата организация на изпълнението е много по-комплицирана 
от интерпретацията на традиционната музика. Изключително важно е про-
грамността за музиката на Николай Стойков. Многообразие от образи, дълбо-



34

чина на мислите, искреност и сила на чувствата, неизброими нюанси на на-
строенията – това са черти, които неизменно откриваме в камерните творби 
на автора. Авторът има изисквания за художествените образи и те са опреде-
лящи при подбора и начина на третиране на изразните средства. Те са причи-
на за бързата смяна на клавирната фактура, за интересното съчетаване на раз-
лични клавирни прийоми. Разнообразието от образи в музиката на компози-
тора често е и причина за трудното ѝ възприемане. Образните оцветявания 
засягат пряко музикално-изразните средства и изцяло променят начина им на 
възприемане. Типичен за Н. Стойков похват е използването на определен ин-
тервал – кварта или секунда, например „Багатели” за глас и пиано 1 и 2 те-
традка [5]. Свързването на определени интервали с образи определя техните 
роли в композицията. Пианистът трябва да притежава таланта на вглъбяване 
и превъплъщаване в различни образи в един спектакъл. Все пак клавирният 
изпълнител е винаги сам на сцената и клавирният рецитал е винаги един 
моноспектакъл.

7. Пианистът-музиколог. Не на последно място е и тази функция на интер-
претатора. За да постигне успешно реализиране на авангардна творба, пианис-
тът е длъжен да пристъпи (на базата на оформените си позиции по отношение 
вникването в драматургичния замисъл) формообразуването, композиционни-
те средства и клавирния стил на съответната творба. Както се позовах на пър-
вата роля на пианиста-детектив, тук музикологът трябва да има познания за 
новите композиционни техники. Моите познания за алеаторна, сонорна, доде-
кафонична техника помогнаха, разбира се, при интерпретирането на Стойков. 
Но те трябваше и да се надграждат, за което изключителна роля изигра проф. 
д-р Ромео Смилков. При всяко мое неразбиране и неяснота при изпълнение 
той обяснява, но и нагледно показва, което беше най-ценното в случая. По мой 
спомен първата творба за 4 ръце, която работехме с него и в партньорство с 
пианиста Мартин Дафинов, беше „Пеперуда одеще” и „Танц върху жарава” оп. 35 
от Български танци. Традиционните термини „акорд“, „мелодия“, „хармония“ 
бяха заменени с „вертикал“, „линия“, „ниво“, „пласт“, „звуков комплекс“. С тези 
нови авангардни термини именно ме запозна проф. д-р Смилков. Така, влизай-
ки в ролята на музиколог, аз си помогнах за клавирната интерпретация по от-
ношение на музикални образи и идеи, музикалната форма и типове музикално 
развитие, както и по отношение на наизустяването на музикалния текст.

Изводи:
•	 Адекватното пресъздаване на композиторските изисквания към клавир-
ните аспекти в камерното творчество на Николай Стойков предполага не само 
виртуозитет, но и широка осведоменост – както за различни съвременни ком-
позиционни техники, така и за драматургичния замисъл, формообразуването, 
композиционните средства и клавирния стил на съответната творба; 
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•	 Пианистът, дори при абсолютно виртуозно присъствие на сцената, трябва 
да притежава нужната изпълнителска подготовка и нагласа за специфичните 
моменти, свързани с характерни за творбите на Н. Стойков звукоизвличания: 
удряне върху струни, дърпане, почукване върху кордиерата на инструмента;
•	 Клавирните аспекти в композиционните параметри на камерните творби 
на Николай Стойков предполагат творческо интерпретаторско участие на пи-
аниста (в някои случаи – с неограничена свобода в това отношение);
•	 Пианистът е актьор, който сам отговаря за изпълнението на сцената - из-
ползва различни похвати: специфични жестове, движения, за да разкрие по 
свой самобитен начин образната атмосфера в пиесите на композитора;
•	 Пианистът трябва да е отворен към експерименти, свързани с нестандарт-
но мислене, емпатия или друга психологическа нагласа, за да може със своята 
интерпретация да достигне възможно най-голяма близост до емоционалната 
стихийност на композитора Николай Стойков.

Литература:
1. Андреева, Ц., Р. Смилков. Клавирната музика на Иван Спасов. Пловдив, Пигмалион, 2000.
2. Апостолова 2015. Апостолова, М. Ролята на изпълнителя в музикалното изкуство, 2015.
3. Смилков 2013. Смилков, Р. По бели и черни. Пловдив, „Зебра”, 2013.
4. Стойков, 2014, Стойков.Н. Студии, статии, интервюта 2014

5. Стоянов 1974. Стоянов. А. Избрани съчинения. С., 1972.



36

СТАНОВИЩЕТО НА НЯкОИ АВТОРИ зА ВРъзкАТА мЕЖдУ 
РАзВИТИЕТО НА мУзИкАЛНИТЕ УмЕНИЯ И ЕзИкОВАТА 

кОмПЕТЕНТНОСТ

Калина Иванова Дечева

some linguists’ ideas on the connection Between 
musical aptitude and linguistic competence 

Резюме
Голяма част от научните трудове подчертават стойността на музиката и 

нейната полезност при ученето на език, но дори и непретенциозно наблюдение би 
установило, че музиката рядко присъства в занятията по английски език. 
Проучванията също показват как музиката може да бъде инкорпорирана в езикова-
та класна стая и предлага в кои области на образователния процес тя би могла да 
играе важна роля и да улесниусвояването.

Ключови думи: занятия по английски език, езикова компетентност, английски 
език, учене, музика, музикална дарба

Abstract
Much research stresses the value of music and its usefulness in language learning, but 

casual observation suggests that music is seldom used in the English classroom. Studies have 
also shown how music can be incorporated in language classrooms and suggest in which 
areas it could play a significant role and facilitate learning.

Key words: English classroom, language competence, English language learning, music, 
musical aptitude

Значителен обем проучвания поставят акцент върху стойността на музика-
та и нейната приложимост при усвояването на чужд език. С прибавянето на 
музика в часовете по английски език се доказва снижаването на ниво на стрес 
при сблъсък с нещо ново и непознато, повишаване на мотивацията и заостря-
не на интереса така, че процесът на учене да е по-привлекателен и смислен. И 
все пак, дори и едно непретенциозно разпитване на близки, настоящи и бивши 
ученици по английски език ще покаже, че много рядко /ако не и никога/ музи-
ката е била използвана в процеса на тяхното обучение. Моите лични разговори 
на тази тема с колеги, преподаватели по чужд език, ме навежда на мисълта, че 
някои от тях смятат, че инкорпорирането на музика в урока губи доста време и 
така ползите от нея са минимални за успеваемостта на обучаваните.

Един от именитите езиковеди, писали на тази тема – Тим Мърфи – изразява 
учудване заради факта, че „единственото място, където музиката бавно си 
пробива път, е в училище“, при все, че тя е неотменен спътник в ежедневието 
на съвременния човек. [11]
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Опитът ми в последвалите редове да синтезирам идеите на няколко труда 
по темата ще потвърди важността от интегрирането на музиката в програмите 
за обучение по английски език, както и връзката между музиката и мозъчното 
развитие.

През 1984 година Каример провежда изследване сред емигранти от азиат-
ски произход, за да определи дали и как работата върху височината на нотите 
и темпото биха могли да подпомогнат обучаемите, ако имат проблеми при 
произнасянето на определени начални и финални фонеми в английски думи. 
Подбрани били 25 възрастни обучаеми от виетнамски, лаоски и камбоджан-
ски произход. Четири пъти в продължение на две седмици групата се събира-
ла и двадесет минути слушала английски песни с предварително дадени ин-
струкции за работа върху тях. Контролната група имала същите задачи, но от-
работени без музика. В края на втората седмица и двете групи показали подо-
брени резултати при разграничаване на началните и крайни фонеми. Групата, 
която слушала песни обаче, имала значително по-високи резултати от кон-
тролната група. [6]

 Изводът за всички нас е, че при овладяването на английски език песните 
могат ефикасно да подпомагат разграничаването на отделни фонеми. До съ-
щите заключения достига и Фиш през същата година, но работейки с немски 
език, а около двадесет години по-рано това са потвърдили и Лютингер, Мюлер 
и Уершоу /1965 г./ за изучаването на френски език.

Всички, споменати до момента автори, са обединени от това, че са доказа-
ли, че веднъж развити, определени музикални способности се пренасят и 
върху усвояването на чужд език. Техните умозаключения са особено ценни с 
това, че по емпиричен път са потвърдили онова, което от години се коментира 
– а именно как и доколко музиката облагодетелства процеса на научаване на 
език, който не е матерен.

През 2001 г. Бауър предлага на езиковедското общество твърдението, че му-
зиката и езикът споделят редица общи неща и че най-вероятно между тях съ-
ществува определена връзка. Той продължава с това, че е много вероятно мо-
зъкът да отреагира на музикални откъси както с лявото, така и с дясното полу-
кълбо. Причината за тези думи са резултатите, огласени от група немски невро-
лози, работещи за Макс Планк Институт за когнитивна неврология в Лайпциг. 
Този екип използва техника, наречена магнитна енцефалография /MEG/, за да 
измери магнитните полета, създадени от мозъчната активност, докато участни-
ците в експеримента слушат музикални откъси. Участниците, подбрани на до-
броволен принцип, са шестима на брой. Първо те слушат пет хармонични музи-
кални откъса, за които се счита, че следват правилата за хармония, и други пет 
с дисонантни или неочаквани акорди. Оказало се, че когато зазвучавали нео-
чакваните дисонантни акорди, те се свързвали с магнитната активност в лявата 
част на мозъка и в намиращата се в близост тъкан от дясното полукълбо. [2]
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Бауър прави връзка със сходна реакция, когато хората чуят сгрешени гра-
матически думи. Факт, който според него предполага връзка в мозъка между 
езика и музиката. Позовавайки се на подобна предполагаема тогава връзка, 
Фейлони /1993/ смята, че придобитата от даден индивид музикална интели-
гентност може да бъде използвана за развиването на умения в немузикални 
области като ученето на чужд език. [4]

През 1996 Колб заявява, че един от най-ефективните и продуктивни начи-
ни да се преподава чужд език, е да се предложат множество от практики, кои-
то да дадат възможност на обучаемите да чуват звуци, ритъм и мелодия. От 
тук, естествено, следва, че музиката може да играе важна роля в уроците по 
чужд език, защото тя е в състояние да обогати подхода и да направи методич-
ните единици по-забавни и по-лесно възприемащи се. Лингвистът продължа-
ва, че посредством музиката учещите усещат и възприемат новия език в него-
вата цялост, както и значимостта на идеите и емоциите, породени от това. [8]

Особено голямо значение тя отдава на музиката за подобряване на четив-
ните умения на обучаемите. Тя твърди още, че „Музика и четене вървят ръка за 
ръка, защото пеенето е прослава, подпомогната от езика“. Изключително по-
лезни според авторката са песните на английски, използвани на ранен етап от 
усвояването на чужд език. Чрез тях се улеснява разпознаването на отделни 
думи, четенето с разбиране и гладкостта при четене. Но най-ценното преиму-
щество на тази „четене – пеене“ практика Колб открива във факта, че послед-
ната кара учениците да заобичат четенето.

През 2002 година Абът обогатява тезата за важността на песента в езикова-
та класна стая /English classroom/ като добавя, че песните помагат да се запом-
нят думи, идиоми и метафори. Тя обяснява, че болшинството хора помнят ду-
мите от любимите си песни от ученическия период дълго, след като са завър-
шили. И така, ако една английска песен се научи наизуст и се запее, по подобие 
на по-нататъшен етап обучаемият лесно ще разпознава думите в друг контекст 
и ще ги запомни по-трайно, отколкото научените по конвенционалния начин. 
Дори ще ги използват много по-лесно и свободно в комуникация на английски 
език. Абът един вид отправя провокация към преподавателите по езика да из-
ползват класическа музика в уроците си, но инкорпорирана по нов и доста не-
традиционен начин. Провокацията изисква от тях да карат учениците си да се 
съобразяват изцяло с темпото и височината на музиката, която звучи докато те 
четат даден текст, т.е да забързат или забавят, ако темпото го налага, да четат 
тихо или високо според това как звучи самата музика. Така обучаемите ще при-
викнат да четат не само гладко и без грешки, но и „изразително“, както са ги 
учили като деца, когато са се ограмотявали на родния си език. [1]

По-горе споменахме името на Тим Мърфи като емблематично за темата „ 
музика – чуждоезиково обучение“. Именно той предлага няколко стратегии за 
интегрирането на поп песни в езиковата класна стая по английски / /English 
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classroom /. Изброявайки вероятните трудности и притеснения при използва-
нето на музика, Мърфи им предлага и възможни начини за преодоляване на 
възникналите проблеми. [10]Авторът е повлиян до голяма степен от проучва-
нията, метода и подхода при включването на музика в обучението по англий-
ски език, измислени от Каролин Граъм – джаз музикант и преподавател по 
чужд език. Нейните ценни съвети са взети под внимание и от Медина, чието 
име не се нуждае от представяне сред езиковедите по света. [9]

Тим Мърфи пише, че преподавателите по чужд език може да се удивят от 
бързината, с която техните ученици могат да забравят и от това, че песните 
на английски, които са научили, почти винаги правят изключение от това 
правило. Според същия автор да се пее на английски е много по- лесно, от-
колкото да се говори. Тази хипотеза се свързва с развитието на човешката 
реч – от музикалното „гукане“ на бебето, на което винаги се реагира от роди-
телите с много любов и умиление, до времето, когато детенцето проговаря и 
общува с останалите посредством думи. През юношеския период музиката 
има също особено важно място. Тя е начин за самоопределяне и самоизра-
зяване на младия човек. Следователно по един или друг начин музиката е 
част от човешкото съществуване от неговото начало и някак естествено се 
вплита в дейностите, които го съпътстват. [11]

Тим Мърфи се позовава на механизма за повтаряне на Чомски, когато го-
вори колко важни за активирането му са песните в класната стая по англий-
ски /English classroom /. [3] Споменава и Пиаже, който описва как децата оби-
чат да се чуват как повтарят и че повтарянето /repetition/ е едно от необхо-
димите условия децата да научат език. [12] В допълнение на това Мърфи 
подчертава, че непреднамереното повторение е естествена тенденция на 
нашия мозък, когато искаме да проумеем чутото от нас. Така песните могат 
да бъдат добър инструмент при усвояване на чужд език, защото предлагат 
необходимото повторение на съдържание, което помага на учениците да по-
чувстват и разберат какво слушат и /нерядко/ четат /, когато текстът им е 
раздаден на хартиен носител/.В заключение бих казала, че разгледаната в 
статията литература отразява едни от най - съществените тенденции през 
последните години, разглеждащи присъствието на музиката в езиковата 
класна стая /English classroom /. Осветена беше неврологичната страна на 
въпроса, която проучва взаимовръзката между музиката и езиковите меха-
низми. Интегрирането на музиката в процеса на чуждоезиковото обучение 
за постигане на добри резултати беше видяно през призмата на езиковеди 
като Мърфи, Колб и Абът.

В днешно време, когато английският език е считан не за чужд, а за втори, 
който всеки трябва да овладее в определена степен, той се изучава на всяко 
образователно ниво – от детската градина до университета. Имайки пред-
вид, че усвояването на чужд език е сложна задача, винаги се търсят фактори 
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да спомагат оптимизирането на процеса. Ние се позовахме на няколко науч-
ни труда, осветляващи ролята на музиката в нелекия процес за достигане на 
езикова компетентност.
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ОБРАзОВАТЕЛНО И ТЕРАПЕВТИЧНО зНАЧЕНИЕ 
НА дЕТСкИТЕ НАРОдНИ ПЕСНИ СъС СъПРОВОд 

НА мУзИкАЛНИ ИНСТРУмЕНТИ ОТ гЛЕдНА ТОЧкА 
НА мУзИкАЛНИЯ ПЕдАгОг

Андреас Г. Триантафиллидис

Анотация: Статията е насочена към актуално изследователско поле - на-
учни основания, теоретична платформа и практическо прилагане на детските 
народни песни със съпровод на музикални инструменти в терапевтичната дей-
ност на център за работа с деца със специални образователни потребности в 
гр. Серес, Гърция. Предложен е технологичен модел за провеждане на занимания с 
музика с такива деца като неразделна част от цялостната им терапевтична 
програма.

Annotation: A short overview of the diploma thesis has been carried out with the 
same subject on the Master‘s degree in Pedagogy of Music Education. It clarifies the 
scientific grounds, the theoretical platform and the practical application in the therapeutic 
activity of a center for work with children with SEN, in Serres, Greece, a technological model 
for conducting with children with special educational needs as an integral part of their 
overall therapeutic program, educational lessons with music, in particular using children‘s 
folk songs accompanied by musical instruments.

Въведение. Съвремието ни се характеризира с ускорен темп на техниче-
ски и индустриален напредък, което обуславя все по-високите изисквания 
към човешкия интелект. Усвояването на съществуващи в готов вид познания и 
на правила за рацио-нално използване е все по-масово предпочитано пред 
неподлежащото на точно измер-ване знание за емоционалната същност на 
човека. В тази атмосфера ставаме все почесто свидетели на необосновани 
прояви на човешка агресия в общуването, на авто-агресия, егоизъм и безце-
ремонност. Статистиката отчита бързо разрастване на личностните разстрой-
ства в детска възраст с такива характеристики. Съвременните научни изслед-
вания в областта на педагогиката и детската психология стигат до заключе-
нието, че детето има емоционални потребности. Отчетено е грубо нарушен 
баланс между емоционалните и интелектуални възможности на съвременния 
човек в полза на интелектуалните и всичко това извежда на преден план 
спешната необходимост от обогатяване на познанията за емоционалното раз-
витие на човешката личност като основен фактор за равновесие и хармония. 
Натрупаните познания в тази насока дават съвременен тласък в развитието и 
приложната сфера на музикотерапията, ползвайки основно благотворното те-
рапевтично влияние на музиката върху емоционалния свят на човека и дава 
нова посока на търсенията за въвеждане на по-успешни иновативни педаго-
гически практики, поставящи в центъра емоционалното състояние на детето.
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От друга страна, в света живеят и немалко на брой хора с физически про-
блеми по рождение, които често са невидими, но те съществуват. Те имат съ-
щите нужди и права като всички останали хора. Те също чувстват, радват се, 
страдат, обичат, мразят и т.н., но имат специална нужда от помощ, за да прео-
долеят по някакъв начин своята физи-чески обусловена безпомощност, да се 
интегрират в обществото като равностойни негови членове и да изживеят жи-
вота си по един достоен начин. Тези хора имат специ-ални потребности през 
целия си живот и особено силно е това в детската им възраст.

Всичко това аргументира недвусмислено актуалността на проблематиката 
и избора на темата за дипломната ми работа [1] в магистърска програма, която 
съвпада със заглавието на настоящата статия. Конкретният повод и лична мо-
тивация е дейността ми като музикален педагог в център за оказване на тера-
певтична помощ на деца със специални образователни потребности (СОП) в 
гр. Серес, Гърция. Провеждам учебно-възпитателни занятия с деца със специ-
ални образователни потребности като част от цялостната им терапевтична 
програма – дело и отговорност на целия екип. Натрупах много личен опит и 
впечатления, преживях и преживявам своите професионални и личностни 
търсения. Правя това от 2016 г. и се убедих, че освен професионализъм са 
нужни и много личностни качества – търпение, съпричастност, човещина, ува-
жение и др.

Изложените факти предопределиха в голяма степен целите, предмета и 
обекта на изследване, както и свързаните с това задачи за изпълнение. 
Обектът на изследване [1] бяха децата със СОП, нивото на техните знания и 
умения, свързани с упражняваните музикални дейности, както и тяхното фи-
зическо, емоционално и психическо състояние. Предмет на изследването 
бяха възможностите за провеждане на благотворно ефективно терапевтично 
въздействие върху емоционалното, психическото и физическото състояние 
на такива деца, като неразделна част от цялостната им терапевтична програ-
ма, посредством провеждане на учебно-възпитателни занимания с музика и в 
частност с използване на детските народни песни със съпровод на музикални 
инструменти. Основната цел на проучването бе анализиране и преценка на 
общоизвестни педагогически и музикално-педагогически методи и подходи, 
на техните дидактически и методически подходи и инструменти, които да пос-
лужат за теоретична база и оценка на ефективността на прилагания от мен 
технологичен модел за провеждане на музикални занимания. Прието бе пре-
ценката на ефективността да се измерва с позитивно въздействие върху ум-
ственото, емоционалното, психическото и физическото въздействие на 
децата.

За обособяване на необходимата научна теоретична платформа, за из-
граждане на теоретичната основа на изследването и за реализиране на поста-
вената основна цел бяха издирени и проучени 77, свързани с проблематиката, 
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достоверни източници. Посред-ством прилагане на теоретични и емпирични 
изследователски методи като наблюдение, сравнение, анализ, синтез, моде-
лиране и теоретични обобщения, ползвайки целесъоб-разно събраната, свър-
зана с темата информация, е извършено следното:

- изясняване на когнитивния смисъл и значение на основни понятия за из-
бягване на терминологични неточности при употребата им. Задълбочено про-
учване на теоре-тичната база на практики на целесъобразно подбрани, при-
ложими в специалната педа-гогика общоизвестни педагогически и музикал-
но-педагогически системи и подходи;

- изследване, което обрисува музиката като терапевтично средство за емо-
цио-налното развитие на децата със СОП, чрез анализ на известни научни зна-
ния за емоционалната памет на човека и музикалните дейности – слушане, 
пеене, импровизация, танц и движение.

Резултатите от извършването на тези дейности, ведно с използването на 
натру-пания личен професионален опит в областта на музикалното изкуство, 
послужиха като платформа за научно обосновано представяне на технологи-
чен модел. В настоящето изложение се представят основните рамки на този 
технологичен модел.

1. Практическата работа в терапевтичния център
Основната дейност е предоставяне на терапия, предимно на деца със спе-

циални потребности (СП), с цел включването им в социалната общност, като за 
целта се ползват възможностите на специални програми за социализация и 
творчески занимания. За реализиране на целите са привлечени специалисти, 
свързани пряко с основната дейност – ерготерапевти, логотерапевти, психо-
лози, специална педагогика, психиатри, музикални педагози и др., формира-
щи единен работещ екип. Екипът се обединява около споделянето на общи 
принципи, виждания и убеждения, свързани с пряката дейност, а именно:

Основен принцип на екипа: Децата със специфични разстройства имат 
специални образователни проблеми и е необходимо да им се оказва ком-
плексна подкрепа и от медицинска, и от педагогическа гледна точка.

Виждания и убеждения на екипа:
- Децата със СП се нуждаят особено силно от това да намерят своето пра-

вилно място в заобикалящия ги свят. Обикновено са затворени в себе си, сви-
ти са, като реакция на страха. Трябва да се освободят и отново да намерят ри-
тъма, който по природа носят в себе си. За да им се окаже ефективна профе-
сионална помощ, при тях е необходимо да се намери правилният подход за 
стимулиране на положителни емоции и да се постигне тяхното емоционално 
и психическо освобождаване.

- Подходът с музикално образование е приложимо средство и предоставя 
възмож-ности за намиране на алтернативни канали за установяване на комуни-
кация с детето посредством активното участие на звук, движение, слово. [1, с. 55]. 
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Организация на терапията. За всеки пациент в този център се реализи-
рат дейности в следната етапна последователност: А. Диагностика; Б. 
Създаване на терапевтичен план; В. Провеждане на терапия; Г. Контрол на ре-
зултатите от терапията. В рамките на терапевтичната интервенция се включ-
ват музикално възпитание и музикокинетика, които се реализират от музика-
лен педагог в пълен синхрон с останалите терапевти от екипа. Прякото включ-
ването на музикалния педагог в терапевтичния екип на конкретен пациент 
(дете) може да стане на етапа Б в рамките на терапевтичната интервенция. 
Това означава, че от екипа: са преценени възможността да се проведе именно 
с това дете музикално възпитание и музикокинетика с терапевтичен ефект; 
определени са терапевтичните цели; описани са физическите, психическите и 
емоционалните особености на детето, специалните и специфичните изисква-
ния, с които задължително трябва да се съобрази музикалния педагог. Има 
препоръки за трайността на занятията, за честотата на провеждане и за това 
дали може детето да бъде присъединено към определена група за провежда-
не на колективно занимание. Формирането на групи деца за провеждане на 
музикално занимание в центъра, е винаги проблематично, зависи от заболя-
ванията на децата, от тяхното състояние в конкретен момент или период. На 
практика понякога се формират и групи до 5 деца.

При децата със СОП понятието възраст е много относително. Поради това, 
за провеждане на музикално занятие с такива деца основно се разчита на опи-
санието, което се предоставя от останалите специалисти от екипа и което оп-
ределя физическите, психическите и емоционални рамки на всяко едно дете. В 
тази ситуация музикалният педагог е длъжен гъвкаво и творчески да използва 
своите професионални знания и умения, за да ползва адекватни педагогически 
методи и подходи, отнасящи се както за възрастовите периоди 3-6 г. и 7-12 г. за 
децата с така нареченото нормално развитие, така и споделен опит за деца със 
СП с определени заболявания и проблеми. Всеки случай е отделен, специфи-
чен и изисква индивидуален подход в детайлите, а провеждането на музикоте-
рапия под формата на превенция рехабилитация или лечение има точно опре-
делени задачи – да развива потенциала и/или да възстановява функциите на 
индивида, така че той да постигне по-добро ниво на персонална интегрира-
ност и по този начин да се подготви за по-пълноценен живот.

2. Практическо прилагане на музиката като терапевтично средство
2.1. Организационна платформа. Съобразявайки се с основните вижда-

нията на екипа, както и назначената терапия за постигане на целите ѝ, в роля-
та на музикален педагог в работата ми с деца със СОП прилагам една творче-
ска компилация от философиите, определени принципи и идеологиите на ня-
колко, доказани в практиката, успешни и взаимно непротиворечиви педагоги-
чески и музикално-педагогически методи и подходи [1, с. 55-57] - подхода на 
Карл Орф, метода на Золтан Кодай, метода Сузуки, метода Монтесори, Рудолф 
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Щайнер. Ползвам ресурсите на споделения опит за прилагането им като ус-
пешна терапия на такива деца. Правя това с увереността, че предварително 
това е споделено, съгласувано и обсъдено в детайли с действащите специали-
сти от екипа, в който съм включен. За изграждане на базова платформа като 
музикален педагог ползвам опорни точки, които са определени елементи от 
тези методи и подходи [1, с. 55-57].

2.2. Организация и ход на занятието. Ходът на едно типично музикално-
то занимание с терапевтична цел следва основно идеята на Карл Орф за музи-
кално-педаго-гически подход, стимулиращ креативния начин на работа с деца 
в комбинация с препо-ръката за провеждане на занятие с музика като тера-
певтично средство в сферата на специалната педагогика, за следване на ета-
пите [1, с. 39].

Занятието протича винаги по предварително детайлно обмислен мо-
дел с конкретен сценарий, създаден от музикалния педагог и съгласуван 
внимателно с останалите специалисти от екипа, предвид конкретните специ-
ални физически и психи-чески особености на децата, с които ще се провежда. 
Винаги се предвижда в музикал-ното занимание да се редуват моменти на ус-
вояване на различни модели на работа чрез ритъм, говор, движение и музика, 
както и включване на моменти на персонална изява на всяко дете от групата 
чрез имитация и/или импровизация. В сценария и в креативния работен про-
цес трябва да присъства стремеж към това всяко дете в рамките на групата да 
има възможност:

- да се почувства равноправен участник и да заявява своето присъствие в 
нея;

- да се учи да се съобразява с останалите, запазвайки индивидуалността си.
Фактически, основната цел на провеждането на музикалното занимание с 

терапев-тична цел е детето да се научи да изпълнява една песен. Процесът на 
заучаването ѝ трябва да се използва оптимално за постигане на всички педа-
гогически и терапевтични цели, извличайки полза от възможностите на на-
личните инструменти. Този процес минава през различни стадии, в които се 
реализират различни педагогически цели и се прилагат разнообразни дидак-
тически похвати. Етапният подход за провеждане на занятие за деца със СОП 
осигурява това и е част от сценария.

А. Етап на загряване. Типичното музикално занимание започва със „заг-
ряване“, което има за цел да подготви психически, духовно и физически деца-
та за основната работа. Най-често това е свързано по някакъв начин с основ-
ната тема в степен преценена от терапевта. В началото децата се учат да се 
движат ритмично, да слушат и да подражават на различни внимателно под-
брани и добре преценени звуци. Насърчават се да използват за основен и най-
достъпен музикален инструмент своето тяло, посредством практикуване на 
различни техники като звуково подражание с уста, потропване и щракане с 
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пръсти, пляскане с ръце, тропане с крака и др. Процесът на слушане и възпро-
извеждане с определени движения са дейности, с които детето трупа психоки-
нетичен опит, активизиращ неговите сетива, мускули, глас. А слушането и дви-
жението определят голяма част от възприемането на външния свят. Тези игри 
с ритмика и звукове, с тялото (като инструмент), развиват координация на дви-
жението, фината моторика и др. Това е своеобразен начин за активизиране на 
вниманието. Детайлите са обмислени и преценени предварително с голямо 
внимание, за да не се затруднява детето, а да успява да изпълнява поставените 
му задачи с лекота и да изпита доволство от успеха си. Звуците трябва да са 
също добре подбрани и благозвучни, събуждащи приятни емоции и носещи 
успокоение и радост, а не възбуда. След като групата бъде подготвена емоцио-
нално, когнитивно и социално, може да се премине към основната част на за-
нятието и да се пристъпи към методичното усвояване на песента.

Б. Етап на преработка. Тук следва да се предложат елементи на дейност-
ите, които групата ще трябва да преработи, съобразени със възможностите и 
способностите на децата. Подхождайки към основната дейност – заучаването 
на песента, на този етап децата от групата трябва да слушат песента. В случай 
на работа с деца със СОП, следвайки нишката на привличане и задържане на 
вниманието им, е наложително песента, която ще им бъде предложена, да е 
съобразена с културните особености на децата, да им хареса веднага, да ги 
заинтригува, да събуди у тях положителни емоции и приятни чувства на ра-
дост и удоволствие, като по този начин да навлезе деликатно в техния емоцио-
нален свят и да ги предразположи за по-нататъшен контакт. Също така у тях е 
наложително да се предизвика желание да я чуят пак и да се научат да я изпъл-
няват. Това поставя специален акцент върху подходящия избор на песен.

В. Етап на действие. Това е централният етап на занятието, който в кон-
кретния случай се явява етап на заучаване на песента. Поради своята трудоем-
кост, особено в случаите на деца с умствена изостаналост, с говорни наруше-
ния, със синдром на Даун, с аутизъм и др., той е много деликатен и трябва да 
се избере правилният начин на заучаване, прилагайки задължително дидак-
тическия принцип за постепенност. При децата със СОП основният принцип 
на метода „Монтесори“ и неговото мото „Помогни ми да се справя сам“ [1, с. 33] 
се явяват базов момент в контакта педагог-дете за реализиране на идеята за 
стимулиране на развитието на известна самостоятелност и свобода на избор 
у тези деца, така че те да могат да се справят с определени социални ситуации. 
Не по-малко важно е и прилагането на другия важен принцип на метода, а 
именно - учене чрез правене, учене чрез наблюдение на другите и даване на 
известна свобода на децата да правят това, което искат и колкото време искат. 
При децата със СОП всеки детайл в тази посока трябва да е внимателно преце-
нен и контролиран - до къде и в каква степен. Доминиращата роля на педагога 
в случая трябва да е насочваща и подкрепяща. Трябва гъвкаво да се използват 
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педагогическите подходи и похвати с децата от групата, следвайки индивиду-
алния ритъм на всяко дете, така че всяко от тях истински да желае да заучава 
предложената песен. За целта трябва да се създаде и поддържа благоприятна 
среда за стимулиране на децата и събуждане на творческия им потенциал, за 
подкрепа и развиване на индивидуалните потенциални таланти. Нивото на 
справяне с тази нелесна задача е свързано с притежанието и проявата на мно-
го лични качества на музикалния педагог, на професионализъм, който силно 
зависи от натрупания житейски и професионален опит. В практическата ни 
работа с деца със СОП специално се залага на индивидуалното отношение 
към нуждите на всяко едно дете, като споделяме убеждението, че всяко дете 
учи по различен начин [1, с. 33]. Важно е всяко дете да се чувства спокойно, че 
прави това, което желае, и да чувства, че може да разчита безусловно на помо-
щта на педагога. Детето се поставя в центъра и учителят трябва да следва тем-
па, който детето определя.

Песента трябва да е с преценен текст и с лесни за усвояване мелодия и 
ритъм, за да не се изморява детето и с поголяма лекота да достигне до успеха 
- научаването на песента, от което ще изпита чувство на доволство. Това отно-
во потвърждава важността на подходящия избор на песен.

г. Етап на обратна връзка. На този етап следва да се извърши проверка 
на постигнатите резултати във връзка с поставените цели. В сценария на заня-
тието най-често за този етап се предвижда в подходяща за конкретния случай 
игрова форма да се припомни и обобщи извършеното в групата дотук, което 
да е своеобразно преместване на ученето на друго ниво. По този начин става 
поделикатно навлизането в етапа на затвърждаването на наученото, на който 
детето трябва да получи стимули самостоя-телно да изпълнява песента и да 
му се предостави възможността да изрази себе си и чувствата си чрез песента, 
да изпита чувства на доволство и удовлетворение. Така, себеизразявайки се с 
изпълнението на песента, по собствен творчески начин чрез музика детето 
обогатява психо-емоционалния си свят, а сътрудничеството с педагога в про-
цеса на заучаване на песента го учи по своеобразен начин да приема и уважа-
ва всеки човек за това, което е той като личност. 

Изпълняването на песента е пряко свързано с дейностите пеене, импрови-
зация, танци, движение, които се явяват специфични инструменти за постига-
не на целите. На тяхното въздействие и възможности е отделено специално 
внимание в магистърската теза.

д. Етап на възстановяване. Завършвайки занятието, трябва да се плани-
ра как точно да се предоставят възможности на децата от групата да се отпус-
нат. Найчесто това са деликатно организирани дейности за подреждане на 
музикалните инструменти и на някой от използваните дидактически материа-
ли в работното помещение. Организа-цията и дейностите трябва да са прециз-
но съобразени с персоналните физически и психически възможности на деца-



48

та от групата. В немалко случаи, в които децата просто трябва да се оставят в 
лек свободен режим (разговор, оглеждане на инструменти и други предмети 
от стаята, които са привлекли вниманието им и т.н.), за да могат да преживеят 
натрупаните емоции в свой собствен ритъм и свят.

В заключение трябва да се отбележи, че в този процес заучаването на пе-
сента и пеенето се явяват специфични подходи за активизиране на внимание-
то на детето и се развива паметта му. Слушайки и повтаряйки думите на песен-
та, то ги осмисля и те придобиват значение за него. Слушайки музиката и из-
пълнявайки я (в рамките на песента), детето постига известно психическо ос-
вобождаване и се възползва от предоставената му възможност да изрази и 
сподели събудилите се у него емоции.

2.3. Обосновка на избора на детските народни песни. За разкриване на 
възможностите на музиката като средство за емоционалното и културно раз-
витие на децата са нужни познания за определени понятия и връзката им с 
музикалната и със специалната педагогика.

Стратегии за емоционалното възпитание на децата. Отчитайки, че емо-
цио-налната интелигентност се развива постепенно и във всяка възраст, в съ-
временната педагогическа практика се препоръчват поредица от необходими 
стратегии за емоцио-налното възпитание на децата като: Емоционалната 
връзка с детето е началото и в основата на педагогическото дело; Да се из-
ползват похвали в случаите, когато децата правят нещо правилно; Да приема-
ме мечтите и фантазиите на детето; Да сме откровени с детето и т.н. [1, с. 62]. 

Чрез въздействието на музикалното възпитание се помага на децата със 
СОП да преодоляват много трудности и емоционални проблеми - чрез песни, 
посредством използването на инструменти, движение, слушане и творчество-
то. Формулиран е набор от основни цели [1, с. 63-64], като детето да се учи да 
обича музиката като изкуство, да се стимулира и се учи да изразява емоцио-
налния си свят и т.н.

музикални дейности като инструмент за постигане на целите. Във 
връзка с конкретните терапевтични и учебно-възпитателни цели специално 
внимание се отделя на всяка една от основните музикални дейности - слуша-
не, пеене, импровизация, танц и движение, музика и живопис. Всяка една от 
тях е разгледана като специфичен инструмент за постигане на целите и са по-
сочени потенциалните ѝ възможности за въздействие на физическо, на психи-
ческо и на емоционално ниво и са упоменати успешни педагогически страте-
гии за благотворно въздействие с използване на именно такива музикални 
дейности и в какъв диапазон, кога и как се използват в практическия техноло-
гичен модел.

Избор на песен. Разглеждайки детайлно проблема, се акцентира на това, 
че музикалният педагог трябва задълбочено да подходи към избора на музи-
калния репертоар. Подчертава се, че песента е едно от най-важните изразни 
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средства за детето и че от правилния избор на песен (като музикален матери-
ал за занятието) зависи и ефективността на терапевтичното въздействие вър-
ху децата [1, с. 54-61]. Изброяват се и ограниченията за избор на песен, които 
са класифицирани в три групи - общи, специфични, произтичащи от конкрет-
ните цели и зависещи от методическия подход. Например малкият тонов обем 
на детските гласове, механизмите на пеене и слушане при децата, речевият и 
понятиен диапазон на конкретната група деца (за текста) и т.н.

мотиви за избор на детските народни песни. Представянето на детски-
те народ-ни песни като движеща сила за емоционалното стимулиране и пси-
хическо освобож-даване на децата със СОП [1, с. 82] и основанията за избора 
им като подходящ инструмент за постигане на тези цели са базирани на на-
правените анализи и на следващите от тях заключения и констатации. 
Народните песни са препоръчани за музикален материал в подобен тип зани-
мания от изтъкнатите педагози - К. Орф и З. Кодай. В своята дългогодишна 
практика те са ползвали и насърчавали сътрудниците си да употребяват ос-
новно материал от националното културно наследство, от музикалната тради-
ция и от националния фолклор в неговите разнообразни прояви. Установили 
са и съответните положителни практически резултати. Оказва се, че налични-
ят общоизвестен набор от гръцки народни детски песни е благодатен източ-
ник за избор на подходящи песни за терапевтичните занятия, понеже по-голя-
мата част от тях отговарят на условията за избор на подходяща песен, като са 
представени три гръцки детски народни песни, които са сред любимите на 
децата. На всяка песен е направен типизиран кратък анализ и аргументация 
за избора ѝ.

Първо представяне на песен. Аргументирано е специалното значение 
именно на начина на първото представяне на избраната песен на децата като 
важен момент от комуникацията в течение на занятието. Песента трябва да е 
представена по възможно най-добрия начин за привличане на вниманието 
им с качествено представена песен и стимулиране у тях на желание за имити-
ране и възпроизвеждане на музикално произве-дение с възможно най-добро 
качество. Важно е това да стане в подходяща атмосфера - без прекъсвания и в 
подходящо темпо. Същевременно педагогът внимателно трябва да следи де-
цата и да отчита по техните реакции дали песента успява да ги заинтригува, да 
задържи вниманието им, какви емоции предизвиква у тях и т.н.

Съпровождащи инструменти. По отношение употребата им се споделя 
схващанията на К. Орф [1, с. 20]. Причината е, че на тези инструменти се свири 
лесно елементарна музика. Децата сравнително бързо се научават да постигат 
задоволителен резултат и се радват. Освен това децата се учат на техника и на 
дисциплина на изпълнението. За практическите занятия старателно се прави 
избор от този контингент инструменти, като се дава приоритет на популярни 
в региона подобни народни инструменти. Представени са четири групи дет-
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ски народни музикални инструменти за съпровод с кратки характеристики и 
съответни илюстрации, които използвам в моята практика - идиофонни, удар-
ни (перкусионни), духови (аерофонни) и струнни (кордофонни). От първата 
група това са цимбали, звънци, джамал, кухненски съдове, кречетало и триъ-
гълник, а от втората - тъпан даул, тъпан, тумбелеки, дайре и нунура. От духови-
те са представени суравли, мандура, кавал, лалици, свирки, рог и буру, а от 
струнните - тамбура, лауто, уд, китара, лира и кеменче.

3. Преценка на ефективността на прилагания технологичен модел на 
провеж-дане на учебно-възпитателно занятие с терапевтична цел, оце-
нявайки позитивното въздействие върху умственото, емоционалното, психи-
ческото и физическото въздей-ствие върху децата. В дейността си като музи-
кален педагог на деца със СОП в терапев-тичния център на гр. Серес се убеж-
давам ежедневно в силния благотворен терапевтичен ефект от използването 
на музиката и музикалните инструменти. Съприкосновението с музикалния 
свят, който изживяват децата по време на терапевтичните занимания с музика, 
събужда у тях палитра от емоции. Възможностите да пеят, да се движат, да ин-
терпретират и импровизират им помагат да изразяват своя емоционален свят. 
Развиват се тяхната чувствителност, вниманието, фантазията и паметта. 
Занятията се явяват за тях своеобразно разнообразие и ценно средство за 
разтоварване. Използването на детски народни песни при децата с говорни 
нарушения, въздействието с подходящо подбрани народни детски песни спо-
мага пряко за подобряване на говорните им способности, а при деца с кому-
никативни нарушения (синдром на Даун, тежки случаи на аутизъм, деца с ми-
нимални комуникативни способности и др.) се установяват практически поло-
жителните резултати: активно положително въздействие върху поведенче-
ските им реакции; ефективното въздействие за развитие на социални умения. 
Тези песни спомагат за формиране на чувството за естетика, възпитават уме-
нието им да се мотивират за сътрудничество, за общуване, забавление. 
Свързаността на тези песни с народните обичаи, традиции и празници допри-
нася за навлизане в бита на общността и за добиване на представа за ценно-
стите в тази общност. Особено се очароват децата от звученето на песен и му-
зикален инструмент, удоволствието им остава неприкрито, очарованието от 
звука ги завладява и те се успокояват.

Съприкосновението с музикалните инструменти има пряко познавателно 
въздействие - постепенно започват да различават видовете музикални ин-
струменти и да ги назовават; научават се постепенно да ползват различни ин-
струменти и да ги овладяват в една или друга степен, да импровизират с тях и 
т.н. Разнообразните музикални инструменти създават атмосфера на радост и 
удоволствие от музицирането. Тази емоционална база е изключително необ-
ходима за състоянието на свобода, без която децата със СОП трудно осъщест-
вяват каквато и да е дейност. Непосредствените ми впечатления са, че емо-
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ционалното представяне на единството текст-мелодия-съпровод е гаранция 
за мотивацията на децата за занимания с музика.

Като част от цялостното проучване са предоставени писмени свидетелства 
за резултатите, персонално написани мнения на специалистите от екипа на 
терапевтичния център. Всеки един от тях назовава конкретни положителни 
ефекти, постигнати според неговото експертно мнение, в резултат на прило-
жената музикотерапия като част от екипната терапевтична дейност.

Литература
1. Триантафиллидис А., Образователно и терапевтично значение на детските народни песни със съ-
провод на музикални инструменти от гледна точка на музикалния педагог, дипломна работа за обра-
зователно-квалификационна степен магистър, спец. Педагогика на обучението по музика, кат. 
Музикална педагогика и дирижиране, фак. Музикална педагогика, АМТИИ, Пловдив, 2018.
2. Тимошенко Е., Чудото Монтесори, Изд. Асеневци, 2015.
3. Παπαπαναγιώτου Ξ., ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, Εκδόσεις Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική 
Εκπαίδευση (Ε.Ε.Μ.Ε), Θεσσαλονίκη, 2009.

ПРАкТИЧЕСкО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНТЕРАкТИВНИ 
мЕТОдИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ВОкАЛНА гРУПА 

д-р Мария И. Стоименова
Резюме: Статията насочва вниманието към използване на интерактивни ме-

тоди в часовете по вокална група, като дава възможност за поглед „отвътре“ на 
похватите за работа с ученици от различни възрасти при специфична вокална дей-
ност. Под формата на игра, чрез забавление и взаимно насърчаване, учениците при-
добиват ценни вокални умения, както и умения за критично мислене, комуникация 
помежду си, което способства за преодоляване на страха от сценичната изява.

Abstract: This article turn attention to using of interactive methods in vocal group in the 
secondary school and give the possibility of “look inside” of the skills of work with different age 
students in specific vocal activity. Under game form, by fun and mutual encouragement the 
students gain valuable qualities like vocal abilities, abilities of critical thinking, communication 
in between and all this furthers the overcome of fear and embarrassment on the stage. 

Споделянето на добри практики е важно условие за успешна работа с уче-
ниците, освен това дава възможност на учителя да намери правилните сред-
ства, за да удовлетвори потребностите на подрастващите. Особено трудно 
това се случва при занимания с ученици от различни възрасти, каквито са ча-
совете по вокална група в училище.

Тези „уроци“ са най-желаните часове и същинската дейност на учителя по 
музика, в които той може да покаже своите способности и чрез това да приоб-
щи учениците си към търсене и изследване на техните собствени художестве-
но-творчески способности и към музикалното изкуство въобще.
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Тези часове често нямат конкретна структура, както е в часа по музика. 
Затова са възможни много вариации, учителя по-лесно успява да се съобрази 
с желанията на учениците, а следователно – за това търси и нови методи за 
неформално общуване и преподаване. Тук намират място някои интерактив-
ни методи като ролевите игри. 

По своята същност методът на ролевите игри [1] е ситуационен. За целите 
на работата във вокална група “Звездици“ към СУ „Народни будители“ – гр. 
Брацигово използвах метода в следния вариант:

В около една трета от заниманията по вокална група един ученик разменя 
мястото си с учителя. За ученика задачата всеки път е различна – да показва 
как ясно да се изговори текстът на песента (използвайки метода „развален те-
левизор“), да демонстрира подходящо темпо за изпълнение на песента, про-
мени в динамиката, сценично поведение и др.

Вокалната група включва ученици от различни класове и възрасти, затова 
някои от учениците харесаха много този начин на работа, а за други методът не 
беше удачен. Отчитам, че въпреки игровия елемент, поставената задача е трудна 
и не всеки ученик би бил сигурен в себе си и би се престрашил да я изпълни. 

След като в няколко последователни часа повечето ученици опитаха да 
влязат в роля не много успешно (поради проява на емоции, страх, срам), по-
степенно, до края на първи срок и с много повторения и с различни задачи, 
учениците сами започнаха да проявяват желание да застанат отпред и да по-
казват, да бъдат на мястото на учителя. 

Друг вариант, който често използвах, е ролята на съветник на учителя. Това 
се оказа много удачно при подготовката за Музикален конкурс „Георги Брегов“ 
2014 – гр. Пазарджик в средата на месец март 2014 г. Приложих го месец преди 
явяването на конкурса. 

Един ученик излиза отпред, сяда близо да мен и слуша изпълнението на 
останалите със задачата (която е предварително уточнена) да търси кое може 
да се подобри, за да стане изпълнението на песента по-добро – интонация, 
дикция и артикулация, едновременно встъпване в началната фраза на песен-
та, сценично поведение, концентрация и други фактори, влияещи негативно 
на изпълнението. 

Всяка седмица отпред излизаше различен ученик, посочен от мен или про-
явил желание. През първата седмица ученичката Д. Г. наблюдаваше изпълне-
нието на песента „Що ми домилело, мамо“. Предложението ѝ към съучениците 
бе да пеят „с по-ясен текст“ и „да започват едновременно“. Д. Г. успешно откри 
лошата артикулация и дикция, и неедновременното встъпване в началната 
фраза, които са провокирани от бързото темпо на песента. Това говори за на-
личие на добре развити музикално-слухови представи, на вече изграден му-
зикален опит, на развити певчески умения и на критично мислене, което спо-
ред мен спомага и за развитието на творческото мислене. 
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През втората седмица отпред излязоха две деца, Н. С. и А. С. Те слушаха 
изпълнението на песента „Лили“. Тук учениците посочиха като слабост сценич-
ното поведение. Предложиха песента малко да се раздвижи с подходящи дви-
жения между куплетите, дори сами измислиха такива след насърчаване от 
моя страна. 

Децата дадоха и още едно предложение – песента да има солист. Тъй като 
в песента става дума за нова ученичка в класа, а в оригиналното изпълнение 
солист е момче, за задача до следващата репетиция им поставих да помислят 
кой е подходящ да бъде солист. В следващия час на вокалната група учениците 
предложиха това да е момче, но проблемът беше, че във ВГ „Звездици“ участ-
ват само момичета. Затова учениците решиха всички заедно да изпълнят 
песента. 

На третата седмица в час по музика в пети клас забелязах, че едно от мом-
четата много точно и с голямо желание изпълнява песента „Лили“ и дори с ар-
тистизъм. Предложих му да се включи във вокалната група и да дойде на кон-
курса, а той, след кратко колебание, се съгласи. 

В последната репетиция преди конкурса солистът Б.Т. представи собстве-
на сценична хореография, която изпълни между куплетите на песента. За кон-
курса сам беше подбрал сценично облекло и беше решил как точно да проте-
че изпълнението му. Резултатът от това е заслужено III-то място в конкурса. 

Този метод би могъл да се използва и като техника в часа по музика за ак-
тивизиране на творческото въображение и мислене при решаване на про-
блем – „По какъв начин може да бъде изпята песента, че да въздейства?“, „Как 
би трябвало да се държи изпълнителят на сцената, за да се хареса изпълне-
нието му на публиката?“ и други подобни проблемни ситуации. 

След проведено анкетно проучване в началото и в края на учебната годи-
на се установи, че учениците от двете паралелки на 6 клас, участващи във во-
калната група, са развили предпочитание към певческата дейност както в ча-
совете по вокална група, така и в часовете по музика в клас. Освен това тези 
ученици по-често предпочитат да бъдат солисти, изразяват по-свободно свое-
то мнение по отношение на начина на изпълнение на песните и тяхното ця-
лостно представяне, много по-бързо и лесно правят характеристика на въз-
можностите за промяна на темпо, динамика, артикулация и дикция, така че да 
се подобри изпълнението. 

Във връзка с гореизложеното тук представям отговорите на въпрос №9 от 
заключителната анкета, които са пряко свързани с дейността „изпълнение на 
музика“. В анкетата вземат участие и ученици, които посещават ВГ „Звездици“.

Отговорите на въпрос №9 в анкетата - Според теб как трябва да се изпълни 
песен или музикално произведение, за да се хареса от публиката? - могат да се 
разделят в няколко групи: по отношение на изпълнението на песен, по отно-
шение на интерпретацията, по отношение на общото представяне и други.
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В следващата таблица са дадени всички варианти на отговор (буквално ци-
тирани), които анкетираните ученици и от двата класа са дали.

Таблица №1. Отговори на учениците от 6 клас на въпрос №9 от Анкета№2

По отношение 
на:

клас А клас Б

Изпълнение на 
песен

„Без да се крещи“
„Весело, хубаво пеене, да 
се чува ясно“
„Да се пее гладко. Да се 
казват хубаво думите. Да 
се знае песента и др.“

„Да се пее хубаво“
„Трябва да се изпълни 
хубаво“
„Ще изпея бийтбокс“
„Да пея“
„Ще пея „Стига ми се момне 
ле навдигай“

Интерпретация „За да се хареса на публи-
ката, трябва да се пее с 
чувство“

„Изпълнителят трябва да 
пее или танцува, или пък да 
свири с желание“

Общо 
представяне

„Трябва да е нещо готино, 
да имаш хубав глас и да се 
държиш в ритъм“
„Да се пее и танцува с ху-
бави костюми и да се изи-
грае като театър“
„Да пее и да свири“

„Пееш, танцуваш и се 
забавляваш“ 
„Забавно, малко смешно, 
сериозно, хубаво“

други отговори „Не знам“ – 3-ма ученици „Не знам“ – 3-ма ученици

От представените в таблицата отговори може да се каже, че учениците от 
клас А по отношение изпълнението на песен имат много добре изградени пев-
чески умения, както и музикално-слухови представи. Учениците имат много 
ясна представа как би трябвало да се изпълни песен на сцена. В отговорите на 
клас Б преобладава индивидуалното отношение и предпочитание за изпълне-
ние на конкретен стил или конкретна песен.

По отношение на интерпретацията ученици и от двата класа са отговорили 
сходно, като са посочили, че представяната песен трябва да се пее с желание 
(клас Б), с чувство (клас А).

В третата категория – общо представяне – прави впечатление, че ученици-
те от клас А включват и артистичното поведение като критерий за добро пред-
ставяне пред публика. Това по мое мнение се дължи на вече изградени етало-
ни в часовете по вокална група, които неминуемо учениците пренасят и в часа 
по музика. Т.е. използват всички свои умения и изградени, и развити способ-
ности навсякъде в живота, което е и целта на образованието днес.

Освен това е важно да се спомене, че наличието на такива мнения за из-
пълнение пред публика, се дължи и на музикалните художественотворчески-
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те способности (музикално-слухови представи, певчески умения, метрори-
тмичен усет, творческо мислене и въображение), на свързаните с тях емоции 
и интерес към занимание с музика и не на последно място на богат музикален 
опит, който се придобива чрез непосредствено участие, чрез „учене чрез пра-
вене“, което, за учениците от тази възраст (11-12 г.), е основен начин за усвоя-
ване на знания, умения и способности.

И в двата класа има по трима ученици, които са дали отговор „не знам“. 
Предполагам, че това се дължи наистина на незнание (част от учениците често 
отсъстват от час). Друга възможна причина за тези отговори може да бъде не-
желание за отговор, което често се наблюдава при някои ученици.

Любимата извънкласна дейност на учениците – вокалната група, им дава 
свободата да изразяват себе си, мнението си, да развиват своите художестве-
нотворчески способности и да представят уменията си на сцената, да комуни-
кират свободно в подкрепяща среда на връстници, където мнението на всеки 
може и е необходимо да бъде чуто. 

Затова в работата по вокална група могат да бъдат използвани различни 
интерактивни методи, техники и похвати освен ролеви игри и всеки препода-
вател го прави – съзнателно или несъзнателно. Това дава свобода на препода-
вателя и на ученика, възможност за развитие на музикални художественот-
ворчески и музикални способности у учениците като творческо въображение 
и мислене, ладов и метроритмичен усет, музикално-слухови представи, прео-
долява се притеснението преди сценична изява.
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ПЕдАгОгИЧЕСкАТА РАБОТА НА гЕНА дИмИТРОВА - 
БЕзцЕННО ПРОдъЛЖЕНИЕ НА ЕдНА 

ВПЕЧАТЛЯВАЩА кАРИЕРА.

Асистент Габриела Иванова Георгиева

Настоящата статия представя основните педагогически принципи във вокал-
ната работа на световноизвестното българско сопрано Гена Димитрова. Цяло по-
коление ярки национални оперни звезди са нейни ученици. Всички методи, използва-
ни при тяхното вокално изграждане, са директно извлечени от италианското bel 
canto по време на дългогодишната ù кариера и работата ù с едни от най-известни-
те оперни диригенти на нейното време. Вокалните техники, използвани от Гена 
Димитрова, могат да бъдат полезни в практиката на съвременните вокални педа-
гози. В същото време те могат да са от в услуга и на самите студенти, които да ги 
използват като критерий за собственото им певческо развитие. Център в нейна-
та вокална методика се поставя върху дишането като изключително важно уме-
ние за всеки певец. Тя обяснява процеса на певческото дишане посредством физиоло-
гични и асоциативни аналогии.Точно както и нейният проф. Бръмбаров, Гена 
Диимитрова не обича да преподава пеене с помощта на претенциозни обяснения, 
предпочита да обяснява вокалните трудности с прости аналогии. Това е и основна-
та причина настоящата статия да е от изключителна полза за съвременните 
педагози и студенти.

Ключови думи: Гена Димитрова, вокална педагогика, bel canto, певческо 
дишане

This article presents the main pedagogical principles in vocal work of prominent 
Bulgarisan siger Ghena Dimitrova. She left behind her a number of bright national opera stars 
who were her students. All the methods used by her are directly extracted from the Italian bel 
canto during her longlasting career and trough her work with some of the most famous con-
ductors of her time. The vocal approaches of Ghena Dimitrova might be used as well as a pat-
tern and a guideline for nowadays teachers in their vocal practice. They might also be useful 
for students themselves to judge their own level in this complicated object of study. The center 
of her vocal work was focused on breathing as ability of a crucial importance for any singer. 
She explained it to her students by means both physical and reflective analogies. As her own 
Prof. Brumbarov she also didn’t like to explain singing in a pretentious manner. She preferred 
to speak about vocal challenges in simple words instead. That’s the main reason why this arti-
cle could be really helpful for young singers and professionals in their own development.

Keywords: GhenaDimitrova, singing, vocal pedagogy, Bel canto, breathing
Гена Димитрова не e просто една от най-известните български оперни пе-

вици, гордост за нацията ни, артист, шествал по международните сцени в злат-
ните десетилетия на операта. Тя е нещо много надхвърлящо примера за успеш-
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на певческа кариера от световен мащаб. Феноменалната природа на този глас 
е покорена от нейния силен характер по начин, който го превръща в невероят-
но съвършен и въздействащ инструмент на едно голямо, тежко, взискателно и 
безкомпромисно изкуство, каквото е операта. Сред многото добри певци от 
нейното поколение, тя успява не само да се наложи на най-престижните сцени 
като винаги желана изпълнителка на централните партии от своя толкова те-
жък репертоар, но и да завещае в съкровищницата на световната оперна исто-
рия изпълнения-еталони – Абигаиле, лейди Макбет, Турандот. Това я нарежда 
до такива икони на операта като Енрико Карузо, Фьодор Шаляпин, Франко 
Корели, Мария Калас, Борис Христов, Николай Гяуров и Лучано Павароти.

Магията на артист от нейния ранг трудно може да бъде обяснена. Гена 
Димитрова беше щедра по природа и искаше да научи на нещо важно за пее-
нето дори артисти, които не бяха в кръга на нейните ученици. Именно затова 
е изключително ценно да съхраним огромния ѝ сценичен и вокален опит, за 
да продължи той да се предава – нещо, което тя със сигурност би искала. 
Макар на Гена Димитрова да са посветени множество книги и документални 
филми, те винаги са поставяли фокус на звездната ѝ кариера, на феноменал-
ния ѝ глас, на престижните театри. Никой обаче не е направил и най-плах опит 
да се докосне до онова, което превръща Гена в„Ла Гена“ /прозвище, което ита-
лианската преса ѝ дава, за да подчертае нейната уникалност на оперната сце-
на и единствения по рода си талант, който тя притежава/. А това е именно ог-
ромното ѝ знание за пеенето. Знание, трупано през годините на първо място с 
безпощаден и всеотдаен труд, любознателност и много дълбок личен анализ. 
Педагогическата работа на Гена Димитрова е едно безценно продължение на 
нейната впечатляваща кариера. За това колко осъзнато е развивала своята во-
кална и интерпретаторска техника, говори самата тя – „Понеже аз не бях щат-
на артистка в един театър, а обикалях по света, от 1000 кладенеца пих 
вода, сама учих, сама разсъждавах, попивах знанията на другите. Ако ня-
мах знанията, не бих могла да постигна всичко това. От друга страна, 
слава на Бога, че запазих гласа си, за да мога да го прилагам, а и да уча други. 
Може утре в друга по-богата почва това, което знам, да го посея и да пора-
сне по-голямо.“17

Вокалното оформяне на Гена Димитрова почива на три стълба – школата 
„Бръмбаров“, на която тя е един от най-ярките представители, учебната студия 
към Скалата и уроците ѝ при Джина Чиня. Върху тези основи Гена Димитрова 
надгражда своите певчески умения, като работи с големи корепетитори и ди-
ригенти. Това сътрудничество оставя отпечатък върху изграждането ѝ и пре-
връщането ѝ във вокален феномен на своето време. Много от хората, стоeли 
достатъчно близо до нея, свидетелстват, че тя е имала огромна жажда да трупа 
знания за правилното белкантово пеене. Купувала е от Италия много книги, 

17  „Гена Димитрова от А до Я“, автор Димитър Сотиров
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сред които и антикварни издания, посветени на вокалната техника. За целена-
соченото усвояване на знания примата говори в едно свое интервю, в което 
споменава и конкретни източници на информация, които са формирали въз-
гледите ѝ за пеенето – „Искам най-простото - да се въведе в Музикалната 
академия нещо, което цялата италианска школа учи - лекциите на Вакай. 
Написал ги е в 1740 г. Осем лекции - как се свързват сричките, думите, фигу-
рите на нотите... Искам и тук да научат това, което аз съм научила. 
Българската школа не е нищо друго освен абсорбиране на всички основи, 
които има италианското белканто.“18

Трябва да отбележим, че за Гена Димитрова е било лесно да привикне към 
изискванията на италианската вокална школа, защото професорът ѝ - маестро 
Бръмбаров, обогатява родната певческа практика с принципите, които самия 
той възприема по време на обучението и работата си като оперен артист в 
Италия.

Овладяването на гласа само по себе си е един абстрактно-интуитивен про-
цес, в който доверието, постоянството, упоритата работа са ключови понятия 
за постигането на значимия конкретен резултат – човекът да се превърне в 
певец, да овладее всички тънкости на красивото пеене. Сложността на този 
дълъг процес се обуславя на първо място от сложността на чисто биологично-
анатомичната основа, на която се осъществява дори елементарното ежеднев-
но звукоизвличане при човешкия индивид. Работата на добрия вокален педа-
гог е да оформи бъдещия певец така, че посредством общата работа да бъде 
извлечено най-доброто, което природата е заложила като даденост. 

Самата Гена Димитрова обобщава основната представа за правилното бел-
кантово пеене така – „Белканто значи възпитано пеене с човешкия глас, но 
над ларинкса, където са ни резонаторите. А не вътре в ларинкса или под 
ларинкса и не с правене на муцунки. Тука правим едни вокализи - нямат 
нищо общо с това, което се нарича белканто“19.

Трудността при овладяването на човешкия глас се определя на първо мяс-
то от факта, че като музикален инструмент той е напълно недосегаем за изпъл-
нителя. На второ място се подрежда изключително сложната механика, която 
води до произвеждането на самия звук. Точно тя изисква притежаването на 
брилянтна техника, която се постига бавно и с огромна воля. Не са малко пре-
пятствията в процеса на натрупването на вокалната техника, защото в него 
участват физиологичните данни, индивидуалните усещания и комплекс от аб-
страктни понятия. Те трябва да бъдат сведени до асоциативни представи и фи-
зически усещания, които да насочват бъдещия певец по пътя на правилното 
пеене. Гена Димитрова е наясно със сложността на певческата материя, защото 
за самата нея тя е била „terra incognita“ в началото на професионалния ѝ път – 

18  В-к „Дневник“- интервю на Августа Манолева с Гена Димитрова, 28.06.2004
19  В-к „Дневник“- интервю на Августа Манолева с Гена Димитрова, 28.06.2004
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„Когато влязох в Консерваторията при маестро Бръмбаров, имах дълъг 
глас, който преодоляваше почти три октави на четири пасажа... Нищо не 
разбирах - какво значи гърло, какво значи мъжец, как да го командваш“20

Точно защото от личен опит знае колко сложен за обяснение е процесът на 
пеене, Гена Димитрова държи да го представи на учениците си като им демон-
стрира лично и по този начин да им помогне у тях да се формират конкретни 
физически усещания. Това си спомня много ясно баритонът Петър Данаилов- 
„Ела, хвани, виж, усети!“ Тя самата караше човека да докосне корема ú или 
плаващите ребра, за да се усети какво става. Не става само с гледане. След 
това -“Приложи го на себе си!“ - Ученикът сам хващаше собствените си ре-
бра и корем. -“Не го правиш добре!“Стотици пъти го повтаряхме това 
нещо,пак хвани, пак виж как е.“21

Всяко нещо, което ГенаДимитрова е изисквала от своите ученици, винаги е 
било подплатено от много и различни методи за онагледяване било то чрез 
ползването на конкретни примери от научни трудове по вокална техника, 
било чрез схеми и снимки, показващи как стоят нещата в чисто анатомичен 
аспект. Пианистката Елена Каралийска си спомня един от тези нагледни при-
мери, с които примата е илюстрирала важността на дишането и неговото чис-
то биологично значение за пеенето - „Извади своя цветна снимка на гърло-
то си и каза:“Виж колко много неща пречат на гласа да се лее свободно. Ако 
ги активираш, край! Жили, мускули, вени. Единственото спасение е да ди-
шаш дълбоко и да не позволяваш те да се задействат“.22

Както изобщо в методика на преподаването на пеене, така и в частност в 
педагогическата работа на Гена Димитрова, дишането заема централно значе-
ние в проблематиката по овладяването на гласа. Примата обича често да на-
помня на своите ученици, че се „пее върху въздуха“/„sulfiatto“/и в този неин 
израз е концентрирано значението, което тя придава на правилните навици 
за певческо дишане. Много от хората, които я търсят, за да работят с нея в 
един по-ранен етап на своята подготовка, са връщани с аргумента, че не са 
овладели този ключов елемент, необходим за съвместната им работа. Това си 
спомня и баритонът Петър Данаилов -„Първи, втори курс вие не сте за мен 
още, няма защо да идвате да ви прослушвам, вие още не можете да пеете. 
Вие още не можете да дишате“. В първия урок това, което и до ден днешен си 
спомням, са нейните думи - “Отивате на йога половин година, научавате се 
да дишате и тогава идвате при мен“23

Докато немалко педагози не преподават специално техника на дишане, 
Гена Димитрова изключително държеше на ниското диафрагмено дишане, 

20 „Гена Димитрова от А до Я“, автор Димитър Сотиров
21 Интервю с Петър Данаилов, направено специално за целите на изследването
22  Интервю с Елена Каралийска, направено специално за целите на изследването
23  Интервю с Петър Данаилов, направено специално за целите на изследването
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при което е ангажирана диафрагмата, но с наличие на дълбоко абдоминално 
усещане в междукрачието. В личните ми уроци ми напомняше, че подаването 
на въздуха трябва да става от „под пъпа“ и че този навик идва с овладяването 
на техниката за дишане. Тя изискваше при запяване да се работи с мускулату-
рата ниско долу в корема, за да се изтласка въздухът, като се стремим да за-
държаме отворената /разширена/ позиция на гръдния кош. Сопраното Елена 
Баръмова споделя, че в началния етап от работата си с Гена Димитрова тя ѝ е 
давала за разпяване конкретни упражнения за „събуждане“на диафрагмата 
- „Караше ме да сядам на стола, за да си усетя къде е тази диафрагма, как 
трябва да я движа, да я командвам, да я активирам, защото не става само 
от гърло, а трябва с цялото тяло. За изхвърлянето на въздуха диафрагма-
та се свиваше рязко при тези упражнения“.24

Друго важно изискване към младите певци е да не се „ пристискват„ и да не 
„цедят“ въздуха със стискане в гърдите и пристягане в Слънчевия сплит. 
Пеенето да става при свободно гърло, с меки и еластични лигавици. Обичаше 
да казва че „лигавиците не са ластици, които да се опъват само в едната посо-
ка“. Друг неин съвет е дъхът никога да не се изразходва до край, а винаги да 
остава малко от него в края на фразата. Пред мен е цитирала също и Луиза 
Тетрацини и конкретно дихателните упражнения, с които певецът се учи да 
държи гръдния кош разширен, като едновременно с това пълни „на отсечки“ 
отдолу нагоре белите дробове с въздух – „Можеш да говориш с остатъчен 
въздух, можеш да спиш, да дишаш и т.н. Белите дробове, за да ги направиш 
орган за певческо дишане, трябва да ги разшириш, да се научи гръдният 
кош да стои разширено, след което при започването на пеенето тялото 
трябва да бъде абсолютно свободно през цялото време“25

Сопраното Баясгалан Дашням също си спомня, че е получила от Гена 
Димитрова точни инструкции как да постигне това пълнене на белите дробове 
с въздух „на отсечки“ и как да задържи гръдния си кош в разширена позиция – 
„Тя ми обясняваше - „Трябва да пълниш белите дробове отдолу нагоре“. И аз: 
„Как така, как е възможно това нещо?“ И тогава тя обясни как се пълни 
отдолу нагоре - тя дишаше тънка струйка, защото тънката струйка е 
студен въздух и е тежък и веднага успява да влезе долу, а топлият въздух, 
затопленият въздух е широк и голям, лек, летлив и само се качва горе и не 
слиза долу. И затова тя ме караше да вдишвам с много тънка струйка, 
даже ми носеше чашка чай, за да сръбвам и да внимавам да не изгоря езика 
и гърлото, и от тази база да усетя как да пълня отдолу нагоре. Тя ме нака-
ра да държа ребрата и наистина това се получава. Аз отначало не знаех 
как се прави това нещо. Винаги обаче, преди да дишам, тя ме научи да из-
празвам, за да сработи рефлекса на свиване-дишане.“26

24  Интеврю с Елена Баръмова, направено специално за целите на изследването
25  Дешифриран запис от личните ми уроци с Гена Димитрова
26  Интервю с Баясгалан Дашням, направено специално за целите на изследването
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Тя обичаше да казва още, че се пее в “corpoabbandonato”, което буквално 
означава „изоставено тяло“, т.е. тяло отпуснато и без напрежение. Към това се 
добавяше и изискването за правилното според нея запяване – „Другият урок, 
който си стои за цял живот, е: „Както говоря, така и ще запея" – със същата 
лекота трябва да можеш и да запееш, не е необходимо да поемеш целия 
въздух, да се напомпаш и да мислиш, че сега ще събориш сградата. Защото 
в повечето случаи се преподава с масивна опора, но са прекалено прена-
помпани хората и не могат да тръгнат, да подадат.“27

Едно от може би най-специфичните ѝ изисквания е т.нар. от самата нея „пи-
ене на тона“. Всъщност Гена Димитрова е дискутирала своите теории за вокал-
ната техника често и с други свои колеги. За това говорят спомените на сопра-
ното Стефка Евстатиева – „С нея понякога си говорехме за вокалната техни-
ка. Тя имаше изрази, които помня и до днес - за въздуха, че се „пие“, за пиани-
симите, че ги мисли като ветрило и показваше с две длани залепени, които 
с разперени пръсти се търкаха с въртеливо движение, за високите тонове, 
че отиват по зъбите, за дишането показваше леко прегърбване с рамене 
като да нарамиш купа сено.“28

Това „пиене на тона“е може би най-трудното за разбиране от учениците ѝ в 
началния етап на работа. Много от тях споделят, че са осъзнали точно какво 
представлява то едва в годините на активна певческа практика и след много 
научени роли - „Пий тона, всмуквай го навътре!“. При мен се получава сега, 
като пея, нали през цялото време това е обратният импеданс, тя не го нарича-
ше така, усещането за обратния импеданс, когато пееш навън, но усещаш, че 
всичко влиза навътре. Тя знаеше думата, но казваше: „Не я използвам, защо-
то не я разбирате, не можете да я разберете. Затова ще си представяте, 
че един водопад пада в тебе и това е всичко. Докато пееш навънка през ця-
лото време нещо се излива в тебе и това работи.“29

Тя често споделя пред учениците си тънкости при преодоляването на мъч-
ни за изпяване места посредством правилното поемане на въздух. –  
„Последната фраза на „Аида“ е много трудна. Това „до“е толкова трудно, 
че ако компетентен човек не ти го обясни, може да имаш най-големия глас 
и цял живот да се мъчиш на това място. Диригентите обикновено казват: 
вземи си въздух преди това, за да ти е лесно. Напротив, маестро Пасторино 
ме учеше да не правя така. Двете средни фрази се пеят на един въздух, каз-
ваше той, защото трябва да изразходваш въздуха, за да вземеш само един 
въздух преди високия тон. Ако вземеш два пъти въздух, той се натрупва, 
смачква гласните връзки и тонът не се получава.“30

27 Интервю с Петър Данаилов, направено специално за целите на изследването
28 „Гена Димитрова от А до Я“, автор Димитър Сотиров
29 Интервю с Петър Данаилов, направено специално за целите на изследването
30 „Гена Димитрова от А до Я“, автор Димитър Сотиров
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Формирането на друг важен навик, на който Гена Димитрова изключител-
но държеше, е не просто да се мисли за високия тон, а неговото изпяване да е 
добре подготвено от предходните. Именно затова тя обичаше да дава упраж-
нения с октавови скокове. Почти всичките ѝ ученици си спомнят, че съзнател-
но е работено по тези упражнения. Сопраното Елена Баръмва – „Тя казваше 
така: “Пеейки ниския, да имате подготовка за високия“, целта да бъде за 
високия, не да сядаш на ниския и да не можеш да изпееш високия, а въобще 
цялата апаратура да е готова за високия тон, не тепърва да отваряш, 
когато няма време.“31

Гена Димитрова имаше изключително изискване учениците ѝ да се при-
държат към една определена вокална естетика. Работата ѝ е точно в посоката 
да утвърди у самите тях това звучене на тоновете като норма, като професио-
нален навик, който да запазят през цялата си кариера. 

В педагогическата работа на Гена Димитрова, както по принцип изобщо 
при всички вокални педагози, преподаващи класическо пеене, въпросът за 
преходите заема централно значение. Преходните тонове са в пряка връзка с 
работата по изравняването на гласа в целия му диапазон. Това е изключително 
важна задача, която предотвратява наличието на т.нар „темброва чупка“, която 
носи дискомфорт на певеца и лишава от естетическо удоволствие неговите 
слушатели. При всеки отделен глас преходните тонове са на различно място. 
Точно затова е много важно да бъдат определени внимателно от вокалния пе-
дагог. Преходните тонове създават у певеца известен дискомфорт, който се 
преодолява посредством т. нар „закриване“, което се явява естествен защитен 
механизъм на певческия глас, при който откритите гласни се заменят със за-
тъмнени. В моята лична работа с Гена Димитрова трябва да отбележа, че тя 
настояваше да започна да „окръглям“ преди сопрановия преход /„фа диез“/. 
Изискването ѝ беше да започна да окръглям още от „до“ на втора октава.

В поредицата от интервюта с ученици на великото сопрано като много ин-
тересно нейно изискване се открои още един детайл, който касае изграждане-
то и поддържането на една брилянтна вокална техника – „независимо дали 
пееш или не пееш на сцената, трябва да имаш една цяла партия от по-висок 
репертоар, за да поддържа техниката. Избери си и я пей периодично от време 
на време. И когато правиш това нещо и след това пееш Турандот или по-плът-
ните неща, гласът просто тече, лети просто. Тя казваше: „Имаш го, можеш, но 
никога не сядай върху тона, да удебеляваш. Това е най-голямата грешка“.32

За нещо подобно говори и друга ученичка на Гена Димитрова – Велислава 
Нинова – „Даже на мен ми забрани изобщо да слушам певици, които пеят 
драматичен репертоар. През цялото време ми искаше да слушам само 
Калас и Рене Флеминг и тези двете да ги имитираме до припадък. И колко-

31 Интеврю с Елена Баръмова, направено специално за целите на изследването
32  Интервю с Баясгалан Дашням, направено специално за целите на изследването
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то повече ú казвах, че ми е трудно, толкова повече тя настояваше точно 
това да слушам и точно такъв репертоар да пея. Защото като драмати-
чен глас, когато слушам друг драматичен глас, аз се увличам още повече 
от този драматизъм. Тя искаше да олекотим, да стават по-въздушни то-
новете, за да не натискам, да не форсирам, да мога да я овладея тази сти-
хия. Гена много ми помогна да освободя гласа си особено в преходите. При 
Гена нямаше преход в класическия смисъл на думата, какъвто разбират 
повечето педагози- ми, фа, фа диез. Точно обратното, тя смяташе, че пре-
ходите трябва да стават изключително, изключително подготвени и те 
не се отнасят до един два тона или полутона, а някъде от си бемол, си 
трябва да почне окръглянето на гласа, за да може да се получи естествено.“33

В настоящата статия нямам за цел да се изброят и анализират изчерпател-
но всички изисквания, които Гена Димитрова имаше към своите ученици по 
време на съвместната им вокална работа. Много от най-интересните нейни 
лични препоръки са направени при решаването на конкретни вокални про-
блеми в конкретни оперни партии. При всички положения бих могла обаче да 
кажа, че нейната система на преподаване лежеше на една много солидна ос-
нова, формирана на базата както на личния ѝ певчески опит, така и на целена-
сочената теоретична подготовка, която тя не прекъсна до самия край на живо-
та си. Въпреки това Гена Димитрова държеше да поднася своите знания без 
излишно теоретизиране, а посредством създаване на персонални усещания и 
на лични физически и интелектуални асоциации, които да работят индивиду-
ално в съзнанието на всеки отделен певец. Подход, който впрочем, е бил из-
ползван от проф. Христо Бръмбаров и при нейното изграждане като певица.

Библиография
1. „Гена Димитроваот А до Я“, автор Димитър Сотиров
2. В-к „Дневник“- интервю на Августа Манолева с Гена Димитрова, 28.06.2004
3. Интервю с ПетърДанаилов, направено специално за целите на изследването
4. Интервю с Елена Каралийска, направено специално за целите на изследването
5. Интеврю с ЕленаБаръмова, направено специално за целите на изследването
6. Дешифриран запис от личните ми уроци с ГенаДимитрова
7. Интервю с Баясгалан Дашням, направено специално за целите на изследването
8. Интервю с Велислава Нинова, направено специално за настоящото изследване

33  Интервю с Велислава Нинова, направено специално за настоящото изследване



64

РОЛЯТА НА УЧИТЕЛЯ ПО мУзИкА - ФАкТОР зА мУзИкАЛНОТО 
ВъзПИТАНИЕ НА дЕцАТА В ПРЕдУЧИЛИЩНА ВъзРАСТ

Елеонора Ем. Забунова
Резюме
Настоящата статия споделя личния опит на музикалния педагог в детска гра-

дина „Дружба” – гр. Асеновград. Целта на изложението е да се разкрият възмож-
ностите на музикално – образователния процес като целенасочена система за 
музикално възпитание на децата в детската градина. В тази система учителят по 
музика е действащ фактор.

Abstract
This article shares the personal experience of the music pedagogue in kindergarten 

“Drujba” – town of Asenovgrad. The purpose of the exhibition is to reval the possibilities of the 
musical education process as a purposeful system for musical education of the children in the 
kindergarten. In this system the music teacher is an acting factor.

Целенасоченото музикално възпитание започва в детската градина. В ос-
новата му е срещата на децата с музиката. Тези срещи трябва да са впечатлява-
щи, вълнуващи. В детската градина се поставят основите на траен интерес към 
музикалното изкуство, което навлиза все по-динамично в живота на хората и 
играе голяма роля за възпитанието на младото поколение.

Срещите на децата с музиката обогатяват, разширяват социалния опит и поз-
навателните възможности на децата. Те допринасят за изграждане на детската 
личност от най - ранна възраст. Чрез музиката детето се докосва до българските 
обичаи и традиции, съвременната българска и световна музикална култура.

В процеса на професионалното ми развитие като музикален педагог се 
стремя да се обогатявам както интелектуално, така и емоционално, тъй като в 
сновата на музикалното възпитание е емоционалната активност на детето. 
Забележителният български музиковед Генчо Гайтанджиев споделя „ ...ако ис-
каме словото да учи хората да живеят и нашите питомци да се стремят към 
доброто - да възпитаваме в младото сърце изтънченост, емоционална чувст-
вителност. Сред многобройните средства за въздействие върху сърцата на 
младите хора важно място заема музиката” [2, 7].

В условията на детската градина целите на музикалното възпитание се кон-
кретизират съобразно възрастовите особености и индивидуалните способно-
сти на децата. Образователното съдържание на направление Музика е насо-
чено към:

- Развитие на музикалния слух;
- Формиране на изпълнителски и слушателски умения;
- Формиране на музикално – слухови представи за музикално - изразните 

средства;
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- Запознаване с българския музикален фолклор;
- Формиране на интерес и желание у децата за общуване с музиката;
- Ориентиране към социалното предназначение на музиката.

За реализиране целите на музикално - възпитателната работа съществено 
значение имат музикалните игри. Играта е приоритет в живота на децата в дет-
ската градина и основната форма, чрез която детето разкрива и развива своя 
личностен потенциал, опознава света и се социализира в културната реалност 
на неговото съвремие.

Играта трябва да се играе винаги. Детето играе, защото играта му доставя 
удоволствие, свобода, удовлетвореност, самоутвърждение. Тя е необходима 
за детето, създава му радост от самото играене. През годините играта е заема-
ла почетно място във възпитанието на децата, но днес придобива още по-ва-
жно значение. Тя не е време само за приятни минути, но и за целенасочена 
педагогическа дейност.

Елементите на играта в педагогическото взаимодействие спомагат за по-
леко и достъпно усвояване на учебния материал, усвояване на музикално-
възпитателни и музикално-образователни задачи. Музикалните игри се из-
ползват като ценно педагогическо средство, чрез което се решават успешно 
редица задачи на възпитателно - образователната работа.

Ние, преподавателите по музика, трябва да се усъвършенстваме както ин-
телектуално, така и емоционално, за да придобием необходимите знания, 
нужни за нарастващата тенденцията към обновяване съдържанието на обуче-
нието по музика, традиционните форми и методи за музикално възпитание.

Учителят изработва своята методическа система на обучение, имайки 
предвид съвременните достижения на музикознанието и иновативните мето-
ди на обучение.  

Стремейки се да бъда различна чрез различни игри и занимания, основна-
та задача, към която се стремя, е провокиране на интерес, емоционално увли-
чане и любов към музиката у децата.

За гл. ас. д-р Антония Балева „…в процеса на обучението първостепенно 
значение придобива личността на учителя....той е в ролята на посредник, ме-
диатор между музиката и младите хора, към които е насочено образованието” 
[1,13].

Композиторът Иван Спасов счита: ”Преподавателят трябва да се стреми да 
знае всичко - за музиката и нейната универсална същност, за взаимовръзките 
ѝ с живота, пораждащи разнообразието от научни дисциплини, които ги изу-
чават. Само така той е в състояние да обучава и възпитава” [1,13].

Психическите особености на малките деца налагат учителят по музика да 
познава различни методически подходи и форми на работа, за да провокира 
и поддържа интереса им, непрекъснато да обогатява и обновява музикалния 
материал. Ако децата не бъдат стимулирани да обичат музиката, да се интере-
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суват и увличат от нея, всякакви опити за възпитание ще са неуспешни. Една 
от най-крупните творчески фигури в руската музика - Дмитрий Кабалевски, 
отбелязва: „Онзи, който истински е увлечен от музиката, който се интересува 
от нея и я е обикнал, той вече е под нейна власт и изпитва върху себе си ней-
ната покоряваща, могъща сила – независимо дали съзнава това или не” [3,15 ].

В този ред на мисли се появиха във въображението ми Нотичко и 
Петолинийка. Планирах да създам образи, с които децата да осъществят раз-
лично от ежедневното занимание по музикa. Целта ми бе незабравимо емо-
ционално преживяване, което да остане за дълго време в сърцата им. Въпреки 
малкото педагогически опит, който имам, искам да бъда иновативна и креа-
тивна. Планирах представление, което да бъде истинско предизвикателство 
за мен. Предварително обмислих сценария, подготвих мултимедия, на която 
да представя презентация, в която има различни въпроси и интересни задачи, 
съобразени с възрастовите особености на децата. С помощта на г-жа Мария 
Русева – старши учител в четвърта група на ДГ „Дружба” - гр. Асеновград, обле-
чени с атрактивни костюми, аксесоари и сценичен грим, представлявахме 
Нотичко и Петолинийка (снимка №1, снимка №2, снимка №3).

  

Първите впечатления, които предизвикахме, бяха възторг, ентусиазъм, лю-
бопитство към атрактивните костюми. Децата изучаваха с интерес дрехите, 
прическите, походката, говорът ни.
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Описание на ситуацията:
Основна цел: 
Провокиране на интерес към музикалната дейност в детската градина.
Задачи: 

- Да се затвърдят знанията за музикалните инструменти – пиано, акордеон, 
цигулка, гъдулка, кавал, гайда и тъпан.

- Да се развие и обогати музикално – творческата дейност на децата за чрез 
свирене на детски музикални инструменти – клавеси, барабанче, бърдуче, 
щракало и триангел.

- Да се изградят умения за правилно отношение към различните видове 
танци – валс, марш, хоро и ръченица.
Материали: музика за слушане ‘’Приспивна песен’’- В.Стоянов, изп. Р.

Жекова, ”Право хоро” – изпълнение на кавал, „Валс”- изпълнение на акордеон, 
„Синя песен” – музика Ж. Янкулова, текст М. Дългъчева – Въшебна пътечка към 
музиката, Трета и Четвърта подготвителна група. 

Дидактични материали – Дай Хаджис 501 занимания за деца, „Домашна му-
зика”, стр.110, 111.       

Ход на ситуацията:
Всички деца са настанени удобно във фоайето на детската градина, пред-

варително украсено и подготвено за целта, и посрещат Нотичко, който казва 
запъхтян: 

- Здравейте, здравейте деца. Аз съм Нотичко.Знаете ли защо ме наричат 
така?

Децата не могат да отговорят.
- Ще ви кажа защо ме наричат така. Защото обичам да свиря по ноти, да пея 

по ноти, обичам да играя с ноти, а най-вече, обичам да пиша ноти.
 А, знаете ли къде се пишат нотите?
Децата не отговарят.
- Те се пишат на петолиние, за това не мога без Петолинийка, моята сес-

тричка. Аз я търся, защото при нея остана писмото, в което пише в коя детска 
градина трябва да отида днес на гости и да покажа най-интересните музикал-
ни игри. А вие виждали ли сте моята сестричка?

Децата?
- Знаете ли какво, ще и се обадя по телефона!
Изигравам въображаем етюд за разговор с Петолинийка. Вървим с гръб 

една към друга и се търсим.
Петолинийка:
- Кой ли ми се обажда, я да видя! О, това е Нотичко, какво ли се е случило?!
Нотичко:
- Петолинийке, къде си?
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Петолинийка:
- Тук съм, идвам, не ме ли виждаш?!
Нотичко:
- Не те виждам, виждам едни красиви деца!
Петолинийка:
- И аз виждам красиви деца!
Нотичко: 
- Виждам много госпожи!
Петолинийка:
- И аз виждам госпожи!
Нотичко:
- И големи прозорци и врати виждам!
Петолинийка:
И аз виждам големи прозорци и врати…..
Нотичко и Петолинийка се сблъскват!
- А, Нотичкооо…..!
- А, Петолинийкее…..!
Нотичко:
- Това ли е детската градина, в която трябваше да сме Петолинийке?
Петолинийка:
- Ами не знам, Нотичко, тук при мен има едно писмо, в което пише: 
„В детската градина…………учим се, растем. Мама води ме с усмивка 

сутрин всеки ден. Силни сме и здрави, весели, добри. Скачаме, играем, това са 
нашите дни!”

Нотичко:
- Я, деца, гатанка! Кой ще я разгадае?
Децата казват, че това е откъс от химна на детската градина.
Нотичко:
- Еееее, значи всичко е наред, на точното място сме. Вие сте децата, на кои-

то трябва да покажа най-страхотните музикални игри. Нямам търпение да 
започваме!

Правя презентация на мултимедия с участието на децата.
Игра 1: „Познай инструмента на картинката”.
Предложих на децата 7 различни музикални инструмента. Целта ми бе 

формиране на представите за различните видове инструменти.
Игра 2: „как се свири на……….?”
Предложих на децата музикалните инструменти от Игра 1, но в тази игра те 

трябва да покажат как се свири на съответните музикални инструменти. Целта 
ми бе създаване на интерес и желание за участие в музикалната дейност.
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Игра 3: „Познай инструмента по мелодията”.
Предложих на децата 7 различни музикални инструмента, ‘’Приспивна пе-

сен’’ в изпълнение на Р. Жекова, пиано и ”Право хоро” – изпълнение на кавал.
Целта ми бе слухово и визуално разпознаване на класически и народни 

музикални инструменти.
Игра 4: „Любимите детски интсрументи на Нотичко”.
С различни детски музикални инструменти децата трябва да изпълнят 

следните творчески задачи:
•	 Покажи с клавесите как кълвачът почуква по дърветата;
•	 Покажи с барабанчето как бързо бяга Зайко Байко;
•	 Покажи с бърдучето как пеят птичките през пролетта;
•	 Покажи с щракалото как се счупват клоните през есента;
•	 Покажи с триангела как звънят звънчетата на еленчетата на Дядо Коледа.
•	 Целта ми бе да провокирам въображение, фантазия и оригинално мисле-

не, творческите способности на децата.
Игра 5: „за кой сезон се пее в песента?”.
Предложих на децата четирите годишни времена и „Синя песен” – музика 

Ж. Янкулова, текст М. Дългъчева. Целта ми бе да създам емоционалност и 
настроение

Игра 6: „какъв танц танцуват момчетата и момичетата на картинката?”.
Предложих на децата 4 различни танца – валс, марш, хоро и ръченица.
Целта ми бе затвърждаване на представите за жанровете валс, хоро, марш 

и ръченица.
Игра 7: „Познай танца по мелодията”.
Предложих на децата „Валс”.
Целта ми бе затвърждаване на представите за жанровете валс, хоро, марш 

и ръченица.
Игра 8: „музикални буркани”.
Лесен начин за композиране на музика заедно с децата. Приготвих 6 стък-

лени бурканчета, метална лъжица и шише с вода. Напълних бурканчетата с 
различно количество вода. Показах на децата как да експериментират с раз-
лични звуци, които бурканите издават при удар с лъжица.

Игра 9: „Оризови маракаси”.
Целта ми бе да покажа на децата как да направят в „домашни условия” ори-

зови маракаси, за да съпровождат с тях любимите си песнички.
Накрая поздравих децата за отличното включване в ситуацията и им пода-

рих ключът „сол”, като им обясних предназначението му. Когато ме изпращаха, 
децата ми отправиха многобройни покани пак да им бъда гост. Имаше още 
един резултат от ситуацията и аз особено се гордея с него: три от колежките 
ми, работещи в групите, ми споделиха огромния ентусиазъм, с който децата са 
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споделяли впечатленията си с родителите си. Търсели са подходящи материа-
ли, за да изработят собствени музикални инструменти вкъщи.

заключение:
Реализираният опит като музикален ръководител в детска градина 

„Дружба” – гр. Асеновград ми дава основание за следното обобщение: 
•	 В условията на детската градина ролята на учителя по музика за провоки-

ране на интерес към музикалното изкуство у децата е много важна.
•	 Колкото по-атрактивно е поднесен музикалният материал, колкото по-

иновативен е замисълът, толкова по-висок е постигнатият резултат.
•	 Използването на информационни технологии повишава качеството на 

поднасяне на музикалния материал. 
•	 Реализираната творческа идея за ситуация по музика стимулира интереса 

и желанието ми да търся нови възможности за личностно-професионално 
развитие.
„Музикалното възпитание има огромни възможности за интелектуално, 

както и за многостранно развитие на младите хора, и тези възможности обще-
ството е длъжно да оцени и използва целенасочено” [5,101].
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ИзкУСТВОТО НА pr-А И НЕгОВИТЕ ФОРмИ 
ПРЕз АНТИЧНОСТТА

Богдана Н. Кривошиева

„Само личност без човешки контакти и комуникации, т.е. отшелник, е без ПР.“

Франк Джефкинс 

Анотация: PR-ът като социална комуникация възниква в древността като вид 
превенция срещу криза и средство за поддържането на добрите взаимоотношения 
с боговете. Създаването на специални събития се превръща в един от най-същест-
вените приноси на античния празник в развитието на съвременните PR и реклама. 
Те се използват като инструмент за успешна пропаганда от властимащите. 
Безспорен пример за това е налагането на култа към императора, който извежда 
PR-а от контекста на религиозните обреди и ритуали и го трансформира в механи-
зъм за управление на политическо ниво.

Abstract: PR as a social communication was established during Antiquity, as a form of 
crisis prevention and a means of maintaining a favourable relationship with gods. The 
organization of special events is one of the most significant contributions of ancient 
celebrations to the development of modern PR and advertising. They are successfully used by 
the authorities as a tool for spreading propaganda. A clear example of this is the imposing of 
the cult to the Emperor, which removes the PR from the context of religious rites and 
ceremonies, and transforms it into a mechanism for political control.

В научната литература съществуват стотици определения за PR-а, колкото 
близки, толкова и различни като съдържание. Така например понятия като 
„убеждаване“ и „повлияване на мненията“ са използвани в американските оп-
ределения, докато британските учени ги считат „за територия на рекламния 
бизнес“ [9,c.204]. 

Опит да създаде универсална дефиниция прави американският изследо-
вател Рекс Хралоу, но както отбелязва В. Станев, той остава в историята най-
вече като учения, събрал 472 дефиниции [16,c.101]. Едва ли някога PR-ът ще 
получи своето универсално определение и причините за това са много. Една 
от тях е динамичната промяна на средата на живот, от която връзките с об-
ществеността са пряко зависими. Въпреки това в настоящата статия ще се оп-
итам да изясня някои функции и аспекти на PR-а, опирайки се на едни от най-
популярните определения, дадени към момента. От друга страна именно те 
ще послужат за репери в търсенето на паралели по времето на Античността.

Все по-често се говори за PR-а като „мениджърска функция“ [12,c.5-7; 
16,c.101], свързана с „управление на комуникациите“ [20] с цел постигането на 
„взаимно разбиране“ [9,c.205], „балансиране на интересите“ [3,c.331], „одобре-
ние“ [12,c.5] и „доверие“ [16,c.101], чрез които да се „повлияе върху обществе-
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ността“ [3,c.220], в полза на „собствените интереси“ [3,c.220]. Подобно е 
схващането и на Велин Станев, според когото връзките с обществеността са 
„способ за оказване на влияние върху мисленето“, както и „система за завою-
ване на популярност“ [16,c.43]. „Създаването на имидж“ е една от водещите 
представи за PR-a [16,c.43]. Самият произход на думата „имидж” идва от латин-
ското imago, свързано с глагола imitari – имитира, подражава. Според опреде-
лението на тълковния речник Уебстър, „имиджът е изкуствена имитация или 
промяна на външна форма, на какъвто и да е обект, особено на личност“ [18]. 
За Едуард Бернайс обаче понятията имидж и PR не бива да се свързват, тъй 
като PR-ът „работи с факти, позиции и действия, а не с илюзиите за тях“ 
[16,c.89]. Също така той допълва, че дейността на PR-а е насочена към „подо-
бряване на обществените представи“ за дадена организация или частно 
лице, не „в посока манипулиране и разкрасяване“ [16,c.89]. Същата позиция за-
ема и Франк Джефкинс, пояснявайки, че PR-ът не представя само положител-
ните страни, прикривайки „неблагоприятните явления“ [9,c.200]. Според него 
имиджът не може да бъде „измислен“ или „полиран“. Той „може да бъде само 
това, което е – благоприятен или не“, и само промяната на политиката или 
дейността на организацията е способна да му въздейства [9,c.202-203]. 
Доводите и на двамата звучат разумно и приемливо, с изключение на една 
малка подробност – бъркането на понятията имидж и репутация, които за ня-
кои изследователи са две различни концепции: „имиджът отразява множе-
ство асоциации, свързани с име на марка или компания, докато репутацията 
отразява цялостната оценка, отнасяща се до степента, до която фирмата 
се радва на добро име, а не до конкретната ú идентичност; фирмата може да 
избира имиджи, които са по-малко атрактивни за обществото, и все пак да 
се счита като имаща висока репутация; репутацията на фирма може да бъде 
накърнена, докато имиджът ú да остане непокътнат“ [13,c.36]. В подкрепа 
на това твърдение Лехтонен дава за пример репутацията на даден ресторант, 
която може да пострада, поради някаква незаконна дейност на собственика, 
но запазва имиджа си на заведение с добра храна [13,c.46]. Подобна връзка 
може да се направи и с някои артисти, които имат лоша репутация на хора, но 
с имидж на добри творци.

Именно работата на PR-а при накърнена репутация е да „канализира отри-
цателната енергия на масите в позитивна посока“ [16,c.45] с необходимите за 
целта инструменти. Тази извънредна ситуация е известна в науката като 
Kризисен PR, чиято първооснова се счита за „установяването на връзките с 
обществеността като обществено-приложима дейност“ [10,c.22].

И като обобщение, ако съберем в едно изречение разгледаните по-горе 
ключови термини, се получава следната синкретизирана дефиниция: PR-ът е 
мениджърска дейност, свързана с комуникациите, чиято цел е постигането на 
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взаимно разбиране, баланс на интересите, одобрение и доверие, необходими 
за оказване на влияние върху обществеността и завоюване на популярност, 
създавайки добра репутация, чието статукво силно зависи от инструментите, 
използвани по време на криза. По смисъл определението изглежда като едно 
от стотиците. Проблемът идва оттам, че всяка дефиниция цели изчерпател-
ност по отношение на дейност или функции на PR-а, бягайки от по-конкретен 
синтез. Сблъсъкът ми с тази тема, както и последвалото проучване, изгради в 
мен следната концепция за връзките с обществеността: PR-ът е възпитание на 
общественото мнение. Тук няма значение дали става въпрос за отношения 
между дадена организация и нейните публики или между човек и общество, 
дали е спонтанна или стратегически планирана дейност. Няма значение и как-
ви са сферите на влияние, както и поставените цели. PR-ът е универсален ме-
тод за въздействие върху масите.

Основни цели на pr-а. Двете основни цели на PR-а според Голдблат са 
информирането и убеждаването [7,c.277]. За Роланд Буркарт обаче целта не е 
само „информацията сама по себе си, нито пък че тя е насочена към постига-
не на някакво общо разбиране“ [4,c.27]. Като „идеални типа на влияние“ чрез 
комуникация той определя убеждаването и аргументацията. Убеждаването 
като стил на комуникация изисква предварителните мнения да бъдат предста-
вени като вече установени факти, а комуникаторите да внушат, че тези факти 
говорят сами за себе си и че проблемът вече е решен. Аргументираният тип 
комуникация се опира върху т.нар. влияние „да подкрепиш едно добре обосно-
вано прозрение“ [4,c.27]. 

Някои аспекти на pr-a. При определяне аспектите на PR-а също липсва 
консенсус. В тази връзка Велин Станев цитира няколко изследвания: на PRSA34; 
на руските учени Кондратиев и Абрамович; на Филип Китчън; на Скот Кътлип; 
на Панигиракис [16,c.46-48]. Повечето от тях посочват публичността, преса-
гентството, рекламата и пропагандата като основни аспекти на PR-а. 

Публичността е придобиването на известност в „резултат от акта на 
разгласа“ [9,c.199]. Създаването на събития е един от методите за постигане на 
публичност, като церемония за първа копка, прерязване на лента или откри-
ване на специални събития. Целта е да се представи в „благоприятна светли-
на“ дадена организация или конкретна личност [12,c.12].

Постигането на публичност е основната стратегия на пресагентство. То има 
за цел по-скоро да привлече вниманието на обществеността и медиите за ня-
каква кауза, организация или персона, отколкото да изгради разбиране. 
Подходът на пресагентите „се основава на теорията за определянето на при-
оритетите“ [12,c.16-17], което го доближава в известна степен с пропаганда-
та. Според Джефкинс, за спечелването на кауза или идея, пропагандата пре-
чупва информацията през собствените си интереси, а PR-ът работи за постига-

34  Американско PR общество.
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нето на взаимно разбиране. Въздействието върху аудиториите е най-важната 
част от пропагандна гледна точка [19]. Това се постига с помощта на митоло-
гична вяра, смятайки, че митът предизвиква силни емоции у хората [19]. Руси 
Маринов извежда няколко ключови думи, свързани с пропагандното въз-
действие: убеждаване, формиране на съгласие, слушане, конструиране на 
възприятията за света [19]. Въпреки големите сходства съвременните PR спе-
циалисти открито се разграничават от пропагандата. За Джефкинс това обсто-
ятелство не е съвсем недопустимо. Според него пропагандата е приложима за 
спечелването на поддръжници, но когато трябва да се постигне разбиране 
при осъществяването на конкретна политика или на мероприятия, се използ-
ват PR-техники [9,c.201]. От друга страна, съществува твърдението, че „социал-
ната комуникация и PR са едно и също“ [16,c.35]. А какво друго е пропагандата, 
ако не вид социална комуникация? В този ред на мисли може да се анализира 
до безкрайност. Ето защо ще се опра на едно правило в математиката, според 
което всеки квадрат е ромб, но не всеки ромб е квадрат. Перифразирайки ма-
тематическия принцип с PR-а и пропагандата, се получава следното определе-
ние: всеки PR е пропаганда, но не всяка пропаганда е PR. 

Предназначението на рекламата не се ограничава само за повишаването 
на покупателната стойност. Понякога тя се използва, „за да се контролират 
съдържанието, мястото и честотата на PR съобщенията в медиите“ 
[12,c.15]. В началото рекламата и PR-ът са отъждествявани заради факта, че и в 
двете сфери се използват едни и същи прийоми и методи за комуникация, а 
опитите за постигане на гласност са възприемани за скрита реклама, маскира-
на като информационни материали [16,c.270]. 

След разгледаните определения за PR-а, както и някои от основните му ас-
пекти, идва ред да обърнем поглед и към миналото, за да потърсим неговите 
първи форми и прояви.

Връзката между богове и хора - криза на доверието. В зараждането си 
празниците представляват специална религиозна церемония, която се из-
вършва публично и с участието на множество поклонници. Самата дума рели-
гия идва от латинския глагол re-ligo, означаващ „свързване отново“, „възстано-
вяване на връзката“ или „поддържане на връзка“. Другият смисъл на думата е 
„съвестност“, „добросъвестност“. И колкото и странно да звучи, в основата 
на тази връзка стои комуникацията, чрез която „договорните взаимоотноше-
ния се установяват върху основата на взаимност, като молбите и жертво-
приношенията призовават в замяна към благосклонност и благодеяния“ 
[6,c.53]. В миналото хората приписват на боговете всички опустошителни яв-
ления, като потоп, суша, земетресения или епидемии35, нарушаващи човешкия 

35  В книгата си „Раждането на боговете“ Иван Венедиков разглежда митове от религията на древните народи, свързани с потоп, подобен на този 
от Стария завет, но описан много преди него. В епоса за Гилгамеш например, главният герой среща безсмъртния Утнапищи, който с помощта на кораб 
успява да се спаси от потоп, изпратен от бог Енлил, за да накаже хората. Акадският „Епос за Атрахасис“ или „Когато боговете бяха хора“ разказва за 
създаването на хората, непочитащи боговете си, поради което са наказани от тях [5,c.32]. Шумеро-акадските легенди свързани с потоп намират отзвук 



75

космос. Подобни извънредни ситуации неминуемо пораждат кризи, а кризите 
– търсенето на средства за възобновяването на диалога с боговете чрез раз-
лични религиозни ритуали – жертвоприношения, молби, оброци. Това обсто-
ятелство поразително прилича на т.нар. Кризисен PR, познат в науката и в прак-
тиката на връзките с обществеността. Ето как се определя дадена криза в една 
организация: „неочаквано прекъсване на познатия, известен и традиционен 
процес на протичане на събитията“; „слабо вероятно събитие със силно вли-
яние, което е заплаха за съществуването и жизнените интереси на засегна-
та организация" [10,c.24-25]. В случая имаме криза в отношенията между бого-
ве и смъртни, което пряко застрашава живота на хората. Следствие от тази 
криза е оформянето на концепцията на древните празници. В потвърждение 
на това са т.нар. Антестерии36, създадени след опустошителен потоп, както и 
сценичните игри в Рим, организирани след разгара на голяма чумна епиде-
мия. Панелинските37 и гладиаторските игри също не правят изключение, тъй 
като възникват като част от погребалните обреди на видни мъже, чиято смърт 
сама по себе си е криза. 

Тези примери са напълно достатъчни в подкрепа на твърдението, че праз-
никът възниква като средство за противодействие по време на криза. Освен 
това един коментар на Реймън Блок ни подсеща, че всъщност дейността на 
хората, изпълняващи различни религиозни длъжности, силно наподобява на 
екипите, отговарящи за връзките с обществеността в една организация: „Рим 
винаги търси ефикасността и гаранцията за поддържането на мира с бого-
вете в разпределението на свещените дейности между жреците, колегиите 
или братствата в точно определени за тях области [2,c.493]. И още: 
„Ранната организация на римската религия с нейния точен календар и твър-
дата структура на различните ú богослужения не бива да скрива оригинал-
ността на ритуалите с архаичен произход, за които научаваме от различни  
текстове на историци и поети сред които devotio38 и evocatio39 се открояват 
с особена важност. Римляните прибягват до тях в периоди на криза, затова 
те най-ясно изразяват религиозната им психология“ [2,c.472].

В легендата за създаването на Елевзинските мистерии също се съдържа 
кризисен момент40, където ключова роля в неговото разрешаване изиграва 
Хермес41, който с основание можем да определим като комуникационния ме-

и в Гърция, в преданията за Девкалион и жена му Пира. Митът за създаването на остров Самотраки също е свързан с потоп [5,c.19-50]. Причината за 
предизвикването на подобно бедствие при различните народи се обяснява по един и същи начин – гневът на боговете.

36  Един от празниците, посветени на бог Дионис.
37  Общото название на игрите в Древна Гърция – Олимпийски, Питийски, Истмийски и Немейски.
38  Набожност, молитвеност, благоговение.
39  Призоваване, заклинание.
40  Деметра, богинята на плодородието, потъва в скръб, след като богът на подземното царство Хадес отвлича дъщеря 

ú Персефона. Отдадена на мъката си, Деметра спира да се грижи за природата, поради което по целия свят настъпва глад 
[11,c.51-55].

41  В шумеро-акадската религия функциите на Хермес са поверени на бог Папсукал. Принципно във всяка религия има 
по един бог-вестител.
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ниджър на боговете. В религията на много древни народи съществуват мито-
ве с подобен сюжет – отиването на бог, свързан с плодородието, в подземното 
царство, което води до криза на земята, а със завръщането му се възстановява 
и балансът42. Кризите, под формата на природни катаклизми, стимулират хо-
рата в изграждането на „концепция от ежедневни усилия в комуникацията“ си 
с боговете, известни като религиозни ритуали и празници. В тях хората откри-
ват онова „специално събитие“, чрез което да се поднови договорът и връзка-
та с боговете. Любопитен е фактът, че английската дума за празник celebration 
идва от латинската celebrate – „почитам“.

Днес специалните събития се оценяват от експерти и практици като уни-
версална комуникационна технология, която има силно въздействие върху 
аудиторията. Причини за това са директният контакт с избрани лица, емоцио-
налното въздействие на база на преживяването по време на събитието, както 
и доверието и емоционалната връзка, която се изгражда между организация-
та и аудиторията [21].

Изводът, който можем да направим, е, че празникът е специално събитие, 
създадено в резултат от породена криза или от необходимостта за поддържа-
нето на добрите взаимоотношения с боговете. Специалните събития в съвре-
менния PR са определяни като негов „ценен инструмент“ [7,c.277]. 

Според Л. Караджов има достатъчно основания, за да се счита, „че първо-
начално методите на връзките с обществеността са били прилагани имен-
но с цел да се овладеят стихийни, моментни кризи от различно естество, 
които са послужили като катализатор да бъде потърсена бърза и качестве-
на комуникация със заинтересованите от кризите аудитории“ [10,c.22]. 

Имиджът на градовете и специалните събития. Любомир Стойков опре-
деля за специално събитие онова, „което е планирано, организирано и прове-
дено с цел да се открои по особен запомнящ се начин така, че максимално да 
се засили важността и значимостта на съответния момент в живота и дей-
ността на организацията, да се провокира интерес към продукта или услуга-
та, които са в центъра на събитието“ [22]. В миналото организирането на 
общогръцки празници се поема от влиятелни и силни в икономическо и поли-
тическо отношение полиси, което в много случаи води до междуградско съ-
перничеството, подобно на това между Елида и Пиза, Арголида и Клеоне, 
Атина и Елевзина и т.н., както и борбата за неокория в римските провинции. 
Следователно спечелването на правото за организирането на даден празник, 
говори за високия авторитет и репутация на града-организатор. В наши дни 
домакинството на Олимпиадите се поверява на различни държави, но избо-

42  В представите на канаанци, хитити, хурити, аморейци и др. идването на гладните години се обяснява с победата на 
бога на смъртта Мот над бога на плодородието Баал. И обратно – с възкръсването на Баал настъпват плодородните години. 
В хитски митове пък богът на бурята Нерик доброволно се оттегля, разочарован от човечеството, „опетнено от кръв и 
престъпления“. Думузи е шумеро-акадският бог, чиято смърт носи злощастие на хората, финикийският е Адонис и т.н. 
Свързвайки вегетацията с присъствието на определен бог и замирането с неговото отсъствие, хората започват да пренасят 
този начин на мислене и върху сушите и наводненията, или върху гладните и ситите години [5,c.202-290]. 
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рът им не е на случаен принцип. Всяка от държавите-кандидатки е готова да 
направи големи инвестиции с ясното съзнание, че Олимпиадата е събитие, 
което дава възможност „за изграждане на имидж и за популяризирането на 
най-силните страни на една страна“ [17]. Нейният „чисто имиджов ефект е в 
основата на привличането на милиони участници, гости и спонсори“. За Соня 
Алексиева именно събития от този род „изграждат по нетрадиционен и ат-
рактивен начин лицата на марките, спомагат за раждането на легенди и за 
запомнянето на бранда. Творческите и техническите професии на милиони 
хора са в основата на най-известните световни събития, церемонии, спек-
такли и развлекателни индустрии. Рекламните лица от екрана и кориците 
на луксозните списания, VIP персоните от светските хроники, имената от 
спорта и шоу-бизнеса са част от пресъздаването на легендите“ [17]. Много 
специалисти определят специалните събитията като най-бързо развиващия 
се сегмент от пъблик рилейшънс стратегията [7,c.276]. Може би това е един от 
най-съществените приноси на античния празник в развитието на съвремен-
ните PR и реклама. 

Празникът като инструмент за пропаганда в култа към императора. 
Без съмнение налагането на култа към императора е един добър пример за 
успешна пропаганда. Причините за неговото създаване са породени от необ-
ходимостта за спечелването на легитимност, както и установяването на ста-
билност в нововъведеното еднолично управление43. Императорските посе-
щения в градовете са най-прекият път, по който е насърчаван диалогът с пода-
ниците на империята [1,с.273-274]. Така жителите получават възможност лич-
но да видят своя владетел и да го почетат, като празниците се явяват най-ва-
жната част от този диалог. Те все по-често играят ролята на политически ин-
струмент, използван от властта преди всичко с цел пропаганда [1,с.273-274]. 

Организирането на празници или даването на по-висок градски статут чес-
то съвпада с интензитета на военната активност в даден регион, което недву-
смислено показва използването им в имперската политика относно контрола 
на провинциите, тяхната „икономика и проверка на градския фиск“ [1,с.143]. По 
този начин императорът „разполага с лост за запазване на финансовата ста-
билност в градовете“ [1,с.143].

Празниците се оказват най-ефикасната стратегия за пропагандата в про-
карването на политически или религиозни реформи и идеи. Също така, те съ-
провождат сключване и подновяването на договори за съюзи, примирие, тър-
говия или друг вид споразумения. Чрез празниците се отбелязват победи, но 
също така се маскират и кризи, за да се отклони вниманието на масите от въз-

43  Пътят към единовластието в Рим разчиства Цезар. Неговите амбиции прозират още в началото на политическата 
му кариера. Ето какви сведения ни дава Плутарх за този период: „Харчел щедро и всички смятали, че срещу големите раз-
ходи получава краткотрайна слава. Но всъщност той купувал най-значителните неща на нищожна цена“; „...като едил изка-
рал 320 двойки гладиатори. И с другите скъпи празненства, театрални представления, шествия и пирове, които уреждал, 
той надминал всички преди него и така разположил народа към себе си, че всеки търсел нови длъжности и почести, с 
които да му се отплати“ [14,c.86].
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никналите проблеми. Неслучайно изразът  “Дайте на хората хляб и зрелища 
и те ще понесат всичко, което им наложите!“44 става водещо правило в рим-
ската вътрешна политика.

Публичност и „пресагентство“. Обожествяването на императорите се от-
разява и върху имиджа на самата титла. Този факт обаче се оказва недостатъ-
чен, за да се имунизира репутацията, която е различна при всеки владетел. Ето 
защо те започват целенасочено да изготвят стратегии, свързани с изграждане-
то на положителен образ като строителството на съоръжения, предназначени 
за удобството и забавленията на хората; устройването на игри или морски 
битки; процесии, по време, на които се презентира плячката от последната 
завоювана победа и т.н. Създаването на добра лична репутация се основава на 
грижата за народа и формирането на чувството в него, че е господар на 
света.

Във връзка с публичността и пресагенството ще разгледам два примера, 
които са достатъчно красноречиво доказателство за съществуването на тези 
аспекти на PR-а още преди две хиляди годни. Първият се отнася за Нерон, кой-
то извършва нещо забележително, използвано и до днес в политическите и 
бизнес средите за придобиването на популярност. Пристигайки в Ахая във 
връзка с провеждането на игри, организирани в негова чест, той решава да 
прокопае канал през Истъм45 като най-демонстративно прави първата копка 
на терена [15,c.224]. Фактът, че Светоний го описва шест десетилетия по-къс-
но, означава, че събитието е добило достатъчна публичност, за да бъде запом-
нено. Освен това историята е поместена в онази част на биографията на 
Нерон, за която авторът споделя, че „отчасти не заслужава никакъв упрек, а 
отчасти дори е достойно за големи похвали“ [15,c.224]. 

Вторият пример е свързан с откриването на Колизеума. По този повод им-
ператор Тит Флавий организира грандиозно специално събитие, подарявайки 
на римляните забавления в продължение на сто дни. Тогава е организирана 
може би първата лотария с билети, носеща на печелившия награди като роб 
или други предмети за бита [8,c.231]. Тук не би могло да се търси някаква мар-
кетингова стратегия, а по-скоро желанието на владетеля да се хареса на свои-
те поданици. В книгата си „Дванадесетте цезари“ Светоний споменава за една 
интересна подробност, която обяснява защо един от малкото наистина обича-
ни римски императори, е принуден още с възкачването си на престола да тър-
си средства и да изготвя стратегии, с които да спечели симпатиите на римския 
народ: „...едва ли има принцепс, поел властта с по-лошо име и при голяма 
обща неприязън. Подозирали, че е не само жесток, но и прахосник..., че е похот-
лив..., че е алчен, тъй като се знаело, че в съдебните процеси на баща си тър-
гувал с влиянието си и вземал подкупи; най-накрая открито го смятали и на-

44  Изразът в оригинал е „Circus et panem“ – цирк и хляб.
45  Това всъщност е осъщественият чак в края на XIX век Коринтски канал.
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ричали втори Нерон“ [15,c.302]. За по-малко от две години Тит успява да про-
мени общественото презрение във всенародна любов чрез справедливост, 
щедрост, нетолериране на фаворити, снизхождение към враговете и разбира 
се, зрелищни игри. Макар и кратко, неговото управление е пример за успеш-
ното изграждане на връзки на доверие с обществеността, завоюване на попу-
лярност и създаване на добра репутация. Негови са думите „Никой не бива да 
се разделя тъжен с принцепса“ [15,c.303]. 

Допускам, че кръгът от съветница на всеки император е изготвял страте-
гии не само в завоевателната или друга държавна политика, но и в добиването 
на популярност, и в създаването на положителен образ на самия император 
чрез събития, осигуряващи добър отзвук сред римския народ. Логично е да се 
предположи, че хората са били предварително известявани за всяка предсто-
яща поява на императора. Тези обстоятелства значително се доближават до 
дейността на пресагентите днес.

В заключение само ще добавя, че празникът като средство за комуникация 
в политическата дипломация през Античността спомага за по-лесното изграж-
дане на връзки на доверие между владетел и империя и действа като анесте-
зия върху гражданската чувствителност по време на криза. Налагането на кул-
та към императора от своя страна извежда PR-а от контекста на религиозните 
обреди и ритуали и го трансформира в механизъм за управление на полити-
ческо ниво.
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ТРАкИйСкАТА ФОЛкЛОРНА ОБЛАСТ И НЕйНОТО 
ПРЕдСТАВЯНЕ В УЧЕБНИцИТЕ ПО мУзИкА СПОРЕд НОВАТА 

УЧЕБНА ПРОгРАмА

Николета Ганчева Маринова
Резюме:
В географски план Тракия е една широкообхватна област, която заема почти 

цяла Централна и Югоизточна България и притежава огромно фолклорно богат-
ство. В тази статия обект на внимание е Тракийската фолклорна област като пе-
сенност и инструментално изкуство, диалекти, обичаи и традиции. В този ред на 
мисли се прави съпоставка между музикалното битово и автентично изкуство то-
гава и „новият стил” на музициране, намиращ израз в лицето на сватбарските със-
тави. Уповавайки се на народното музикално творчество, което предлага Тракия, 
целта на статията е да представи авторското виждане по проблема до каква сте-
пен то е застъпено в сега действащата учебна програма по музика за пети клас, 
какво предлагат учебниците по музика и доколко учениците се запознават с твор-
чеството на народа и по-конкретно на Тракийската фолклорна област.

Abstract:
Geografically, Thracia or Thrace circumscribes a large territory. It includes the southern 

and southeastern parts of Bulgaria, and it is known for its significantly rich folklore. This article 
will introduce you to the Thracian Folklore Region with its songs and music instruments 
representing their own distinctive character, dialects, customs, and traditions. Thus, a 
comparison will be drawn between folk music art and ancient folk art. Then, the modern 
element will take place in today`s Folk Wedding Musicians Art. With the analysis of Thracian 
Folk Arts, this article will explore the new artistic visions and the stimulus to integrate folk 
classroom education into 5th Grade Music Textbooks` curriculum; to follow how it is presented 
in the textbooks; to see to what extent the students are introduced to people`s art and 
specifically, the Thracian Folklore Region.

Никой проблем не може да бъде напълно изчерпан и изследван. Без значе-
ние доколко задълбочено е разглеждан, винаги остават неща, живeли със 
своето време и останали дълбоко в миналото на всеки един народ. Такава е 
песенната традиция на Тракия, необятна, богата и с голяма история и минало, 
което трудно може да бъде изследвано до край. В тази статия се проследява 
нейното битуване и характеристики, които я отличават от останалите области 
на България, и как я обвързват с общото минало и история на страната. В му-
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зикалния свят на Тракийската фолклорна област от 1890 година се налага 
практиката на едни по-различни състави – т. нар. „сватбарски оркестри”, които 
предизвикват интереса на музикалната аудитория и българското общество. 
Тази практика е отразена в новата учебна програма по музика за общообразо-
вателното училище и се превръща в един „нов стил”, с който учениците в пети 
клас се запознават и изучават.

Въпреки попадането на някои части от подножието на Родопа планина в 
Тракийската фолклорна област, Родопите се обособяват като отделна фол-
клорна област, притежаваща своите характерни черти като обреди, традиции, 
песенно и инструментално изкуство. В тези „ниски” райони на планината се 
усещат явни взаимовлияния в музикално отношение, породени от непрестан-
ното движение на преселници от двата края. Друг район, носещ собствения си 
музикален облик, бит и култура, е Странджа, която попада в пределите на 
Тракия. Поради този факт тя е смятана за подобласт на Тракийската, но това не 
я прави никак по-малко самостоятелна като диалектика и фолклор. Напротив, 
този район притежава особено специфичен и присъщ само за него певчески 
маниер, мелодика, бит, диалект и изпълнителски стил. 

В Централна Тракия маниерът на изпълнение е по-открит и гърлен, харак-
теризира се с точно, ясно и конкретно отчитане на тоновете в орнамента. 
Характерни са плавните гамовидни движения в орнаменталния стил, докато в 
Странджа са типични низходящи скокове на малка терца при изпълняване на 
орнамента и последвалото дълбоко вибрато, съчетано с по-мека и „галеща 
звучност”. Друг регион, попадащ в пределите на Тракия, е Пазарджишкият, 
който още по-ясно се откроява от тракийския маниер на пеене и мелодика. 
Пазарджишкият край е наречен преходен, понеже попада на границата между 
Тракия и Шоплука. Поради това взаимовлияние и взаимодействие между два-
та фолклорни диалекта „тресенето” и „провикването” като маниери, присъщи 
за Шопската фолклорна област, се наблюдават и в Пазарджишкия край. Това 
прави фолклора на Тракия още по-богат и разнообразен.

Вземайки предвид историческите влияния по нашите земи още от векове-
те пр. н.е. до днес, фолклорът постоянно търпи промени. Историята на една 
държава влияе пряко върху бита, нравите и обичаите на народа. Следователно 
историята променя живота на народа, който формира и създава народната 
традиция и фолклора ни. Следва един доста дълъг във времето период на ос-
манско влияние върху европейските земи, от които доста потърпевша се 
оказва и България. Този период на петвековно владичество оставя своите 
дълбоки следи върху бита и фолклорното творчество на българите. Човек не 
твори, защото трябва, той бива емоционално повлиян от дадени събития, 
действия и неволи на времето, които, въздействайки върху неговата душев-
ност, сътворяват най-красивите шедьоври на българската народна музика. 
Действията, случките, събитията от онова време могат да се нарекат „катализа-
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тор” за създаването и обогатяването на българската традиция и песенност. Те 
намират отзвук в творчеството на народа, разгръщането на неговия дух за 
свобода и запазване на „българщината”.

Редица учени и фолклористи, които изследват връзката история – фолк-
лор и по какъв начин едното влияе на другото, представят обосновано своите 
възгледи и мнения. Джуджев твърди, че целият музикален фолклор, не само 
музикално-песенното творчество, се развиват и променят непрекъснато – „не 
стоят в замръзнало състояние” [3, 16]. Друго мнение споделя писателят 
Максим Горки, според когото „фолклорът съпътства историята” [3, 23] или чрез 
създаването на песни, приказки, легенди и т.н. се претворяват исторически 
събития и исторически образи. Историята е свързана с фолклора до там, че 
народните песни отразяват значителни събития и промени в обществото и 
държавата. Още по-обстойно бива разгледан въпросът по отношение на връз-
ката на историята с фолклора от акад. Соколов, който твърди, че той не може 
да бъде периодизиран. [3, 24]

Тракия притежава богата палитра от песни, които могат да бъдат класифи-
цирани по тематика и функция. Те биват обредни, седенкарски, исторически, 
епически, трудови, трапезни, протоколни и т.н. Има песни, предназначени 
конкретно за даден празник или обичай.

Инструментариумът на Тракия включва инструментите кавал, гъдулка, висо-
ка „джура” гайда, по-рядко тамбура и тъпан. Кавалът е широко застъпен, понеже 
допълва пеенето на певците и в повечето случаи свири мелодията, докато певе-
цът пее. Протяжните, бавни и богато орнаментирани мелодии на кавалджиите 
се пренасят в песните на Тракия. Освен песенното богатство и жанрово разноо-
бразие тази област притежава и доста развито инструментално изкуство.

С течение на времето обстоятелствата налагат промени в състава на на-
родния оркестър, а редом с него се променя и стилът на пеене на някои из-
пълнители. В музикалното изкуство на Тракия навлизат сватбарските оркес-
три, чиито инструментариум, включващ кларинет, саксофон, цигулка, бас ки-
тара, акордеон, комплект барабани, синтезатор, измества мекото и галещо 
звучене на битовия народен оркестър с по-силно и гръмко. Това рефлектира 
и върху стила на пеене на певците и става причина за обособяването на два 
стила на музициране в Тракия – автентичен и сватбарски. 

Много фолклористи и музиканти изследват и описват живота на сватбарски-
те музиканти от Тракийската фолклорна област. Един от тях е акордеонистът 
Тодор Бакалов, който в своята книга „Сватбарските оркестри” (1993) старателно 
разглежда този нов стил на тракийската народна музика и представя едни от 
най-видните и изявени нейни представители. „Очевидно с тези инструментални 
групи се изгражда нов тип народна и масова художествена култура”[1, 9].

Още през далечната 1890 година започват да се формират първите сват-
барски състави главно в района на гр. Първомай, а по-късно и в Чирпанско, 
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Хасковско, Сливенско и Старозагорско. „Сватбарските оркестри са остро кри-
тикувани от изследователи, журналисти и редактори в държавните медии за-
ради изпълняваната от тях музика, която авторитетните „държавни експерти” 
дефинират като кич, цигания, нечиста, самоцелно виртуозна, циркаджилък”[7, 
424]. „Някои среди дори не ги признаваха за музиканти и предлагаха тяхното 
ликвидиране, а камо ли да се допуснат до концертния подиум”[1, 9]. Въпреки 
трудностите „новият стил” успява да се наложи на родната сцена, а освен това 
става търсен.

Названието „сватбарски оркестри” се налага от слушателите на тези съста-
ви и групи. Според Дона Бюканан, професор по музикология в Тексаския уни-
верситет (САЩ), сватбарските оркестри се отнасят към групата на модерните 
оркестри. Тя конкретно ги характеризира като „градски инструментални групи 
с модерни (западноевропейски) музикални инструменти за представяне на 
народна музика.” Музиката на сватбарските народни оркестри покорява сър-
цата на публиката, а тяхната музика се определя като „виртуозна инструмен-
тално-изпълнителска” и „емоционална импровизаторска стихия.”[7, 426]. 
Сватбарските музиканти се превръщат в любимци на публиката, със свой стил, 
изключително голяма техничност и изпълнителско майсторство, което бива 
признато и до днес. Музиката им може да се нарече музика без рамки и огра-
ничения, музика на сърцето и душата, музика, която е потребност на нас – хо-
рата на Балканите и нашия емоционален балкански дух и манталитет.

Особеностите на музикалния фолклор на Тракия са част от знанията, които 
учениците в общообразователното училище получават във връзка с глобал-
ната тема за българската народна музика. Тези знания са подкрепени с богат и 
разнообразен музикален материал, предвиден за изпълнение и възприемане 
в учебниците по музика за пети клас.

Учебникът на издателство „Изкуства” 2017 (авторски колектив: Диляна 
Мичева, Любомира Христова, Пепа Запрянова) представя Тракийска фолклор-
на област доста изчерпателно и интересно за подрастващите. Обръща се вни-
мание на подобластта Странджа, засегната е нейната песенност, традиции и 
обичаи като игрите на „Филек” и обреда за Нестинарството. Представени са 
характерните размери и танци за областта и едни от нейните именити изпъл-
нители - Вълкана Стоянова и нейната песен „Женала дюлбер Яна” като пример 
на безмензурна песен от Централна Тракия и „Снощи си минах, мале ле, край 
селото” на Калинка Згурова като песен за изпълнение от подобластта 
Странджа. Народните инструменти, типични за Тракия, са илюстрирани, което 
дава възможност на учениците да осъществят по-добра връзка между визуал-
ната представа за инструмента и неговото темброво звучене.

В учебника на издателство „Булвест 2000” 2017 (авторски колектив: 
Елисавета Вълчинова-Чендова, Пенка Марчева, Ваня Ангелска, Теодора 
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Ватева-Балабанова) информацията относно придобиване на нови знания е 
поднесена разбираемо и подредено. Музикалните инструменти отново са 
илюстрирани, а песните за пеене в клас са из репертоара на певците Денислав 
Кехайов и Йовчо Караиванов. Авторският екип отделя внимание на сватбар-
ските оркестри и музикалните инструменти, които са характерни за тях – „Днес 
се използват класически инструменти като кларинет и акордеон”[2, 56] … „На 
традиционната тракийска сватба свирят инструментални групи – „сватбарски 
оркестри“, прочути със своя майсторлък”[2, 58]. Като пример за слушане е 
предложена безмензурната песен „Даньова мама” из репертоара на Бинка 
Добрева, която запознава учениците с една от най-известните и слушани пес-
ни в Тракия, представя им безмензурната песен и нейния богато орнаменти-
ран стил.

В учебника на издателство „Просвета” София 2017 (авторски колектив: Вяра 
Сотирова, Росица Драганова, Галунка Калоферова, Здравка Матеева) темата за 
Тракийската фолклорна област е широко разгърната. На нея са отдадени цели 
осем страници от учебника, които представят границите на областта, хората, 
размерите, музикалните инструменти, безмензурните песни и обичаите. 
Споменати са и сватбарските състави и тяхната принадлежност – „Много попу-
лярни в Тракия са и т. нар. „сватбарски оркестри”, които свирят по събори, 
сватби и празници. В тях кларинет, акордеон, цигулка, китара, саксофон, син-
тезатор, барабани понякога се съчетават с кавал и гайда. Всеки от музикантите 
демонстрира своето майсторство, като вплита в общото изпълнение виртуоз-
ни солови мелодии.” [8, 62] Засегната е и подобластта Странджа, обредът нес-
тинарство и игрите „Филек”. Като песни за пеене са предложени „Походих, 
мамо, погледах” за Тракия и „Мари Марийко”за Странджа. За слушане са под-
брани „Тракийски танц” в изпълнение на Оркестър за народна музика на 
Българското национално радио и песента „Калиманку Денку”, представена по 
два различни начина – като солова песен, изпята от народната певица Янка 
Рупкина, и като хорова обработка за женски народен хор на композитора 
Красимир Кюркчийски. Това дава възможност на учениците да се запознаят 
освен със соловото и с хоровото изкуство и стил, представящо още по-изящно 
магията на българската народна песен, да правят съпоставка между соловото 
и хоровото музициране и да добият по-ясна представа за едногласното и мно-
гогласно пеене.

Още един нов учебник, одобрен от Министерството на образованието и 
науката през 2017 година, е този на издателство „Просвета плюс” (авторски ко-
лектив: Пенка Минчева, Петя Пехливанова, Красимира Филева, Светла 
Христова). В него представената музикално-теоретична и допълнителна ин-
формация за областта засяга основни знания, които се очаква да бъдат придо-
бити, предложени по доста опростен начин. Заложените песни и материал за 
слушане компенсират текстовата информация в учебника. Много от примери-
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те за слушане и песните за пеене са представени с нотен текст, което позволя-
ва на децата да проследяват мелодическото движение и да добиват чрез слуха 
и зрението си представа за дължината и височината на тоновете в една 
песен.

Разглеждайки представените четири учебника по музика за 5 клас, може 
да се обобщи, че предвидените знания, умения и отношение относно 
Тракийската фолклорна област са адаптирани и предложени във вид, който 
осигурява максималното им „оползотворяване“ от учениците, но са синтези-
рани по различен начин. В едни учебници се залага на изобилието от теоре-
тична информация и по-малко музика, в други – обратното. Текстовата част за 
придобиване на нови знания е съобразена с възрастта на учениците и е пред-
ставена ясно, конкретно и точно. Музикалните примери за слушане и пеене са 
интересни и заинтригуващи, което буди емоционалност и възхищение у деца-
та и чрез тях те успяват да усвоят различните неравноделни размери и харак-
терната мелодична линия на областта. Забелязва се, че в два от изброените 
четири учебника се обръща внимание и на сватбарските оркестри, като се 
прави разлика между битовия автентичен оркестър и сватбарския, включващ 
и класически инструменти.

Въз основа на цялостното изложение може да се обобщи следното:
Учебната програма по музика за пети клас отделя значително внимание на 

раздела „Българска народна музика”, а Тракийската фолклорна област заема 
достойно място в цялостното представяне на тази глобална тема. Това дава 
възможност на учениците да усвоят различните стилови особености на отдел-
ните области и да опознаят фолклора на България.
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ВРъзкАТА мЕЖдУ СТИЛА НА мИСЛЕНЕ И СТИЛА 
НА УПРАВЛЕНИЕ НА АРТОРгАНИзАцИЯТА

Александра Ю. Гаджева
В настоящия доклад се разглеждат типовете мислене и връзката им с управле-

нието на арторганизацията. Тези различни типове правят артмениджъра успе-
шен, защото усъвършенстват лидерските му качества, разширяват кръгозора му 
и му помагат при вземането на решения и отстраняването на проблеми.

This report discusses the types of thinking and their relationship with the management of 
art organization. These different types of thinking make the art manager successful because 
they improve his leadership, broaden his horizons and help him in making decisions and 
problem-solving.

Ключови думи: типове, мислене, връзка, управление, арторганизация, артме-
ниджър, лидерски качества, решения

Key words: types, thinking, relationship, management, art organization, art manager, 
leadership, decisions

Човекът възприема света около себе си предимно с очите, които са него-
вият прозорец към света. Те са устроени така, че в действителност не възпри-
емат цялостната картина на това, което ние смятаме, че виждаме. Човешкият 
мозък има способността да добавя липсващото в картинката от свои минали 
преживявания. Така той запълва празнотите и ние „виждаме“ завършен образ. 
Човешкото съзнание, от своя страна, има свойството да преработва образи, 
когато нямаме достатъчно информация за конкретен обект, съзнанието из-
ползва актуални и минали свои преживявания. Наборът от представи, които 
притежава, му помага да се ориентира в заобикалящата го среда и да насочва 
човешкото поведение. С помощта на образите, които съставя, то се приближа-
ва максимално до действителността и многообразието на обектите и явлени-
ята, които го заобикалят, както и на техните характеристики. Да се съзнава е 
процес, в който се използват представите и образите. Когато човек усети по-
требността от конкретен продукт или услуга, той си изгражда определена 
представа за възможните източници, чрез които може да си набави нужното 
му. Представата, от своя страна, не се припокрива с реалния образ на предме-
та или явлението. Това е субективен образ, едно идеално отражение, което 
изразява оценката и отношението на човека към този предмет, постепенно 
прерастващо в мислене.

Някой би казал, че мисленето е резултат от възпитанието, от семейните 
традиции и ценности. Разбира се, безспорно, то се базира на тях, но личността, 
която се стреми да се развива, го променя именно под влияние на образова-
нието. Считам, че моделирайки достатъчно мисълта си, ние се развиваме ка-
чествено, което ни прави професионалисти, независимо с какво изберем да 
се занимаваме.
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Дори бих направила нещо като формулировка, която гласи следното: ми-
сленето води до определено поведение, поведението – до събития, а събити-
ята – до нов тип мислене.

„Както мислим, така се държим, а каквото е поведението ни, такива сме и 
ние. За да отведете себе си и организацията си на следващото ниво, трябва 
винаги да мислите отвъд него.“ – Томас Ф. Чапман, председател и главен изпъл-
нителен директор, Equifax, Inc.

Мениджърът трябва да умее не само да ръководи, напътства и насочва, но 
и да активира мисълта си, да я направи гъвкава дотолкова, че да е способен да 
се справя във всяка една ситуация, защото при наличието на толкова разноо-
бразни и непрекъснато усъвършенстващи се технологии, знанието е вече лес-
но достъпно, съответно е по-важно как го усвояваш и предаваш и по-конкрет-
но – ръководителят, като олицетворение на организацията, трябва да е макси-
мално адаптивен и да борави свободно с информационните ресурси.

Именно в това се състои връзката между стила на мислене и стила на упра-
вление - как мениджърът реагира в дадена ситуация, какъв подход избира, за 
да организира и координира дейностите по най-ефикасния начин. Заради 
това практически задачата се решава под определящото въздействие на пре-
плитащи се фактори като традиции, лидерски надмощия, обществен натиск, 
концептуални и парични влияния отвън и др. За да не бъде изборът случаен и 
с непредвидени последици, той трябва да се съобрази с определен механи-
зъм на диагностика и евентуална реформа в някое от звената на 
арторганизацията.

Не е и възможно приложението на един-единствен критерий за ефектив-
ност, което превръща задачата за оптимизация в многокритериална.

Чрез ежедневните решения и стъпки за развитието на арторганизацията 
той подрежда пъзела на своя индивидуален стил, който в повечето случаи е 
съвкупност от няколко от познатите ни такива.

Ако един мениджър е прекалено дързък, той би допуснал много грешки, 
но и ако е прекалено предпазлив – също. 

Стилът на мислене, който се характеризира освен с опредметяването си 
чрез говорене и писане, се изразява и в надвербални знаци като езика на тя-
лото, излъчването и походката на човека, дори и тембъра на гласа. 
Комуникационните умения включват уменията за диалог, за презентиране, за 
дискусия, за убеждаване. Те се характеризират от стила на мислене, от въ-
трешната увереност на ръководителя. Той трябва да е ориентиран към стиму-
лиране на екипа не само заради печалба, но и за осъществяването на дълго-
срочна цел, като например – устойчивост в уловията на пазарната 
обстановка.

Така може да се определи дали и работата на арторганизацията е ефектив-
на - низ от управленски решения, но и подбор на екипа, за да не настъпи хаос.
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 Законът за похлупака гласи: „Лидерската способност определя нивото на 
ефективност на човека.“ Ако лидерът е лош, похлупакът му е ниско, а ако е 
страхотен – високо. Мисленето е похлупакът над потенциала, а поддържайки 
го в растеж, непрекъснато ще надрастват онова, което правят. 
Правилната нагласа в мисленето, изисквана от дългосрочната перспектива, 
никъде другаде не е от такова значение, както при въпроса как ние самите 
определяме успехите си. Хората обикновено са склонни да измерват успеха в 
термините на печалбата, отразена в пари или поредица от финансови показа-
тели като доход от продажба или като чист приход. Финалната равностметка е 
тъкмо това – пресмятането на съотношението между днешните печалби и 
загуби.

В настоящия доклад се разглеждат много типове мислене, които могат да 
изведат арторганизацията до успех при прилагането им в управлението ѝ.

За да могат да виждат визията преди другите и да преценяват ситуациите, 
вземайки предвид множество променливи, лидерите трябва да мислят ма-
щабно, да откриват не само проблемите, но и възможностите пред тях. 
мисленето от позицията на голямата картина поддържа целенасочеността 
в действията, подпомага работата в екип, не позволява рутината да завладее 
работата. 

Ако лидерът култивира този тип мислене, ще свикне да се учи от провалите 
си и да прегръща и разнообразни идеи, както и да борави с тях. В артменидж-
мънта например това ще го оформи като новатор.

Мислещите по-всеобхватно разширяват светогледа си, като се стремят да 
учат не само от всяко свое преживяване, но и от тези на другите – клиенти, 
служители, колеги. Колкото е по-голямо многообразието от преживявания, 
толкова по-голям е потенциалът за успех, дори и в най-трудните 
обстоятелства.

Фокусираното мислене помага за концентриране върху проблемите, за 
разработване на най-добрия метод за усъвършенстване на производствения 
процес на продукта, улеснява достигането до адекватно решение, привнася 
яснота в целта.

Чрез брейнсторминг могат да се родят много добри идеи, но за да станат 
страхотни , трябва да им се осигури достатъчно време за фокусиране. Колкото 
е по-труден проблемът или въпросът, толкова по-продължително фокусирано 
мислене е нужно за решаването му.

Вярно е, че съсредоточаването върху една-единствена идея за дълъг пе-
риод може да се окаже фрустриращо, но в никакъв случай не е безполезно, 
защото резултатът от него почти винаги е положителен.

Артмениджърът трябва да е селективен, а не изчерпателен във фокусира-
нето си, което означава да посвети време на задълбочено мислене в четири 
области: лидерство, творчество, общуване и преднамерена работа в мрежа.
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Прогресът не бива да се позовава на средностатистическото мислене.

- Непопулярното мислене понякога е неоценено, непризнато и погрешно 
разбирано.

- Непопулярното мислене съдържа семената на визията и възможностите.

- Непопулярното мислене е нужно за целия прогрес, защото популярното 
води до ограничение и посредственост.
В една организация всяка традиция първоначално е била добра идея, а 

може би революционна, но в бъдеще може да не е такава. Най-големият враг 
на утрешния успех понякога е днешният, т. е. ако не се съпротивляваме на 
собственото и общоприетото мислене, няма да настъпи промяна. 
Един от най-ползотворните начини да се излизане от нормата на собственото 
мислене е правенето на нововъведения.

Успешните лидери ценят силата на колективното мислене, защото то е по-
бързо, по-иновативно и по-зряло от соловото и го практикуват в организаци-
ите си. Подбират екип от хора, които ценят другите, имат опит в процеса на 
сътрудничество, те са емоционално спокойни и сигурни, и добри в обединя-
ването на умствените си усилия. Тези ръководители събират подчинените си, 
които да споделят с тях мислите си, и хвалят повече идеята, отколкото източ-
ника ѝ, а всеки служител, който има желание да допълва идеите на колегите 
си, а не да се конкурира с тях, има положителен принос за организацията. 
В резултат от колективното мислене между подходящите хора често се появя-
ва чудесна синергия, тъй като тя произтича от съвместната работа.

Когато при планирането се има предвид най-лошият възможен сценарий, 
отрицателните рискове могат да се минимизират. Реалистичното мислене 
води до съвършенство в лидерството и управлението, защото от него се из-
влича сигурност и увереност. То изисква от хората да се изправят пред реал-
ността, съответно те започват да дефинират целта си и да опростяват практи-
ките и процедурите, което води до по-висока ефикасност. Помага им да при-
емат лидера и неговата визия.

Лидерите, които са развили схватливостта да мислят реалистично, не раз-
читат на късмета, разбират разликата между важните решения и онези, които 
са просто необходими в нормалния ход на бизнеса, извеждат организацията 
си на позиция, от която постигането на победа е много вероятно, а това води 
до увеличаване на доверието към тях.

Рефлективното мислене предпазва от прибързани преценки, превръща 
опита в прозрение, изяснява голямата картина и поставя идеите в по-точен 
контекст. Мениджърите прекарват време в рефлективното мислене, докато си 
правят самооценка дали са отговорили на собствените си очаквания (често 
по-високи от нормалните) и докато разсъждават върху отзвука от презентаци-
ята си – реакцията на аудиторията, обратната връзка, която са получили.
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Стратегическото мислене обуславя постигането на една не толкова хао-
тична, гладко ръководена организация, в рамките на която всеки един има 
идея накъде отива предприятието и какъв е индивидуалният принос за него-
вото развитие. Все пак, когато се говори за значението му, дългосрочното 
стратегическо мислене отделя победителите в конкурентната надпревара от 
губещите. Това става, като се засилват шансовете на компанията да вземе на-
време правилни фундаментални решения. Фирми, които систематично пре-
минават през периоди на стратегически анализ, са по-способни да се справят 
с промените в околната среда, отколкото съперниците им, които действат на 
принципа на реакцията. Това е така, защото рекционният мениджмънт не поз-
волява навреме да се анализират неочаквано появили се проблеми и техните 
дългосрочни ефекти. Стратегическото мислене поставя мениджърите начело 
на играта, като им предоставя възможността да осъществят повечето анализи, 
преди съответните проблеми да са възникнали. Тогава относително лесно 
спомага предизвикателните ситуации да бъдат поставени в рамката на анали-
за и бързо да се достигне до едни рационални и добре премислени решения.

Изводът е, че стратегическото мислене осигурява основата за анализ и 
разбиране на бизнеса. Мениджърите, които мислят стратегически, могат ви-
наги да съпоставят онова, което се случва в настоящето, с натрупания предхо-
ден опит и да постигнат едно по-добро разбиране от това, което иначе биха 
могли да имат за дългосрочните ефекти от непосредствените действия и ре-
шения. Още повече, че те могат да направят това по-добре от конкурентите, 
които не мислят стратегически.

В допълнение - стратегическото мислене предпазва от скъпоструващи 
грешки на ранния етап на бизнеса или преди той да е стартирал.

След като разполага със стратегията, мениджърът трябва да се увери, че 
сътрудниците му действат според нея. В идеалния случай всички членове на 
екипа трябва да осмислят голямата цел, както и индивидуалната си роля за 
постигането ѝ. Трябва да знаят личната си основна цел и как тя способства за 
постигане на основната цел на организацията.

мисленето за резултатите не може да е едноактно събитие. Необходимо 
е да се вгради в система на работа, общуване и постигане, защото никой друг 
тип умствена преработка не може да помогне да бъде пожънат пълният потен-
циал на мисленето. Постигането на мисленето за резултатите трябва да е на-
чин на живот, в противен случай ще изпраща противоречиви послания.

Творческото мислене привлича хората към арторганизацията и води, от 
една страна, по пътя на изобретяването, а от друга – подсказва нововъведе-
ния, чрез които старите неща да се правят по нов начин, следователно се оф-
ормят нови решения, които да добавят стойност.

Инструкторът по мениджмънт сър Антъни Джей казва: „Нетворческият ум 
може да долови погрешните отговори, но е нужен творчески ум, за да долови 
погрешните въпроси“.
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В заключение. Лидерите, които са добри в мисленето, разработват ре-
зервни планове, които им дават алтернативи. Наслаждават се на свобода, коя-
то другите не притежават, и именно затова те са тези, които влияят и водят 
останалите. Промяната в мисленето помага на арторганизацията да се прид-
вижи от оцеляването към прогреса. Овладяването на различните типове ми-
слене способства мениджърът да компенсира слабите си страни и е страхотна 
инвестиция за самия него, но и най-големият подарък, който той може да даде 
на своя екип, тъй като представлява дарът на неограничения потенциал.

Използвана литература:
1. Лашър, У. – „Стратегическо мислене за дребния бизнес и неговите пордразделения“, София, „ЛИК“, 
2001 г.
2. Максуел, Д. – „Мислене за промяна: Единадесет мисловни умения, които ще ви изведат до успеха“, 
София, „Класика и стил“, 2006 г.

мЯСТОТО НА кРЕАТИВНОСТТА В ОБУЧЕНИЕТО ПО кИТАРА

Йоана С. Тихолова
Думата креативност е обвързана с английската – creative – изобретателен. От 

една страна самата дума може да бъде разбирана като създаване на иновация, а от 
друга - да е ориентирана към използване възможностите, които ни се предоставят 
за създаване на определен продукт, който успешно подпомага работата ни като 
преподаватели. Обективен факт е, че всяко съвременно дете прекарва по-голяма 
част от времето си в училище. Така то общува повече със социалната среда, откол-
кото със семейната. Именно затова излиза на преден план проблемът за добрия 
преподавател, който трябва да се впише както в ролята на учител, така и на ро-
дител и приятел. Точно това е и причината учителят да бъде креативен в търсе-
нето на подходящи начини за справяне с този проблем, като основната идея е уче-
никът, по време на своето обучение, без напрежение и с помощта на преподавателя 
си да се справя успешно с усвояването да учебния материал. 

The word “creative” comes from English language. It’s meaning can be associated with 
being innovative in your work or using everything needed to create a helpful product to use in 
our work as teachers. Now days children spend most of their time at school not being able to 
speak to their parents as much as needed. That’s why the most important thing here is having 
the best teacher that should also be both parent and friend who can react properly in each 
situation. This is the case when the teacher should become creative in searching the best way 
to do his job and help the student deal with school work without any problems. 

Какво е значението на думата креативност? Тя произлиза от английски – 
creative – изобретателен. Може би достатъчно ясна дефиниция за това все още 
не съществува. Известни са само различни аспекти в самото тълкуване. От една 
страна, самата дума може да бъде разбирана като създаване на иновация, а от 
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друга - да е ориентирана към използване възможностите, които ни се предоста-
вят, за създаване на определен продукт, който успешно подпомага работата ни. 
Обобщено, думата има смисъл на „творчество“, „иновация“, „изобретяване“. 

Как креативността намира място в обучението по китара? Преди да дадем 
отговор на този въпрос, е подходящо да уточним каква е ролята на преподава-
теля в обучението. 

Да си преподавател е сред най-трудните професии. Учителят е условно 
създател на всички останали професии. Той е този, който изгражда основите 
на лекаря, на полицая, на музиканта, на компютърния специалист със своята 
всеотдайната и високо професионална работа. 

Дейността на всеки преподавател не се ограничава само и единствено в 
преподаването на учебен материал, който е заложен в учебна програма. Всеки 
учител следва да обича децата и своята работа. Нужно е да притежава усет, 
подход и вещина, да се отнася по начин, който стимулира, мотивира и дава 
резултати. Детската психика е деликатна материя. Подход, който е неуместен, 
може да нанесе трудно поправими вреди. Всяко дете носи уникална индиви-
дуалност. То притежава различни положителни и отрицателни страни, качест-
ва, темперамент, интереси. Учителят е онзи, който открива и се съобразява с 
всичко това. Не е възможен само един универсален подход или дидактичен 
процес. Идеята и задачата на педагога (особено по изкуства) е да поощрява 
уникалността, защото точно тя е белег, който впоследствие формира истински 
артист. Сред причините учителството да е една от най-отговорните професии 
е също и това, че той, преподавателят, трябва да познава децата и да знае как 
да подходи към всяко едно от тях. Обективен факт е, че всяко съвременно 
дете прекарва по-голяма част от времето си в училище. Така то общува повече 
със социалната среда, отколкото със семейната. Авторитетен фактор в социал-
ната среда е учителят, особено в началното обучение, когато детето е още не-
ориентирано в училищната среда и има нужда от най-много внимание. 
Преподавателят „огрява” пътя на детето, изслушва го, съветва, помага. 

Общият портрет/професиограма на педагога, естествено, прелива в образа 
на учител „по”… Това е човекът, който преподава знания и опит в определена, 
специфична област. Разбира се, това не е лесна задача. Педагогът следва да вла-
дее до съвършенство материята и начините да я направи достъпна за децата. 
Сред учащите не всички са еднакво мотивирани или талантливи. Това поставя 
определени задачи и предизвикателства пред учителя. Времената се променят, 
както и бързината на възприемане, реакциите, способността за концентрация, 
което дава отпечатък и върху дидактическите подходи. Освен обаяние, учите-
лят следва да притежава гъвкавост и информираност, изобретателност, с които 
да намери правилните начини, за да покаже колко прекрасен е предметът, по 
който преподава, или поне да привлече вниманието и интереса на детето.

В този контекст креативността е незаменим помощник. „Сухото“, скучно, 
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рутинно преподаване не винаги дава добри резултати. Светът активно се раз-
вива, технологиите също, а с тях и децата. Информационната среда и непре-
къснатият контакт с нея налагат огромно разнообразие в учебните часове и 
често сменяне на дидактичните дейности. Смяната и разнообразието от дей-
ности ангажира и активизира вниманието, а също съдейства за усвояване на 
различни елементи от учебния материал.

Известни са редица начини, които разнообразяват заниманията и са пред-
ставени достатъчно интересно за децата, а и за техните преподаватели, което 
от своя страна провокира желание за работа и развитие.

Разнообразна е проблематиката при занимания на деца с музикален ин-
струмент (в по-тесен смисъл – с китара). Повтарянето, преговарянето, усвоя-
ването на нов материал (технически и художествен) са важни елементи от 
обучението, но често в процеса на работа възникват различни трудности, 
които са свързани с ритъма, мелодията, художественото представяне на му-
зикалното произведение и др. Тези трудности понякога се решават с тради-
ционни средства, но също в помощ могат да бъдат и по-нестандартни начи-
ни. Последните са плод на изобретателността и креативността на педагога. 
Давайки положителни резултати, тези начини могат да формират или да бъ-
дат основа за формиране на нови дидактически подходи в обучението. 
Основната идея е използването на творчески подход в обучението с цел уче-
никът, без напрежение, с помощта на учителя, да научава всичко онова, кое-
то е нужно за правилното му развитие. Един от проблемните елементи е ри-
тмиката. Трудностите възникват следствие неясната ритмична конструкция 
на фигурите. Известно е, че ритмична фигура се изпълнява с точно опреде-
лено разпределение на тоновите трайности във времето. Ритмуването или 
тактуването не винаги показват достатъчно ясно как това може да се случи. 
Сред по-нестандартните и креативни начини за подпомагане на ритмичния 
усет са следните:

- „прохождане” на ритъм;
- съчиняване на мелодия по зададен ритъм;
- съчиняване на ритъм по зададена мелодия;
- отбелязване на различните ритми по определен начин.
- прилагане на игрите „Машина за ритъм“, „Домино“, „Парола“ и „Къпкейк 

парти“;
 „Прохождане” на ритъм
В тази „игра“ първоначално се определя „проблемното място“. Например, 

ако трудността се изразява в правилно изпълнение на ритмична фигура три-
ола, то задачата на ученика е да „извърви“ триолата, наставляван или чрез де-
монстрация от преподавател. Включването на движенията в крайниците в ра-
ботата значително подпомага успешното запомняне на конкретна информа-
ция. „Прохождането” първоначално се концентрира само върху една ритмич-
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на фигура. След като тя се усвои добре, във втори етап на работа с този начин 
се включват и други ритмични фигури. Така се изостря чувствителността на 
детското възприятие към различните ритми и открояването им един от друг. В 
третия етап се прохожда цяла фраза от музикалното произведение, което уче-
никът изпълнява. Добре е да се включи и отброяване на глас в съответния 
размер, пляскане с ръце или друг начин за прибавяне на пулсация към рит-
мичните фигури или адаптация към определен размер. 

Съчиняване на мелодия по зададен ритъм
При този начин на работа се акцентира върху личното творческо участие 

на детето. Така то от ученик се превръща в творец. Именно това активизира 
вниманието му и засилва желанието за работа, както и развива креативността 
у него. Работата протича при следната последователност: задава се определе-
на ритмична фигура (например четвъртина с точка и осмина); изяснява се пра-
вилното ѝ изпълнение; учащият съставя няколко такта изцяло с този ритъм. 
Следваща стъпка е поставяне на изискване ученикът да измисли мелодия по 
зададен от нас ритъм или по ритъм, съставящ музикално произведение, което 
той изпълнява. Възможно е преподавателят да направи листчета с различни 
ритми и да остави ученика да избере, подреди, а след това и да композира 
мелодия по съответния ритъм. Такъв начин на работа способства за придоби-
ване чувство за значимост у детето. Допринася също за развиване на неговите 
музикално-слухови представи, за по-цялостно разбиране на различните рит-
мични фигури или модели, за тяхното по-умело и сигурно усвояване, за раз-
гръщане на творчески умения. При възможност неговото вече готово и прове-
рено от преподавателя произведение може да бъде изпълнено на концерт с 
пояснение, че е изцяло съчинено от детето. 

Съчиняване на ритъм по зададена мелодия
Този начин на работа е сходен с по-горе описания, но тук личното твор-

чество излиза на преден план. Учителят задава мелодия или избира такава от 
учебника по китара и оставя на ученика да измисли ритъм. Този ритъм може 
да съдържа по-особени фигури, които затрудняват ученика, както и такива, 
които затвърждават наученото до момента. 

Креативните начини на работа могат да се обвързват с познати за децата 
игри. Пример за това са:

домино с нотни стойности
Доминото с нотни стойности е една обикновена игра на домино. Тук раз-

личното е, че доминото не е с числа, а с нотни стойности, нарисувани отгоре. 
Може да се играе от двама (учител и ученик или двама ученици), а може да се 
играе и с повече хора, по отбори, което дава отражение върху емоционалния 
елемент и води до силен интерес. Това провокира бързото мислене на детето 
и подпомага музикалното му развитие.
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„Парола“
В тази игра учителят задава определена ритмична фигура като парола. Той 

свири или отброява ритмично последование. Децата (детето) слушат внима-
телно. Те реагират с определен жест или дума, когато чуят паролата. 
Препоръчва се думата да отговаря на заглавието на ритмичната фигура, но 
също може и да е любим предмет, цвят, животно за децата. Такава игра разви-
ва освен метро-ритмичните способности, също и музикално-слуховите уме-
ния на учениците.

„машина за ритъм“
Тази игра може да се изпълнява от двама или повече участници. Идеята е 

първият участник да зададе един основен ритъм, използвайки определена 
сричка, като след това един по един учениците се включват със свои ритми, 
звучащи заедно. Когато всички деца се включат, се оставят да звучат за кратко 
заедно, за да слушат внимателно какво се получава, а след това едно по едно 
започват да се „изключват“ от машината. 

„къпкейк парти“
Името на тази игра събужда голямо любопитство еднакво у учители и уче-

ници без значение от възрастта. Името идва от английски език и се свързва с 
добре познатия на децата десерт „къпкейк”. „Къпкейкът” е съставен от тяло, за-
ливка и черешка за украса. От картон учителят изрязва отделните части и ги 
оформя по своя представа за десерта. В тялото написва наименованието на 
ритмичната фигура или нотната стойност, в заливката се рисува начинът, по 
който се изписва на петолинието, а в черешката – времетраенето. Частите се 
разбъркват и задачата на ученика е да ги събере заедно, така че да са поставе-
ни правилно, образувайки „къпкейк”. Самата идея за формата на този десерт 
провокира вниманието на детето. То е пленено от начина, по който изглежда. 
За по-добри резултати при изработката учителят може да използва различни 
цветове, блясък или други украшения. 

В изпълнението на музикални произведения по-малките ученици чес-
то се сблъскват с проблема за неясните нотни знаци и съответствието им 
със звучащите тонове. За подпомагане развитието на процеса „научаване 
на нотите“ могат да се препоръчат следните креативни методи на работа и 
игри: Оцветяване на еднаквите ноти, „Китарна закачалка”, „Море от ноти“, 
„Цветя“.

Оцветяване на нотите
В началното обучение по китара нотите се изучават по струни и позиции. 

Упражненията включва от 2 до 8 тона. За осигуряване на по-лесно запомняне 
е препоръчително ученикът да оцвети всеки един тон с определен цвят. За 
тази цел може да бъде разработено цяло пособие, което да подпомага начал-
ните школи. Друг начин е ограждане на различните ноти с различни геомет-
рични фигури или цветове. 
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По такъв начин ученикът запомня коя нота коя е и впоследствие няма про-
блем с изпълнението ѝ. Друг положителен елемент е универсалността на на-
чина (може да се прилага при по-малки и при по-големи ученици).

„китарна закачалка“ 
Задачата на учителя е да подготви на лист гриф на китара. Учениците, от 

друга страна, трябва да поставят кабърче, магнит или подходящ друг предмет 
на зададено от преподавателя място от грифа, където се предполага за зазву-
чи конкретен тон. 

„море от ноти“
В тази игра, учителят разпръсква на една маса листове, на които е нарису-

вал предварително петолиние със съответна нота или наименованието ѝ. 
Задачата, която е поставена на ученика, е да си изтегли, като с въдица от море-
то, листче и да отговори коя е написаната нота или на коя линия от петолиние-
то се пише. 

„цветя“ 
Учителят подготвя цветя, като отделя цвета от стъблото. На стъблото се 

пише наименованието на някой от тоновете, а на цвета – къде се изписва на 
петолинието. Идеята е детето да ги комбинира правилно, като може освен то-
нови имена да има и други музикални термини, които ученикът да „съедини“. 
Експериментирането с цветове подпомага играта и засилва интереса на 
ученика. 

Телевизионно шоу
При тази игра учителят събира повече ученици и започва да им задава въ-

проси, които са с различна трудност. Въпросите могат да са свързани с наиме-
нованията на частите на инструмента, могат да бъдат инструментални или му-
зикално-теоретични, музикално-исторически. Идеята е учителят да показва 
снимки и да задава въпроси като: „Коя част от инструмента е това?“ или „Какъв 
е правилният начин за изпълнение на тази ритмична фигура?“, „Тази постанов-
ка правилна ли е?”, „Какво изисква правилната постановка при свирене“, 
„Правилно ли е поставена ръката върху грифа, струните, клавишите?” и др. по-
добни. Децата ще бъдат подтикнати да мислят бързо, като за награда ще полу-
чават точки. Може да се играе също с отбори. 

Изучавам китара от почти девет години, а с музика се занимавам от преду-
чилищна възраст. Моето обучение премина през няколко учебни заведения. В 
живота си съм имала възможността да работя с най-различни хора и препода-
ватели. Смело мога да твърдя, че използвах достатъчно продуктивно всичките 
тези години, за да изучавам преподавателската дейност. Внимателно изслед-
вам всяка стъпка и подход на учителите и за всички тези години отсях качест-
веното от некачественото преподаване и продуктивната работа от непродук-
тивната. Срещнах преподаватели, чиято страст видимо не беше преподаване-
то, но срещнах и такива, които даваха душата си за нас – учениците. Въпреки 
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всичко и от двата вида научих по много. Но най-вече научих това, че аз трябва 
да бъда „Преподавателят”. Бях силно вдъхновена да предам знанията си на по-
малките, акцентирайки върху грижата за тяхното емоционално състояние. 

Макар и с недостатъчен педагогически опит, смятам, че продуктивната ра-
бота в час се обуславя от удобството на ученика. Той следва да бъде предраз-
положен да работи, да говори, да изразява себе си. В този смисъл креатив-
ността е мощен помощник на педагога. Той следва да прецени колко инфор-
мация е нужно да предаде и начините, по които това може да се случи, за да не 
предизвиква негативни усещания у детето (чувство, че детето не може да се 
справи с материала, неувереност, болки в ръцете или тялото). Учителят следва 
да култивира добра атмосфера, да мотивира, да възпитава във взаимно дове-
рие и уважение. Всичко това се реализира с помощта на творческия подход, 
който води до възникване на емоционален интерес, провокация на креатив-
ните възможности у детето и забавлението. Такъв подход гарантира успешно 
и пълноценно занимание по музикален инструмент. 

Използвана литература:
http://www.classicfm.com/discover-music/latest/teach-children-music-theory/the-lyrical-treasure-hunt/- 
Единадесет креативни методи за преподаване
http://www.teachingideas.co.uk/musical-elements- Игри, свързани с проблемите в ритъма.
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АНТОН РУБИНЩАйН: „мУзИкАТА И НЕйНИТЕ 
ПРЕдСТАВИТЕЛИ”

Александра Ю. Гаджева
В настоящия доклад се прави преглед на книгата „Музиката и нейните предста-

вители (Разговор върху музиката)“ (изд. 1891) на Антон Рубинщайн и коментар вър-
ху акцентите ù. Дават се и кратки сведения за автора ù, както и за музиколога Иван 
Камбуров, направил превода ù на български език (изд. 1919). Изложените възгледи на 
Антон Рубинщайн като значима фигура за музикалното изкуство, проследяващи 
развитието на музиката и нейните специфични особености при различните епохи 
и композитори, се явяват като събирателен център на актуалните проблеми и на 
днешната музика и разбиранията ни за нея. 

This report reviews the book “Music and its masters (A conversation on music)” (1891) by 
Anton Rubinstein and offers comments on its highlights. It also provides brief information about 
the book’s author, as well as about the musicologist Ivan Kamburov who translated it into 
Bulgarian (1919). The views of Anton Rubinstein, an influential figure in the musical art, follow 
the development of music and its peculiarities among different epochs and composers, and 
prove to be a meeting point for the current issues of today’s music and our understanding of it.

Ключови думи: Антон Рубинщайн, Иван Камбуров, Музика, Инструментална/о, 
Композитори, Бах, Бетховен, Шуберт, Шопен, Глинка

Key words: Anton Rubinstein, Ivan Kamburov , Music, Instrumental, Composers, Bach, 
Beethoven, Schubert, Chopin, Glinka

В проучването си върху музикалния публицист, историк, критик и лекси-
кограф, хоров диригент, учител по музика и воeнен капелмайстор Иван 
Камбуров (1883-1955) и трудовете му, попаднах на преведената от него книга 
„Музиката и нейните представители: (Разговор върху музиката)“ на Антон 
Рубинщайн (1829-1894) – основоположника на професионалното музикално 
образование в Русия (учител и на Пьотр Йлич Чайковски), в най-голяма степен 
допринесъл и за откриването на първата консерватория в страната – в Санкт-
Петербург, 186246.

Иван Камбуров, добре известен в миналото, но почти забравен днес, е 
следвал теория и композиция при едни от най-изявените музиканти в 
Лайпцигската консерватория, а по-късно (1929-1930) е предприел научна оби-
колка в Париж, Брюксел, Берлин, Виена, Будапеща. Бил е активен участник в 
музикалния живот на България – поставя началото на музикални сказки в 
София през 1919 г., а след това става инициатор и организатор на Първите 
музикални тържества във Варна.

46  За повече информация за А. Рубинщайн давам следните линкове към добри и общодостъпни източници: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Рубинштейн,_Антон_Григорьевич, https://en.wikipedia.org/wiki/Anton_Rubinstein, https://www.
britannica.com/biography/Anton-Rubinstein, http://www.bach-cantatas.com/Lib/Rubinstein-Anton.htm, http://www.
jewishencyclopedia.com/articles/12921-rubinstein-anton-grigoryevich.
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Любопитно е да се прочете какво е написал именно Иван Камбуров за 
Антон Рубинщайн в своя „Илюстрован музикален речник“: „Като пианист, Р. се 
нарежда между най-великите, неговата мощна игра, страстният му и пламен 
темперамент, и необикновена сила на израза са възпламенявали до крайни 
предели слушателите му. В областта на композицията Р. също създава нещо 
значително, което е в стила на романтиците (немски), но носи белега на него-
вата страстна и избухлива натура.“ [1, с. 7]

Към Иван Камбуров и към Речника му ме насочи проф. д.н. Конов (в хода на 
обучението ми в НБУ), а за книгата на Рубинщайн „Музиката и нейните пред-
ставители” ми сподели, че е била високо ценена от Константин Станкович 
(един от преподавателите му по пиано и култура), който изрично му я дал да я 
прочете, че да си я и преснима. (За Константин Станкович повече можете да 
научите тук: https://yavorkonov.alle.bg/за-явор-конов/константин-станкович/).

„Музиката и нейните представители“ е налична в Интернет на цена от 15-20 
лева, в зависимост от състояние и търговец; откривам и факсимиле на корица-
та ѝ с автограф на Боян Пенев47.

Обръщането ми към Антон Рубинщайн (наричан „бащата на руския пиани-
зъм48”, сюблимиращ руската и европейската музикални култури от своята епо-
ха) и неговата книга, а чрез нея – към неговата личност и възгледи, намирам за 
актуално, като имам предвид и биографията му „Антон Рубинщайн. Живот в 
музиката”, написана от Филип Тейлър. [6]

„Музиката и нейните представители” на Антон Рубинщайн, издадена на 
руски в 189149, е издадена в българския ѝ превод на Иван Камбуров почти 30 
години по-късно – през 1919 г. (преди почти 100 г.!) от първото издателство за 
чуждестранни преводи в България „Г. Д. Юруков“. [7] Издателството, първона-
чално под името „Мозайка от знаменити съвременни романи“, е основано от 
солидно образованата София Юрукова през 1909 г., с цел да се изгради добър 
литературен вкус у българския читател и верен поглед върху редица майсто-
ри на художественото слово. [8]

Книгата представлява дълъг (71 стр.) и същевременно изключително интере-
сен разговор между Рубинщайн и една дама, чието име не е посочено. Виждайки 
бюстове само на 5 определени композитори (Бах, Бетховен, Шуберт, Шопен и 
Глинка), тя остава учудена защо именно те присъстват в помещението, където е 
на гости. Това отключва един дълбоко смислен разговор, разискващ конкретни 
въпроси за състоянието, развитието и класифицирането на музиката, но не под 
формата на суха историографска справка, а на буден диалог.

47  Вж. http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/38641824-b386-4e74-937b-c774c20a0d5c?tk=OGQYJLOGTnSTe8d0w
goNXAAAAABa1KGJ.hIExYse6wBgVFKf1J4wYxw.

48  Вж. https://www.wqxr.org/story/anton-rubinstein-father-russian-pianism/.  Не мога да не спомена и брат му Николай 
Рубинщайн (1835-1881, пианист и диригент, основател на Московската консерватория и пръв неин директор).

49  Рубинштейн, Антон: Музыка и ея представители. Разговоръ о музыке. Москва, Юргенсон, 1891 (в същата година е 
издадена и в Петербург и във Варшава). В интернет е налично и изданието ú от 2005, което показва актуалността ú и акту-
алността на интереса към нея: http://glierinstitute.org/ukr/study-materials/2/rubinshtein.pdf. Има издание и от 2017 година: 
https://www.labirint.ru/books/563589/. Ето линк и към факсимилета на книгата в превод на английски и немски език, и двете 
издания може би от 1892: http://imslp.org/wiki/Die_Musik_und_ihre_Meister._Eine_Unterredung_(Rubinstein%2C_Anton).
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В настоящия доклад гореспоменатата книга се разглежда изцяло, като се 
акцентира върху конкретните ѝ смислови ядра. Впечатлена от възгледите на 
Антон Рубинщайн, реших, че от дистанцията на времето, е интригуващо – а и 
актуално – да бъдат представени те пред аудиторията. Доколко те се съотна-
сят с днешните ни разбирания и дали са приложими в момента, е видно и от 
моите коментари.

Рубинщайн счита, че композиторът е възможно да изрази различните ду-
шевни настроения единствено в инструменталната музика, докато пишейки 
опери, се стреми да получи по-бърза обществена оценка, защото операта е 
по-разбираема за публиката. Според него операта е второстепенен жанр, тъй 
като използва текст, който не може да илюстрира „препълнената с чувства 
душа“ [2, c. 3], а и човешкият глас ограничава мелодията, докато инструментът 
– не. За да може публиката да открие красотата на симфонията и да ѝ се насла-
ди, е необходимо да е предварително подготвена още от ранна възраст с по-
мощта на семейството и учителите.

Подкрепям напълно тази теза. Семейното възпитание и училищното обра-
зование са главните фактори, формиращи музикалната култура на един човек. 
Ето защо е нужно тя от рано да бъде култивирана и чрез атрактивни методи 
като употребата на новите технологии, които освен да обсебват, могат да бъ-
дат и доста полезни.

Музиката е отзвук от времето, събитията и културната обстановка, по-точ-
но инструменталната, има свой собствен език, който изпълнителят трябва да 
може да тълкува в написаното от автора и да го предаде на слушателя.

По отношение на програмната музика Рубинщайн е убеден, че всеки ком-
позитор привнася определени емоции и настроения в творбата си, които 
може да означи чрез „едно общо название, т. е. пътеводна нишка за изпълни-
тел и слушател“ [2, c. 7], но не е съгласен с умишленото „звукоподражание на 
известни неща и събития – това е допустимо само в смисъл на наивно и комич-
но“ [2, c. 7], а като причина изтъква, че повечето пиеси носят програмно значе-
ние, за да бъде улеснена публиката и да не се налага да им дава наименования, 
като най-често издателите принуждават композитора да даде такива на про-
изведенията си50, но практиката показва, че авторът невинаги съумява да под-
бере правилните, позовавайки се на характера на отделна част или мотив, но 
не и на цялостната творба. Също за облекчаване на слушателя във вникването 
в изпълнението са се обособили като стереотипни названията: ноктюрно, ро-
манс, баркарола, капричио и др. 

Антон Рубинщайн нарича времето до втората половина на XVI век „доисто-
рично” [2, c. 9 ].

Произведение на изкуството според него е това, което съдържа не науч-
ността, а душевността. В органното творчество на Фрескобалди той вече от-

50  Или направо самият издател слага програмни наименования, често и без знанието на композитора, например след 
смъртта му.
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крива артистичност, както и художественост в това за виржинал и клавесин на 
Бул и Бърд. Разбира се, той посочва влиянието от католическата църква, про-
тестантството в църковната музика и другото направление – светската, повли-
яна от дворцовия блясък. Това са първите опити в инструменталната музика, 
изразяващи нещо.

Като значителни автори в областта на сюитата във Франция Рубинщайн от-
белязва Купрен и Рамо, а в Италия, където църковната музика процъфтява, 
постепенно изместена от новия жанр – операта, открояващи представители в 
този ранен етап на развитие на инструменталната музика са Корели и 
Доменико Скарлати.

В Англия също преобладава вокалната музика, най-вече мадригалът и хо-
ровата песен, но за съжаление единственото име, прославило до този момент 
тази страна, е Хенри Пърсел.

В Германия музикалното изкуство не е толкова разгърнато, за разлика от 
Италия до появата на двамата колоси Хендел и Бах.

Естествено, вторият е несравнима, фундаментална фигура, но Рубинщайн 
не отрича и достойнствата на Хендел. Макар и живели по едно и също време, 
музикалният им изказ не е сходен, защото (както знаем) характерите, начинът 
и условията им на живот са били абсолютно противоположни, съответно това 
се отразява в творчеството им. Асоциира Бах с храм, а Хендел с дворец.

Възхищението му от Бах е провокирано не само от огромното инструмен-
тално наследство, което ни е завещал, но и от личностните му качествата – 
скромен, сериозен и дълбоко религиозен човек. Споделям мнението на 
Рубинщайн, че е погрешно Бах да бъде свързван предимно с фугата, защото в 
неговото творчество тя не е схоластична форма, а може да изразява всякакви 
настроения, в нея има величие и недостижима простота, както и изумителна 
прелест и съвършенство, които са налице и в останалите му творби, особено в 
тези за орган.

„В инструменталната кантилена на Бах има повече задушевност, отколкото 
в която и да е било оперна ария или църковен напев.“ [2, c. 14 ]

С тези двама композитори завършва първата епоха на музикалното изку-
ство, а за родоначалник на втората Рубинщайн приема Карл Филип Емануел 
Бах, като олицетворение на прехода, в който се прокарват нови пътища за 
композиране и се прокрадват последващите „хайдновска приветливост и на-
ивност, моцартовска сърдечност и искреност, дори бетховеновски драмати-
зъм и хумор.“ [2, c. 16 ]

Колко показателно, че с музиката на Карл Филип Емануел Бах за Рубинщайн 
започва новата епоха в музиката; периодът на музиката на Карл Филип 
Емануел Бах, често „етикетирана” като „empfindsamer Stil” – „чувств(ител)ен 
стил”, а това е и времето на „галантния стил” и той също се чува и чувства в не-
гови творби – често е неглижиран повече или по-малко, особено от „сериоз-
ни” музиканти и музиколози.
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Напълно се съгласявам с възгледа на Антон Рубинщайн, че „... в музиката 
неправилно се казва: тоя създаде операта, оня симфонията, този струнния 
квартет, оня сонатата и т. н. Всичко е направено от мнозина, малко по малко – 
но всякога се е явявал един, който в някой отрасъл написва най-забележител-
ното и по такъв начин става негов представител.“

Рубинщайн не пропуска „безгрижния доволен старик“ [2, c. 18] Хайдн, кой-
то безспорно много обогатява с „техническа грация и изящество“ [2, c. 17 ] ин-
струменталната музика – и оркестровата, и клавирната.

Нарича Моцарт „Хелиос на музиката“ [2, c. 18] заради блясъка, кристалната 
чистота и богатата му изобретателност, божествената мелодичност и свежест-
та, която лъха от неговите инструментални произведения и от не по-малко 
удивителните му опери, които излизат от „ледения патос на митологията в чис-
то човешкото, в действителния живот“. [2, c.19]

„Вечна слънчева светлина в музиката, твоето име е „Моцарт !“ [2, c. 19 ]
Следващият композитор, чрез който разговорът намира съвсем естестве-

но продължение, е Бетховен. При него музиката получава нова драматична 
звучност, достигаща до трагизъм, хуморът се превърща в ирония, а лириката 
преминава в мистицизъм. Противоположно на всеобщите схващания, 
Рубинщайн зачита оперната страна на Бетховен, т. е. възхищава се на операта 
„Фиделио“, приписвайки ѝ качествата на музикална драма, докато „Missa 
solemnis“ не признава за велико произведение.

След това се спира на девета симфония, чиято последна част присъства 
вокален елемент не с цел да се засили изразността в техническо отношение, а 
защото „след неизразимото в първите три части, нему е било нужно опреде-
лен израз“ [2, c. 21], затова е съединил вокалната с инструменталната част. По 
повод отново на тази последна част Рубинщайн умело убеждава, че би трябва-
ло да бъде наречена „Ода на свободата“ вместо „Ода на радостта“, защото ра-
достта има индивидуален характер, а самата тема в одата има сериозен, при-
същ на свободата, която обхваща човечеството.

А относно глухотата на Бетховен, той смята, че именно заради нея авторът 
е успял да създаде своите шедьоври.

За родоначалник на третата епоха в музикалното изкуство посочва Шуберт, 
въпреки че е по-скоро вокален композитор, тъй като твори не опери, а най-
вече песни – единственият клон от вокалната музика, след църковната, който 
е уважаван от Рубинщайн. Създател на лирико-романтизма, песента при 
Шуберт изобилства от красота с безкрайната си мелодичност, въплътена и в 
прекрасните му инструментални произведения. „Неговата мелодия изкупва 
всички недостатъци, ако такива съществуват.“ [2, c. 25 ]

Рубинщайн счита Бах, Бетховен и Шуберт за най-високите върхове в музи-
ката. Вокалните композитори като Керубини, Спонтини, Росини и др. не са но-
сители на музикалното изкуство.
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Не подминава Вебер, заради особеностите в инструменталното му твор-
чество и виртуозността в произведенията му за пиано, макар и сонатите му да 
нямат стойността на Бетховеновите.

Непреклонен в убежденията си за вокалната музика и отрицателното вли-
яние на певците върху композиторите, но заради настоятелната си събесе-
дница, Рубинщайн разглежда внимателно и развитието на операта.

Разцветът на италианската опера е до Моцарт, а по негово време и след това 
най-забележителни представители са : Салиери, Чимароза, Паизиело, Паер и по-
късно Росини, Белини и Доницети. Отбелязва интересен факт, че италианските 
композитори, които са писали опери на френски за Парижката сцена, са разра-
ботвали по-старателно оркестровата част, отколкото за оперите в Италия.

Като центрове на музикалното изкуство посочва Италия, Франция и Германия.
Във Франция операта е в разцвет от Рамо до Берлиоз. Живият ритъм, остру-

мие и изтънченост отличават френското творчество, което дава отпечатък и във 
френския симфонизъм. Комичната опера има прекрасни образци, създадени от 
Обер, Бизе, Делиб и др., но по-късно е засенечена от оперетата в лицето на 
Офенбах. Голяма част от чужденците като Люли и Майербер, които французите 
причисляват за представители на собствената си школа, творят в жанра на т. нар. 
голяма опера, съобразявайки се с изискванията на тамошната публика. Майербер 
е този, който най-много се е подчинявал на посредствените вкусове на слушате-
лите, бил самовлюбен и недостатъчно самокритичен, но въпреки това Рубинщайн 
разкрива и неговите положителни качества на композитор.

Сериозната немска опера се формира като „Singspiel“. От думите на 
Рубинщайн се разбира, че той е против диалога в операта, докато възприема 
„recitativo secco“ за „съвършено правилен музикален говор“ в италианската 
комична опера.

Особено интересно е мнението му за националното в музиката. Според 
него националността на един композитор винаги прозира в произведенията 
му, независимо къде живее и на какъв език пише, като дава за пример Хендел, 
Глук и Моцарт.

Обръща внимание и на модерното по онова време преднамерено нацио-
нално творчество, което остава затворено в кръга на отечеството и не може да 
претендира за глобален слушателски интерес.

Връщайки се отново на инструменталната музика, Рубинщайн запознава 
своята гостенка с капелмайсторската музика, а после с Менделсон, който спа-
сява последната от шаблонността ѝчрез майсторството си във формите, лири-
ката и благозвучието.

Борбата срещу формалностите, педантизма, лъжекласицизма открива в 
лицето на по-задушевния, по-фантастичния, по-субективния съременник на 
Менделсон - Шуман, който му е най-симпатичен в произведенията си за пиано. 
А песните на Шуберт, Шуман и Менделсон определя като „бисерите в короната 
на немското вдъхновение.“ [2, c. 37]
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Изразява преклонението си пред Шопен – „душата на пианото“ [2, c. 37], в 
чиито произведения има и трагизъм, и сърдечност, и драматичност, и величие 
- всичко, което звучи божествено на пианото.

По молба на дамата конкретизира своето разделение по епохи: първа – во-
кална и органна – от Палестрина до Бах и Хендел (като последните за нейни 
най-ярки представители), втора – инструментална (развитие на пианото и ор-
кестъра) – от Филип Емануел Бах до Бетховен и трета – лирико-романтична – 
от Шуберт до Шопен. 

Рубинщайновата класификация не съвпада с концепцията на съвременно-
то образование по дисциплината История на музиката в България, а и самият 
той набляга на факта, че неговите разсъждения не са лекции по история на 
музиката.

Рубинщайн пояснява защо Глинка е един от любимите му петима компози-
тори. За него той е ненадминат в националната музика, защото за разлика от 
творци в тази област, единствено Глинка успява да запази националния дух „от 
първата до последната нота“. [2, c. 39]

Сред инструмените, съвсем естествено, Рубинщайн издига пианото на пи-
едестал – „фотографичен апарат за композитора, музикален речник или лекси-
кон за публиката, като че инструмент за музиката въобще“. [2, c. 41]

За първи представител на педагогиката по пиано посочва Муцио Клементи.
Появата на тримата композитори Талберг, Лист и Хензелт51 е забележител-

на. Всеки от тях обогатява с нещо ново пианистичното изкуство, но общият им 
принос е въвеждането на трансцеденталната виртуозност.

Тук отново забелязвам несходство с обучението в нашите учебни заведе-
ния по музика, което протича систематизирано и обхваща обособилите се 
като ключови автори и произведения, докато композитори като гореизбро-
ените Талберг и Хензелт, остават извън центъра на внимание.

Рубинщайн проследява влиянието на виртуозността – от една страна, вър-
ху развитието на композиторския изказ, а от друга – върху изработването и 
усъвършенстването на музикалните инструменти. Твърди, че истинската вир-
туозна свобода е възможна само когато изпълнителят свири собствена музи-
ка, а не чужда.

Със съжаление споделя, че за него е дошъл краят на музиката, след Шуман 
и Шопен вече „няма нищо красиво, велико и дълбоко“. [2, c. 45]

Определя и четвърта епоха, чиито главни представители са Берлиоз, 
Вагнер и Лист, макар и да не ги причислява към гениите. Описва заслугите на 
Берлиоз, но и подчертава, че в музиката му липсва величие и дълбочина. При 
просвирване на пиано на някое негово произведение не се усещат могъще-
ството и задушевността, които завладяват, ако подходим така и с Бетховеновата 

51  Адолф фон Хензелт – един почти напълно забравен днес пианист и композитор, чийто концерт за пиано и оркес-
тър във фа минор оп. 16 бил една от най-популярните на времето си творби. Дълго пребивавал в Санкт-Петербург, Хензелт 
бил и директор на консерваторията (след Антон Рубинщайн), повлиял силно руската пианистична и композиторска школа 
– например Сергей Рахманинов. (Вж. https://en.wikipedia.org/wiki/Adolf_von_Henselt).
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девета симфония. Не одобрява идеята на Вагнер за синтез на изкуствата в 
едно общо, нито употребата на свръхестествени сюжети и тъмнината в залата, 
както и изключването на ариите и ансамблите. Счита за правилно мелодията, 
а не текстът в операта, да изобразява личността, респ. и лайтмотивите – да 
характеризират душата, а не външността.

Приложението на дадена пиеса за друг инструмент, с изключение на ор-
кестровата за пиано, нарича „боядисване на бяла мраморна статуя“. [2, c. 50] 
А сега, в стремежа да се избяга от традиционното или с цел да се даде нов 
прочит на популярна творба, се правят адаптации/ преработки, които невина-
ги се оказват сполучливи.

Представя Лист като блестящ изпълнител, но критикува неговия похват 
една тема да изгражда цяло произведение. Това според него нарушава уста-
новената формата, а безформието се превръща в импровизация.

Смята за непростимо правенето на съкращения и прибавяния, промяна в 
темпото, неуказани от автора, изобщо произвола в интерпретацията – за 
пагубен.

Рубинщайн приема единствено субективното изпълнение, защото всеки 
изпълнител предава смисъла на творбата, но привнася и своя оттенък, в про-
тивен случай, ако бъде установен един обективен модел, изкуството ще се 
сведе до подражание.

За жените изпълнители е на мнение, че не могат да стигнат до субектив-
ност, поради липса на достатъчна смелост, себевдълбочаване, широта, а в му-
зиката, която създават, все още не намира майчината нежност и любовта. 

В наши дни младите музиканти, водени от желанието си за бърз успех и 
незабавно публично одобрение, състезавайки се на конкурси, се поддават на 
модата, което засилва имитирането, така обезличаващо изкуството.

По-нататък Рубинщайн говори за музикалните училища и консерватории – 
държавни и частни, изтъквайки полезността им, но представяйки и предим-
ствата и недостатъците им, дава и препоръки относно подготовката и разви-
тието на ученика.

И до днес в нашите музикални училища и академии този проблем не е от-
странен напълно, свикнал да бъде под постоянна опека на учител, след при-
ключване на обучението си, ученикът/студентът се оказва неспособен да се 
усъвършенства самостоятелно.

Произведенията, предназначени за изпълнение на тогавашните инструмен-
ти, изсвирени на днешните, не звучат пълноценно, но и не вярва на специали-
сти, които твърдят, че дадени творби са композирани за спинет, при положение 
че фактурата и диапазонът им не съответстват на възможностите на този ин-
струмент, а повече – на пианото. След това уточнява каква трябва да бъде педа-
лизацията спрямо определени фактори при различните композитори, че е не-
обходимо „разнообразие в отнасянето към нашето съвременно пиано“. [2, c. 62]

По въпроса за изданията е категоричен, че трябва да се създаде академич-
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но издание поне до Бетховен включително, защото считаното за образцово 
„Добре темперирано пиано“ на Черни, напълно погрешно очертава както ха-
рактера, така и темпата, фразирането и нюансите в прелюдиите и фугите на 
Бах. 

В условията на сегашното изобилие от марки пиана и рояли подходът към 
педализирането е още по-комплициран, подобна е и ситуацията с изданията 
– многобройни, но качествените са рядкост.

Рубинщайн споделя, че програмите на симфоничните концерти от типа 
„tutti frutti“ [2, c. 65] са му неприятни, т. е. предпочита да слуша творби на един 
и същ автор, а не компилация от творби на няколко. Действително, много чес-
то и в днешно време ставаме свидетели на несъвместимости при изграждане-
то на концертните програми. Вероятно това е в резултат на усилията да се при-
влече повече публика, чиито предпочитания да бъдат на всяка цена 
удовлетворени.

Доказва тезата си, че не съществува общ християнски стил, заради разли-
чията при католици, протестанти и православни, както и че няма установен 
църковен стил при композиторите.

Рубинщайн остава с известна доза песимизъм към настоящето, тъга за бъ-
дещето, което не знае дали ще дочака, и носталгия към миналото, възхище-
нието от своите пет идола – Бах, Бетховен, Шуберт, Шопен и Глинка, за разлика 
от своята събеседница, която вярва, че ще дожиее до „бъдещия Бах или 
Бетховен“ [2, c. 71], с което разговорът приключва.

В заключение. Основните въпроси, засегнати в тази книга, по които двама 
музиканти едва ли биха могли да бъдат на едно и също мнение, са във връзка с: 
периодизацията в музиката, определянето на главни и второстепенни компо-
зитори, значимостта на вокалната и инструменталната музика, виртуозността и 
интерпретацията в музиката, национализма и отзвука от историческите, поли-
тическите и културните събития в музиката, влиянието на религията в музика-
та, музикалната култура и образованието в училищата и академиите по музика, 
проблематичността на музикалните издания, програмността в музиката и под-
редбата на концертните програми. 

Всичко това е актуално и в момента и трябва да бъде тема на широк дебат 
за промяна на състоянието и обмисляне на перспективи за развитието на му-
зикалното възпитание и изкуство в България.
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ХАРАкТЕРНИ кОмПОзИцИОННИ И СТИЛОВИ ОСОБЕНОСТИ 
В НЯкОИ ОТ ПРОИзВЕдЕНИЯТА НА ИВАН СПАСОВ 

ОТ ПЕРИОдА 1965-1970 гОдИНА

Алия С. Хансе
Резюме
Настоящият доклад има за цел да представи композиционния стил, принципи и 

техники, характерни за българския композитор Иван Спасов. Като едно от ярките 
имена в музиката на 20-ти век Иван Спасов и неговото творчество са обект на из-
следване от редица съвременни музиканти и теоретици, което утвърждава акту-
алността на темата. 

Ключови думи: 20-ти век, авангардизъм, Иван Спасов, композиционни техники, 
алеаторика, сонорика, додекафония, българска музика

Abstract
This report aims to present the compositional style, principles and techniques of Ivan 

Spassov. As one of the most prominent names in 20th century music, the composer Ivan Spasov 
and his work are the object of research by a number of contemporary musicians and 
theoreticians which confirms the topicality of the theme.

Key words: 20th century, avant-garde, Ivan Spassov, compositional techniques, aleatory, 
sonorism, dodecaphony, Bulgarian music

Музикалният авангардизъм обхваща периода 1910-2000 г. Най-ранната 
проява на това течение в модерната музика на миналия век се свързва с музи-
калната култура на Франция от 1905 г. Думата авангард в превод от френски 
език – avant-gardе, означава водещ, изпреварващ времето си. Наред с 
Константин Илиев, Лазар Николов, Васил Казанджиев и други композитори от 
XX век, името на Иван Спасов се свързва с водещите имена в движението, до-
вело музикалния авангардизъм на българската сцена. Изкуството на авангар-
дистите поначало е елитарно и не се възприема лесно от обществото не само 
в България, а и в цяла Европа. Разбира се, всяка нова епоха – недвусмислен 
аналог на промяна, в дадено изкуство се нуждае от време, за да се утвърди, 
осмисли и „одобри” от съвременниците си. Общото между всички идеи, начи-
ни на изразяване и реализация в изкуството се свежда до категориите „краси-
во”, „съвършено”, „хармонично”. Всички те са свързани с природата и заобика-
лящата ни реалност. Пренасяйки се в света на изкуството обаче, придобиват 
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нов художествен смисъл. Полученият продукт цели да бъде по-изразителен и 
ярък от първообраза. Това е един от водещите фактори при създаване творби 
на музикалното изкуство при композитора Иван Спасов. Следващите редове 
разглеждат начините, чрез които той реализира творческите си идеи. По-
конкретно, разгледани са водещи творби на автора от периода 1965-1970 г., 
свързан с пълно усвояване на новите техники на композиране, създали усло-
вия за нововъведения в българската композиторска школа. Едно от доказа-
телствата за това са и думите на самия автор: „Смятам, че стилът ми се офор-
ми окончателно някъде около 1965 г....“52.

Авангардизмът е насочен към новаторство по отношение на функцията на 
изкуството, за неговата същност и средствата за постигането му. Основната 
идея на авангардистите е търсенето на нови изразни средства, форми и ком-
позиционни техники, чрез които да изразят собствените си виждания, отри-
чайки утвърдените класически норми. Не става въпрос за пълна освободе-
ност от всякакви закони на музикалния език, а напротив – за иновации в под-
хода към музикалните елементи, създаване на нови принципи за постигане на 
максимално съвършенство. И дори чрез пренебрегването им в определени 
моменти, да се запази стилът и внушението на музикалната творба. Както мно-
го други известни автори, според Иван Спасов за изкуството е валидно прави-
лото за „преодоляване на ограниченията чрез опиране на самите тях!”53 

По време на специализацията си във Варшава (1960-1962 г.) Иван Спасов 
овладява в пълнота техниката на серията, която става негов основен компози-
ционен принцип, и го прилага в по-голяма част от своите произведения. 
Нотният текст се опира на начините на организация на тоновете от додекафо-
нията (12-степенна система). Тази техника освобождава музиката от ограниче-
нията на тоналното мислене – свободата, която е важен фактор в творчеството 
на Спасов: „...свободата е осъзнаване на необходимостта.” 54 Принципът на 
серията е да не се повтаря тон, докато не бъдат изредени всички 12 степени на 
хроматичния звукоред, за да не се възприеме дадена степен като по-устойчи-
ва или основна сред останалите. Този принцип се прилага както по хоризон-
тал, така и по вертикал. Получава се неедновременност и самостоятелност на 
всяка звукова линия по отношение на интонация, трайност, темпо, щрих и пр. 
Индивидуалната независима линия на всяка отделна вокална или инструмен-
тална партия в единство образува особена звукова палитра. Примери за по-
добно съчетание на звукови образи са „Епизоди за четири групи тембри“ (1965 
г.); „Движения за 12 струнни“ (1967 г.), „Събор-надсвирване“ (1969 г.) и др. 
Произведенията са създадени в период, в който започват да се утвърждават 
отличителните стилови белези на композитора. Полифонизмът при Спасов се 

52  Спасов, И. Изповед на един композитор. Пловдив: 2004, с. 141
53  Спасов, И. Небесносиньо утро, пладне и път след пладне. София: 1989, с. 20
54  Пак там, с. 32
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изгражда въз основа взаимодействие между отделните музикални елементи, 
без да се нарушава водещото начало на интонацията. В подкрепа на това е 
т.нар. от А. Ангелов „темброва полифония“55 при разглеждане на оркестрови-
те творби на Спасов. Самата „полифония“ говори за многогласие, при което 
всяка линия е самостоятелна, а тук именно тембърът е водещ елемент, който 
измества както мелодията, така и останалите композиционни елементи. В ин-
струменталното му творчество, което оказва влияние и върху вокалното, се 
открива предимство на отделните тембри и техниките на свирене с цел дости-
гане на нов вид звучене. Превръщането на тембъра в едно от основните из-
разни средства повишава значението му при изграждането на музикалната 
форма. Именно тембърът е носител на характерната за композициите на 
Спасов сонорна техника. Преустройва се установеният в традициите оркес-
тров състав, както и ролята на отделните музикални инструменти в него, 
вследствие на което се получават нови звукови пластове. Водещо значение 
при експонирането на тембрите в условията на алеаторни, полифонични, се-
риални музикални построения заемат обертоновете. „Изобщо цялата алеа-
торна музика, натрупването на дисонанси в нея, може да се обясни с теория-
та на обертоновете“.56 По този начин се изгражда вертикалът, съобразен с 
подходящи съчетания на тонове от серията и техните обертонове, така че да 
се избегнат дисонанси, които слухът възприема като фалшиви акорди. 
Динамиката в произведенията на Спасов се постига по естествен начин чрез 
свободното преплитане на собствения темпоритъм и колорит на всяка ин-
струментална и/или вокална партия. Отново могат да ни послужат за пример 
„Епизоди за четири групи тембри“, „Движения за 12 струнни“, „Събор-
надсвирване“ и т.н.

Стилът на Иван Спасов се свързва и с модалното мислене. Модалността 
като категория е позната още от най-ранни музикални образци. Чрез използ-
ване на различни звукореди в условията на съвремието за музиката на 20-ти 
век, Спасов е един от композиторите, които осъществяват „нов прочит” на този 
метод. В „Движения за 12-струнни” (1967 г.) композиторът за пръв път съчетава 
характерни за авангардния стил композиционни техники с мотиви от българ-
ския фолклор. Година след това създава „Български напеви №1” за кавал, гайда 
и струнен оркестър. 

Един от най-характерните формообразуващи принципи при Иван Спасов е 
техниката на алеаториката. За начало на т. нар. алеаторика в музиката се счи-
тат 50-те години на миналия век. Названието идва от латинската дума “alea”, 
която означава зар или жребий. Съществуват различни превъплъщения на 
алеаториката в творчеството на композитори като Пендерецки, Лютославски, 
Булез и др. Алеаториката в широк смисъл може да се основава на свободно 

55  Ангелов, А. 60 стъпки по пътя към Храма. Пловдив: 1994, с. 37
56  Спасов, И. Изповед на един композитор. Пловдив: 2004, с. 156
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разместване на цели дялове на дадено произведение. При други обстоятел-
ства се обуславя на импровизацията въз основа на определен ритъм или то-
нови височини. В българската музика алеаториката намира своето място за 
пръв път през 1965 г. в „Епизоди за четири групи тембри” от Иван Спасов. 
Идеята на тази „технология” в музикалния език на Спасов се свежда до неочак-
ваното, случайно наслагване на отделните мелодични линии без установено 
темпо и порядък. Важно условие при алеаторната техника на Иван Спасов ос-
тава избягването на едновременното встъпление на повече от една партия. 
Тази композиционна техника е пример за „известна” свобода на изпълнители-
те, в резултат на която всяко изпълнение само по себе си е неповторимо. Става 
въпрос за ансамблово музициране, при което вертикалът следва да бъде кон-
тролиран. Съчетанието на алеаториката със сонорна техника е типичен белег 
за стила на Иван Спасов. При соноризма отличителният и формиращ елемент 
е самият звук, обикновено извлечен чрез нетрадиционни начини от класиче-
ски музикални инструменти като например скърцане и стриване на струнен 
инструмент, почукване с длан по корпуса, извличане на звук директно от стру-
ни и т.н.

Поддръжник на идеята, че човешкият глас е най-съвършеният инструмент, 
Иван Спасов има стотици солови, хорови и детски песни, както и вокално-ин-
струментални произведения. Като композитор, чиято музика има за цел да 
претвори преживяванията и чувствата на отделния човек, той намира истин-
ски, естествен емоционален заряд в интонацията на вокала. Нещо повече, 
композиторът ясно заявява особения си афинитет към сопрановия глас. Дори 
би могло да се отбележи, че единствената му песен за глас и пиано, в която 
вокалната партия не е поверена на високия женски глас, е „Свобода“ за бас и 
пиано от 1970 г. По-късно Спасов започва да пише и хорови песни в духа на 
българския фолклор със средствата на съвременните композиционни техни-
ки. Те са плод на осъзнато съчетание на съвременните, актуални за времето си 
техники от страна на професионалния композитор-класик с автентичните ме-
лодии на народа-творец. Безспорно най-голяма популярност сред широката 
аудитория и в международен мащаб придобиват именно тези творби на Иван 
Спасов. Първата му хорова „фолклорна“ песен е „Мехметьо, севда голема“, коя-
то започва да пише през 1969 г. При съчетаването на алеаториката с безмен-
зурната българска песен се създава симбиоза, която се превръща в органично 
музикално явление. Това е доказателство в подкрепа на личната идеология на 
композитора за свободата, която един творец трябва да притежава, за да бъде 
себе си. „...Изкуството е акт на свободния човек, на човека със свободна воля, 
изкуството е продукт на свободен обмен в общочовешкия поток на духовни 
ценности. Чувствах и определях себе си като българин, който е част от 
Европа и света.”57 казва самият Спасов. Тези партитури са достойни да пред-

57  Ангелов, А. 60 стъпки по пътя към Храма. Пловдив: 1994, с. 21
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ставят българската композиторска школа в цял свят. Те съхраняват в себе си 
автентичните корени на необятния български фолклор през призмата на един 
от най-емблематичните български композитори на XX век. „...След Добри 
Христов и Любомир Пипков, песните на Иван Спасов са нов, трети етап в раз-
витието на българската хорова музика.“58 В обобщение може да се каже, че 
творчеството на Иван Спасов до голяма степен изпълва със съдържание зна-
чението на словосъчетанието съвременна българска музика.

Важно място във вокалното творчество на Иван Спасов има поетичният 
текст. Търсенията на композитора са насочени към дълбочината на послание-
то и смисловата стойност. Както при музиката, така и при текста, Спасов отдава 
по-голямо значение на това „какво казва”, отколкото „как”, без да омаловажава 
начина на пресъздаване. В подкрепа на това разбиране е една от характерис-
тиките на самия авангардизъм – стремеж към предаване на емоцията и харак-
тера от творбата чрез нейната музика, а текстът е средство за подсилване на 
драматургията. Музиката се стреми максимално да „изобрази” смисъла от те-
кста в нова художествена действителност. В периода 1965-1970 г. Спасов пише 
предимно инструментални творби. Наред с тях той създава и няколко вокални 
и вокално-инструментални произведения. Срещат се интересни заглавия с не-
традиционни композиторски решения като „В памет на Гевара“ за 24-гласен 
смесен хор по текст на Гарсиа Лорка (1968 г.), „Пет поеми по Аполинер“ за со-
пран, флейта, китара, виола и тромбон (1968 г.) и др. 

Нотацията на музикалното творчество на Иван Спасов впечатлява с инди-
видуалност и стил. Композиторът има собствен „почерк”, представящ най-точ-
но идеите му. Разбира се, в голяма част от партитурите му се откриват допъл-
нителни указания, символи и знаци, които доизясняват как трябва да се из-
пълни отделна нота, украшение, динамичен нюанс и пр. Това осъвременяване 
и обогатяване на нотописа също е обичайно явление за епохата на 
авангардистите. 

По отношение на композиционните техники на 20-ти век, намерили прило-
жение в творчеството на българския композитор Иван Спасов, можем да изве-
дем следните заключения:

- свободата е необходимост, както при създаване на музикална творба, така 
и при нейното онагледяване;

- търсенията за образност и нови звукови ефекти са предпоставка за инова-
тивни начини на тяхното изписване;

- нотописът в творчеството на авангардистите е строго индивидуален и по-
казва специалното отношение на композитора към детайла.
В заключение, методите и техниките, които Иван Спасов използва като 

средство за претворяване на своите виждания, са показателни за индивидуа-
лизма на автора. Чрез тях се изгражда онази драматургия, изпълнена с худо-

58  Пак там, с. 62
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жествена енергия, която творецът „изпраща” на слушателите. Тя е изборът, в 
който е превъплътена идеологията на композитора Спасов за ролята на изку-
ството – достигане на максимално съвършенство в рамките на свободата, на 
личността, на твореца, на цялата нация. 

Библиография

1. Ангелов, А. 60 стъпки по пътя към Храма. Пловдив: 1994.
2. Вълчинова-Чендова, Е. Новата българска музика през последните десетилетия: модели и интер-

претации. София: 2004.
3. Гаврилова, Б. Българският художествен авангард. Контексти. Типологизация. Проявления. София: 

2017.
4. Начева-Маркова, Н. Някои иновации в съвременния нотопис.// Педагогически алманах, 2005, №1, 

2.
5. Петрова, А. Прочити на свидетелствата.// Култура, 2004, №43.
6. Спасова, В. Иван Спасов Творчески хронограф. Пловдив: 1999.
7. Спасова, В. Теоретични и художествено-аналитични проблеми при работа с женски народен хор. 

Пловдив: 1994.
8. Спасов, И. Животът ми – опит за реконструкция на една разпиляна мозайка. Пловдив: 1993.
9. Спасов, И. Изповед на един композитор. Пловдив: 2004.
10. Спасов, И. Небесносиньо утро, пладне и път след пладне. София: 1989.
11. https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%

B8%D0%BA%D0%B0 последно влизане: 02.04.2018 г.
12. https://pl.wikipedia.org/wiki/Sonoryzm последно влизане: 09.04.2018 г.



113

СЕкцИЯ мУзИкАЛЕН ФОЛкЛОР И ХОРЕОгРАФИЯ

ФОЛкЛОРНАТА мИТОЛОгИЯ - ИзВОР НА ТЕмИ И ИдЕИ зА 
СцЕНИЧНИ мУзИкАЛНО-ТАНцОВИ ПРОИзВЕдЕНИЯ

Гл. ас. д-р Рослана Ив. Моравенова - Станева
Анотация
В статията разглеждаме влиянието на древната митология в драматургията 

на танцовото произведение на фолклорна основа „Легенда за Орфей“. Използването 
на фолклора за основа в неговите жанрови разновидности, пречупена през призма-
та на твореца хореограф. 

Anotation
The article examines the influence of ancient mythology in the dramaturgy of the folklore 

dance performance „The Legend of Orpheus‘‘ and the use of folklore as a foundation in its 
genre variations, as viewed by the choreographer.

Ключови думи: хореография, митология, драматургия

Създаването на сценичния народен танц започва със замисъл. За основа 
обикновено служи фолклорът в своите жанрови разновидности. В подхода си 
към сценичната обработката на фолклорния танц или съчиняване на нови ав-
торски танци на фолклорна основа хореографът трябва да изучава народното 
изкуство като изследовател. И днес думите на Стоян Джуджев, писани преди 
повече от шейсет години, звучат актуално и предизвикват национална гор-
дост: Който се заеме да изследва творбите на нашата орхестика, да издирва и 
записва селските танци, да разучава техните стъпки и жестове, остава по-
разен от богатството и разнообразието на българския хореографски фолк-
лор, от здравото ритмическо чувство на нашия селянин и от неговия тънък 
художествен усет.4 

В този ред на мисли можем да кажем, че началният етап при създаването 
на нови танцови произведения е предварително извършената от хореографа 
работа. Той трябва да се запознае с живота и бита на народа, с неговата исто-
рия, географските и социално-икономическите условия на живот. Също така е 
много важен и анализът какво е могло да повлияе в миналото на даден народ, 
на неговата култура, нрави, обичаи и творческа дейност. И едва тогава може 
да пристъпи към издирването и запознаването с необходимия фолклорен 
материал.

Подобно на архитекта, който нахвърля с молив първия ескиз на своето бъ-
дещо здание, режисьорът хореограф трябва да си представи композицията – 
рисунъка на своето бъдещо представление. И у него трябва да има главен 
вход – експозиция в представянето. Да се развива и въззема нагоре с широки, 
ярки късове – стъпала – действието на танца и у него сюжетът трябва да изве-
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де действащите лица в централната зала на най-важните събития. Не на по-
следно място идеята на автора и на произведението трябва да прозвучи и да 
увенчае представлението. Особен интерес за теорията на танцовото изкуство 
представляват онези, които открехват страниците на символиката на нашето 
изкуство, която се прокрадва по свой начин – типичен или характерен за своя 
период от историческото наследство. Символиката, която разкрива етапите 
на развитието на човешката философия и видовете писменост, е застъпена в 
отделните жанрове на изкуствата, но подчинена на общите тенденции в чо-
вешката еволюция. Ще си позволя да цитирам доц. Катя Кайрякова:...Всеки вид 
изкуство притежава своя отличаваща го специфика в претворяването на 
обективната действителност. Художественото пресъздаване на тази 
действителност е заложено в неговите изразни средства.1

Българската хореография се е развивала под силното влияние на богатото 
ни народно творчество – историческо, писмено, словесно, песенно и танцово. 
Богатата календарно-празнична система стана основа за едни от най-богати-
те, най-силните хореографски произведения. Фолклорният танцов театър се 
различава от драматичния с последователността си и продължава широко да 
се обръща към митовете, историческите легенди и вълшебните приказки. 
Музикантите и хореографите на всяка една епоха посвоему разкриват ситуа-
циите, рисуват характери /образи/ и като че ли изпълват сюжетите с нов сми-
съл. В настоящето изследване ще се спрем на връзката между съдържанието 
и формата на реализация на фолклорна танцова драматургия, изградена на 
основата на митологията. 

„Легенда за Орфей" - хореография и режисура на проф. Кирил Дженев, музи-
ка- Живка Клинкова, е ярък пример за оригинално изграждане на една по-голя-
ма форма в съвременната хореография на фолклорна основа - едноактно тан-
цово произведение. За първи път тази творба е представена на втората преми-
ера на ФА "Тракия" през 1979 г. Със своето новаторско, нетрадиционно за това 
време творческо решение авторът очертава нова насока в развитието на съвре-
менното сценично фолклорно танцово изкуство. Впечатляващо в хореограф-
ското произведение "Легенда за Орфей“ е постигнатото единство между мащаб-
ността на музикалната драматургия и оригиналното хореографско решение. 
Чрез задълбоченото познаване на фолклора, бита, психологията на население-
то от съответния регион, където се развива действието, авторът естествено дос-
тига до истинност в художествените обобщения и претворявания, като съще-
временно внася и колорит в танцовата пластика. Идеята за създаване на този 
танц се е породила твърде отдавна. Тя е плод на търсения и проучвания на тво-
реца, свързани с необикновеното богатство на българския фолклор. 

Родопският етнографски регион е неизчерпаем източник на идеи за тво-
рците на съвременното танцово изкуство, родопски теми, мотиви, движения са 
пресъздадени в много сценични танцови произведения. По време на подготви-
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телния период от изследванията хореографът, съобразно идеята си, постепен-
но отбира, натрупва всичко, което има непосредствено отношение към негово-
то пресъздаване на сцената. Това са движенията и действията на танцуващите, 
които ще бъдат включени в съдържанието на танца, които повлияват избора му 
на музика, това са вариантите на народните носии, установените изисквания на 
народните традиции, пластичните движения, условните жестове, пози.

Родопският фолклор е сравнително опростен, с несложни ритми и движе-
ния, но със свой специфичен колорит, емоционално обогатен от самобитната 
хороводна песен и изразителната мелодия на родопската гайда. Това съчета-
ние на танц и музика създава едно неповторимо цяло, което носи естетическа 
наслада не само на изпълнителите, които го интерпретират и одухотворяват, 
но и на слушателите и наблюдателите, които го възприемат и дълбоко съпре-
живяват. Черпейки от това вдъхновение, проф. Дженев използва мита за 
Орфей и създава свой прочит в танцовото произведение.

В първата част "Утро в гората" той ни въвежда в една природна картина. 
Умението ясно да се представи експозицията на произведението, за да въведе 
зрителя в действието, е майсторство в хореографското изкуство. Замислената 
от автора идея за представяне на гората в лицето на жени е въплътена в кон-
цепция, обхващаща точно, последователно описанието в развитие на произ-
ведението. Характерните движения на танцуващите са заложени в ръцете, 
които придават особености на действието. Тук ясно личи взаимовръзката 
между драматургия и хореографски образ. Знаем, че всяко хореографско про-
изведение се изгражда по законите на драматургията, в съответствие с които 
се изгражда и сценичният образ. Авторът подчертава тази картина с богата, 
обмислена композиция, която да разработи изпълнението на образа, за да 
може да постигне правдивост на сценичното действие. Ще си позволя да цити-
рам проф.д-р Даниела Дженева: ...И когато говорим за художественост в тан-
цовото изкуство, тук вече слагаме знак за равенство с естетиката, с красо-
тата, с неподправената артистичност. От особено значение е вътрешно-
то чувство на всеки един творец, относно хармонията между рисунък и ле-
ксика, между стил и характер, връзката с народното творчество, с истори-
ята, обредите и легендите на нашия народ и тук иде реч за истината.2

Епизодът „Бурята“ във втора част е подсилен от все по-интензивни и на-
прегнати движения. Телата на девойките, символизиращи брезичките, се огъ-
ват, ръцете придават още по-силно въздействие на природното бедствие. 
Въртеливите, несинхронизирани движения на корпуса в определена посока, 
съчетани със свободни, бързи приситвания в краката, подсилват ефекта на 
танца. В този момент не е нужно да има каскади от технически сложни движе-
ния и комбинации. Проф. Дженев рисува картината с интересни фигури, голя-
ма динамика на движението на цялото тяло, както и висока емоционалност в 
изпълнението. Различните форми и стъпки в танца оказват върху зрителя оп-
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ределено психологическо въздействие, а задачата на хореографа е да гаран-
тира, че фигурата на танца по-пълно изразява идеята, настроението и характе-
ра, заложени в произведението. 

Градусът на напрежение ескалира при появата на зверовете. Техните дви-
жения са напористи, наситени с интензивни скокове с различна амплитуда. 
Чрез това хореографско решение напълно убедително се постига типична за 
животинските образи характеристика. При образа на воините авторът прибяг-
ва до по-опростени движения, като залага на пантомимата. В качеството си на 
основно изразно средство пантомимата използва жестовете, затова понякога я 
наричат - изкуството на жеста. Тя е по-малко условна и стои по-близо до естест-
вените движения на човека. Въпреки това в танца, подчинявайки се на закони-
те на това изкуство, пантомимата се превръща в танцувална, ритмична. По този 
начин танцувалните пантомимни движения и пози създават "единството“ на 
езика на танца, те са носители на образността на този вид изкуство.

Прозвучава нежната мелодия като антипод на бушуващата буря. Спецификата 
на танца се изразява в неговата органична връзка с езика на музиката, в хармо-
нията на пластичните изразни средства с музикалните. Животните и воините 
притихват изцяло приковани от необикновеното въздействие на музиката. По 
този начин авторът ни представя главния образ Орфей зад живия фон на бре-
зичките. В цялостната композиция тази обобщена символика благодарение на 
генетичната връзка с реалните човешки движения поражда у зрителя опреде-
лени образни асоциации.Това позволява да се разбере съдържанието на танца, 
спецификата му без словесни обяснения. Орфей се придвижва бавно напред, 
покорявайки със своята песен природата. Неподвижността и покоят на тази 
картина внушават убедително идеята за преклонение пред магията и огромната 
сила на изкуството. Природата потрепва в синхрон с нежните звуци. С плавни 
движения прииждат и пастирките. Техният танц около Орфей е спокоен, наси-
тен с леки пружиниращи стъпки. Ръцете на жените допълват картина с движе-
ния, напомнящи погалване, нежно докосване.

С появата на Евридика проф. Дженев разкрива основната тема на произве-
дението - любовта. В лиричния танц на двамата влюбени преобладават ефир-
ни и плавни движения. Органичната връзка между пластичния и музикалния 
образ до голяма степен определя художествената стойност, богатството и кра-
сотата на композицията, силата на емоционалното въздействие върху зрите-
ля.Тази картина е наситена с красота и вътрешна хармония на драматургията. 
Образите се изпълват и от представянето на изпълнителите, които допълват 
режисьорския подход. Като потвърждение са думите на доц. Катя Кайрякова: 
...Изграждането на драматургията в хореографския спектакъл е напълно за-
висимо от единомислието в решенията на творческия колектив, от талан-
та и дарбата на съавторите да развият в най-голяма степен идейно - худо-
жествения замисъл на новото произведение.5



117

Приказките за чудеса са огледалният образ на скритите сили и надсетивните 
способности на човека и точно такъв паралел е направен в това произведение. 
Силното въздействие на тази последна част в кулминацията на „Легенда за 
Орфей“ - „Вакханалия“ е в дарбата на хореографа да постигне пълна възходяща 
градация в танцувалното и драматургично изграждане. Затова и тази част се 
явява като кулминация на цялото произведение. В митологията вакханките са 
орисани като неподвластни на други влияния.Такива, които са налагали своето 
виждане, своя живот, своя модел. Идеята е, че те встъпват в това тържество, в 
този празник на Орфей със запушени уши, за да не се повлияят от него, за да 
могат да го смачкат, да го унищожат, да се наложат. Но всички други, които вече 
са повлияни от него, се намесват, отварят им ръцете от ушите, за да могат да чуят 
тези вълшебни звуци и когато това се случва, остават запленени от магичната 
сила на музиката. Макар че тази картина е най-атрактивна в цялото произведе-
ние, тя е реализирана така, че напълно да се вмества в художествената мяра.... 
По време на танца се извършва една вътрешна трансформация, която извлича 
танцуващия вън от заобикалящия го свят.... Изгражда се мост между физическа 
и духовна реалност. Чрез танца всички действия и чувства добиват своя кате-
горична внушителност... 1  Тези мисли на Проф.д-р Антон Андонов са потвърж-
дение на това, че силата на фолклора представлява своеобразна вселена на 
духа, подвластна на природните тайни в образа на вакханките, борещи се с ма-
гичната музика. Полифонията в музикалния материал е вплетена и в хореограф-
ската композиция. Въздействието на финалната част е внушително не само за-
щото е подчинена на голямата идея, а преди всичко поради оригиналното и 
нетрадиционно творческо решение на проф. Кирил Дженев. 

Средствата за пресъздаването на тази творба са повлияни както от глъби-
ните на народностните извори, така и от класически и съвременни авангард-
ни течения. И всички компоненти са в хармония с пластичния хореографски 
текст. В това произведение най-ярко се чувства симфонизмът на танца - отра-
жение на същия в музиката. Полифоничният танц позволява едновременно да 
се покаже хаосът, който напира в борбата между природа, магия, мистика и 
любов. С това произведение доказахме как от древната митология може да се 
роди едно танцово произведение на фолклорна основа, чиято драматургия е 
пречупена през призмата на твореца хореограф. Създадено в далечната 1979 
година, то остава като ярък пример за редица поколения хореографи.

През 2018 г. ФА“Тракия“ - Пловдив възстанови „Легенда за Орфей“. Нещо 
повече - като естествен приемник на творчеството на своя баща проф. д-р 
Даниела Дженева разработи нов проект, в който идейна основа е именно това 
произведение. Спектакълът „В земите на Орфей“ започва с творбата на проф. 
Кирил Дженев, но допълнена със съвременна мултимедия, която ефектно съ-
провожда зрителя в мистиката на Родопа. Мотивите тук показват виртуозна 
игра на въображението и нескончаема комбинация на темите при създаване 
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на спектакъла, в него влизат още четири танцови произведения. Постепенно 
се преминава от Античността в земите на прабългарите със „Старинен танц“- 
хореография - проф. Кирил Дженев, музика - Димитър Бонев. Третото танцово 
произведение е дело на проф. д-р Даниела Дженева по музика на Димитър 
Христов „Сдумали се“. В танца е налице майсторско развитие на мотива, както 
и боравенето с автентичната лексика от региона. Разходката из Орфеевите пъ-
теки продължава с „Първомайски танц“ – хореография - Димо Енев, музика - 
Борислав Гълъбов и завършва със „Земята на Орфей“ – хореография - проф. 
д-р Даниела Дженева, музика - Борис Згуровски. 

Главната задача на хореографа режисьор е да разкрие идеята на този спек-
такъл, той трябва да вникне дълбоко в неговия художествен подтекст, в случая 
това е способността на твореца проф. д-р Дженева, основно проучил всички 
възможни материали, да ги обобщи, да пресъздаде живота на народа в прав-
диви танцови произведения. И не само да пресъздаде, но и да намери разви-
тие на пресъздаденото в хода на действието на целия спектакъл. Ще си позво-
ля отново да цитирам проф. д-р Даниела Дженева:...Феноменът на български-
те народни танци е именно в тяхната непреходност и е факт, че в ХХІ век ние 
разчитаме много повече на отговорността на ръководителят относно при-
емствеността, отколкото на „гения“ на отделния изпълнител на хорото, 
носител на тази закодирана информация в нашия генетичен тип. За това 
всички, които се занимаваме с танцов фолклор от студента до професора, 
от любителя – член на танцов клуб до солиста на голямата сцена сме длъж-
ни да съхраняваме българските народни танци и да пазим тяхната „чисто-
та“ за поколенията. 3 

В заключение ако проследим годишните течения, ще констатираме непо-
средствения преход към усъвършенстване на драматургичния изказ в симби-
оза с танцовата лексика. Използването на митологията и историята предоста-
вя на творците хореографи нови сюжети. Това, естествено, ги улеснява в из-
граждането на драматургията, но и запазва българския художествен стил.
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мЕЛОдИйНИ ПАРАЛЕЛИ 
В „ШОПСкА СЮИТА” НА кОСТА кОЛЕВ

Рада Б. Славинска

Анотация:
„Мелодийни паралели в „Шопска сюита” на Коста Колев 

автор д-р Рада Славинска
Коста Колев е автор на няколко хиляди оркестрови, хорови и ансамблови 

творби на фолклорна основа. Той е между най-изпълняваните в България авто-
ри през 70-те и 80-те години на XX-ти век и ни оставя в наследство еталонен 
първообраз на фолклорен оркестър, включващ пълната палитра народни ин-
струменти, балансирани в звуково съвършен български облик. Създадена в 
края на 60-те години на миналия век, Шопска сюита се превръща в една от ем-
блематичните творби на композитора. Темите, интонациите и настроенията са 
заимствани от песенния и инструментален фолклор на Шопски регион. Сюитата 
е четиричастна, обхващаща различни танци от областта – Дайчово хоро, 
Кюстендилско хоро, Хоро (шопско) и Четворно хоро. Импровизационният дух, 
типичен за българския фолклорно-инструментален стил, е съхранен чрез не-
прекъснатата вариантност на темите. В цялостното развитие на сюитата се за-
белязват мелодийни паралели с първоначално експонирания песенен обра-
зец от първа част, а именно – народната песен „Ерген одих”. 

parallels harmonies in "shopska sJuita‘‘ 
of kosta kolev

author dr Rada Slavinska
Kosta Kolev is an author of couple of thousands orchestra, round dance and 

folklore ensembles works, which are the most performed once in Bulgaria for the 
period 70-80s. His legacy is an emblematic prototype of folklore orchetra, containg 
a full range of folklore instruments, recreating to the utmost perfection the unique-
ly harmonised sound of the bulgarian folklore music. Composed at the end of 60s, 
"Shopska sjuita" turned to be one of the most significant works of Kosta Kolev. Its 
theme, intonation & general spirit of the sound are all inspired by the specific for 
Shopski region songs & instrumental arsenal. The sjuita is a quatrain, including the 
whole spectrum of dances from that region: Daychovo horo, Kjustendilsko horo, 
Horo (shopsko), as well as Chetvorno horo. 

The very typical for bulgarian folklore-instrumental style sense of unpredicta-
bility alives through unceasing line of theme variation. In the general development 
of the sjuita itself could be caught parallel harmonies with in the spirit of the origi-
nal prototype of part 1, which for instance is the folklore song‘‘Ergen odih‘‘.
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За Коста Колев е писано и говорено много: 
- повече от 4 000 регистрирани записи под неговата диригентска палка;
- няколко хиляди оркестрови, хорови и ансамблови творби на фолклор-

на основа както за съставите на БНР, така и за репертоара на Сливенски, 
Великотърновски, Варненски, Русенски ансамбли; 

- между най-изпълняваните автори през 70-те и 80-те години на миналия 
век; 

- скромен, трудолюбив, всеотдаен, обичан от хората; 
- свързал името си с имената на най-известните народни изпълнители от 

средата на XX-ти век…
Освен огромната си дейност и абсолютните си хитове като „Люлка се люля”, 

„Лепа Мара Софиянка”, хората „Балканджийско”, „Гагаузко”, „Брезнишко”, без-
крайния списък от ръченици, буенеци, ганкини, дайчови, Коста Колев оставя в 
наследство еталонен първообраз на народен оркестър, включващ пълната 
палитра народни инструменти, балансирани в звуково съвършен български 
облик. Композиторът Анастас Наумов казва за него: „Почти няма българин от 
по-възрастното поколение, който да не знае кой е Коста Колев, да не е слушал 
неговите хора и ръченици. След това пое Ансамбъла за народни песни при БРТ, 
където се изяви като изключителен, оригинален творец в областта на на-
родната музика… Няма състав в страната, който да не е изпълнявал негови-
те песни и хора. От неговото творчество се учат младите. Делото на Коста 
Колев е огромно и остава за поколения.“ [Букурещлиев, М.]

„…К. Колев (макар и не дотам професионално и задълбочено) познава и сви-
ри на доста инструменти: акордеон, тромпет, флигорна, флейта, гайда, ка-
вал, гъдулка, тамбура, което впоследствие му дава солидно предимство при 
изготвянето на различни аранжименти и оркестрации. Абсолютният слух и 
уменията му при бързо и точно нотиране са пословични…” [Христова, В.]

Диригентът Димитър Христов споделя:„….Той много добре познава оркес-
търа, блестящо познава диапазона на инструментите, тяхното удобство и неу-
добство. И използва всичко това, за да хармонира прекрасно – хем всяка пар-
тия да звучи като самостоятелна, хем да звучи като ансамбъл във вертикала на 
оркестъра. (…) Всяка негова партия сама по себе си е една мелодия. И това 
придава в цялата ансамбловост звучене, в което на пръв поглед човек може да 
си помисли, че слуша няколко пиеси наведнъж...” [Неделчев, Кр.]

Това са само няколко мнения за делото на Коста Колев, но те рисуват много 
точно образа на големия композитор – познаващ в детайли всеки инструмент 
в народния оркестър, неговите възможности, оптималното съчетаване на тем-
брите и всичко това, комбинирано с невероятен усет към композиционни ре-
шения в истински народен дух.
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Неговата професионална дейност във фолклора започва през 1949 г. в 
Радио София. С оркестъра за народна музика Коста Колев работи активно до 
1979 г., но и след тази година не прекъсва работата си в радиото. Така той по-
пада в онази група „фолклорни възрожденци” на чиито плещи пада тежката 
задача да събират репертоар – обработване, дешифриране, оркестрация, 
комплектуване на състави, в т.ч. и ансамбъла на радиото. Тези три изречения 
очертават облика на Коста Колев – едно от най-големите имена в жанровете за 
фолклорни състави. Оставил в архива си огромен брой творби за народен ор-
кестър и народен хор, майсторът на акордеона осъществява чрез творчество-
то си връзката между чистата автентичност и дълбоко професионалната ком-
позиторска подготвеност за претворяването на първообразите. Самият той 
изпълнител и носител на импровизационното инструментално начало, присъ-
що на големите свирци, Коста Колев вплита в творбите си автентични мелодии 
и собственото си усещане за вариантност и развитие, като нито за момент не 
се отдалечава от корените на българското традиционно за инструменталния 
ни фолклор развитие на музикалния образ. Във времето неговият стил се на-
лага като еталон за максимално приобщаване към фолклора и съхраняване на 
регионалните особености, особено в сферата на музиката за народен оркес-
тър. Надрегионалността на неговата дейност и тесният контакт с голяма част 
от най-именитите фолклорни изпълнители от втората половина на 20-ти век 
го превръщат в енциклопедична за народната ни музика личност.

Както много други произведения59, Шопска сюита не е сътворена за 
Оркестъра на Българското радио и телевизия (БРТ). Създадена в края на 60-те 
години на миналия век по молба на художествения ръководител на танцовия 
състав към читалище „Светлина – 1940” Захари Андреев60, Шопска сюита61 се 
превръща в една от емблематичните творби на Коста Колев. Виталността на 
шопския фолклор и неподправеният хумор са уловени и майсторски пресъз-
дадени от композитора. Темите, интонациите, настроенията, заимствани от 
песенния и инструментален фолклор на областта, са поднесени максимално 
изчистено и въздействащо. Сюитата е четиричастна, обхващаща различни 
танци от областта – Дайчово хоро, Кюстендилско хоро, Хоро (шопско) и 
Четворно хоро – обединени от обща тоникалност, независимо от ладовите 
разновидности.

Формата на цялото произведение е привидно класическа – на инструмен-
тална танцова сюита, обединяваща контрастни в темпово и единни в тонално 
отношение танци. Цялостното развитие обаче е базирано на типичния за на-
шата инструментална музика принцип на колянна структура. Същевременно в 

59  например известното хоро „Ситната” е писано за Русенския фолклорен ансамбъл (бел. авт.)
60  по спомени на съпругата на Коста Колев, народната певица Мария Лешкова и сверени от нея с архива на компози-

тора (бел. авт.)
61  втора, трета и четвърта част на сюитата са претворени от хореографите Кирил Дженев и Кирил Харалампиев в 

танцовата сюита „Шопски празнични танци” по музика на Коста Колев и Кирил Стефанов (бел. авт.) 
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произведението се забелязва динамично градиране на формално структурна-
та същност в цялост (вж. Схема 1):

- първа част: „мелодийно встъпление” и едно дванадесеттактово коляно с 
три четиритактови предложения, което представлява почти буквален цитат на 
песента „Ерген одих”;

- втора част: „ритмическо встъпление” и две осемтактови колена, второто 
от които (№5) съчетава ритмичния модел от встъплението на частта с мелоди-
ен и метроритмически вариант на трето полуизречение от песента, цитирана 
в първа част;

- трета част: изградена като триделна форма върху осемтактови колена – 
„а” – четири колена (№6, 7, 8, 9), „в” – четири колена с темповѝ, мелодиен и 
смислов акцент в първото коляно и елементи на репризиране в следващите 
(№10, 11, 12, 13) и „с” – обособено като самостоятелен контрастен в темпово 
отношение епизод с ясно доловими мелодически паралели с темите от второ 
коляно на първа част или другояче казано, в третия дял на частта се експони-
ра цялостно темата от второ коляно на сюитата, но в по-бавно темпо, в разли-
чен метрум и разгърнато в три колена (№14, 15 и 16), с което се създава усеща-
не за съзнателно търсена аугментираност;

- четвърта част: със сходна на трета част структура – „а” четири колена, но 
шесттактови, което показва търсене на динамизиране на процеса (№17, 18, 19, 
20), „б” – сменя се 6-тактовото фразиране в 8-тактово още в №21, посредством 
което се реализират структурни паралели с първите части на сюитата и три 
номера с квадратна структура (№22, 23, 24), „с” – с финализираща функция, 
обединяващо метроритмично променените теми от различните части на сюи-
тата. Импровизационният дух, така типичен за българския инструментален 
стил, е съхранен чрез непрекъснатата вариантност на темите.

Схема 1

Дайчово хоро 
№ 1 № 2 

Кюстендилско хоро  
№ 3 № 4 № 5 

Хоро 
а b c 

№ 6 № 7 № 8 № 9 № 10 № 11 № 12 № 13 № 14 № 15 № 16 
Четворно хоро 

a b c 
№ 17 № 18 № 19 № 20 № 21 № 22 № 23 № 24 № 25 № 26 № 27 

По неподражаем начин още във второ коляно на сюитата е заложена кон-
цепцията за тематично развитие на цялото произведение – всяко полуизрече-
ние на цитираната весела, закачлива автентична песен „Ерген одих” из репер-
тоара на Стамболка Генадиева62 е използвано като отделно тематично ядро:

62  Стамболка Генадиева (1937 – 2001) – народна певица, известна изпълнителка на шопски песни, предимно от 



123

- първите четири такта се появяват метрически и тонално променени в 
различните части – в 2/4 вместо оригиналните 9/16 в №14 от трета част и в 
7/16б в средата на №26 от четвърта част;

- вторите четири такта играят ролята на връзка с началната мелодическа 
тема и вариантно се появяват в 2/4 в трета част (№15);

- последните четири такта се явяват видоизменени в №5 (в 2/4) във втора 
част, в №16 (в 2/4) в трета част, по средата на четвърта (втора половина на 
№21) и във финалния №27, но не в оригиналния размер 9/16а, а в 7/16б. 

Тази обвързаност на цялостното развитие на сюитата с първоначално екс-
понирания мелодиен образец е показателна за композиционното мислене на 
Коста Колев и за изключителната му дарба към импровизационност и вари-
антност както в мелодийно, така и в метроритмическо отношение.

Мелодийните паралели са ярки, но стават истински видими при директна 
съпоставка. Забелязва се как първите четири такта на песента „Ерген одих” се 
появяват тонално и метрично видоизменени в първа, трета и четвърта част на 
сюитата (вж. прим. 1). Докато в първа част сме свидетели на почти буквален 
цитат на популярната хумористична песен, следващите проявления на мело-
дийната последователност са христоматийни по отношение импровизацион-
ността, типична за фолклорната ни инструментална музика. Метричната и тем-
пова промяна довежда до изменение в усещането към първообраза и предпо-
лага различни композиционни внушения. В трета част например чрез смяната 
на метрума и по-бавното темпо (вж. прим. 1”б”) се изважда на показ лиричната 
сърцевина на иначе закачливата песен. В четвърта част пък същият мелодиен 
сегмент (вж. прим. 1 „в”) агресивно и сгъстено – за което спомага и седемвре-
менният метрум от втори вид – се противопоставя на „бурдониращия” двутак-
тов модел в гъдулки.

Пример 1

Първият мелодиен паралел доказва ярката мелодийна обвързаност на 
всяка част от сюитата с началната тематика, но той не е единствен. Мелодийните 

Годечкия край.
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паралели и взаимовръзки обхващат като паяжина цялата сюита и са втъкани 
неразделимо в общото композиционно развитие на творбата. Например вто-
рата фраза на песента „Ерген одих” бива разпозната и в трета част (вж. прим. 2), 
където независимо от по-бавното темпо, промяната на метрума (от 9/16 в 2/4) 
и лиричната насоченост на епизода, стакатният щрих запазва донякъде закач-
ливия характер на първообраза.

Пример 2

Ярко проявено в цялостното развитие на сюитата е и последното предло-
жение на автентичната песен (вж. прим. 3). Видоизменено, то може да бъде 
разпознато в края на трета част (вж. прим. 3 „б”) и два пъти в четвърта част. Три 
пъти в различна метрична и темпова организация мелодийната последова-
телност е използвана в първоначалната тоникалност (вж. прим. 3 „а”, „б” и „в”), 
но сгъстяването на напрежението, забързването във финалните епизоди, така 
типично за бързите ни хора, и наслагването на различни мелодийни фрагмен-
ти от другите части на сюитата, логично водят до квартовото повишение в екс-
понирането на мелодията (вж. прим. 3 „г”).

Пример 3
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Във втората част на сюитата, озаглавена „Кюстендилско хоро”, можем да 
проследим мелодийно две от началните колена на „Брезнишко хоро” (вж. 
прим. 4), претворено майсторски от Христо Тодоров и известно в изпълнение-
то на кларнетиста Георги Атанасов. В „Шопска сюита” то е експонирано само 
чрез първите си колена с леки мелодически разлики, но както и с основните 
теми, заимствани от песента „Ерген одих”, в четвърта част ставаме свидетели 
на метроритмична и темпова промяна. Вместо в 2/4 темата е представена в 
7/16б в бавно темпо (вж. прим. 4 „а” и „б”) и играе ролята на начален момент за 
третия, финализиращ дял на частта. Момент, след който се осъществява ви-
хреното наслагване на „бурдониращия” фрагмент в гъдулки и различни части 
от вече заявените мелодийни комплекси.

Пример 4

Мелодийни паралели могат да бъдат направени както в самата „Шопска 
сюита”, така и с други произведения на Коста Колев. В Пример 2 бяха спомена-
ти мелодийните комплекси, използвани в №15 на трета част, където цитатнос-
тта на мелодийното последование от първа част е директна. Макар и по-труд-
но доловима, мелодийната вариантност може да се усети и в №10 от трета част 
(вж. прим. 5 и 5 „а”). Тази вариантна мелодия се среща и във второто коляно на 
четвърта част на „Сюита за народен оркестър” (вж. прим. 5 „б”), както и в танцо-
вата постановка „Шопски танци”, но и в двата случая с различно продължение. 
Това показва, че в съзнанието на композитора диалектните мелодийни прояв-
ления на тематизма са особено важни.

Пример 5
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Финалният трети дял в четвърта част на сюитата комбинира мелодийни 
комплекси от предишните части. Съчетанието на различни теми във финала 
на по-крупни произведения се среща и в други оркестрови и ансамблови 
творби на Коста Колев. Например в края на неговата „Пазарджишка сюита” се 
наблюдава съчетанието на метричната песен „Димке ле, бяло момиче” (втора 
част), представена в оркестъра – с безмензурната песен „Заблеяло ми агънце” 
(първа част), изпълнявана от хора. Тези необичайни съчетания наподобяват 
алеаторна техника и издават нагласата на Коста Колев към търсене на съвре-
менни композиционни похвати, по-типични за класическите жанрове, прене-
сени и в сферата на музиката за народни формации – идея, която ще се дора-
звие през годините в песните за народен хор на Иван Спасов, вокалните и ин-
струментални произведения за фолклорни изпълнители на Николай Стойков, 
Милчо Василев, Георги Андреев.

Връзката с песенния фолклор в „Шопска сюита” е осезаема и предпоставе-
на от дълбоката връзка на Коста Колев с песните на нашия народ. Автор на 
редица оркестрови аранжименти за солови изпълнения като популярните 
„Зайко, кукурайко” на Костадин Гугов, „Стоян в механа седеше” на Недялка 
Керанова, „Калиманку, Денку” на Янка Рупкина, „Вечер малка моме” на Надка 
Караджова, „Лечко стъпвай, бела Доне” на Елена Божкова и десетки други, той 
показва непогрешимия си инстинкт към максимално запазване на песенния 
първообраз и подсилване на внушенията чрез умело оркестриране. Майстор 
на оркестровото перо, Коста Колев използва възможно най-активно всички 
оркестрови групи. Същевременно композиторът има подчертан афинитет 
към мелодийно песенното начало. Проследяването на мелодийните паралели 
в „Шопска сюита” е показателно за композиционната му техника – импровиза-
ционност, мелодийна вариантност, мелодийна регионално-тематична обвър-
заност, свобода в метроритмическото „разчупване” на първообраза.

Трудно ще намеря по-удачен финал от думите на настоящия диригент на 
народния оркестър към БНР Димитър Христов, под чиято диригентска палка 
са прозвучали десетки творби на Коста Колев: „…Много хора имат нагласата 
да се нарекат негови ученици, да ползват неговите похвати, но само той е 
човекът, който наистина успява. И то изключително простичко като фак-
тура, но звучи чудесно. Това е и майсторлъкът на композитора – да направи 
така, че с пестеливи средства и с несложна фактура всичко да прозвучи по 
най-добрия начин…” [Неделчев, Кр.]

Източници за биографичните данни:
Букурещлиев, Михаил – „Коста Колев – оригинален творец във фолклора”, в-к „Дума”, 11.09.2010, 
бр.209
Димитрова, Илка – сценарий за радиопредаване „Коста Колев – Единствено и само българска звуч-
ност”, което включва и интервю с Мария Лешкова за радио България - http://bnr.bg/radiobulgaria/
post/100749808/kosta-kolev-edinstveno-i-samo-balgarska-zvuchnost / 23.10. 2016
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Неделчев, Кристиян – интервю с Димитър Христов за „Срещи в 7/8”, излъчено на 06.06.2017, озагла-
вено „В музиката на Коста Колев човек има усещането за безкрайност” - http://bnr.bg/
post/100839432/dimitar-hristov-v-muzikata-na-kosta-kolev-chovek-ima-useshtaneto-za-bezkrainost / 
19.10.2017
Христова, Виктория – Ансамбълът за народни песни на БНР – Хоровият състав – началото, Алманах 
на НМА „Проф. Панчо Владигеров”, раздел „Музикално-изпълнителско творчество”, 2013
Христова, Дора – „Мистерията на българските гласове”, „Бул корени”, София, 2007

„ПО ВЕЛИкдЕН В С. НИкУдИН. 
ЖЕНСкИ ОБЕРдНИ ПРАкТИкИ”

Румяна В. Филкова
Резюме

В статията, , По Великден в село Никудин. Женски обредни практики” е изложено 
теренно проучване на Великденския цикъл в упоменатото селище. Описана е една 
част от обичая, като обстойно са обяснени някои обредни моменти от него – оби-
калянето на църквата с хора на песен и общоселското веселие на втория ден от 
Великден. С ясно изявен акцент в посочената публикация са песните и изпълнявани-
те на тях хора. Великденските песни са анализирани в няколко аспекта: по форма, 
тонов обем, орнаментика, ритмика и метрика, изпълнителски маниер, текстово 
съдържание. Обредните хора са разгледани като начин на изпълнение, форма, посо-
ка на придвижване, хватове. Великденският цикъл в село Никулден продължава да 
бъде обект на изследователски проучвания поради интересната си специфика и 
мистика.

In the article ” Easter, from the village of Nikudin. Female ritual practices ‚‘ outlines field 
research of the Easter cycle in the said village. Described is one part of the tradition, and some 
ritual moments from it are thoroughly explained – walking around the church with songs and 
dances, and the people’s joyous celebration on the second day of Easter. In the article, there is 
a clear accent on the songs and the dances performed on them. Easter songs are analyzed in 
several respects: in form, tonal range, ornamentation, rhythm and meter, performing style 
and lirics’ content. Ritual dances are analyzed by way of performance, from, direction of 
movement and connections( hand links). The Easter cycle in the village of Nikudin continues to 
be a subject of research studies, because of its interesting specifics and mysticism.

Пролетният обреден цикъл с характерните обредни игри и хора на песен е 
вълнувал редица фолкористи. Солиднoто количество записан и публикуван 
автентичен фолклорен материал от тях е добра основа за младите изследова-
тели за доусъвършенстване методите на събирателската, издателската и ана-
литичната дейност. 

Несъмнено един от най-големите и значими пролетни обичаи е Великден. 
Преплитайки в себе си религиозно-канонически практики и фолклорни оби-
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чайно-обредни елементи, празникът по своя характер изразява насоченост 
към осигуряване на плодородие, здраве, бъдещо задомяване. В много отно-
шения се забелязва сходство с Лазаруването. 

 Добре запазен и интересен за теренно изследване е Великденският цикъл 
в село Никудин. Песните, игрите и хората са в синкретична връзка и са състав-
на част от него. Те могат по-детайлно да се анализират, като се разгледат като 
относително самостоятелни компоненти. В настоящата статия се отразяват 
само една малка част от записаните великденски песни и изпълняваните на 
тях хора.

 Село Никудин се намира на 25 километра северозапа от град Сандански. 
Разположено е на около 800 м надморска височина. Според предания в мина-
лото на мястото на сегашното село е имало манастир „Свети Никола“, където 
на всеки Никулден се събирали хора от всички махали. Те били наричани „ни-
кулденци” и от там то започнало да се казва Никулден. В момента е известно 
като Никудин и населението му наброява около 80 души, предимно възрастни 
хора. Към читалището в селото има действаща самодейна група за изворен 
фолклор. В репертоара ѝ умело са съхранени много песни, игри и хора от ре-
дица обичаи, сред които Великден, Еньовден, Вайдудуле и др.

Великден е един от най - значимите и обичани празници в селото. Той няма 
определена дата в календара, чества се винаги в неделя една седмица след 
Връбница. Празнува се три дни. Подготовката за празника започва седмица по 
– рано. Идентично с останалите райони в страната е боядисването на яйцата 
на Велики четвъртък и приготвянето на обредни хлябове - великденски кола-
ци в събота. Първото яйце се слага на иконата и се пази до следващия 
Великден. Вярвало се е, че има магична сила, а според езическите представи 
то символизира жизненото начало, възраждането на природата. Несъмнено 
най-очаквано от всички е било общоселското веселие с празничните хора и 
игри. Момите и младите невестите са обличали нови премени и са се кичели с 
нови накити. 

Великденски песни се отличават с разнообразни мотиви, теми и образи, 
свързани с живота и бита на хората, вярвания и представи. Великден, както и 
лазаруването, са обичаи, смислово съсредоточени около идеята за женитба, 
любов, здраве, плодовитост, възпяване на младостта и красотата. Песните се 
изпълняват двугласно, антифонно, на групи както само от моми, така и от 
моми и невести. По-голямата част от тях са хороводни, но има и такива, които 
се пеят „по пътьом”. Като цяло типичните белези на обредните песни важат и 
тук – едноделна, двуредична форма, тесен тонов обем, с лежащ само върху 
тоника втори глас, кръстосване на гласовете, с образуваща се хармонична г.2., 
мелодия бедна откъм орнаментика. Песните са предимно в 2/4 и в 7/8 б вид. 

На първия ден от Великден момите отиват на църква. Там изпълняват пе-
сента „Седнала е мома Вела”. Строгите норми на поведение в седмицата преди 
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празника намират отражение в нейното съдържание. Да се извършва някаква 
домашна работа на Разпети петък се е приемало за голям грях. В текста на пе-
сента се разказва за мома Вела, която работи на този „тежък” празник и докато 
„везе” кошулята си, тя ослепява и онемява. На помощ ѝ се притичват дружките, 
които разшиват везмото и тя отново може да говори и гледа. Изпълнява се 
антифооно, в отворено хоро, посока в дясно, с хват за пояс, с ниски, почти 
„ходени” движения. Между танцувалната и музикалната фраза има периоди-
чен синхрон. В размер 5/8 и темпо rubato. Изключителен образец за старинна 
женска обредна танцувалност - без особено движение с тялото, с подчертана 
строгост в движенията, стойката и поведението. Чрез силната концентрация 
по време на пеене и танцуване се засилва внушителният ”древен смисъл на 
сакралността” при обреда.

 "Седнала е мома Вела, ле
 пред Великден, на Разпет петок.
 Да навезе, ле кошулята, 
 кошулята, ле гювеята...”
В понеделник на втория ден отново се ходи на църквата. Жените носят 

оризници (запечен ориз с яйца), козунаци, яйца и приготвят трапеза в двора Ѝ. 
Момите с песен на хоро обикалят църквата за „отваряне на мъртвите”. Този 
род песни, с които се отдава чест на починалите, са аналогични с лазарските 
песни, изпълнявани на гробищата от село Игралище. Вярвало се е, че по този 
начин мъртвите хора идват, за да видят родата си. Песента е в размер 2/4. 
Изпълнява се антифонно, в умерено темпо. Тоновият амбитус е квартов, с под-
тоничен тон, отстоящ на г. 2 от тониката. Има кръстосване на гласовете - пър-
вият глас слиза на подтоничния, а вторият остава да лежи на тониката. Песента 
е бедна откъм орнаментика. „Извиквачките” (водещите мелодията) се залавят 
в началото и в края на хорото, а „слагачките”(втория глас, бурдона) са по 
средата. 

 „Яне гради нова цръква, 
 загради я от Великден/2
 догради я до Гергьовден/2
 Веке му се додеяло, /2
 седна Яне да почине/2..”
След това всички отиват в двора на църквата, където обикалят богатата 

трапеза с песни и хора. Вярвало се е, че колкото е по- изобилна трапезата, 
толкова по-изобилна и плодородна ще е и реколтата през идната година. 
Първо заиграват и запяват момите „Леле Яне кротко играй”. Играе се кротко и 
сдържано, с по- леки, елементарни движения, липсва синхрон с мелодия и 
танц. Хорото е сключено, като образуваният кръг има магическа обредна 
функция, символизира изобилието, плодородието, здравето, щастието. 
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 „Леле, Яне, кротко играй, 
 кротко играй, прах не дигай, 
 да не спрашиш трапезата..”
При изпълнението на останалите песни виенето на хората е на два кръга. 

Най- външният са женените, а вътрешният – момите. 
 Запявайки песента „Мари Йово”, най- възрастният участник застава в сре-

дата на хорото и пръска с вода от котле играещите. Това се е правело за здра-
ве, за берекет, за плодородие. Вярвали са, че водата има силата да ги очисти и 
предпази от болести, от беди и от „лошотии”.

 „Мари Йово, моме Йово ле, 
 не ойде ли доле в поле /2 ле, 
 не найде ли негде вода/2 ле, 
 да отмиеш бело лице /2 ле...”
Не правят изключение и песни с текстове с митично съдържание и с поява-

та на образи на самодиви, юди, змейове, които „много често олицетворяват 
враждебните природни стихии и болестите”[8]. Такава е песента „Вено ми, Вено, 
малена”, където е засегната темата за любовта между мома и змей.

 „Вено ми, Вено малена, 
 Мамино чедо галено, 
 от ка’ ми беше малено, 
 многу ми беше убава...”
 На тръгване от църквата момите и невестите запяват специална песен, 

която се причислява към нехороводните, изпълнявани по път. Изпълнява се 
антифонно, в умерено темпо, в 2/4 размер. Тоновия амбитус е квартов, с под-
тоничен тон, отстоящ на г.2 от тониката, отново има кръстосване на 
гласовете.

 „В село делии влезная, 
 де ка› миная троица, /2
 у девойчето седмина./2
 еле е пусто сираче, /2
 само вечер готвило, /2...”
Всеобщият празник продължава на голяма поляна край селото. Там освен 

жени на хората се залавят и мъжете. Сред изпълняваните песни са „Малинице, 
бре невесто”, „Ой Недо, Недо”, „Делии в село дойдоя”, „Севде, ле не легна ли” и 
др. Естетическите емоции, изразени в тях, са свързани с празничното общува-
не между младите, с красотата на пролетния празник, изпълнен с веселие и 
радост. Хората са смесени, отворени, с хват за пояс или за кърпа (когато се 
залавят жена до мъж). 

На песента „Мари Стойно, ситна Стойно” се играе интересно женско хоро - 
отворено, с хват за длани. Като посоката на движение се сменя в зависимост от 
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текста. Първоначално хорото започва в посока на дясно и в момента, в който 
се изпълни рефрена от текста „на лево оро на лево...”, се сменя посоката на 
движение. Песента по настоящем присъства в репертоара на ансамбъл 
„Пирин” – Благоевград.

 "е Мари Стойно, ситна Стойно 
 на десно оро на дес-/2 но, 
 ке те карам на мал пазар...”

Друго женско хоро, изпълнявано на песента „Ой Недо, Недо”, прави впечат-
ление с различната подредба на участниците. Момите се хващат в първата по-
ловина на танцовата верига от дясно, а невестите - от ляво. По този начин се е 
показвало на всички присъстващи кои моми са за женене през настоящата 
година. Посоките „дясно - ляво” са „древна пространствена опозиция” [10] ут-
върдена в обредната практика. Символично „дясното” е „добрата” страна, 
свързва се с новото, с женското начало в живота, с възраждането, с плодови-
тостта. Основната тематика на текста в песента отново е любовно-брачната.

Изхождайки от изследваните теренни материали и всичко, казано по-горе, 
можем да обобщим, че жените от село Никудин са носителки на характерния 
маниер на пеене за региона - гръден механизъм на звукообразуване, гръдно 
резониране и твърда атака на тона, добре изнесени, звучни гласове. Тесният 
тонов обем на песните и теситурата на изпълнение е предпоставка за удобно-
то пеене от страна на певиците. Първите гласове се отличават с по-голяма 
звучност, орнаментиката е сведена до - единичен и двоен форшлаг и мордент. 
Бурдониращите втори гласове впечатляват със своята плътност и обертонова 
наситеност. Единната вокална линия, слятостта и тембровото припокриване и 
ясната артикулация и дикция е продиктувано от еднаквото вокалообразува-
не, обусловено от диалектните особености в селището и от многогодишната 
им практика като автентична певческа група. Специфичен похват, който се за-
белязва в изпълнителския стил на певиците е наличието на подемен тон върху 
гласна в началото на песен или фраза.  

Прогресивно развиващите се културен живот, наука, изкуство в наши дни 
води до постепенно отпадане на обредите от обичайната практика. Характерът 
на обредните песни се видоизменя и те все повече започват да се доближават 
до битовите. Благодарение на автентичните групи за изворен фолклор по сел-
ските читалища, националните събори и фестивали на народното творчество, 
уникалните образци от фолклорното ни наследство се запазват, поддържат и 
съхраняват. Макар и отдавна да е загубил своя идеен и обреден смисъл, оби-
чаят Великден и свързаните с него песни, хора и игри продължава да впечат-
лява с интересната си специфика, оригиналност, архаичност и мистика. 
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РАзВИТИЕ НА БъЛгАРСкИЯ ОРкЕСТъР ОТ НАРОдНИ 
ИНСТРУмЕНТИ ОТ ПЕТдЕСЕТТЕ гОдИНИ НА дВАдЕСЕТИ ВЕк 

дО НАШИ дНИ

Николай Ст. Гурбанов
Анотация: В статията е изложена информация относно създаването на ин-

струментални групи, оркестри от народни инструменти и фолклорните ансамбли 
в България. Основната цел на материала е да се систематизира в научен доклад 
създаването и еволюцията на оркестъра от народни инструменти (в хронологичен 
ред), как той се е развивал през годините, стигайки до наши дни.

Annotation: The article presents information regarding the foundation of the 
instrumental groups, folk instruments orchestras and the folklore ensembles in Bulgaria. The 
main goal of the material is to classify in a scientific report the formation and evolution of folk 
instruments orchestra (chronologically), its development in the years up to the present day.

Може да се каже, че разцветът на инструменталната народна музика в 
България се дължи, до голяма степен, на създаването на Българското радио 
през 1929 г. През 1936 г. в Радио „София“ засвирва първата българска народна 
инструментална група „Бистришката четворка“ в състав: Деян Матеин (тамбу-
ра), Йордан Белкин (гъдулка), Ангел Каридин (гайда) и Стоян Гюргин (клари-
нет), а по-късно кларинетът бива заменен с кавал, а инструменталистът е 
Цвятко Благоев.

В зората на втората половина на XX в. се поставя началото на изключител-
но активен процес, свързан със създаването на формации, имащи за цел да 
представят българския музикален и танцов фолклор на сцената. По този на-
чин постепенно се заражда и т. нар. жанр “Песен за народен хор”, респ. 
“Обработката за народни състави”.

Хронологичната картина в зараждането на оркестъра от народни инстру-
менти и създаването на фолклорните ансамбли в България, аналогично и ор-
кестрите към тях, е следната:
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В средата на 1936 година, с цел пълноценно обслужване и обогатяване на 
програмата на Българското радио, се създава Народен оркестър с ръководи-
тел Иван Кавалджиев [5]. Основните функции, които на практика провокират 
създаването на състава, са да осигури съпровод на „певци, певици и изпълне-
нието на обработки на народни песни, хора и традиционни обичаи.“63 В книга-
та си „Между селото и вселената“, Л. Пейчева пише: „През 1936 г. към радиото е 
образуван камерен оркестър от заподноевропейски инструменти за изпъл-
нение на обработени от български композитори народни песни и за съпровод 
на вокални изпълнения.“64 По-надолу в същия текст посочва, че Марин 
Големинов е диригент на оркестъра между 1936 и 1938 г., но за И. Кавалджиев 
в този смисъл не е споменато.

Приносът на цигуларят Иван Кавалджиев за инструменталното и в част-
ност оркестровото изкуство, е очевидно колосален. Той е сред основополож-
ниците на множество инструментални състави, сред които „Народната петор-
ка“, създадена през втората половина на 30-те години на XIX век. (след „Групата 
на Цвятко Благоев“), включително и на оркестъра при по-късно създадения 
Държавен ансамбъл за народни песни и танци – София.

„Те биха могли да се вземат и като предтечи на днешните „сватбарски 
оркестри.“65 Пише ст. н. сътр. Михаил Букурещлиев за „Софийска кореняшка 
група“, създадена през 1937-38 г., с ръководител Карло Алиев. „Това са били 
народни музиканти, свирещи на европейски инструменти“66. Името на Цвятко 
Благоев е свързано и с този инструментален състав, свирейки на кларинет, по 
обясними причини.

През 1938 година, по инициатива на тракийската народна певица Атанаска 
Тодорова, се създава друга известна и до ден днешен камерна формация от 
български народни инструменти, „Тракийска тройка“. Съставът на формаци-
ята е от вече популярния със соловите си изпълнения по Българското радио 
кавалджия Станил Паяков, Манол Тодоров – гъдулка (син на А. Тодорова) и 
Стойчо Даскалов (тамбура). [5] „Тракийската тройка“ активно музицира и пред 
микрофона на радиото, и пред публиката в различни населени места из стра-
ната, до 1944 г. „Година по-късно (1954) нейните членове стават основа на на-
родния оркестър при Ансамбъла за песни и танци на Българската народна 
армия...“67 

„Угърчинската група“ е сред инструменталните формации със значител-
ни заслуги в зараждането на оркестъра от български народни инструменти. 

63  Радославова – Дойчева, Антоанета. 2010. „Музиката в българското радио 1930-1944“. София: Издателство „Петко и 
Пенчо Славейкови“, стр. 181

64  Пейчева, Лозанка. 2008. „Между селото и вселената“. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, стр. 277
65  Букурещлиев, Михаил. 1997. „Народната музика в живота ми – Цвятко Благоев“. София: „Епилон“, стр. 43-44
66  Радославова – Дойчева, Антоанета. 2010. „Музиката в българското радио 1930-1944“. София: Издателство „Петко и 

Пенчо Славейкови“, стр. 185
67  Радославова – Дойчева, Антоанета. 2010. „Музиката в българското радио 1930-1944“. София: Издателство „Петко и 

Пенчо Славейкови“, стр. 186
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Освен че тя е сред първите по рода си формации, създадена от Цвятко Благоев, 
групата е в основата на създаването на Оркестъра за народна музика при 
Българското радио. „Цвятко Благоев успява да го съхрани и през 1948 г., той 
става щатен и поставя основите на оркестъра за народна музика при 
Националното радио“68 Почти паралелно с основаването на „Угърчинската 
група“ Цвятко Благоев създава и т. нар. „Група(та) на Цвятко Благоев“, чийто 
състав е почти същият от гледна точка на инструменталистите, но тук с евро-
пейски инструменти.

„Народната петорка“ и „Народната седморка“ са инструментални гру-
пи, които са изпълнявали народна музика (съпровождайки певци и певици), 
но съставите им са били изградени от класически инструменти. „Народната 
петорка“ е музицирала под ръководството на Иван Кавалджиев, а „Народната 
седморка“ под ръководството на Цанко Цанков. [5]

В книгата си „Между селото и вселената“ Лозанка Пейчева споменава още: 
„В началото на 1940-те... в радиопрограмата с живи изпълнения участват: 
Слатинска тройка, Приморска тройка от Варна, Народната група на Ради 
Ангелов...“69

През 1945 г. в София се прави първият опит за създаване на ансамбъл за 
народни песни и танци от Димитър Динев под името “Гоце Делчев”. Ансамбълът 
конструира репертоара си предимно от т. нар. македонски народни песни, 
които самият Динев обработва. 

През 1946 г. в град Гоце Делчев се създава АНПТ “Яне Сандански” с ръково-
дител Зафир Калчев. В изграждането на репертоара му се използват чистите 
характерни форми на местния фолклор и целенасочено се търси автентични-
ят им произход.

В исторически аспект Ансамбълът за песни и танци на българската армия е 
създаден през 1944 г. по идея на Драган Прокопиев, вдъхновен от Ансамбъла 
за песни и танци на Трети украински фронт. [3] А 1947 е годината, в която към 
ансамбъла се създава и оркестър.

През есента на 1949 година в Пловдив се формира първият в страната сме-
сен народен хор, а година по-късно и народен оркестър с ръководител Асен 
Диамандиев, който става основа на народен ансамбъл, прераснал през януа-
ри 1960 г. в професионален. [1]

“Над всичко свети ореолът на първия Държавен ансамбъл в България 
“Филип Кутев” София... Неговият почин, резултати, творчество станаха 
пример за множество, изникнали като гъби, състави по цялата страна... 
Създаде се мощно движение на жанра “Народни хорове и ансамбли”. И тук про-
лича голямата роля на професионалния създател на това движение в сфера-

68  Радославова – Дойчева, Антоанета. 2010. „Музиката в българското радио 1930-1944“. София: Издателство „Петко и 
Пенчо Славейкови“, стр. 187

69  Пейчева, Лозанка. 2008. „Между селото и вселената“. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, стр. 278
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та на културата и изкуството в България - Филип Кутев, както и ролята му 
за убедителното развитие на такива музиканти, композитори и хореогра-
фи, отдали живота и творческия си мир.” [6]

През 1951 година се създава първият Държавен ансамбъл за народни пес-
ни и танци. На чело на състава е Филип Кутев като диригент на хора при ансам-
бъла, а диригент на оркестъра е Иван Кавалджиев. Въпреки че ДАНПТ не е 
първият фолклорен ансамбъл, той има значителни основополагащи във фол-
клорното изкуство функции, които се явяват решаващи за миналото и бъдеще-
то на българската народна музика, танци и традиция:

“Той ускори процеса на изграждането на нови професионални и самодейни 
хорове и ансамбли...” [3] 

Оркестърът при Ансамбъла за народни песни при Българското радио (дн. 
ОНМ при БНР) е не по-маловажен фактор в еволюцията на фолклорната обра-
ботка. Създаден е през 1952 г. по идея на Георги Бояджиев. Първият диригент 
на Ансамбъла е Борис Петров, a негови помощници са Цвятко Благоев и Коста 
Колев. [3] От 1959 г. диригент на оркестъра при АНП на БР става Коста Колев. В 
еволюцията на оркестъра от народни инструменти и музиката за такъв прино-
сът на Коста Колев е колосален.

“Неговите над 5 000 авторски произведения за народен оркестър, за наро-
ден хор и народен ансамбъл, соловите инструментални пиеси и песни със съ-
провод и други, ще оставят незаличима златна диря в този жанр.” [2]

Милчо Василев в своята книга “Оркестърът от български народни инструмен-
ти” паралелно обобщава приноса на Филип Кутев и Коста Колев в полза на оркес-
търа от народни инструменти, визирайки ги като доайени - основоположници:

Филип Кутев е този, който е “конструирал” оркестъра от народни инстру-
менти, разделил е инструментите на отделни групи и оркестрови партии, раз-
ширил е общия диапазон на оркестъра чрез вмъкване на ниски щрайхови 
инструменти - виола, чело и бас гъдулки и чрез авторските си произведения и 
музикални обработки за народен оркестър окончателно е променил худо-
жественото мислене на изпълнителите, като развива у тях непознатото до 
този момент чувство за многогласно музициране, динамика, щрихи, баланс, 
тембъри и други компоненти на оркестровото музициране.

Коста Колев “озвучава” народния оркестър, звучно балансира както в от-
делните групи от инструменти партии, така и цялостно; ясно разграничава от-
делните функции - солираща, акомпанираща и смесена; постига динамично 
разнообразие и пълна “спятост” в отделните инструментални групи. Увеличава 
общия диапазон на народния оркестър чрез използване на различни инстру-
менти; напълно използва всички видове оркестрови компоненти - темпо, 
щрихи, динамика, тембъри и други художествено-изразни средства. Той, съв-
местно с Оркестъра при АНП на БТР, маркират епоха в развитието на инстру-
менталната народна музика.
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След 1952 година броят на регионалните ансамблови колективи в страна-
та нараства неимоверно по образец на Държавния ансамбъл за народни пес-
ни в София. Всеки един от тях има своя уникален облик, тъй като в репертоара 
му основно място заемат характерните местни образци. Представителен при-
мер за индивидуалност на регионалните ансамбли е създаденият през 1954 г. 
в Благоевград Държавен фолклорен ансамбъл “Пирин”. Инструменталният му 
състав е по-различен от останалите оркестри - два кавала (разделени в две 
партии), гайда, гъдулка, 4 тамбури, разделени в две или три партии, бас-тамбу-
ра, контрабас и тъпан. Основен инструмент, който оформя групата на щрайха, 
е тамбурата, като се използва и т. нар. триструнна (с двойни струни), характер-
на само за тази област. Тази обща конструкция определя точно интерпрета-
торската функция на Оркестъра - да изпълнява типична за фолклорната об-
ласт музика, без да се нарушава стиловата ѝ характеристика. [2]

През 1989 г. е създаден Северняшкият фолклорен ансамбъл в град Плевен; 
1960 г. ДАНПТ “Родопа” - гр. Смолян; 1964 г. Оркестър от народни инструменти 
при Радио Пловдив; 1970 г. ДАНПТ “Добруджа” - гр. Добрич; 1972 г. Фолклорен 
ансамбъл “Тунджа” - гр. Ямбол; 1973 г. Фолклорен ансамбъл “Загоре” - гр. Стара 
Загора; 1974 г. Държавен фолклорен ансамбъл “Тракия” в град Пловдив; 1976 г. 
Фолклорен ансамбъл “Варна” - гр. Варна и много други. През 1976 г. към ВМПИ 
(дн. АМТИИ - Пловдив) се създава Представителен народен оркестър (дн. 
Академичен народен оркестър), който поднася различен почерк в музициране-
то, тъй като съставът се изгражда предимно от студенти на висшето училище, а 
това само по себе си съдържа един различен заряд, емоционално въздействие 
и, респективно, влияе върху художествения прочит на всяка партитура.

Проследявайки внимателно хронологичния процес на създаване на фор-
мациите, част от които е и оркестърът от български народни инструменти, 
предвид наличието на внушителен брой състави, разположени в различните 
фолклорни области на страната, би следвало да се обособят колективите, има-
щи фундаментален принос в развитието на оркестровата българска народна 
музика. Всеки състав има свой специфичен облик, носещ отличителните черти 
на съответния фолклорен регион. В това число се има предвид и специфични-
ят инструментариум – така, както в Добруджа е характерна малката гъдулка, 
която е част от т. нар. “Добруджанска тройка” (акордеон (хармониум), гайда и 
малка гъдулка), а в Пиринския край отличаващ инструмент е тамбурата (по-
специално триструнната) и т.н. Тези обстоятелства също са част от еволюцион-
ния процес на оркестъра от народни инструменти. В едни случаи вероятно до 
някаква степен го ограничават, но в повечето случаи точно тези специфики в 
инструментариума значително обогатяват колорита на българската инстру-
ментална народна музика.

Както по-горе бе споменато, Филип Кутев “конструира” съвременния наро-
ден оркестър. При формирането състава на ансамбъла той започва да търси 
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различни начини, които да наподобят формата на симфоничния оркестър 
(като оркестрови групи): 

Така, както е при симфоничните оркестри, и тук се оформят четири гру-
пи инструменти - духова: включваща кавали и гайди; струнна (щрайх): включ-
ваща гъдулки и тамбури; съпровождаща: чело и бас гъдулки; ударна: тъпан. [3] 

Липсата на нотно грамотни и виртуозни изпълнители на български народ-
ни инструменти го принуждава да привлече класически инструменти в народ-
ния оркестър (цигулка, виола, виолончело, контрабас), за целта се конструи-
рат гъдулки с четири струни и в цигулков строй - e2-a1-d1-g, който по-късно 
бива заменен с виолов a1-d1-g-c. [3]

Оркестърът при Българското радио не имитира ДАНПТ, а засвирва на най-
стария народен строй [3] Благодарение на Минчо Недялков гъдулките в ор-
кестъра се настройват в тракийски строй (a1-e1-a), което увеличава и диапазо-
на на партията. Постановката на гъдуларите се променя, като вместо "на коля-
но" те “затикнаха гъдулката на пояс, за да не я движат, когато трябваше да 
свирят на втора и трета струна” [3]

Еволюцията на фактурата разгръща необятни художествени образи. От 
най-елементарните оркестрации, преди 50-те години на миналия век, до неве-
роятно технични, наситени с множество хармонични, полифонични и изпъл-
нителски похвати, взаимствани от западните класици. Партитурата за оркес-
търа от народни инструменти в композиционно отношение се разгръща до 
степен, че включва цели епохи - от Палестрина, през Виенския класицизъм, до 
модалността и авангардните решения на съвременната музика. В периода 
1952/3-1990 г. от наличните партитури личи бурното надграждане в ползване-
то на композиторски похвати, които за българската народна музика във всич-
ки случаи са експериментални, иновативни, креативни, модерни и впечатля-
ващи. Използва се пълният капацитет на инструментариума; непрестанно се 
търсят решения за преодоляване на несъвършенствата на традиционните 
български инструменти. В много случаи това, което композиторите аранжори 
искат да внушат чрез творчеството си, не винаги кореспондира с удобството 
на изпълнителите в чисто технически план. Всеки от инструментите, въпреки 
работния си диапазон, звучи най-добре в определени теситури, при опреде-
лен звукоред, тоналности и т.н. “За народните инструменти не трябва да се 
пишат тонове със спомагателни линии” [7] 

Коста Колев с неговия изключителен талант и оркестров усет преодолява 
тези несъвършенства и разгръща в пълна степен качествата на отделния ин-
струмент в контекста на ансамбъла.

Тласък в развитието на оркестъра дават прегледите на държавните и про-
фесионални състави: гр. Благоевград 1976 г.; гр. Стара Загора 1981 г.; гр. 
Кюстендил 1985 г.; гр. Пазарджик 1993 г., както и организираните от Съюза на 
българските композитори прегледи “Нова българска музика”. “Тези прегледи 
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очертават перспективите и тенденциите на развитие в жанра.” [4] Те про-
вокират творческия потенциал и иновативните форми, които композиторите 
прилагат в своите специално създадени творби, които всъщност тласкат ево-
люционния процес.

Днес оркестърът от народни инструменти присъства основно в съществу-
ващите фолклорни ансамбли, продължили делото на Държавния ансамбъл за 
народни песни и танци, Оркестъра за народна музика при Българско нацио-
нално радио и тези към музикалните училища и АМТИИ - Пловдив. Факт е, че 
самодейността се изразява основно в съхранението на фолклора в автентич-
ния му вид, чрез детски, женски, мъжки и смесени вокални формации, танцови 
състави с учебна цел и клубове за народни хора. Еднородните оркестри като 
белег за регионална идентичност, макар и малко на брой, също внасят коло-
рит в сферата на оркестровото музициране.

Творби в жанра създават и наши съвременници. Тяхната лепта в модерната 
инструментална култура е неоспорима. Много популярен е експериментални-
ят маниер на смесване на битови и класически инструменти: добавят се класи-
чески виоли (2 и повече); класическа китара; ударна секция (триангел, ком-
плект барабани, вибрафон, маримба, ксилофон и др.), акордеон, кларинет и 
други инструменти, взаимствани от симфоничния оркестър, или такива, които 
са характерни за различни балкански народи. Свидетелство за това са инова-
тивните проекти на ОНМ при БНР (“Ритъмът на балканите”, “Музика в портре-
ти” и т.н.).
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АНСАмБЛОВИ ПРОБЛЕмИ В БЕзмЕНзУРНИ НАРОдНИ ПЕСНИ 
С кЛАВИРЕН СъПРОВОд, ИзПъЛНЯВАНИ 

ОТ НАРОдНИ ПЕВцИ

Надежда Симеонова Петрова

Анотация: В творчеството на българските композитори народните песни с 
клавирен съпровод, като част от камерните вокални жанрове, са сравнително из-
следвани, но изследвания на ансамблови проблеми, които възникват при акомпани-
ране на безмензурни песни, изпълнявани от народни певци, почти отсъстват. 
Настоящият доклад разглежда именно това липсващо звено, като се проследяват 
някои по-важни проблеми и специфики на акомпаниране.

ensemBle proBlems in free meter folklore songs with 
piano accompaniment, performed 

By folklore singers

Annotation: Throughout the legacy of Bulgarian composers, folklore songs with piano 
accompaniment as a part of the vocal chamber music genres, are mostly well researched, but 
studies on ensemble issues arising with accompanying free meter songs, performed by folklore 
singers, are almost non-existent. This research paper examines that issue, by tracing significant 
and specific problems for the accompanist.

Към края на XIX и началото на XX век поради липсата на композиторски 
обработки на народни песни с клавирен съпровод се налага самите изпълни-
тели да се заемат с тяхното написване. Едни от първите известни и публикува-
ни клавирни съпроводи на народни песни са на Константин Михайлов-Стоян70, 
Димитър Попиванов71 и Людмила Прокопова72. В творчеството на Първо и 
Второ поколение български композитори, във връзка с тяхното предназначе-
ние − да се изпълняват от класически певци, част от песните, които по съще-
ство са безмензурни, са нотирани като различни комбинации от равноделни 
размери – пример, „…безмензурните, богато орнаментирани мелодии, кои-
то нерядко Д. Христов записва с променлива метрика и безакцентна ритми-
ка („Дай ме, майко, мори за Деляна”, „Стар Димо”) [Хлебаров, 2003, с. 225] Това 
се дължи на факта, че все още няма традиции относно изписването на подо-
бен род песни. Безмензурни песни във вида, в който се записват и нотират в 
съвремието − без размер и със специфична орнаментика − могат да се видят 
единствено в сборници, предназначени за народни певци. 

70  К. Михайлов-Стоян – (1853 − 1914) – български оперен певец от Бесарабия, един от основоположниците на българ-
ското оперно дело.

71  Димитър Попиванов Арсениев – (1874 − 1954) − български оперен певец и вокален педагог. Учи теория на музика-
та и пиано в Прага, а през 1902г. завършва и пеене. Той е сред създателите на първото Частно музикално училище в София.

72  Людмила Прокопова − (1888 – 1959) – чешко-българска пианистка и вокален педагог. Завършва консерваторията 
в Прага. Акомпанира почти три десетилетия на Христина Морфова.
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За разлика от соловото, ансамбловото изпълнение се отличава преди 
всичко с това, че всички детайли на музикалната тъкан и интерпретацията на 
дадено произведение се реализират от общите усилия на участниците в ан-
самбъла. „Пианистът-солист иска да наподоби четец, пианистът-ансам-
блист − актьор, участващ в спектакъл. Четецът адресира своята реч непо-
средствено към аудиторията, актьорът – към партньора. Четецът изпъл-
нява произведението изцяло, актьорът – своята роля, т.е. част от цялото.“ 
[Готлиб, 1971, с.4] За разлика от професионалните изпълнители на камерна 
музика, които се явяват единствени ръководители на работния процес, то в 
учебния процес творческите предложения и идеи се осъществяват с помощта 
на преподавателя. Свързаните с тях ансамблови проблеми се изясняват не 
само от негова страна, но и със съдействието на корепетитора. Преодоляването 
им по време на учебен час зависи до голяма степен от активността на акомпа-
нятора и певеца.

Когато се говори за акомпаниране на безмензурна песен, всеки акомпаня-
тор следва да бъде добре запознат с особеностите и маниера на изпълнение 
на дадена фолклорна област. Основният проблем е за синхронизирането - 
или как да се съчетаят двете безмензурни партии – на пианото и на солира-
щия глас. Трябва да се отбележи, че доста често в практиката, независимо от 
доброто усвояване на партията от страна на солиста и пианиста, съвпадение-
то по вертикал е труднопостижимо. Това се дължи главно на богато орнамен-
тираната мелодия на солиращия глас. Често пъти нотираните орнаменти не 
се изпълняват докрай и се съкращават или обратно – усложняват се. Това за-
виси изцяло от техниката на народния певец и от натрупания опит по време 
на обучението му. Свободното използване на различни изпълнителски при-
йоми дава свобода на певеца и възможност за импровизация. Според Анка 
кушлева „...младите професионални народни певци, които имат по-богато 
творческо виждане и вокална техника все повече се стараят към по-сложен 
рисунък на мелодията, като се стремят да обединят своите изпълнител-
ски възможности с тези на най-виртуозните съпровождащи инструмента-
листи.“ [Кушлева, 2000, с.15] В този случай пианистът трябва да е добре запоз-
нат с възможностите на солиста и да проследява внимателно вокалната пар-
тия. Желателно е да я знае наизуст във всичките ѝ детайли. Не винаги всяка 
хармонична промяна в клавирната партия е указана на правилното място 
спрямо мелодичната линия. Тук хармоничният усет на пианиста е от особена 
важност. Това се постига в процес на продължителна работа, като се натруп-
ват достатъчно слухови представи и опит към подобни изменения на нотния 
текст. За всеки „класически” пианист нотният текст е неприкосновен и не под-
лежи на корекции в изпълнението и подобно третиране в безмензурните 
песни е доста стресиращо, особено при първоначален досег с подобен вид 
партитура. 
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Друг ансамблов проблем се среща при народни песни с рецитация. 
Обикновено това са песни с баладичен характер, при които текстът е твърде 
дълъг, но заради интересния сюжет трябва да се изпълни цялостно, а не реду-
цирано. Това налага голяма част от текста да се изрецитира от солиста. 
Съпроводът, върху който се рецитира, може да е няколко варианта:
•	 върху бурдон 

Пример №1 „Загукала ми›й гълъбка“ 73 на Николай Кауфман

В песента „Загукала ми›й гълъбка“ на Николай Кауфман след изпяване на 
първите три стиха следва рецитация върху бурдониращ тон „си“ (H) в пианото, 
който се намира в края на въведението, означен със звездичка (*). След реци-
тацията се изпяват и последните три стиха. В този случай се налага пианистът 
единствено да проследи внимателно текста, за да започне едновременно със 
солиста последния стих.
•	  върху акомпанимент, различен от основния със солиращия глас и метрич-

но организиран 
Пример №2 „Заправил Господ манастир“74 на Стоян Пауров 

73  Български народни песни за солово пеене със съпровод на пиано –II ч. Народни песни от Източна България. Автор 
Николай Кауфман. София: Музика, 2009.

74  Сън сънувах. Солови народни песни със съпровод на пиано. Автор Стоян Пауров. Пловдив: Академия за музикално, 
танцово и изобразително изкуство, 2011.
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В песента „Заправил Господ манастир“ на Стоян Пауров са посочени начал-
ните тактове от песента, от които трябва да започне рецитацията с музикален 
материал в клавирната партия, различен от основния, върху който се пее. 
Пианистът сам определя темпото, в което ще изпълни тази част от песента. 
При добър синхрон солистът разпределя текста спрямо темпото на пианиста 
така, че той да бъде разположен по най-добрия начин във времето. Ако певе-
цът рецитира твърде бързо, е възможно да завърши експонирането на текста 
по-рано, отколкото акомпанятора. Това налага и съкращаване на клавирния 
съпровод. 

•	 върху част от песента (въведение или основна част)

Пример №3 „Троица братя града градеха“75 на Милчо Василев

Всяка безмензурна народна песен с баладичен характер може да бъде из-
пълнена с рецитация. При подобно решение от страна на изпълнителите, в 
зависимост от дължината на текста, се избира подходяща част от клавирния 
съпровод, върху който да започне рецитацията. „Троица братя града градеха“ 
на Милчо Василев е един пример за песен, написана без рецитация, която 
може да се изпълни и по този начин. Песента е с дълго въведение от 16 такта 
и хармоническите последования в последните пет такта са удобно начало за 
започване на рецитацията. 

Уточняването на единно темпо също е важен фактор за добрия синхрон. 
При безмензурните песни, които по подразбиране са бавни мелодии, акомпа-
няторът (не той го прави, а композиторите така са го написали) в повечето 
случаи започва соло (въведение). То може да е с музикален материал от соло-
вата партия, която пианистът вече добре познава в процеса на работа и с ле-
кота може да имитира по начина на изпълнение от певеца. Друг вариант е 
този, при който въведението е с различен от соловата партия музикален мате-
риал. В този случай акомпаняторът е добре да се съобрази с характера на пе-
сента и фолклорната област, към която принадлежи.

75  ръкопис- автор Милчо Василев
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Най-често в партитурите на безмензурните песни, изпълнявани от народ-
ни певци, темповото обозначение на песента се посочва както на италиански 
− Lento-rubato, Largo-rubato, Andante-rubato, Andante, Moderato, Grave − така и 
на български език − Бавно, Свободно и др. В много редки случаи е дадена мер-
на единица с метрономно означение (e=88 пр. „Най-напред писан за войник“76 
на Асен Диамандиев). Изпълнението на дадено произведение строго в темпо 
го лишава от чувство, поезия и грация. Темпо rubato дава възможност за сво-
бода на фразиране, дихания и подчертаване на определени драматургични 
моменти. Независимо от посоченото темпо, бързината, с която народният пе-
вец изпява соловата партия, зависи и от неговото дихание. В името на доброто 
фразиране една фраза (тук няма тактове − те са условни) може да трае много 
по-дълго за разлика от друга. Това се дължи на факта, че в този момент може 
да има кулминация във фразата, подчертаване на част от текста или промени 
в хармонията. Тези компоненти могат да бъдат деликатно подчертани или по-
изявени в зависимост от обстоятелствата. Във всяко едно произведение пиа-
нистът трябва да следи певеца, да е с неговото дихание. Ако певецът има по-
големи ресурси и може да разпредели дъха за по-дълга фраза или да задържи 
даден тон с цел подчертаване на неговата изразност, то пианистът трябва да 
го следва. 

Ансамбловите проблеми, свързани с фразировка, динамичен баланс и пе-
дализация в безмензурни песни, изпълнявани от народни певци, не се разли-
чават от тези при акомпаниране на класически певци. В процеса на работа над 
фразировката на песента както солистът, така и пианистът трябва дълбоко и 
осъзнато да вникнат в народния текст, водещ към изясняване на емоцията, 
която трябва да бъде предадена. За разлика от някое крупно произведение, 
където има възможност за постепенно разгръщане на авторовата идея, то тук 
мащабите са прекалено малки и акомпаняторът и солистът трябва да грабнат 
вниманието още от самото начало. Изключително трудно е подобен род съ-
средоточаване, което изисква концентрация и потапяне в дадено състояние 
още от първия тон. Често пъти клавирната партия има въведение, интермедии 
и заключение, които обединяват частите на песента и са важно психологиче-
ско звено в изграждането на образа. Чрез тези елементи става плавното пре-
минаване в различни състояния и емоции. За изясняване на фразировката 
допринася и внимателното проследяване на начина, по който е изградена пе-
сента. Ако соловата партия експонира различните куплети върху един и същ 
акомпанимент, могат да се потърсят различни динамични нюанси и съпостав-
ки между отделните куплети. Ако песента се изгражда върху различен акомпа-
нимент, при всяко следващо изпяване на текста трябва да се потърсят кулми-
национните моменти и изясняване драматургията на песента.

76  Солови народни песни със съпровод на пиано. Съставители Цветана Чифчиева и Василка Имандиева, София:Музика, 
1975.



144

Един от главните ансамблови проблеми на акомпанятора е балансът меж-
ду пианист и солист. Независимо дали има изписана динамика от самия автор, 
основен момент се явява умението на пианиста да слуша солиста и да е добре 
запознат с физиологичните особености на всеки вид глас. Както препоръчва 
Джералд Мур (известен английски акомпанятор, работил през целия си живот 
с певци) „.... − слушай гласа на певеца „чрез“ звука на пианото; в противен слу-
чай никога няма да достигнеш върхове.“ [мур, 1987, с.133] 

динамичната амплитуда при отделните певци е различна заради физио-
логичните дадености на изпълнителя. При народните певци малкият диапазон 
и начинът на звукообразуване стесняват възможностите за динамични нюанси. 
За тях е характерна предимно силна динамика. Това се дължи на начина на зву-
кообразуване и активността на звученето през цялото време без филировка на 
звука. Има и изключения − певци, които поради природни дадености добре 
владеят гласа си успяват да постигнат динамични нюанси, следвайки развитие-
то на фразата, и да филират звука в заключителни моменти. Това е свързано със 
съвременните тенденции за художествено изграждане на песента.

Особено значение за оформяне на звуковия баланс между солист и аком-
панятор има тембровото оцветяване в акомпанимента. То трябва да е съобра-
зено с диапазона и вида на гласа. При високите гласове блясъкът на гласа е 
във високия регистър и акомпаниментът трудно би ги заглушил и обратно − в 
ниския регистър акомпаниментът трябва да е по-тих. Добре е пианистът да се 
съобрази с това. Ако гласът е по-матов, да се търси такъв вид туше, което да 
съответства на конкретния глас, и обратно − ако в гласа има метал, да се търси 
повече блясък в звука.

Динамичната амплитуда зависи и от качеството на инструмента, гласовите 
възможности на певеца, мястото на изпълнение (учебна стая или зала) и из-
ползването на микрофон, като средство за озвучаване по време на концерт. 
Съобразявайки се с всички тези специфики, пианистът трябва максимално да 
подкрепи певеца по време на изпълнение, да има достатъчно присъствие 
като част от ансамбъла и в същото време да не го заглушава.

При акомпаниране на народни певци важат всички познати принципи за 
педализация. Пианист, който има добър слухов контрол и е в непрекъснато 
търсене на различни методи за обогатяване на тембровите нюанси, може да 
използва педала като още едно средство за постигане на колорит в изпълне-
нието. Употребата му зависи и от някои фактори, които непрекъснато подле-
жат на промяна, а именно: начина на звукоизвличане, стилови и фактурни 
особености на произведението, технически възможности на инструмента и от 
акустиката на залата (стаята за репетиция).

При акомпаниране на народни певци много често се забелязва използва-
нето на una corda. Обикновено наличието на този педал е във връзка с тембро-
вото оцветяване на акомпанимента и постигане на определен звуков ефект, 
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но в повечето случаи се наблюдава като средство за свирене в динамика 
piano. Това се налага поради следните причини:

- заради лошата акустика, в която има голяма реверберация и звукът се 
размива;

- заради баланса спрямо певеца − солистът е с по-тих глас, а инструментът е 
прекалено звучен; 

- заради фактурата – наличието на тремоло в клавирната партия през по-
голямата част от изпълнението принуждава пианиста да изпoлзва una 
corda за максимално доближаване на изпълнението до тремолирането на 
щрайха в народния оркестър.
В заключение може да се обобщи, че една част от ансамбловите проблеми, 

които възникват при работа с народни певци, не се различават от тези при 
акомпаниране на класически певци. Те са по отношение на изграждане на 
фразата спрямо текста, динамичния баланс, съответстващ на особеностите на 
гласа и педализация. Друга част от ансамбловите проблеми са характерни 
единствено при народни певци. Това особено личи в импровизационните мо-
менти от страна на певеца. Стремежът към усложняване на мелодичния рису-
нък с добавяне на орнаменти към основната мелодия показва техническите 
възможности на солиста. По този начин една и съща песен може да съществу-
ва в редица варианти. Песните с рецитация са един пример, в който много 
ясно може да се види вариантността по отношение на конструиране на песен-
та. С изключение на песните, които имат авторови отметки, във всички остана-
ли начинът, по който ще прозвучи песента, се решава не само от солиста, но и 
от акомпанятора. Правилото за неприкосновеност на нотния текст, което важи 
за всеки „класически” пианист, тук се нарушава, но не по отношение на коре-
кции в нотния текст, а във формата на песента. Музикалният фолклор е нео-
бятна сфера, която пианистът ежедневно трябва да изследва и анализира, за 
да разбере принципите и подхода на работа с народи певци.
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зА ПРИСъСТВИЕТО НА мУзИкАЛНИЯ ФОЛкЛОР 
В ОБИЧАйНО-ОБРЕдНИТЕ ПРАкТИкИ В дОБРУдЖАНСкИЯ 

ПРОЛЕТЕН ПРАзНИЧЕН кАЛЕНдАР

Галя Г. Петрова-Киркова
Анотация: Настоящата разработка е част от монографично изследване на 

музикалния фолклор в празничната и обичайно-обредната система в Добруджа. 
Извеждат се основни параметри на присъствието му в пролетния празничен кален-
дар: 1. Органично присъствие в празничните обичаи и обреди (Лазаровден, Великден, 
Гергьовден – с най-ярки музикално-фолклорни акценти); 2. Съпровод на пролетните 
игри и хора; 3. По-ограничено, спорадично присъствие. Основните му функции се оп-
ределят от степента на обвързаност с обичайно-обредните практики и развлека-
телната (хедонистична) функция. Присъствието му в музикалния фолклор е адек-
ватно на богатството и разнообразието на обичайно-обредните комплекси и ри-
туални практики, в които е въплътен народният дух.

Ключови думи: музикален фолклор, празнична култура, обичайно-обредна сис-
тема, Добруджа.

presence of musical folklore 
in the customary ritual practices 

in the doBrudzha spring holidays calendar

Galya G. Petrova-Kirkova
Annotation: This paper is part of a monographic study of the musical folklore in the fes-

tive and customary ritual system in Dobrudzha. The basic parameters of its presence in the 
spring holidays calendar are presented, as follows: 1. Organic presence in the festive customs 
and rituals (Lazarus Saturday, Easter, Saint George’s Day - with the most vivid musical-folklore 
accents); 2. Accompaniment of spring games and hora dances; 3. More limited, sporadic pres-
ence. Its main functions are determined by the degree of commitment to customary ritual 
practices and entertainment (hedonistic) function. The presence of musical folklore is ade-
quate to the richness and variety of the customary ritual complexes and ritual practices in 
which the folk spirit is embodied.

Keywords: musical folklore, festive culture, ritual system, Dobrudzha.

Увод: Добруджанските пролетни празници, като част от българската праз-
нична и обичайно-обредна система, отразяват спецификата на фолклорната 
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традиция в този регион. В тях се проектира връзката между празничната и об-
редната култура. Специфично е съчетанието между обичай, обред и празник77 
(особено ярко проявено в по-големите празници – Лазаруване, Гергьовден, 
Великден и др.).

Пролетните празници са свързани с възраждащата се природа – както на 
добрите, така и на злите сили (змии, болести) и борбата между тях. За разлика 
от зимните обичаи, които „имат характер на инициация” (бележат началото на 
годината и се свързват с „по-общи или по-конкретни пожелания относно здра-
ве и плодородие, благоденствие, семейно и лично щастие”), „пролетните отра-
зяват по-непосредствено предусещане за събуждането на природата” [1:600]. 
Празничните комплекси отбелязват и началото на усилната земеделска рабо-
та. Наситени са с ритуални обичайно-обредни практики, магически действия 
и забрани, които имат продуциращ и предпазващ характер, с цел да се осигу-
ри хубаво време за реколтата и добро здраве за хората. 

Пролетният обичайно-обреден комплекс в периода от Трифон Зарезан (1 
февруари) до Гергьовден (6 май), според Д. Съботинова, която изследва една 
част от Добруджа (района на Силистра), обхваща празниците: Трифон Зарезан 
(1 февруари); Света Богородица и Симеоновден (2 и 3 февруари); Свети 
Харалампий; Власовден; Великденски заговезни (месни и сирни) (подвижна 
дата); Игри през пости; Куковден (Кукеров ден) (подвижна дата); Тодорова не-
деля, Тодоровден (променлива дата); Баба Марта (1 март); Св. Четиридесет 
мъченици; Благовещение (25 март); Лазаровден; Връбница (Цветница) (про-
менлива дата); Великден; Томина неделя; Йеремия (1 май); Пеперуда и Герман 
(променлива дата); Гергьовден (6 май). [13:47-110]. Други автори (Хр. 
Вакарелски, Б. Илиев и др.) причисляват Пеперуда и Герман към групата на лет-
ните празници [1:612; 6:44]. Д. Съботинова съобщава, че тези обичаи се изпъл-
няват още през пролетта: в края на април, девет дни преди Гергьовден (в 
Иширково), в началото на май, девет дни след Гергьовден (в Бабук) или ведна-
га след Великден (в Нова Черна) и пр., т. е., когато дъждът е най-необходим за 
посевите [11:99]. Вероятната причина за това е, че в миналото продължителна-
та засуха е нанасяла големи поражения върху добруджанската земя. Не е слу-
чайно, че при описването на обичая „Герман”, Атанас Пеев също изтъква точно 
този факт [10:290].

Настоящото изследването е насочено към извеждане на присъствието на 
музикалния фолклор в пролетния празничен календар в Добруджа, в следните 
основни параметри: 1. Роля, място и функции в празничните обичаи и обреди 
(с акценти върху Лазаровден, Великден, Гергьовден – като най-големи празни-
ци); 2. Музикалният фолклор като съпровод на пролетните игри и хора; 3. 
Случаите с по-ограничено, спорадично присъствие.

77  Обобщаващите понятия в етнографията и фолклористиката „обредна, обичайна, празнична система” са свързани с 
фолклорната традиция като система, както и с други превъплъщения на понятието традиция [4:7].
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Изложение:
Ролята, мястото и функциите на музикалния фолклор в пролетния празни-

чен календар в Добруджа се разглеждат в отделните празници, като хроноло-
гията следва техния темпорален календарен ред.

Първият празник, който е свързан със събуждащата се природа и осигуря-
ване на богата реколта, здраве и живот на хора и добитък, с народни вярвания 
и практики за общо благополучие и благоденствие, гадания за времето през 
годината, е Трифоновден, Трифон зарезан (1 февруари) – празник на всич-
ки лозари, кръчмари и градинари. В българския народен календар Св. Трифон 
е покровител на лозята и виното. Народът го нарича Трифон Зарезан, а праз-
никът в негова чест – Трифоновден или Зарезановден. На този ден православ-
ната християнска църква чества паметта на Св. Великомъченик Трифон, един от 
светците лечители. Сред народа Трифон Зарезан е известен още като Трифон 
Чипия, Трифон Пияница [12:48].

Обичаите и обредите на този ден са насочени към предопределяне на бо-
гата реколта от лозята, много и качествено вино, здраве и благоденствие на 
всички. Те се изразяват в ритуално зарязване на лозята, празнична трапеза и 
избиране цар на лозята и виното. В празника вземат участие предимно жене-
ни мъже и много рядко ергени и малки момчета. На трапезата ядат, пият и се 
веселят, играят хорá и ръченици. Надвечер празникът се превръща в общо-
селски – на мегдана излиза цялото село и се играят хорá до тъмно. Централният 
момент в обредността – „зарязването” – се предхожда от шумно шествие към 
лозята, съпроводено с музика и закачки. Докато стопанинът зарязва, остана-
лите пеят, свирят и благославят за по-богата реколта. Освен с песни зарязва-
нето се придружава и от ритуални диалози и наричания [12:48].

Елементи от традиционния празник са устойчиви във времето: избирането 
на цар на лозята, шумното веселие, богатите трапези, буйните хора и песни 
[12:51]. Публикуваните песни от района на Силистра (само с текст) от Б. Илиев 
и Цв. Друмева в сборник с народни песни от Крайдунавска Добруджа – „Ой, 
лозе, лозе” и „Саждала Гана по море лозе” – дават представа за обредния ре-
пертоар, изпълняван „на Зарезан” [7:98-99]. 

Описанието на моменти от обичая в Кърджиево (от В. Димов) дава възмож-
ност да се проследи проявата на общоприетите обредни моменти в локален 
аспект: „Ако на Бабинден мъжете шетат на жените, на Трифон Зарезан жени-
те готвят и слугуват на мъжете. Лозарите пълнят в дамаджани от новото 
вино, зарязват венци от асмите и групово се качват на лозята – зарязват, 
пият, пеят, стрелят с пушки, избират цар на лозята, който после ги черпи в 
кръчмата.” [2:41]

Великденските заговезни (Месни и Сирни) заемат важно място в тради-
ционния народен календар и се празнуват винаги в неделя. Променливото им 
място в календара през февруари или март, съобразно големия християнски 
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празник Възкресение Христово – Месни заговезни, са осем, а Сирни заговезни 
- седем седмици преди Великден. Двата празника носят името си от обредната 
празнична трапеза - на Месни заговезни се заговява с месо. Следва „месопус-
ната” неделя – от тук нататък е забранено да се яде месо. Седмицата между 
Месни и Сирни заговезни е известна като Сирна неделя – през нея са разре-
шени млечни и яйчени ястия. След Сирни заговезни започват Великите пости, 
продължаващи до Великден, през които не се яде нищо блажно. Вечерта се 
прави обредна трапеза с безмесни, млечни и яйчени ястия. Трапезата след ве-
черята не се прибира – за повече берекет.

Присъствието на музикалния фолклор се вписва в богатата празнична об-
редност през седмицата между двата празника (Сирна неделя, Сирена неделя, 
Куковска неделя, Масленка), съчетаваща древни езически и християнски еле-
менти с народни вярвания и представи, натрупани в резултат на многовековни 
наблюдения и опит [10:55]. Цялата седмица минава под знака на веселие и игри, 
което определя мястото и функциите на музикалния фолклор в обичайно-об-
редните действия. Основните моменти са кръшните хорá, които момите и ерге-
ните извиват на мегдана. През седмицата между Месни и Сирни заговезни в села-
та със старо местно население гребенци има обичай да ходят „кукове”, откъдето 
води името си Куковска неделя. Сирни заговезни (Сирница, Заговялка, Велики 
заговялки, Заговезни, Алва пазаръ, Прошка) е празник, свързан с преходен за 
природата момент, което определя характера на целия празнично-обреден 
комплекс – вярванията, забраните, обредните магически действия и практики 
са свързани със събуждането на природата и идването на пролетта (прогонване 
на злите сили, предпазване от болести, природни бедствия и пр.) [12:56]. 

Описанието от В. Димов на обичаите и обредите, изпълнявани в Кърджиево 
на Сирни заговезни, не само съдържа ценни сведения за локалното им прила-
гане, но и прави връзка с характерните за Добруджа кукерски игри: На Сирни 
заговезни ергените палят огньове на баира. Прескачат огън и хвърлят стре-
ли (правят се с „уши” от царевична шума, които се палят и се хвърлят с пръч-
ка „машалган”) с наричане: „Дядо попе, на ти стрелата, дай ми момата! Ако 
не ми дадеш момата, ще ти запаля купата! Пекат картофи и се веселят. През 
нощта ергените се преобличат със стари и скъсани дрехи, чернят си лицата 
със сажди, бият хлопки и звънци и обикалят селото като „кукери” [2:41-42]. 

Празникът Куковден (Кукеровден) (подвижна дата) е свързан с маскарад-
ните обичаи и игри около Сирни заговезни, които са съществен момент в 
добруджанската празнична обредност. Те се изпълняват от маскирани, пред-
решени изпълнители – обредни лица, наречени „кукове”, „кукери”. Старото 
местно население (гребенци и шиковци) наричат празника Куковден, а учас-
тниците – кукове. За преселниците от Одринска Тракия, дошли в района през 
20-те – 30-те г. на ХІХ в., празникът е Кукеровден, а участниците - кукери. Някога 
старото местно население в района на Силистра е отбелязвало празника два 
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пъти: Голям Куковден (в понеделника след Месни заговезни), а в понеделника 
след Сирни заговезни (песи понеделник) – Малък Куковден. След Първата све-
товна война празникът се изпълнява само на Песи понеделник, а след средата 
на ХХ век – ноа самия празник Сирни заговезни. В обичая участват предимно 
ергени и млади женени мъже, събрани в дружина, обикновено една за цялото 
село. Освен кукове, други обредни лица са аджи боба и магаре (Калипетрово), 
куковска баба, манавин и джандарин (Старо село). Облеклото носи характер-
ните особености на местното мъжко и женско облекло [13:62]. 

Куковден, Кукеровден в Добруджа се характеризира с богатство, атрактив-
ност и вариантност на обичайно-обредния комплекс. Според Христо 
Вакарелски в Добруджа кукерските игри имат по-опростен състав. Тук ръко-
водното лице е бабата, майката, придружавана от неопределен брой кукове, 
въоръжени с клюнкове, дървени саби и топузи. Така сформираната чета оби-
каля по къщите и играе хоро под звуците на кавал. Бабата не играе, тя преде и 
само предвожда четата. Домакините се стараят да отвлекат бабата, за да влезе 
плодородието в техния дом, като по този начин влизат в конфликт с куковете 
[8:224].

В някои варианти на обичая игрите се съпровождат от гайда. В Подлес 
(Силистренско), където празникът се отличава с особена старинност и много-
образие, кукерската дружина обикаля селото, придружавана от гайдар. 
Дружината се състои от ергени (булки) и млади мъже (старци), и други персо-
нажи: цар (женен мъж, личен стопанин), кукерска баба, гуджеман, анджия, 
джандарин, писар. В двора на стопанина „царят”, който води дружината, благо-
славя: „Тъз година да са роди много жито! / Да стане голям берекет от всичко! 
…” и т. н. През това време кукерите играят кукерско хоро (наловени са старец 
и булка, старец и булка) под съпровод на гайда и пеят: „Ходили старци с кола 
за зайци, / ходили два дни, дошли си гладни…(2)” [13:68].

Кукерските игри в Силистренско „са запазени като разгърнато площадно 
зрелище”. Традиционните кукерски напеви се изпълняват от зрителите като 
закачки „на фона на еднообразната мелодия на свиреца” [7:322]: „1. Кукере 
дядо, / кукере бабо! / Ходили старци / с кола за зайци, / ходили баби / ловили 
жаби.”; 2. „Кукере бабе, / кукере дядо, / прескочи плета / улови Цвета.” [7:99-100] 
Движението на кукерите през деня е „под звуците на еднообразната до втръс-
ване” мелодия на песен със сходен текст: „Кукере, бабе, / Кукере, дядо…” [6:36].

Въпреки съществуващите отклонения и различия в обредните действия и 
практики в отделни райони, се установява една празнична инвариантност – 
обща веселба на финала на празничния ден. Това определя и присъствието на 
музикалния фолклор като една константа, чиято функция е определяща за хе-
донистичния апогей на маскарадните игри. В завършека на празника с обща 
веселба също има вариантност. В Гарван куковете надвечер се събират на ме-
гдана да играят куковско хоро пред цялото село. В Сребърна и Ламбриново 
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надвечер на мегдана се събират всички кукове – ергени и женени мъже: 
„Хващат се за куките и играят хоро под съпровод на музикант, който свири 
специална мелодия, куковската, на дървена свирка. Цялото село излиза да 
гледа куковете как са облечени, как играят и се веселят” [13:65]. Има и изклю-
чения – например в Ламбриново след обяда на мегдана не играят хоро, а се 
борят [13:65].

Традиционното голямо хоро на селския мегдан е основен музикално-фол-
клорен момент в този богат обичайно-обреден комплекс. То се прави след 
обяд на Сирни заговезни и е последното сключено хоро преди Великден (по 
време на Великите пости хорá не се играят). 

Седмицата след Сирни заговезни е наречена „тудоришка”, или „тримирна”. 
Тудоришка е, защото в съботата на тази седмица е Тодоровден. Тримирна е, 
защото през нея не трябва да се работи нищо, а от понеделник до сряда не се 
яде нищо – „тримири се”. Всеки ден от тази седмица си има свое име, в зависи-
мост от обичаите, които се извършват на него, и е свързан с редица народни 
вярвания и произтичащи от тях забрани и обредни практики. Според легенда-
та на този ден Св. Тодор се обличал с девет кожуха, яхвал врания си кон и оти-
вал при Господ, за да моли от него лято. 

През някои от дните се спазва строга забрана за работа (особено в четвър-
тък – Въртоломей и през най-опасния ден – черен петък). Тази забрана е от-
разена в текста на обредните песни, изпълнявани през Тодоровата неделя: 
„Птичка фърка през горичка, / на момите хабер носи, / на момите, на момците 
/ да не работят таз неделя, / таз неделя Тодорова, / Тодорова, Тодорина! / Че 
момците болни лежат, / болни лежат, курбан искат, / и момите болни лежат, / 
болни лежат, курбан искат…” [7:99].

Тодоровден (датата е променлива) е черковен празник. Който е „говял” 
(постил) през седмицата, сутринта отива на черква „да се комка”, т. е. да се при-
частява. Повсеместно разпространен обичай е на този ден мъжете да правят 
„кушия” (надбягване с коне), а жените да правят питки, които раздават на близ-
ки и познати за здраве на конете. Кушията е свързана с широко разпростране-
ното вярване, че ако няма надбягване на този ден, конете ще се разболеят и 
окраставеят. На Тодоровден близки и познати ходят „на честито”, за да уважат 
именниците. Късно след обяд цялото село се събира на мегдана, където мла-
дежите (моми и ергени) играят „буенец” (несключено хоро). Част от обичаите и 
обредите, свързани с този празник, отпадат с времето. Към 70-те години на ХХ 
век Тодоровден се празнува в много от селата в Добруджа, където има коне, с 
кушията и веселията около нея. В организацията на този народен обичай 
участват (до към 90-те г. на ХХ век) местните институции (кметствата), с опре-
деляне на регламент за участие в конните състезания и наградите, а наред с 
това празничната атмосфера се подсилва с културни прояви – изложби, кон-
церти и др. [13:69-62]. 
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Изпълнението на песни и броилки придружава отделни моменти в някои 
от игрите през пости. Д. Съботинова съобщава за следните игри, характерни 
за района на Силистра: На роб, Дълга стълба, Раки сме, Ройдица, Върталуш, На 
свещ, Борч, Пълна, пълна бъкличка, Пиляк. Например в играта Дълга стълба 
участниците (моми и ергени, както и млади булки и младоженци) са по двойки, 
една от които се хваща „за тунел”. Останалите, които се промушват през туне-
ла, през цялото време пеят хороводни и лазарски песни; тунелът се разтегля, 
вие и кърши, с цел да падне някоя двойка, което повдига веселото настроение 
[13:74-75]. По време на постите е обичайно припомнянето и разучаването на 
лазарски песни и игри.

Първият ден на месец март е свързан с древни представи за плодоносните 
качества и сили на женската природа – Баба марта – „една сестра на единай-
се братя; една жена сред толкоз мъже”. Това определя насочеността на оби-
чайно-обредните практики. Множество магически ритуални действия и за-
брани са продиктувани от променливите настроения на предвестницата на 
пролетта и плодородието: простирането (рано, още преди да се е показало 
слънцето) на нещо червено – престилка, мъжки опас и др. – „за здраве, което 
стои навън до Свето Четиристо (9 март)”; забрана на всяка работа на този ден 
и др. В района на Силистра е повсеместен обичаят „засичане, заплашване на 
безплодните дървета, за да раждат” [11:76]. Този обичай е спорадично запазен 
и в съвременността. Най-устойчивият обичай в празничния комплекс е изра-
ботването (усукване на бял и червен конец) и връзването на мартеници (мар-
ти, мартено), както и вярването, че който носи мартеница, ще е здрав през 
цялата година – бял и червен като мартеница [13:76]. 

Обичаите и обредите на следващите два празника Св. Четиридесет мъче-
ници (9 март) и Благовещение (25 март) са сходни. Те са насочени към осигу-
ряване на здраве за хората и предпазване от вредните за човека влечуги 
(змии и гущери) и насекоми. Благовещение (Благовщене, Благощене, 
Благовец) е голям християнски празник. На този ден св. Арахангел Гавраил се 
явил на Пречистата Дева Мария в Назарет и ѝ съобщил волята Божия, че тя ще 
бъде осенена от Светия Дух, ще зачене и ще роди дългоочаквания Месия, 
Спасител на човешкия род – Исус Христос. Благовещение се пада на средата 
на Великите пости и се празнува „като половин Великден”. Хората свързват 
този празник с идването на пролетта – тревата пониква, пристигат щъркелите 
и лястовичките, излизат змиите, гущерите, кукувиците. На този празник не се 
работи и се яде задължително риба и нещо зелено – лапад, коприва. Обичайно-
обредните практики, свързани с тези празници, отпадат към средата на ХХ 
век. Някои от тях са запазени сред възрастното население (за осигуряване на 
по-голямо плодородие, против ухапване от змии и др.): засяването на Св. 40 
мъченици на 40 гнезда боб, картофи, цветя; паленето на огън; вярванията за 
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кукувицата, за излизането на влечугите, за изискването на Благовец да се яде 
риба и нещо зелено и др. [12:79-81].На Благовещение не се спазва наложената 
забрана да не се играят по време на Великите пости хорá. Само на този ден и 
на Връбница е разрешено на момите да играят хорá.

За празниците Света Богородица и Симеоновден (2 и 3 февруари), Свети 
Харалампий (10 февруари) и Власовден (11 февруари), и Благовещение (25 
март) няма данни за тясна функционална обвързаност на музикалния фолк-
лор с празничната обредност. Присъствието на музикалния фолклор в обред-
ността, която съпътства празниците в периода от 1 февруари (Трифоновден, 
Трифон Зарезан) до Благовещение (25 март) – празникът, който предшества 
Лазаровден, не е еднозначно. Най-общо то се поляризира в две посоки: 1. 
Функционална обвързаност с обредните практики; 2. Спорадично място на 
музикалния фолклор, което често се ограничава само до „съпровод” на праз-
ничните трапези.

В празниците Трифон Зарезан, Бабин ден, Великденски заговезни (Месни и 
Сирни), Куковден (Кукеровден) и в игрите през пости музикалният фолклор 
има присъствие в отделни моменти на обредността, с различна степен на об-
вързаност с ритуалните практики. 

В празничния комплекс в периода от Лазаровден до Гергьовден музикал-
ният фолклор заема ключово място. Водещото място на обичая лазаруване и 
специфичната функционална обвързаност на обредните комплекси с музи-
калния фолклор, изисква специално внимание.78 Лазаруването в Добруджа е 
извънредно колоритно и интересно като регионален вариант и е емблематич-
но за богатството и етническата специфика на лазарските обичаи и обреди. 
Отличава се и с особено богатство и разнообразие на репертоара от лазарски 
песни, в който е закодиран основният смисъл на този пролетен празник, свър-
зан с жизнерадостните и светли чувства на младите, полъха и буйния растеж 
на възраждащата се природа. На този ден празнично облечени и накичени 
девойки посещават домовете и пеят. Във всяка къща изпяват толкова песни, 
колкото са членовете на семейството. Основната тема на песните е любовта, 
женитбата, семейството. В тях често се говори и за малко дете, за рожба, като 
символ на плодовитостта на семейството и новия живот.

Добруджанската лазарска песен се отличава с богатство на съдържание и 
мотиви. В някои региони (Крайдунавска Добруджа) в лазарските песни нами-
рат отражение исторически и битови мотиви, които в някои случаи, главно 
поради реалистичната си точност, имат превес над любовно-поетично начало 
[6:312]. 

Лазарските песни и игри се учат и припомнят през постите – от Сирни заго-
везни до празника. Тогава се играе само „буенец” (несключено хоро, водено 

78  На обичая Лазаруване е посветена отделна разработка на автора [11] и по тази причина в настоящото изследване 
са изведени само някои основни акценти.(Б. а.)
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хоро) придружено с пеене – по-възрастна жена, която е лазарувала и знае пе-
сните, ги казва на младите лазарки. 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 „танец” или 
„Данец” (Липница, Поляна) [6:37]. Според възрастовия състав лазарките в по-
вечето случаи се делят 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 (от 6 до 10 г.), наричани „шетачки”, ходят по много групи, по две, три 
или четири, най-често всяка в своята махала. Едната от тях е облечена като 
булка, забулена с червена 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 често групата е нари-
чана „буенек” – песенният репертоар и начинът на игра се припокрива с „буе-
неца” по време на Великите пости. В случая обаче танцът се включва в лазар-
ския 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 хоро. 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 названието), а на края на веригата едва не от-
хвръква „опашкарчето”, някоя малка мома или подявка. Момите играят граци-
озно и красиво по ритъма на песен, която пеят на две зареди, за да не се измо-
ряват. Втората зареда обикновено повтаря изпения куплет от първата зареда.” 
[6:37]. В едно село може да има няколко групи „големи” лазарки, като броят на 
участничките е различен – от 5 до 10, 12.

На следващата неделя (на Връбница) лазарките „ходят у богатите къщи”. В с. 
Кайнарджа, освен големи моми, с Буенеца ходят и малки момичета, лазарки, 
които пеят песенчицата за сивите бели гълъби.” [6:37-38]

Последният лазарски обичай – „кумичене” – е характерен за Връбница, но 
са известни случаи, когато се изпълнява и на Лазаровден; след като обиколят 
всички къщи, лазарките отиват на чешмата или реката, където се извършват 
обредните действия. Те са придружени от песни, посветени на любовта и же-
нитбата. В ритуала вземат участие всички, които са лазарували - свиват си вен-
чета от върбови клонки и ги пускат във водата. Девойката, чието венче запла-
ва първо, бива наречена „кумица”. След това всички обядват в дома на кумица-
та и там си разпределят подаръците. Един от главните мотиви в песните, из-
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пълнявани на „кумиченето”, 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, / да ме 
издигат посред нощ, / посред нощ, полунощ: / – Стани, стани, мър гидиийо, / 
налей вино подмедено!” [7:109]. На този ден обичаят е всяка моминска майка да 
подготвя трапеза в дома си за „буенеците”, тъй като не знаят коя ще стане „ку-
мица”. Девойките обядват в дома на кумицата, разделят си това, което са спе-
челили от лазаруването, и след обяд излизат на мегдана на селото. Там „буене-
ците” от различните групи се смесват и играят едно голямо общо несключено 
хоро. На него изпяват и последната лазарска песен, с която изпращат големия 
пролетен празник: „Лазара си отиде, да идем да я стигнеме, долу, в долната 
махала...”. След тази песен хорото се сключва и на него се хващат всички хора 
[13:89].

Великден се празнува три дни, като и през трите, както и през цялата след-
ваща седмица, поздравът е „Христос воскресе!”, а отговорът – „Во истина во-
скресе!”. Този празник е характерен с раздаване на козунаци и яйца, ходене на 
гости на кръстника, пеят се песни (даже и лазарски, като „за последно”), ергени-
те люлеят момите на люлки... И през трите дни се играят хорá, като традицията 
е хорото да повеждат ергените, след тях се хващат момите, след това са булките 
и накрая женените мъже. През хорото не трябва да се минава – в средата има 
пазач, който пази хорото да е „чисто”. Великденска песен, чийто текст отразява 
връзката между двата празника Великден и Лазаровден, е „Кумице ле, Тодоро”: 
„Кумице ле, Тодоро” / драгин комшу льо Стоене, / върви, върви напреде, / стру-
вай абер майка си, / на майка си, на баща си, / да разметат дворове, / да доре-
дят столове, / на столове възглавнички, / да насядат лазарки да си четат па-
рите! Лазара им червена, Боеница зелена [7:109-110]. В някои от изпълняваните 
на Великден песни присъстват мотиви, свързани с болестта и смъртта („Рада и 
девет братя жътвари”, „Ще умра на ден, на Великден” [7:110-111].

На седмия четвъртък след Великден е Спасовден. През това време продъл-
жава Великденската обредност, като през четвъртъците и петъците не се 
работи.

Локалното многообразие на обичаите, свързани с Великден, е видно от 
разказа на В. Димов за традициите в Кърджиево (за периода от Сирни заговез-
ни до Великден): Като се заговее за Великден, до чешмата се събирали за хоро. 
Всяка събота и неделя през постите. Пеят и играят само жени. („В Кърджиево 
признават, че най-хубавите лазарски и великденски хора правят приселките 
– с най-пищни и красиви носии, с най-богати песни”) Припяват момите за ер-
гените. Иначе християните си тримирят – три дни не слагат нищо в уста, 
палят си кандилцата пред иконите. На Велики четвъртък или събота боя-
дисват яйцата, месят козунаци. Първото яйце е червено и се пази. Спомням 
си, шареха ги с олио и няколко смесени бои; отпечатваха листа от балдаран, 
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рисуваха с восъчни свещи кръстчета. Ние вкъщи рисувахме и „джумбиши” – 
фигурки като от първобитните пещерни рисунки, момичета и момчета, 
слънца и кончета, ловци и бойци [2:42].

Пример за „пролетно хоро” на песен от Добричко, което се изпълнява на 
Великден, е „Ранила ми Станчица”. Освен в хороводния характер на мелодия-
та обредната функция на песента е заложена и в поетичния текст: „Ранила ми 
Станчица / отзарна рано ф ниделя / да разсажда бусиляк, / честом редом към-
шица / и кичеста стратула. / Отдолу иде юначе, / лудо младо на бял кон. / 
Юнак на Станка думаше: / – Станке ле, мома хубава, / набери ми китчица, / 
накичи ми кончето!...” [14:33-34].

Великденският празничен седмичен цикъл е последван от „Празната не-
деля” (Томина неделя), свързана с първите прояви на възкръсналия Христос 
сред неговите ученици. С този празник се финализират великденските обред-
ни практики. Изпълнява се обреден ритуал за предпазване от градушки – през 
„разметния понеделник” моми и ергени се събират по махали и търкалят чер-
вени яйца, разделени на два групи, една среща друга. В понеделника след 
Томина неделя е Софинден (Сувин ден), наречен още Великден на мъртвите – 
ден, в който се раздава козунак и боядисани яйца в памет на мъртвите 
[13:96-97].

Следващият празник е Йеремия (1 май), на който християнската църква 
чества пророк Йеремия, живял 600 г. преди Христа. Той е свързан със следсват-
бените обичаи (изпълнявани само от жени) – събличане и събуване на млада-
та булка. 

Гергьовден е „най-характерният пролетен празник с подчертана възхвала 
на земята и растителността” [6:43]. (Според някои автори той „затваря” цикъла 
на пролетната празнична обредност, а също и песенния цикъл на пролетните 
песни). Това, че за овчарите той е „ден, по-голям от Великден”, намира израз в 
обредните песни: „Хубав ден Великден, / ощ по-хубав Гергювден…”; „…На ли-
чен ден съм родена, / на личен ден, на Великден. / А ощ по на личен кръстена, 
/ на личен ден на Гергювден. / Затуй съм толкоз хубава…” [13:104]. С него за-
вършва зимният период на скотовъдната година и започва летният период. 
Растителността вече е буйна и стадата се изкарват на паша. Обичаите на този 
ден („ден на равносметка и предел”) – момите излизат преди изгрев слънце да 
берат цветя, къщите се кичат със зеленина, коли се за първи път агне и млади-
те се мерят на кантар, люлеят се на люлки – се придружават с много песни, 
веселие, хорá. Някъде се изпълняват и гадания, ладуване (подобно на нового-
дишното). В Добруджа (Лудогорието и Силистренско) този обичай е запазен и 
сред мюсюлманското и особено сред казълбашкото население [6:43]. 

В основната част от обредния песенен репертоар се възхвалява свети 
Георги – „воюващ юнак срещу ламите и юдите, символи на суровата дива при-
рода и сушата, заключила изворите на благоденствие или заробила самите 
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труженици овчари, орачи, копачи”; „възпява се и като грижовен стопанин” 
[6:43]. Музикалният фолклор има ключово място по време на празничната 
трапеза, на която цари веселие, пеят се песни, играят се хорá, люлеят се люл-
ки… Д. Съботинова твърди, че навсякъде се пее хороводната гергьовденска 
песен „Провикнала се Драганка” [13:109]. В текста на тази песен се проектира 
емблематичната за празника обредна практика – люлеенето на люлки. 

заключение: 
Народните песни в празничните и обичайно-обредни комплекси сами по 

себе си са феномени, въплъщаващи народната музикална и поетическа тради-
ция. „Обредната песен на българина е утолявала неговата естествена човешка 
потребност да претворява своя живот в образи, в които откриваме съкровени 
желания за щастие и сърдечна изповед за несбъднато благополучие.” [5:425]. 

В песните, съпътстващи пролетните празници, се проявяват важни страни 
на отношението песен – обред. То има исторически измерения, развива се и се 
изменя, но запазва една основна връзка – песента.79 В една или друга степен 
песента отразява определен момент от развитието на представите, идеите, за-
легнали в основата на обреда. Така тя се явява носител на информация: за ре-
дица връзки и отношения основани на определено обществено устройство – 
в семейството, между социални или възрастови групи; за определен свето-
глед; за етническа традиция и пр. [8:259] 

В жанровата типология на песенния репертоар се оформя групиране: „ла-
зарски песни”, „великденски песни”, „песни на Гергьовден”. Типични за тази 
част от празничния календар в Добруджа са хората на песен. В раздел 
„Пролетни хора” Петър Крумов публикува 10 примера (от №до №29 на хора на 
песен от района на Силистра, без да конкретизира точната им принадлежност 
към определен празник, обред или обичай: „Черешчица цвят цветила” (размер 
2/4), „Драганин братец” (2/4), „Облаче се вие” (2/4), „Бре, Драгинко” (7/16), 
„Засвирил Димо” (два варианта, размер 7/16), „Ябълчице” (2/4), „Мама на Колю 
думаше” (7/8), „Задало са ѝ сипаница” (2/4), „Като седиш, Тодоро ле” (2/4), 
„Наканила се Калинка” (2/4), „Седнала бяла Марийка” (7/8). Изключение прави 
„Рано ми ѝ Руска ранила” (7/8) с конкретното си обозначение –„пролетен буе-
нек” [6:26-35]. Приведените примери налагат извода за преобладаващ размер 
2/4. Неравноделните размери тук са представени само от седемвременния - 
7/8 (7/16). Текстовете на някои от хорáта на песен дават възможност да се оп-
редели принадлежността им към определен обичай или празник – напр. 
„Задало са ѝ сипаница”: „Задало са ѝ сипаница, / сипаница, зла брузница (…) 
Задало са ѝ ден Великден, / ден Великден, ден Гергьовден…” [6:32].

Изводи: В резултат от разглеждането на ролята, мястото и функциите на 
музикалния фолклор в пролетния празничен календар се налага основният 
извод: изпълнението на песни и хорá представлява съществена част от оби-

79  Проблемът за отношението песен – обред се разглежда от Тодор Ив. Живков в „Народ и песен” (С., БАН, 1977) [3].
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чайно-обредната система в Добруджа. Присъствието на музикалния фолклор 
се обобщава в следните параметри: 1. Органично присъствие в празничните 
обичаи и обреди (Лазаровден, Великден, Гергьовден – с най-ярки музикално-
фолклорни акценти); 2. Съпровод на пролетните игри и хора; 3. По-ограничено, 
спорадично присъствие.

В заключение ще обобщим, че присъствието на музикалния фолклор в 
пролетния празничен календар е адекватно на богатството и разнообразие-
то на обичайно-обредните комплекси и ритуални практики, в които е въплъ-
тен народният дух – както радостта от възраждането на природата, така и тре-
вогите, страховете и съмненията, над които в крайна сметка надделява надеж-
дата и вярата в доброто бъдеще.
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ХОРЕОгРАФъТ НА БъЛгАРСкИ СцЕНИЧНО 
РАзРАБОТЕНИ ФОЛкЛОРНИ ТАНцИ В 21-ВИ ВЕк

Стефан Л. Витанов
Резюме: Този материал ще бъде насочен към хореографията и хореографите на 

български сценично разработени фолклорни танци. Тъй като е сравнително младо 
изкуство, ще се обърне внимание на целта на българската фолклорна хореография 
от основоположниците до съвременниците на българския сценичен фолклорен 
танц. Целта е да се представи съвременен поглед към проблемите на хореографи-
те, респективно хореографията. Задачата е да се представят факторите, при 
които хореографът и хореографията са се променили през годините. Проведени са 
интервюта, анкети с хореографи на професионални и самодейни танцови състави 
от различни поколения с опит в сферата на танца. Ще бъде използвана и специали-
зирана литература по въпросите на българската народна хореография – книги, до-
кументи, публикации.

the choreographer of Bulgarian stage folklore 
dances in xxi c.

Stefan L. Vitanov
Summary: The topic of this work is the choreography and the choreographers of 

Bulgarian folklore dances that were made for the stage performance. Despite being 
significantly young art, there is going to be retrospective view of the choreographer who first 
started to turn authentic Bulgarian dances to a stage one. The point is to show the problems 
of the Bulgarian choreographers and choreography in 21st century from a contemporary point 
of view, because there aren’t so much papers about this topic. Interviews and polls were made 
with choreographers of professional and amateur ensembles from different generations with 
experience in the art of Bulgarian folklore dancing. Specialized literature, documents and 
papers about the topic of Bulgarian folklore choreography is used also.

В този материал ще се разгледа хореографът в 21-ви век. Ще се обърне вни-
мание на вече изгубената връзка мeжду поколенията хореографи в това срав-
нително младо за световните критерии изкуство. Връзка, която е изключител-
но важна за развитието на фолклорния танц за сцена. Същата тази връзка, коя-
то са имали основоположниците с последователите си, които са стигнали до 
високо творческо майсторство, ненадминато и до ден днешен. Разкъсването 
на тази връзка между последователите и младите хореографи в 21-ви век 
предполага болките, които изпитва сценичният фолклорен танц в наши дни.

В книгата си ‘Съставът за народни танци като културно явление в България“, 
Даниела Иванова - Найберг казва:

„Самодейното изкуство, наред с другите прояви на нашия трудов период, 
се развива с необикновено темпо и добива извънредно масов характер… 
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Самодейното изкуство бе мобилизирано на фронта, като агитационно сред-
ство сред войниците, а в тила за увеличаване на производството и превъз-
питание на обществото. След приключване на войната самодейното изку-
ство продължаваше своя растеж, но в неговия характер беше стихиен. То иг-
раеше голяма роля в производството. Чрез него се провеждаха по-добре наши-
те кампании за изборите, референдума и културно-художественото издига-
не на трудещите се, а сега е и най-прекрасно агитационно средство за изпъл-
нението на двегодишния стопански план“. [2, стр57]

До 89-та година, в културната политика на тогавашна социалистическа 
България, водещ е бил „въпросът за запълване на свободното време“ с танцу-
ване, пеене, свирене на инструмент или посещение на концерти на работе-
щия човек, за да има някакъв вид развлечение след работа. Но определено 
идеята за сценично фолклорно изкуство не е била за „културно издигане“. В 
последствие се превръща точно в такова. Агитацията била с цел и да привлече 
повече хора да симпатизират и да вземат участие в самодейността. Това било 
удобен начин и за партията да влияе политически. Заводите и предприятията 
трябвало да помагат всячески на ансамблите, които били създадени към тях. 

Сценичното фолклорно изкуство се превръща в най-масовото средство за 
възпитание на обществото. Самодейността се развивала прекалено бързо и в 
целия този процес е трябвало да се сложи ред. Начинът това да стане било 
чрез ежегодни прегледи. Тези прегледи имали за цел отчитане на положител-
ните и отрицателните моменти в ансамбъла и с идея да се даде насока за бъ-
дещ работен процес.

Защо е важно сценичното интерпретиране на фолклорните образци?
С. В.: Какво е „фолклор“ за Вас и защо е важно сценичното му претворяване? 
А. К.: Фолклор е устно предание за уменията на предците ни; той е обога-

тяван във времето, защото всеки е внасял нещо от себе си, но не нарушавай-
ки каноните, установени в музиката и песента /само добавя свое украшение/, 
в стъпките на хорото /един е по-майстор от друг/; трябва да имаме памет 
за миналото и затова е нужно да се изучава фолклор във всичките му форми; 
когато става дума за „качването му на сцена“, е нужно умение да се „бърка“, но 
трябват големи познания, за да не се осакати; различно е, когато иде реч за 
постановка на фолклорна основа; двете неща не трябва да се бъркат.[4]

Народът ни със своята вековна история е съумял да създаде свое ориги-
нално музикално-танцово творчество, което се развива и удивява публика от 
цял свят и до наши дни. Започнало съществуването си от средата на 20-ти век, 
българското народно музикално и танцово сценично изкуство се развива 
спрямо културните преобразувания, които настъпват в бита на обществото. 
Танцовото изкуство през годините преминава различни периоди, но някои от 
основните термини се използват от хореографите и днес. Други от тях, като 
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например начини за описване на танци и движения, са останали в миналото, 
тъй като с появата на съвременните технологии, използването им става из-
лишно. Въпреки че все още се изучава в някои висши учебни заведени, то ос-
тава все по-рядко или направо неизползвам метод за описване на танц, но 
въпреки това за времето, в което е създаден (от Кирил Дженев), методът е бил 
иновативен и една от стъпките, които е изминала българската народна хорео-
графия. Преди Кирил Дженев труд относно описанието на танца имат и Стоян 
Джуджев, и Райна Кацарова, но техните методи не се изучават във висшите 
училища. Тодор Кючуков и Петър Захариев, заедно с Кирил Дженев, пишат 
„Терминология за строежа на движенията“.

Когато танцът излезе от естествената фолклорна среда, той е вече проме-
нен. С този постфолклорен елемент на съвремието настъпват промени, които 
са естествени. Къде е границата, която не трябва да се преминава относно кач-
ване на сценично разработени фолклорни танци, е въпрос на познаване на 
материята и познаване на цялото развитие на българската хореография от 
създаването ѝ. За художествената обработка и представянето на един танц на 
сцена започват да действат принципите на хореографската мисъл и академич-
ност. Кой, къде, защо и как променя танците, е въпрос на необходимост – как-
то на хореографа със своя поглед над танца, така и на публиката със своите 
изисквания за зрелищност и емоция. Когато този процес се извършва от неуки 
хора - хора, които са добили своите познания от гледане на концерти и казвай-
ки си: „Това и аз го мога“ - налагат себе си по безпардонен начин. Тогава вече 
има проблем, който е и основен за голяма част от българската хореография в 
наши дни. Танцът е език, начин на изразяване. Някой беше казал, че когато 
думите свършат – започва танцът. Отделният изпълнител, хореограф, музи-
кант, който въвежда или използва част от фолклора на сцена, всъщност запоз-
нава съвсем малко публиката с него. А фолклорът е знанието на народа за 
себе си. Това знание е важно, за да се реализира на сцената танцовият фолк-
лор и да се представи по начин, вече подчинен на сценичните закони, и така 
да покаже характера на българина. 

Еволюцията е най-естественото нещо и както всичко естествено – така и 
танцът търпи своята еволюция през времето. Не трябва да се забравя, че 
фолклорът като цяло са думите, музицирането и кинетиката. Изваждане на 
една от тези думи и балансът е разрушен. Повечето хора са танцували на кон-
кретна песен, на музика, създадена именно за това хоро, за тази песен, за този 
случай и по този повод. През Средновековието нуждите на хората са били 
едни, през 19-ти век – други, днес – различни. В наши дни незнанието на хоре-
ографите за основите, от които е създадено това изкуство, води до деструкти-
вен елемент спрямо него. Еволюцията на българския сценичен фолклорен 
танц е спряла и дори е дала на заден ход – измислят се несъществуващи неща, 
които се наричат „автентични“ и се предлагат като такива. Танците гонят пове-
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че несполучлива абстрактност, отколкото представяне на каквото и да е било 
от българския мегдан, бит, празници, обреди и т.н.

Хореографите използват уменията си за движение и музикалност, за да 
създават изпълнения, които разказват истории и изразяват идеи чрез танц. 
Професията „хореограф” стои наред с тези на композитора, художника и режи-
сьора. В средата на 20-ти век се създават изключително благоприятни условия 
за развитието на тази професия. От тогава до сега са възникнали десетки про-
фесионални ансамбли за народни песни и танци, и хиляди самодейни танцови 
колективи.

Какво е „хореограф на български народни танци“?
СВ: Какво разбираш под понятието „хореограф на български народни 

танци“?
А.К.: Хореографът е човек, който умее чрез едно просто, достойно движе-

ние да замести функциите на даден обем думи; както казва Марта Греъм 
„Танцът е скритият език на душата“, хореографът, казвам аз, трябва да го 
знае и да умее да говори на него с танцьорите и публиката. [4]

П.Б.: Под тази професия поставям хората, които създават произведения 
на основата на българския фолклор, пречупени през призмата на своите виж-
дания, усещания, знания, и разбира се, времето на създаване. [7]

От разговори с хореографи от различни поколения и какво разбират те 
под „хореограф на БНТ“, може да се синтезира определението, че хореографът 
е създател на танцови произведения на базата на истинския бит на българина, 
към който се включват песни, танци и обичаи. В този ред на мисли, целта на 
хореографията би трябвало да бъде като на разказвач. Да разкаже и запознае 
публиката с част от живота на човека от село. За да може да го направи, хоре-
ографът трябва да има познания в областта на фолклористиката, етнологията, 
етнохореологията, както и изключително висока ерудираност.

Хореографът на български народни танци се изгражда с много години 
опит в танцовото изкуство, както и познания по всички видове изкуства. 
Разширеният поглед от останалите изкуства би му помогнал в творческия му 
растеж. 

СВ: А какво е необходимо да се създаде един хореограф?
А.К.: Хореографът, както времето е доказало, не е нужно да е супер тан-

цьор; трябва, обаче, да е минал през всичките фази за изграждане на танцьор, 
да познава стила и характера на българските танци, да познава образците 
на българското танцово изкуство, да има познания по практическа педагоги-
ка и психология, да има понятие от мениджмънт, да познава законите на 
етиката и морала, когато вплита чужди комбинации, да е попитал за съгла-
сие или просто да спомене автора, да гледа много и различни постановки, 
докато изгради собствен стил. [4]
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П.Б.: Изключително много качества трябват на един човек, да стане до-
бър хореограф, почти толкова, колкото и да станеш добър изпълнител. Но 
докато едното изисква да се изградиш повече физически, другото е изцяло да 
разгърнеш своето въображение, усет и вдъхновение, синхронизирайки всичко 
това със знанията, които си придобил. [7]

Д.Н.: На първо място, той трябва да притежава талант, който е един вид 
дарба, ако говорим за хореограф-режисьор, и друг – ако става реч за хорео-
граф-репетитор и педагог. Трябва сам да изпитва желание за постоянно раз-
витие, постоянно да чете и търси извори. Такъв вид творец не мисля, че се 
създава, той се ражда. Същото е с поетите, които са родени поети, и онези, 
които се научават да се изразяват в рими, но си остават стихоплетци. [5]

Необходима е, разбира се, благодатна творческа среда, работа с добри пе-
дагози за обучаването на един талантлив студент. Нужни са примери и най-
често преподавателите се оказват тези примери. 

Бъдещият хореограф трябва да подхожда с респект към традицията, да я 
изучава внимателно, да бъде достатъчно запознат с нея, за да знае къде и как-
во може и е очаквано да се развива и интерпретира по новому и кои неща е 
по-добре да не се смесват с други. 

М.Д.: Трябва да се интересува от това как е живял българинът. Хващайки 
един обичай или тема, или идея, ти трябва да имаш достатъчно теория в 
главата си. Да знаеш за какво иде реч, за да можеш да я разработиш. Да имаш 
познания в областта на музиката. Да се интересуваш не само от твоето из-
куство, а и от всички останали. [6]

В книгата си Стефан Въгларов дава определение за Хореография -
Хореография – танците са един от видовете изкуства. Отличават се от 

другите изкуства с изразните си средства. Проявяват се едновременно в 
пространството и времето, и се възприемат зрително. Предмет на българ-
ската народна хореография е историята, теорията, методиката и практи-
ката на народния танц във всичките му форми на проявление. Като клон от 
фолклористиката, българската народна хореография е наука, която се раз-
вива и утвърждава. Тя има допирни точки и с други изкуства и науки като му-
зиката, пантомимата, етнографията, историята на изкуствата, естети-
ката, педагогиката и психологията. [1, стр 5]

От определението за хореография, което дава Стефан Въгларов, може да 
се извади заключението, че проучването на фолклорните образци и хореогра-
фията са неразделно свързани. Ако приемем, че проучването на фолклорни 
образци за хореографски цели трябва да се разглежда като отделна наука, то 
по времето на основоположниците хореографи, както и при техните наслед-
ници, е било точно така - двете науки вървели ръка за ръка, но с времето пое-
мат по различни пътища. 
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Средното поколение хореографи са имали възможността да видят танците 
и живота на народа от първа ръка, от местата, където все още са съществува-
ли. С най-прости думи казано – Хореографът отива до едно село, за да гледа 
определен обред, разпитва какви са характерните движения на хората, които 
се играят, ако се играят. След което започва процесът по префасонирането на 
този обред и тези стъпки така, че да е удобен за сценично претворяване. Но 
този процес не трябва да се бърка с етнохореология, това е подготовка за 
творчески разработки. В този период хореографите интерпретирали в поста-
новките си това, което виждали на живо. Това в 21-ви век не се случва така, 
както се е случвало тогава. Етнохореологията и хореографията тръгват по съв-
сем различни пътища. 

Хореографите, работили през 80-те, 90-те години, които можем да наречем 
„средно поколение“, са имали възможност да учат от занаята от първоучите-
лите. Освен това те са имали и късмета да видят на живо и да присъстват на 
част от празници и обреди, които по това време все още са съществували в 
истинския си вид по селата в България. Докосването до първоучителите и до 
фолклора в чистия му вид помогнало много за развитието им както като хоре-
ографи, така и изобщо за развитието на българската народна хореография. Те 
са осъзнавали, за разлика от хореографите в днешно време, че трябва да се 
учиш от тези преди теб и няма нужда да „измисляш топлата вода“.

Познаването на традициите на сцената се счита за ненужно в наши дни, а 
за да развием бъдещето на танца, трябва да познаваме миналото му, което ми-
нало ще ни подскаже да не допускаме същите грешки в развитието на танцо-
вото изкуство. За да видиш по-далеч, трябва да се качиш на раменете на тези, 
които са били преди теб. Излишно е „преписването“ на танцописа от осново-
положниците. Да бъдат за пример – да. Да се изучават – да. Да бъдат уважава-
ни за новостите, които са качили на (смело мога да твърдя) световната сцена 
– задължително. Днешните хореографи80 няма нужда да откриват на ново 
това, което вече е открито. Загуба на енергия и ресурси е да измисляш вече 
измисленото. Използвайки метафора – вилицата вече е измислена. Няма как 
да се измисли нова вилица. Може да ѝ сложиш орнаменти, да я направиш по-
красива, но вилицата си е вилица. Задачата на хореографите в 21-ви век е да 
открият нови „прибори за хранене“. За щастие, примери за такива „откривате-
ли“ има, и то не малко, но тях ще представя в следващата глава, където ще 
разгледаме модерните носители на българския сценичен фолклорен танц.

Начинът, по който сме запазили културата си чрез гения на народния тво-
рец, сме кръстили с чуждата дума „фолклор“. В наши дни всичко, което се пред-
стави на публиката с някакъв народен мотив, дали бил шевица, или засвирва-
не на кавал, гайда или просто един удар с кияка по кожата на тъпана, нарича-

80  Има се предвид хореографите в 21-ви век.
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ме „фолклор“. Незнанието на съвременното общество за ценностите, които са 
носили предците ни, календарната обредност, песните, танците, които са се 
изпълнявали, е проблем. Отдалечаването от корените ни е проблем. Заради 
чуждопоклонничество или просто защото в „другата чиния е по-интересно и 
по-вкусно“, ние сме изгубили част от същността си. Обезличаването на народа 
рефлектира и върху проблемите на съвременното общество. Вълненията на 
човека във време на изгубени ценности се различават от тези на човека, кой-
то се бори и изработва прехраната си, минава през обреди, които го „доказ-
ват“ като мъж или жена (коледари, лазарки и т.н.), жени се, създава деца, на 
които предава вярванията си и умира. 

Българският народ вече е неглижирал обредния ни календар. Дори ще 
бъда по-смел, като кажа – абсолютно го пренебрегва в някаква степен. Разбира 
се, има места в България, където извършването на обреди все още не е съвсем 
изтрито, но те стават все по-малко и по-малко, и се приемат от съвременното 
общество като екзотика. 

Цялата календарна обредност и дух, които вече сме сложили в музей, мо-
гат да се пресъздадат като символичен знак за миналото. Сцената е прегърна-
ла всички преразкази на творци, които искат да пресъздадат нашия бит и кул-
тура. Точно тези хореографи от т. нар. средно поколение81, както и създателите 
на българския сценичен фолклорен танц, са тези, които правят така, че с тан-
ците си заразяват с частица духовност зрителя. Намерили са начин под някак-
ва форма да съхранят тези ценности. Да се обработят, но да припомнят за себе 
си, за съществуването си. Това са сценично обработените песни и танци. В 
България, в доста дълъг период от време, е имало хора на изкуството, които 
къде успешно, къде не толкова са съумявали да „качат“ танца и песента на 
сцена. Разбира се, обработени за публика, но максимално запазени в автен-
тичния им вид, извеждайки характерните особености на очертаните вече от 
хореографите етнографски области - стилът на танцуване при тракиеца, видян 
от Тодор Бекирски, македонецът и македонката на Николай Цветков и Кирил 
Апостолов, шопът на Йордан Янакиев, Тодор Карапчански, варненецът на 
Петър Ангелов и т.н. В наши дни все по-трудно някой „ляга“ на истинския танц, 
защото в старанието си за по-голямо зрелище, комерсиализация и бизнес – 
основната цел на българския танц е оставена на заден план.

В 21-ви век хората вече са с други проблеми, друг бит, друга култура. Не 
всички се интересуват от миналото си и за огромно съжаление нишката меж-
ду старите поколения и младото поколение хореографи е разкъсана. Къде на-
рочно, къде не, но е факт, че съвременното общество не знае, а и много не се 
интересува от миналото си. Публиката сме възпитали така, че да не се интере-

81  Това са хореографите след първоучителите. Тези, които са стъпили на раменете на Маргарита Дикова, Кирил 
Дженев, Кирил Харалампиев, Методи Кутев, Димитър Димитров и т.н. и изкачили българския сценичен фолклорен танц на 
следващото стъпало в развитието си.



166

сува до колко предложената песен или танц са автентични и до колко са съз-
дадени на фолклорна основа или само с фолклорен мотив. Както при книгите, 
така и при сцената „не всичко писано е свято“. От телевизията и от някои сцени 
прозира само намек за народно творчество. Достатъчно е тези, които са на 
екрана, да са в носия, за да приемем това, което гледаме, за фолклор, а това, че 
носията е например шопска, а песента пиринска, някак не ни прави впечатле-
ние. Само някои радиостанции все още успяват да удържат на напъна на съ-
временния прочит на т.нар. фолклорно изкуство и продължават да пускат за-
писи на стари майстори музиканти като „Бистришката четворка” например и 
други. Оркестърът на БНР, както и оркестрите на все още съществуващите 
професионални ансамбли, също намират място в радиопредаванията. Песни 
на баби и информационни предавания за фолклорни танци представляват ог-
ромен интерес за слушателите. 

Насочвайки се по-подробно към танците на фолклорна основа, виждаме, 
че ансамблите „преписват“ стари неща, но с нови правописни грешки. В наши 
дни хореографите, както и обществото, страдат от липса на нови идеи. 
Народното творчество, което е било средство за съхранение на национално 
съзнание, възпитание и култура, сега е приравнено до клипове на певици, 
танцуване в ресторанти, редица концерти, които са без цел и посока, а просто, 
за да се отчита дейност. Сега масово се смесват области, смесват се стилове, 
костюми. В голяма част от картината лъха незнанието на авторите за материя-
та, с която работят, а най-много страда от това сцената и зрителят.

Даниела Иванова: Има ли "вредни" хореографи? 
Тодор Бекирски: Има много, много има. Това е държавно дело, много отго-

ворно нещо е това... То е като писането на една история. Тогава се пишеше по 
един начин историята - преди 10-ти ноември, сега се пише по друг - не знам 
утре как ще се пише, но това не е някакъв предмет - да го преместиш от ляво 
на дясно. [3]

Естествено има и оазиси като Ансамбъл „Странджа“, “Тракия“, “Пирин“, 
„Северняшкия ансамбъл“, “Филип Кутев“, които все още запазват галантното и 
интелигентно обработване на българското хоро за публика. За щастие стават 
все повече и повече тези, които се интересуват и четат, за да са по-запознати. 
Малките градове и села възраждат самодейността и превърнали се вече в ек-
зотика, биват все по-интересни.

В цялата страна се отварят клубове за изучаване на български танци, които 
стават все повече и все по-пълни. Този факт ни подсказва, че хората искат и 
имат интерес да учат и да избягат от сегашното си ежедневие, като преоткрият 
стария си истински начин на живот. Сцената успява да събуди любопитството 
и жаждата за изучаването на миналото, а само с изучаването на миналото мо-
жем да изградим по-добро бъдеще. Важно е да има на сцена български песни 
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и танци, но направени по професионален начин и с вкус. В наше време има 
повече хореографи, отколкото танцьори, а всъщност не всеки би могъл да е 
хореограф. 

Хореографите, работили и учили през 80-те и 90-те години, наистина са 
имали по-различна подготовка от сегашните. Но кой наистина е прочел от 
кора до кора утвърдените ни фолклористи? Кой е имал теренния опит и изуча-
ването на област, регион, обред, обичай на нивото им. Наивник е този, който 
смята, че един хореограф може да има задълбоченото познание на фолкло-
рист или етнограф. Основни познания - задължително, но толкова обширни? 
Имали са възможност да видят и да изследват танца в оригиналния му вид, 
докато хореографите в 21-ви век – нямат тази възможност. Ако едни хорео-
граф има познанията на фолклорист, то той би ли бил толкова добър в худо-
жествената част? Може ли да познава добре сцената и в същото време на съ-
щото ниво да познава и етнографията? Не мисля. Задачата на хореографа е да 
изкара есенцията и да я качи на сцена, да се рови в душевността на това, което 
иска да покаже, било то обред, обичай, празник и да представи значението му 
на сцена, доколкото е възможно. Танцуването е било част от културата на бъл-
гарина и танцописецът е този, който трябва да разкаже на широката общест-
веност как е живял човекът от село. Работата на фолклориста е различна и 
също така важна. Тя е да опише всичко случвало се, да го търси, да го запази, 
което е изключително важно да се запази за поколенията. Както знаем, писме-
ната форма е тази, която се запазва най-много време и е тази, която се цени. 
Докато сценичният „архив“ се мени с времето.

В заключение мога да обобщя, че амбициите на много млади хора, свърза-
ни с идеята да се превърнат в добри хореографи, са прекрасна перспектива за 
българското танцово изкуство. Една заблуда стои в основите на създаването му 
днес, обаче – че е достатъчно да владееш танцовия материал. Когато става въ-
прос за колективно, народно творчество се намесват много по-дълбоки сфери, 
свързани с народопсихология. За да я разбира младият хореограф, трябва да 
бъде запознат с нея. Позволявам си да подчертая, че „запознат“ може би не е 
достатъчна дума. Нужна е дълбочина и сериозна информираност. 

Основните източници, които могат да бъдат извор на история, са лесно 
достъпни и бързо усвояеми. Безброй много са материалите от фолклористи, 
етнохореолози и етномузиколози, които са събрани, издадени и лежат из ар-
хивите, чакайки някой да ги потърси. Основното и най-важно е, че са написани 
на достъпен за читателя език. Друг извор е търсенето на контакт и съвет от 
по-старите поколения хореографи. Подчертавам думата „съвет“, защото е ва-
жна. Всички знаем за полета, който е усетил всеки млад творец, и вярата, че 
нещата, които създава, са гениални. Но не е ли това заблудата на неопитния и 
незнаещ ум. Липсата на информация осакатява всяка работа – в нашия случай 
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хореографската. Лични разговори, семинари, срещи и всякакви подобни фор-
мати биха създали една среда, в която танцовото сценично изкуство би могло 
да се развива с общи усилия. По този начин ще се случи и нещо изключително 
важно – ще се възстанови връзката между поколенията. Важната приемстве-
ност ще изиграе основната си роля. 

За голяма наша жалост живи носители на изконните ни традиции почти 
вече не съществуват. Едно цяло поколение пропусна шанса си да се докосне 
до тези уникати. За щастие някой преди нас е бил достатъчно съвестен, за да 
събере, обработи и съхрани голяма част от това наследство. Изборът е в ръце-
те на младия хореограф – ще продължава ли да върши работата си повърх-
ностно или ще я направи истинска и стойностна, като започне от познаването 
на корена ѝ?
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РАзВИТИЕ НА БАЛЕТА В АмЕРИкА В xx ВЕк 
АННА ПАВЛОВНА ПАВЛОВА 

Душанка Градишки Иванова
Annotation
In evaluating Pavlova’s significance for the American ballet two aspects stand out: the 

intangible quality, the legend, and the fact that from 1913 to 1925 hers was the only ballet 
organization regularly touring the country. Anna Pavlova is generally called “the greatest” 
dancer of our century but the truth is that she never allowed herself to be challenged as a 
mature artist. She generally avoided risking or exhausting her powers in parts in a large scope 
and she would not tolerate rivalry on the stage. There was no second ballerina of stature in her 
company and she changed her male partners whenever they threatened to become too 
successful in their own right- hence the long list of “former partners, ” including such 
distinguished names as Mikhail Mordkin (1880-1944), Adolph Bolm (1884-1951), Laurent 
Novikov (1888-1956) and Alehandre Volinine (1882-1955). Pavlova had a far reaching 
influence on the dance education in America; by her endless tours, she educated an audience. 

“Никой не може да се развива, базирайки се единствено на своя талант. Бог дава 
талант, но работата превръща таланта в гений.”

Анна Павлова

Анна Павлова е родена на 12 февруари 1881 г. в Санкт Петербург, Русия. 
Произходът на баща ѝ е неизвестен, но нейната майка - Любов Фьодоровна 
Павлова, била бедна селянка, която работeла като перачка. Съпругът на майка 
ѝ - Матю Павлов бил пенсиониран войник, който умира когато Анна е само на 
две години. Младата Анна Павлова е отгледана от баба си в Лигово - предгра-
дие на Санкт Петербург. Там тя се запознава с аристократичното общество и 
посещава балетни спектакли на Императорския Мариински театър. От ранна 
възраст Павлова мечтае да стане балерина и на 10-годишна възраст е приета 
в Императорското балетно училище в Санкт Петербург. Учи в продължение на 
осем часа на ден балет и музика, показвайки перфектно ниво. Живее в учи-
лищния-интернат до навършването на 18 години. Нейни съученички били бъ-
дещите прими балерини на Мариинския театър Тамара Карсавина и Матилда 
Кшесинская. Императорското балетно училище в Санкт Петербург осигурява-
ло на учениците си материална подкрепа до завършването им. Цар Александър 
III (1845-1894 г. „Батюшка”) е основният му поддръжник. 

 Павлова прави своя дебют на 19 септември 1899 г. в Мариинския театър, 
където работи от 1899 до 1907 г. Една от първите роли които изпълнява е тази 
на Жизел от идноименния балет на Корали, Перо Петипа, в която та дулира 
примата Матилда Кшесинская. В творческото изръстване на Павлова нейн 
партньор и хореограф е Михаил Фокин. Той създава за нея една от най-извест-
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ните балетни миниатюри “Умиращият лебед” по музиката на Камий Сен-Сан. 
Макар в театъра да съществува силна конкуренция между танцьорите, Анна 
Павлова привлича вниманието на ръководството и публиката, със своето пое-
тично и изразително чувство на изпълненията си. През 1904 г. тя се запознава 
с Виктор Дандре, френско-руски аристократ. Дандре е бизнесмен и сенатор в 
Санкт Петербург и през ивестно време е обвинен за незаконно присвояване 
на пари като е арестуван. Павлова го спасява от затвора, изплащайки всичките 
му дългове и съдебни разноски. Дандре и Павлова се женят тайно през 1911г. 
И Виктор Дандре става нейн импресарио и сътрудник. Те гастролират на заед-
но отначало в Европа, а след това в Америка, с балетната трупа, която органи-
зират. През 1912 г. Павлова и Дандре купуват „Бръшлянената къща” (Ivy House) 
в Голдърс Грийн (Golders Green in Hampstead) в Хампстед, Лондон, която става 
техен дом до края от живота им. В този скъп имот Павлова имала изкуствено 
езеро с лебеди, намеквайки за любимата си роля. В дома си Павлова създава 
школа по танци, която обслужвала трупата ѝ за турнета. Първоначално трупа-
та има само осем руски танцьори, а по-късно с нарастването на успеха и попу-
лярността на Анна Павлова, броят достига до шестдесет танцьори и персонал, 
всички управлявани от Дандре.

 

Анна Павлова в „Умиращия лебед” на Фокин / Сен-Санс, Ню Йорк, 1910 г. 
Анна Павлова и Александьр Волинин в „Гавот”, 1914 г.

Поощрявайки хореографските реформи на Михаил Фокин и Фьодор 
Лопухов, които се появяват в началото на ХХ век, Анна Павлова силно повлия-
ва на балетното изкуство и като изпълнител. Възпитаничка на Императорското 
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балетно училище и прима балерина на Мариинския театър тя е поощрявана 
от своите учители: Мариус Петипа (Marius Petipa), Павел Гердт (Pavel Gerdt), 
Кристиан Йохансон (Christian Johansson) и Енрико Чекети (Enricco Cecchetti). Те 
забелязват таланта и невероятните ѝспособности, които допринасят за разви-
тието на нейния артистизъм. Стилът в изпълненията на Павлова отбелязва 
възраждане на високата стойност на ефирните качества получили известност 
благодарение на романтичната балерина Мария Тальони, чиито творчески на-
следник става самата тя.

От най-ранна възраст Павлова се стреми да пътува, следвайки примера на 
романтичните балерини. Тя никога не пропуска подходящи възможности да 
предприеме турне в чужбина по време на отпуските си в Мариинския театър. 
Става първата руска балерина на XX век, която танцува извън царска Русия 
като гост-балерина в Стокхолм, Прага, Виена и от 1909 г. в Америка. Амбицията 
на Павлова скоро я насочва към определяне на творческата ѝ самостоятел-
ност чрез формиране на собствена трупа в Англия. 

Анна Павлова наистина е първата направила балета популярен в Америка, 
а влиянието ѝ се усеща и до днес. Смятана е за гений както от колегите ѝ, така 
и от нейната публика. Известна като “несравнимата” балерина, Анна Павлова 
постига легендарна репутация както в САЩ, така и по света. Нейните изпълне-
ния завладяват въображението на обществеността, вдъхновяват безброй бъ-
дещи танцьори и създават нови аудитории за балетните сцени в САЩ. 
Балетните критици са единодушни за голямото изкуство, което Павлова пра-
ви. Те наричат изпълняваните от нея пируети „съвършени”, а балетни оскъси 
„визуални опери”.

Нейната естествена харизма и пламенна ангажираност оставят силно впе-
чатление на цяло поколение американски и европейски изпълнители. “Тя поч-
ти хипнотизира публиката, носейки в себе си природата на божественост-
та”, спомня си по-късно американската хореографка Агнес де Мил и допълва: 
“Животът ми беше изцяло променен от нея”. Когато Павлова умира през 
1931г., Де Мил не е единствената, която заедно с голям брой американски ба-
летни изпълнители скърбят за нея. 

 Триумфът на Анна Павлова в Европа, който предхожда пристигането ѝ в 
Америка, се използва като популяризиране на първите ѝ изяви. Така напри-
мер в Ню Йорк Таймс (New York Times), от 11 юли 1909 г. критикът Карл Ван 
Вехтен (Carl Van Vechten), описва ентусиазираното приемане на Павлова от 
публиката като “нещо, което рядко се дава на някой в този театър”, и още, че 
“би било трудно да се измисли танцьор, който почти пресъздава идеала” за 
балетното представяне. Нейната поява с Мордкин предизвиква “първия тан-
цов бум в театър Метрополитен”, създавайки много повече интерес към ба-
лета, който надхвърля “незначително развлечение по време на операта”. 
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„Умиращият лебед” - Анна Павлова и Руският Балет на Дягилев в Чикаго, 1910 г.
„ Зле опазеното момиче” - Анна Павлова като Лиза, 1912 г. 

Дебютът на Павлова бележи “началото на балета” в САЩ. Тя прави периодич-
ни обиколки в Съединените Щати от 1910 до 1915 г. И в своите спектакли танцу-
ва „Умиращият лебед”, ‘Легендата на Азияда”, „Арабски Нощи”, „Зле опазеното 
момиче”, „Гавот”, „Вакханналии”, „Дъщерята на Фараона”, „Шопен валс”, ‘Танцът на 
Часовете”, „Покана за Танца”, „Поклонът”, „Танцът на Стрелата”, „Жизел”, „Водното 
Конче” (Dragonfly), „Кокетките на Колумбин” (Les coquetteries de Columbine), 
“Калифорнийски мак” (Californian Poppy), „ Куклаената фея” (Fairy Doll), „Кармен”, 
„Силфида”, „Копелия”, „Раймонда”, „Байдерка”, „Пахита”. Павлова и терминът “ба-
лет” са почти синонимни понятия за мнозинството от американците.

Безсмъртната Анна Павлова е тази, която предизвиква интереса на 
Америка към балета и която чрез многобройните си турнета от едното до дру-
гото крайбрежие на страната помага да се утвърди като възхитителна, артис-
тична и трайна форма на театъра. Павлова е разпространител на изкуството 
през следващите петнадесет години, които я отвеждат до почти всеки ъгъл на 
Съединените Щати. 

С избухването на първата световна война в Европа, Павлова събира трупа-
та си в Англия и започва трудни обиколки в Северна и Южна Америка. С много 
от членовете на трупата си, които заради войната остават без гражданство, тя 
търси публика в цяла Америка като с това бележи началото на период от два-
десет години с непрекъснати участия. Прави изумителни гастроли в САЩ (оби-
колка на осемдесет града), пътувайки по трудни маршрути, за да играе в праш-
ните пристанища на Южна Америка; сама ръководи компанията като обучава 
младите танцьори, намира партньори за себе си, открива и създава реперто-
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ар, правейки безмилостни пътувания като танцува навсякъде сякаш омагьоса-
на. Пренася класическия балет по света, създавайки невероятен вихър на тан-
ца и оставайки винаги в центъра. Тя е била единствената способна да направи 
така, че всяка публика да усети магията на нейното изкуство. Тя е тази, която 
създава световната танцова аудитория, която я боготвори.

Oт 1921 до 1926 г. работи с импресариото Сол Хюрок (Sol Hurok, 1888-1974), 
който организира американските ѝ турнета. Концертните зали за тези турнета 
варират от оперни до музикални и водевилни театри, където тя се появява в 
същата програма заедно с “обучени слонове, акробати и жонгльори”. Хюрок, за-
срамен от лошите условия в някои от театрите, в които Павлова се представя, си 
спомня какво казва тя: “Това са хората, които се нуждаят от мен - те никога 
преди това не са виждали танцова трупа”. Тя запознава публиката с класически 
спектакли като „Жизел” и балетната миниатюра „Умиращият Лебед”, създаден 
специално за нея от Фокин. Репертоарът ѝ е огромен, но въпреки ранното си 
общуване с Фокин и неговите предизвикателни идеи, в основата си тя остава 
класическа балерина. Разбира се, сред нейните продукции има и примери за 
танци поставяни в ориенталски стил, но класическата техника е нейната сила. 

Повечето от критиците и историците от епохата на Павлова смятат, че хо-
реографиите, които тя използва, с малки изключения, са посредствени. Но ка-
чеството на нейното изпълнение никога не пада под невероятно високия 
стандарт на съвършенство, което Павлова си поставя. С прекрасна фигур фи-
гура, фино моделиран корпус и внимателно подготвена техника, която прави 
трудното да изглежда лесно, тя успява да излее танците си с това неуловимо 
съчетание на красота и сила, което можем да наречем гениално. 

  

Анна Павлова и Михаил Мордкин във „Вакханналии” (Bacchanale), Ню Йорк, САЩ, 1910 г.
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Чрез танците Павлова учи американците да обичат и да уважават балета. 
Колко мечти е създала във въображението на малките момичета и колко ам-
биции е подбудила в съзнанието на обожаващите я майки - няма как да разбе-
рем със сигурност. Заради Павлова американците не само, че посещават ба-
летните спектакли, но и много от тях искат да станат част от представленията. 
Между ангажименти си тя основава малка балетна школа за да предаде собст-
вения си стил на бъдещите поколения танцьори.

Някои от нейните ученички, които обучава стават част от трупата ѝ. Еднa от 
първите Мюриел Стюарт (Muriel Stuart 1903-1991), по-късно отворя балетна 
школа в Калифорния и се присъединява към Школата на Американския бале-
тен театър в Ню Йорк. Мюриел Стюарт привлича вниманието на Павлова, кога-
то на 8-годишна възраст се явява на обява за клас от осем момичета, воден от 
руската балерина. На подбора Павлова е очарована от начина, по който дете-
то се движи с музиката при рязка смяна на ритъма. Музикалността и лиризмът 
на Мюриел Стюарт са отличителен белег за автентичността на стила ѝ като тан-
цьорка на Павлова, към чиято трупа се присъединява на 13-годишна възраст. 
Мюриел Стюарт танцува с Павлова до 1926 г., а през следващата година, 1927 
се премества в Лос Анджелис, където открива танцова школа. С изключение 
на кратката ѝ роля като първа балерина и хореограф на Чикагската Лиричната 
Опера (Chicago Lyric Opera), Мюриел Стюарт прекарва останалата част от кари-
ерата си като преподава танцовия стил на Павлова. Поканена е да преподава 
в Школата на Американския балет през 1935 г., тъй като учи и модерен танц с 
Харалд Кройцберг (Harald Kreutzberg, 1902-1968), Марта Греъм (Martha Graham, 
1894-1991) и Агнес де Мил (Agnes de Mille, 1905-1993). Там тя получава предложе-
ние да води уроци в не точно определен стил, който е по-малко строг от 
балета. 

Въпреки че репертоарът на Павлова нараства и е повлиян от чужди култу-
ри, и често от шокиращите новости в класическия танц и хореографии, които 
са наложени от танца на Айсидора Дънкан и Руския Балет на Дягилев (Ballets 
Russes), по темперамент и финансов императив тя остава консервативна кла-
сичка. В репертоара на трупата Павлова съхранява няколко от най-големите 
балетни класически шедьоври като „Жизел”, „Спящата красавица”, „Дъщерята 
на Фараона”, „Зле опазеното момиче”, „Баядерка”, „Силфида”, „Копелия”, 
„Раймонда”, „Пахита”. Нейни собствени известни постановки са: „Вакханналии”, 
„Дуетът”, поставен от сьученика на Павлова - Михаил Фокин, както и нейният 
най-известен танц „Умиращият Лебед”. 

Павлова смята за свещена своя мисия със трупата си да покори целия свят. 
Неуморима, тя посещава всяка страна където пътуването е осъществимо.
Ефектът на Павлова върху публиката е невероятен, благодарение на силата, с 
която тя хипнотизира и която прилага във всяка от една от ролите си. Казват, 
че дори нейните поклони сами по себе си са изкуство и аплодисментите се 
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увеличават, тъй като тя омагьосва публиката. За Павлова балетът е съвършена 
преданост. Тя е цитиранна в интервю от 1913 г., в което заявява, че „танцът е 
такова обсебващо изкуство, че човек може да направи всичко “ (Ню Йорк Таймс, 
8 юни 1913 г.). 

Олга Мейнард (Olga Maynard) - писателка я описва като танцьорка, която 
променя концепцията за балета, принуждавайки интелигенцията да го прие-
ме като равностоен на другите форми на изкуство. По същото време Павлова 
популяризира балета, правейки го достъпен за нови аудитории като целта ѝ е 
да танцува за всички по света. Тя цели изграждане на уважение към балета 
като форма на изкуството.. Павлова помага за легитимирането на балета в 
Америка. 

С легендарна личност като Анна Павлова е трудно да се разграничат фа-
ктите от фантазията, историческата истина от романтичния образ. Сложността 
на нейната личност продължава да очарова балетни ентусиасти и до ден дне-
шен. Павлова въплъщава класическия образ на деликатната лебедова балери-
на, но също така и като изпълнител и хореограф, който рьководи както трупа-
та си, така и балетната си школа. Нейният труд построява мост между класиче-
ския френско-руски стил на Петипа и експерименталната работа на Руските 
Балети на Дягилев. Тя представя балета като художествена форма, която за-
служава сериозно внимание и уважение, но също така и като форма с широко 
разпространена популярност. Комплексният и многообразен стил на Анна 
Павлова оставя незабравим отпечатък върху американската балетна 
история.

Дълго след смъртта на Анна Павлова (23 януари 1931 г.) авторитетът и ле-
гендата за нея остават като ярко явление на американската балетна сцена. 
Макар че не оставя нови танцови школи и няма големи балетни творения зад 
себе си и въпреки че, танцуващият ѝ гений умира с нея, символът на нейното 
съвършенство остава, и може би винаги ще бъде ръководство и цел на уче-
ничките по балет и на балерините от идните поколения.
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СВАТБЕНИ ПЕСНИ НА гРъкОЕзИЧНОТО НАСЕЛЕНИЕ 
В СЕЛО гЕНЕРАЛ ИНзОВО

Дарина Славчева Славова
Анотация:
Разглеждат се сватбените песни на преселнически общности между България и 

Гърция въз основа на запазени песенни образци от с. Генерал Инзово, които в минало-
то са били част от сватбените обреди. Известна група от населението на това 
село е гръкоезично (елинофонно) и това се е отразило върху песенния репертоар. 
Сватбената песен на тези общности носи белезите на тракийския обреден цикъл, 
родеейки се с лазарската песен, но запазвайки своите отличителни черти. 
Преобладават безмензурните, както и песните в двувременен равноделен метрум. 
Съпътствали в миналото всяко едно от обредните действия, и днес запазените 
песенни образци подсказват значимостта, която гръкоезичната общност отдава 
на локалната музикална специфика на този старинен песенен цикъл. 

The wedding songs of the migration communities between Bulgaria and Greece are 
examined on the basis of preserved song samples from the village of General Inzovo, which in 
the past were part of the wedding ceremonies. A familiar group of the population of this 
village is Greek-speaking and this has affected the song repertoire. The wedding song of these 
communities bears the marks of the Thracian ritual cycle, born with the St. Lazar’s Day song, 
but retaining its distinctive features. Predominantly slow, as well as songs in a two-time 
equivalent metrum. In the past, all rituals have been accompanied, and today‘s preserved 
song patterns suggest the importance that the Greek-speaking community attributes to the 
local musical specifics of this ancient song cycle. 

Сватбената песен е част от обредния песенен цикъл, носеща в себе си ха-
рактерни особености, отличаващи я от останалите обредни песни. В миналото 
тя е съпътствала всички важни моменти от сватбения обред, тъй като паралел-
но с подготовката на сватбения ден – неделя, са се осъществявали редица об-
реди, които „имат ту заклинателен, ту благопожелателен характер или имат за 
цел да подготвят младите към новия живот, който ще настъпи след венчаване-
то“. [1] Сватбените песни, които ще характеризирам, са част от репертоара на 
гръкоезични общности, наричани от етнографите кариоти. Живели са в сели-
ща в района около Тополовград до средата на 20-те години на ХХ в., след което 
са мигрирали в Гърция. Едно от тези селища е с. Генерал Инзово (Община 
Тунджа), което е възникнало в началото на XVII в. край турски чифлик с наиме-
нование Ак бунар, населявано с български семейства. В началото на XIX в. в 
селото настъпват демографски промени поради заредилите се миграционни 
движения, обуславени от настъпилата анархия в Османската империя. Тези 
промени, продължили повече от 100 години, се оказват решаващи за жители-
те на Генерал Инзово. От чисто българско, според статистиката от 1877 г., в 
края на 1893 г. се оказва, че две трети от населението му е гръцко. Една от 



177

причините е, че част от жителите на селата Голям и Малък манастир се пресел-
ват в Генерал Инзово. Други фактори са църквата „Света Троица“, построена в 
началото на XIX в., и гръцкото училище в двора ѝ, открито през 1874 г. и просъ-
ществувало до 1906 г. [2] И днес може да се забележи добре очертана граница 
между трите части на селото – гръцка, българска и бежанска махала (третата 
от които населена с тракийски бежанци от 1925 г.)

Първи сведения, свързани с наименованието кариоти, се намират в публи-
куваното на 03.02.1826 г. в British and Foreign Bible Society in Izmir - писмо на 
Бенджамин Беркер, който пътешества из Тракия през 1823 г. В него авторът 
пише: „Жителите на тези села около Кавакли ги наричат Кариоти. Казват, че 
произхождат от древни гърци и внимават да не се женят за други гърци от 
съседни села, които могат да имат българска кръв… Говорят по-добре ново-
гръцки, но вярват, че произхождат от старите…“ [3]

През 1888 г. във втората част „Пътувания по България“ на своята книга 
„Княжество България“ К. Иречек пише: „С гърците на Одринската област са 
свързани оние по долината на долня Тунджа, градинари и земеделци, които 
обикновено наричат Кариоти, вероятно от Καρυαις, гръцкото име на някогаш-
ното главно място Козлуджа. Тях смятаха (1888) 14.925 в седем богати и големи 
села в околия Кавакли (42.3 проц.), 2635 в три места от околия Къзъл – Агач (7.9 
проц.) и 826 в едно село от ямболска околия (Кавакли, Козлуджа, Доганово, 
Синапли, Чукуркьой, Голям и Малък Монастир, Голям и Малък Боялък, смесе-
ното Мураданли и Акбунар)...” [4]

 Въпросът за етническия произход на кариотите вълнува и други българ-
ски и гръцки автори, като най-обширен е трудът на Невена Даскалова-
Желязкова „Кариоти“. Тя е първият автор, който анализира етническата при-
надлежност и културно-битовите черти на кариотите, базирайки се на пре-
дходните трудове, като обръща специално внимание на облеклото и обред-
ния цикъл. В описанията на някои от обичаите тя споменава и текстовото съ-
държание на някои песни. 

В дотук изброените източници названието кариоти често се заменя с гър-
ци или погърчени българи. Но тъй като някои от кариотите се изселват в 
Гърция и продължават да се наричат гърци, а тези, които остават в България 
– българи, неточното название „кариоти“ се оказва компромисен вариант. В 
много села, например с. Генерал Инзово, названието кариоти въобще не е по-
знато на старото население. Те са наричани гърци. Освен вътрешните - по-
малки миграционни движения, интерес представляват три изселвания на ка-
риотите в Гърция – от 1905 (1906) г., 1911 г. и най-голямото от 1924–1925 г. По 
данни, които не биха могли да бъдат абсолютно точни, около 20 000 са изсел-
ниците само от Тополовградско. По разкази на останали в България кариоти, 
заминалите са търсели по-добри възможности за живот, влияние оказва за-
браната да говорят гръцки език и страх от претопяването им като общност.
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Днес преселници от с. Генерал Инзово живеят в гръцката община Егинио и 
село Трикала. Благодарение на запазените и до днес близки роднински взаи-
моотношения и родови срещи в двете държави, можем да черпим по-подроб-
на информация. В мои разговори с кариоти извън България те се „обознача-
ват“ с наименованието на селището, откъдето произхождат. Преселниците от 
с. Генерал Инзово са наричани акбунариоти (т.е. акбунарци, по старото име на 
селото). Преселени в новите си местообитания, те продължават да държат на 
своята компактност – не се „смесват“ с местното население допии, както и с 
кариоти от други селища. Празнуват своите празници отделно и поддържат 
своя песенен репертоар, без да допускат външно влияние. Това допринася за 
възможността да се правят анализи на влиянието на миграционните движе-
ния върху фолклора им.

Сватбените обреди на кариотите траят повече от седмица и са обособени 
по следния начин:

– предсватбени – изпращане на сватовници – проксиня, размяна на пода-
ръци, с които се „дава дума“;

– годеж;
– уговаряне на сватбата, калесване (канене на гостите);
– засевки прозумя;
– изработване на сватбено знаме байряк;
– редене на дрехи, бръснене на младоженеца, сплитане косите на булката, 

„заплащането ѝ от свекъра“, „окумяване на кума“; 
– в деня на сватбата: отиване за кума, отиване в дома на булката, забулване 

на булката от кумата, извеждането ѝ от дома, отправяне към черквата – вен-
чавка, посрещане на младото семейство в дома на младоженеца от свекърва-
та, сватбено угощение

– следсватбени – ритуално отиване за вода (на близък кладенец, чешма), 
отбулване на булката от кумата, поврънки (връщане на булката в дома на ро-
дителите ѝ една седмица след сватбата).

За разлика от лазарските песни, които в Гърция се пеят на гръцки език и 
след миграцията през 1924–1925 г., населението, останало в с. Генерал Инзово, 
запазва същите мелодии на лазарския репертоар, но буквално превежда тек-
стовете на български език. Сватбените песни на български и гръцки език оба-
че са напълно различни както мелодически, така и словесно. Условно сватбе-
ните обичаи, в които са запазени песенни образци на гръцки език, могат да 
бъдат разделени на няколко групи: предсватбени (проксиня), годеж (арраво-
нас), в деня на сватбата (хара) 

Важен момент от предсватбените обичаи е изпращането на сватовници – 
проксиня (по-възрастни и непременно женени роднини от страна на момчето) в 
дома на момичето. Ако родителите дадат своето съгласие пред сватовниците, 
може да се премине към следващия етап – годеж.
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Годежът (арравонас) се предшества от разменяне на ишани – символ на да-
дената дума за сватосване. Най-често момчето изпраща алтън, а момичето – 
мандиль (бяла кърпа). След размяната на даровете се дава изстрел – сигнал за 
обявения годеж. После към дома на девойката се отправят роднини на момъка 
и самият той, но без родителите му. Той носи кърпа, в която има китка, направе-
на от чемшир и варак, с вързана с червен конец златна или сребърна монета. 
Освен това в кърпата се слагат беледжикес (гривна), зунар (пафти), сребърен 
пръстен и обеци. След даряването на годеника годеницата дарява и останалите 
гости, които от своя страна ѝ отправят благословии за здраве и дълголетие. [5] 
Типична песен е безмензурната „Лерной Коста равоняз“ (Коста се сгоди):

Тематично песента е свързана с годежа и събития, свързани с подготовката 
на сватбения ден, а именно калесването (каненето) на гостите. Пее се предим-
но от жени едногласно в унисон, в миналото със съпровод на инструмент 
(най-често гайда). 

Представлява триредична музикална строфа в седмосложен стихов раз-
мер, като третата мелодична редица е вариантно повторение на втората: 
а+в+в1. Тоновият обем е секста, минорен секстахорд с колебание на втора и 
пета степен.

В сравнение със сватбата годежът преминава по-скромно. По време на го-
дежа се пеят предимно трапезни и хороводни песни, които се изпълняват и 
при други случаи. 

На следващия ден годеникът повежда годеницата си на хорото, като пър-
вото мегданско хоро се води именно от него. Там годеницата отива пред всич-
ки да целунe ръка на свекървата, а тя ѝ подава монета. Момковите роднини 
повеждат младата годеница към дюкеня, където е свекърът, за да засвидетел-
ства и към него уважението си – отново получава монета.

След приключването на годежа, който може да продължи от 40–50 дни до 
няколко месеца или години, сватовете (сватанагдес) се събират, за да уговорят 
деня на сватбата. След като се избере съответният неделен ден, от сряда пре-
ди него започва т.нар. калесване (канене) на гостите. Жените, които извършват 
този обичай, се наричат калесарки. Те носят със себе си бъкличка (булка) с 
вино. Всеки, който пие от виното, се смята за поканен.



180

В четвъртък преди сватбата се извършва друг много тачен обичай – засев-
ки или „правенето на меденикя“ (питка, намазана отгоре с мед). Три зълви взе-
мат три сита и ги нареждат вертикално. Докато пресяват брашното, пеят пе-
сента „Н’анденомполе“ (Одринско любе):

Тематиката ѝ е любовна и не е свързана с обредния момент. Младите зълви 
замесват квас (прозумя), а после и хляб за сватбената трапеза. Стопанката от-
деля едно парченце тесто, от което се прави малък кравай. Мажат го отгоре с 
мед. Вечерта след края на подготовката за сватбата започват хората и песните. 
Пеят както безмензурни, така и песни в двувременен размер, близки мелоди-
чески до лазарските песни. Такива са следващите два примера.

„Напянуми прожумя“ би могла да бъде причислена към т.нар. протоколни 
песни, които са „задължителни за сватбените действия и не само илюстрират с 
текстовете си, но и регламентират извършването им“. [6] Пее се от жени едно-
гласно в унисон. Представлява едноредична музикална строфа със седмосло-
жен стихов размер, йонийски тетрахорд с амбитус кварта.

Втората песен тематично не е свързана с обредните действия. Забелязва се 
близост с лазарските песни, най-вече поради характерните ѝ малък тонов 
обем (секунда), опростен ритмичен модел и тематика на текста. Песента е 
едноредична, в осмосложен стихов размер.
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В петък вечерта в дома на младоженеца се изработва сватбеното знаме 
байряк – дрянова клонка, на която за закрепени бяла (годенишката) и червена 
кърпа. Над червената са нанизани на червен конец пуканки. Най-отгоре на 
сватбеното знаме е поставена ябълка, обкичена с босилек и варак. Докато 
правят байряка, жените пеят песни, като например песента „Лерной Коста“, из-
пълнявана и на годежа.

Песните от следващите три предсватбени обредни действия днес се пеят в 
с. Генерал Инзово единствено на български език, но информаторите помнят 
за наличието в миналото на такива песни и на гръцки език, които жените из-
пълнявали в съпровод на гайда. В петък срещу събота се прави редене на дре-
хите (чеиза) – в двора на бъдещата младоженка се изнасят всички премени, 
килими и т.н., за да ги огледат момковите роднини. В събота следобед е обред-
ното бръснене на младоженеца (бръснела). Същата вечер се извършва и об-
редно ситно сплитане на косите на годеницата и обредът заплащане (бабаха-
ка) на булката (свекърът подхвърля монети върху хляб (кулак), приготвен от 
майката на годеницата. 

Последният обичай, предхождащ сватбата, е свързан с едно от главните 
обредни лица на сватбеното тържество – кума. Т. нар. окумяване на кума пред-
ставлява гостуване в дома му, при което се носят различни ястия, бакър с вино 
и колай с пет малки колачета отгоре. Съпроводено е с песни. [7 ] Пеят:

Тематиката на песента е любовна и не е свързана със сватбените обреди. 
Представлява двуредична музикална строфа с повторен строеж (а+а)+(в+в1) 
и петосложен стихов размер.

Прави впечатление големият амбитус (септима), който не е характерен за 
останалите сватбени песни, от което се предполага, че цитираната песен е 
прибавена към местния репертоар на по-късен етап и се родее с хороводната 
песен. И двете мелодични редици завършват на основния тон (d1) – дорийски 
трихорд с четири подтонични тона. Песен с подобен текст, но с различна мело-
дия с много по-малък тонов обем (терца) се пее на Лазаровден на кумата 
(нуна), 

В деня на сватбата хара гръцката дума за сватба „гамос“ не се използва, а е 
заменена от „хара“ (радост, щастие). Същото наименование за сватба се среща 
и при каракачаните в България. [8] На този ден момковите сватбари заедно с 
младоженеца отиват да вземат кумовете. Нагостени, заедно с подкумовете 
(сестри и братя на кумовете) се връщат отново в дома на зетя, където той иска 
прошка от родителите си и по-възрастните си роднини.



182

След този момент сватбарите тръгват за булката с биволска кола. Жените 
пеят:

Тематично песента не е свързана с обредния момент. Пее се едногласно в 
унисон от жени. Състои се от две осмосрични мелодични редици, неколко-
кратно прекъсвани на различни места от провиквания на интервал октава. 
Тоновият обем е кварта (изключвайки провикванията) и представлява дорий-
ски трихорд с един подтоничен тон. Мелодията е слабо орнаментирана.

Сватбеното шествие върви по следният ред – музикантите, булчинската 
биволска кола, кумовете, свекърът с братята си, по-големите братя на младо-
женеца, (ако има такива), младоженецът със зълвата и девера, който носи 
сватбеното знаме байрак. С пристигането в дома на булката тя трябва, без ни-
кой да я забележи, да хвърли над главите на сватбарите глава лук и ябълка. 
Ябълката, възприемана като символ на плодородие и здраве, предизвиква у 
всяка жена желание да я хване и отнесе в дома си.

Когато сватбарите влизат в дума на булката, тя стои вътре в една от стаите 
и чака да я забулят. Млади зълви носят сита, в които се намират китките и вен-
ците, с които ще закичват. В двора на булката е приготвена трапеза, на която се 
сяда, след като три пъти се обиколи. На най-челното място, върху дълга вен-
чална възглавница, сядат кумът и подкумът. Останалите мъже сватбари сядат 
върху черга, постлана върху дъските. Жените сватбарки сядат отделно.

Малко след започването на гощавката кумата пристъпва към кума да му 
иска прошка (целува му ръка) и отива да забули булката. За да влезе в стаята, 
където е булката, кумата трябва да „плати“, тъй като пред вратата са сложили 
две кобилици, зад които момините близки подпират здраво. След като успее 
да влезне в стаята, кумата пристъпва към булката с решето, в което е булото и 
иглата с червен конец. Забулването представлява поставяне на червено було 
върху главата на булата. До този момент тя е имала на главата си зелена вълне-
на кърпа, а над нея бяла забрадка, украсена по краищата с мъниста и монети. 
Кумата сваля горната кърпа и я заменя с червено було, така че двата края са на 
раменете ѝ, а останалите краища – пред лицето и гърба. При забулването де-
верът три пъти отхвърля булото назад, а кумата го връща отпред. В същото 
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време той (деверът) пуска в обувките на младоженката зърна от жито и моне-
ти. След забулването кумата целува булката по страните на лицето, а от своя 
страна младоженката ѝ целува ръка. [9 ]

След завършване на забулването гайдите дават знак за извеждането на 
булката. Пеят:

Мелодичната линия на песента представлява три версии на интонационно 
ядро, „опяване“ на тониката със силно изразена обредна звучност. Би могло да 
се търси връзка между това повтаряне и изпълняването на определени об-
редни действия по три пъти по време на сватбата, което според вярванията на 
населението има магичен, сакрален характер. Тоновият обем е кварта и пред-
ставлява дорийски трихорд с един подтоничен тон.

Кумът води зетя при булката посредством кърпа. Пеят „Симера мавро ура-
нос, симера маври имера“.

Буквалният превод на текста на песента е: „Днес е черно небето, днес е че-
рен ден“. Този описателен текст има за цел да опише емоционалното настрое-
ние, което изпитват родителите и булката при раздялата си. Мелодията е не-
орнаментирана и има по-скоро „заклинателен“ характер. Представлява двуре-
дична музикална строфа с два осмосложника. Тоновият обем е кварта, дорий-
ски трихорд с един подтоничен тон.

Сватбеното шествие се отправя към черквата, където се осъществява вен-
чавката. Информаторите си спомнят, че и на път за черквата се пеели песни – 
безмензурни, тематично свързани с този обреден момент.

С обреден характер е и посрещането на младото семейство в новия дом – све-
кървата захранва младоженците със сладко, най-често мед („да им е сладък като 
меда животът“). Пеели са песни с тематика, близка до обредното действие.
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По време на сватбеното угощение зълвите застават зад кума и през цялото 
време, докато той се храни, пеят трапезни и хороводни песни. Те не се отлича-
ват от другите трапезни и хороводни песни, които се изпълняват при различ-
ни празнични поводи. Преобладаваща е семейно-битовата тематика, често в 
съпровод на един или няколко инструмента, а при хороводните преоблада-
ващ е двувременният равноделен метрум.

Сватбената песен на преселническите общности носи характерните особе-
ности на обредната песен. Определени песенни образци се родеят с лазарска 
песен вероятно защото са изпълнявани основно от жени, но е възможно това 
да е и поради близката връзка между двата празника – на Лазаровден (Лазара), 
ромбанджийките (лазарките), са се обличали с венчални костюми, дадени на-
заем от млади невести специално за този ден. Ритуалното гиздене на момата 
лазарка подсказва желанието ѝ (и на близките ѝ) да се омъжи, като по този 
начин се прави връзка с предсватбените обреди. Белезите, които носят сват-
бените песни, ги разграничават и от трапезните, и от хороводните песни, кои-
то се изпълняват при угощения и веселби – по-малък тонов обем, по-бедна 
орнаментика. Тематично не всички се свързани със сватбата, но преобладава 
семейно-битовата и любовната тематика. Преобладават безмензурните (ня-
кои от които протоколни) и песните в равноделен двувременен метрум. 
Съпътствали в миналото всяко едно от обредните действия, и днес запазените 
песенни образци подсказват значимостта, която гръкоезичната общност отда-
ва на локалната музикална специфика на този старинен песенен цикъл. 
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БъЛгАРСкИТЕ НАРОдНИ ТАНцИ,  
НЯмАТ ВъзРАСТОВИ гРАНИцИ

д-р Надя Ив. Мурджева
Резюме.
Българските народни танци са важен фактор, подобряващ животът и здраве-

то на възрастните хора, живеещи в старческите домове. Учебно-тренировъчният 
процес по народни танци е специфичен. При него се налагат промени от хореографа, 
които са съобразени с емоционалните потребности и особености, както и с раз-
личните заболявания на танцьорите от "третата възраст“. Въпреки това, тан-
цуването благоприятства намаляването на стреса, породен от самота, увелича-
ва енергията, мускулния тонус, подобрява емоционалните състояния и координа-
цията при възрастните хора.

Abstract.
Bulgarian folk dances are an important factor for the life and health of the adults, who live 

in homes for social care. The learning process of folk dances is specific. It requires changes from 
the choreographer, which are tailored to the emotional needs and peculiarities, as well as to 
the various diseases of the old dancers. However, dancing favors the reduction of stress caused 
by loneliness, increases energy, muscle tone, improves emotional states and coordination in 
the elderly.

В годините на активен живот, забързани в своето ежедневие, лутайки се 
между работа и дом, грижейки се за семейство и деца, не остава време да се 
замислим за възрастните хора около нас, които вече не могат сами да се гри-
жат за себе си и по-една или друга причина намират своя нов дом в социални 
институции, където получават необходимата за тях грижа и внимание.

Понякога старите хора са много самотни. Самотата може да породи стрес, 
а от там и редица заболявания. Често пъти възрастните се чувстват пренебрег-
нати от близките си, имат необходимост да бъдат обслужвани и обгрижвани, 
да са сред свои връстници, да общуват, макар и не в собствен дом. Поради 
тази причина традиционно старческите домове приемат възрастни хора, чии-
то роднини живеят в друг град или държава, притеснени от мъка по своите 
близки или от липса на партньорско съжителство.

Един от домовете за стари хора в гр. Пловдив приютява възрастни с раз-
лични емоционални особености и потребности, специфични заболявания – 
често тежки, свързани с поражения в мускулите, променено мислене и пове-
дение, деменции – различни човешки съдби. Там повечето от тях все още са 
способни да се грижат за себе си, доволни, че имат собствено кътче, където се 
чувстват по-спокойни. Целта на обстановката е да им напомня за домашния 
уют, без да се насажда чувство, че са в болнично заведение или отхвърлени.

Напоследък все повече нараства стремежът на ръководството да разноо-
брази ежедневието на бабите и дядовците в социалната институция. За тази 
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цел се обогатява вътрешната дейност, включвайки своите обитатели в инте-
ресни и различни занимания, които им осигуряват движение и динамика, за 
която повечето от тях страдат, че са загубили. Тялото остарява, но за някои 
душата все още е млада и те имат необходимост от движение и активност. 
Разнообразието от дейности включва – музикотерапия, арт изкуства, трудоте-
рапия, народна музика и танци и др. Така старите хора релаксират и намаля-
ват стреса. Като обща цел може да се формира поддържането на физическите 
възможности, постигането на спокойствие, повдигане на духа, хармонизация 
на собствената им личност в заобикалящият ги свят.

Хората от „третата възраст“ с бодра стъпка и дух с нетърпение се включват 
най-вече в часовете по народни танци, които се провеждат три пъти седмично 
в специално оборудвана танцова зала. В нея има всички необходими условия, 
за да се чувстват танцуващите добре: танцов под, огледала, много седящи мес-
та, подходящо за целта отопление, вентилация и др.

Всички танцьори са пенсионери и са на достолепна възраст. Средната им 
възраст е 80години. Най-младата дама е на 67 години, а най-възрастната – на 
92 години. Единственият недостатък е, че кавалерите са малко, но това не е 
пречка за техният ентусиазъм и възможности. В тези занимания те укрепват 
своя двигателен апарат чрез екзерсис, ритмични упражнения, двигателни ин-
терпретации. Народните танци са прекрасни за започване на новия ден, като 
създават положителна нагласа и настроение. Специално внимание се обръща 
и на тяхната физическа подготовка с упражнения за гъвкавост и сила. Процесът 
е двустранен, като хореографът и танцуващите се стремят дa ce зaбaвлявaт, 
дoĸaтo тaнцyвaт и тaĸa да нaпpeдвaт – вceĸи тaнцyвa тoлĸoвa, ĸoлĸoтo мoжe. 
Bceĸи възпpиeмa c paзличнo тeмпo и мaлĸo пo-мaлĸo cтaвaт вce пo-дoбpи и 
пo-дoбpи...

Много важно и най-необходим в учебно-репетиционния процес по народ-
ни танци е екзерсисът (система от упражнения, създаващи навици за богата 
двигателна култура). С разгряването възрастните разпускат мускулите си, като 
за това при тях се изисква време /продължителност минимум 35 минути/. 
Упражненията са последователни, с раздвижване на тялото отдолу нагоре – 
глезени, крака, корпус на тялото, рамене, врат, ръце. Изпълняват се бавно и 
продължително, след което задължително следва почивка. Поради факта, че 
възрастният човек по-трудно заучава и изпълнява танцовите движения, уп-
ражненията са опростени. Сложността и провеждането им се определят от 
хореографа с продължително обяснение и многократно показване. Тук е ва-
жно да отбележим, че не се изисква от участниците точност в изпълнение на 
упражненията.

Всички танцьори са наредени в кръг или в права редица, на разстояние 
един от друг, без да си пречат взаимно, за да изпълняват свободно упражнени-
ята и да имат видимост към хореографа, който провежда загрявката. 
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Движенията се изпълняват на тиха народна музика в тактов размер 2/4, 5/8, 
7/8, 9/8 в бавно и умерено темпо, като се синхронизират и се създава хармо-
ния и ритмика. Това е важно, защото упражненията едновременно тонизират, 
успокояват, създават чувство за рутина, баланс и сигурност.

В днешно време лечебните свойства на музика е доказан факт, неподлежащ 
на никакво съмнение. Чрез въздействието на музиката настъпват позитивни 
промени, като се подобрява кръвното налягане, вегетативна нервна система, 
тонуса у танцуващия. Факт е, че от прастари времена музиката се използва за 
предизвикване не екстаз и ентусиазъм, за успокояване, изразяване на различ-
ни чувства, както и за подпомагане на общуването. Музиката е не само като 
лечебен способ, но и като ефективно средство за профилактика [2]. Движението 
е здраве, а да съчетаеш движението със забавление още повече под звуците на 
нашата народна музика е нещо, което действа чудесно на всеки човек.

Екзерсисът трябва да е с проста структура и да е съобразен с възможности-
те им – обхващащ „обикновен лост на пръсти“ – напред и встрани, „лост на пръ-
сти с чупене на глезена“, „лост на пръсти с преминаване“ по трета позиция.

В упражнението "клякане" – краката са стъпили през цялото време на цяло 
ходило и нито за миг не се отделят петите от пода. Изискване за това упражне-
ние е корпусът да бъде изправен, да не се допуска изнасяне на седалището 
назад или навеждане на корпуса напред [4]. Така тялото се изтегля, гръбначни-
ят стълб и мускулите в него се разтягат. Това е важна част за правилното из-
пълнение на упражнението, но често липсва при старите хора и не се получа-
ва, защото те са неустойчиви и залитат. Изпълняват, само "приклякане" като са 
подредени в кръг с лица едни към други, с тази разлика, че всички са хванати 
за ръце, за да имат по-голямо чувство за стабилност. Позициите на краката са 
по първа, втора или шеста позиция.

Други видове упражнения са "малки кръгове по земя", при които краката 
са по шеста позиция, а изпълнението им е само напред. "Прегъване на среда“ 
– двата крака са стъпили по втора или шеста позиция с опънати колене, корпу-
сът е изправен, доколкото е възможно. Движенията включват прегъване на-
пред и назад, вляво и вдясно. "Глава и рамене" – кръгови движения на главата 
– надолу, нагоре, встрани, вляво и дясно, махове на ръцете, въртеливост на 
китките и пръстите. Ръцете са винаги на кръста при изпълненията на упражне-
нията в първа или втора позиция.

В екзерсиса всяко упражнение се изпълнява в определена позиция на кра-
ката, но при бабите и дядовците това е сложно и понякога невъзможно, защо-
то възрастта не им го позволява поради липса на здраво тяло.

Емоционалност носи и разтриването, когато възрастните се наредят в една 
колона едни след друг и започват да разтриват раменния пояс от тялото си. 
Този вид масаж не само разпуска мускулите, но е и вид позитивна комуника-
ция. Постигането на успех зависи от личностните качества на танцьорите и от 
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хореографа. За да се види резултатът от екзерсиса и танцуването им, е необхо-
димо репетиционният процес да има постоянство.

При обучение на хора на възраст над 70 години например не е подходящо 
изпълнение на упражненията "лост–почивка", "големи кръгове по земя“, "кръ-
гове във въздуха", „разтяжка с пружиниране", както и упражненията „диагона-
ли“ и „въртеливост“ [4], поради сложността им на изпълнение, както и същест-
вуваща вероятност за травми. След като приключат с загрявката, възрастните 
задължително правят пауза за отмора.

В постановъчната работа вниманието на хореографа трябва да е насочено 
към новопоказващия се танцов материал, разучаване на нови движения и 
композиция. Те трябва да са сравнително прости, с повтарящи се движения, 
поради факта, че в тази възраст концентрацията е забавена и реакциите им са 
значително намалели. Възрастните хора не могат едновременно да съчетават 
движенията на краката, участията на ръцете и тялото. Всичко трябва да е поот-
делно. Танцовите комбинации също ги затрудняват, защото не могат да по-
стигнат необходимата танцова лексика и техника. Тук не се търси изпълнител-
ско майсторство или изработване на правилна стойка. Целта е танцуващите 
български народни танци да запазят жив своя дух и жизненост, да се забавля-
ват по времена учебно-тренировъчната работа.

Най-разпространената външна форма на хорото е „водено“ или отворено, 
като на десния му край се хваща хороводеца, който изкусно води и вие хорото. 
Друга форма на хорото е така нареченото. „сключено“ или затворено хоро, 
при което няма начало и край и се образува кръг. „Поединични или индивиду-
ални танци“ е друга танцова форма и има голямо разпространение. Тук влиза 
най-популярният български танц „Ръченицата“, при нея изпълнителите са 
освободени от хват и често импровизират свободно по двойки [1].

Усвоили стъпките на Право хоро, Дунавско хоро, Пайдушко хоро, Ръченица, 
Дайчово хоро, Еленино хоро, се залавят на хоро, като показват своята артис-
тичност и емоционални провиквания [3]. Бабите и дядовците, които обитават 
старческия дом, не само танцуват, но и знаят много народни песни, някои от 
тях свирят и на народни инструменти.

Хореографът е този, който трябва да опознае възрастните и техните физи-
чески възможности, да приеме със сърцето си тяхната съдба, да следи интере-
сите, потребностите им, да откликва по подходящ начин чрез танца и динами-
ката му. Някои от възрастните хора до такава степен преживяват положително 
народните танци и смятат, че провеждането им е недостатъчно, че искат още 
по продължително и често да репетират. Това е комплексна терапия, която ле-
кува тялото и духа и помага на тези хора да преживеят старостта и тревогата 
от нелекото бъдеще.

За мен, като хореограф, представлява интерес желанието и мотивацията 
на възрастните хора да се включат в сформираната група, да изучават и трени-
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рат усърдно български народни танци. Може би причината за това решение за 
едни от тях е, че желаят да заучат нови танцови стъпки или хора, за други това 
е просто възможност да си припомнят младостта и участието им във фолклор-
ни състави, за трети е романтичен момент, споделен с връстници, или приятно 
прекарано свободно време.

Заниманията, свързани с българския фолклор и народните танци, им пома-
гат за установяването на стабилни социални връзки, разнообразяват скучното 
им ежедневие, защото сърцето, макар старо и уморено, желае да общува, спо-
деля и танцува. Това е много важно не само за самочувствието на обучаемите, 
но и за тяхното физическо и психическо състояние.

Народните танци имат значими ползи за здравето: подобряват стойката на 
тялото, изграждат и увеличават издръжливостта, помагат за предотвратяване 
на гръбначни проблеми и мускули травми, тонизират краката, увеличават гъв-
кавостта и равновесието на тялото, подобряват кръвообращението, функция-
та на белите дробове, изразходват натрупаната енергия и снемат стреса [5]. 
Народните танци поддържат сърцето във форма, понижават кръвното наляга-
не и холестерола, укрепват костите и мускулите на бедрата. Движенията под-
държат двигателния апарат, стимулират мисловните процеси и забавят старе-
енето на мозъка – особено при заболявания с проява на деменции [2].

Нашият фолклор е богат, разнообразен и емоционален. Чрез българските 
народни танци домът за стари хора се превръща в място, където те не просто 
живеят в очакване края на последните си дни или години, а се веселят и заба-
вляват. Фолклорът ни е уникално и универсално изкуство, което съхранява 
българския дух и народност, неговите възможности лекуват не само тялото, 
но и душата и сърцето!

Всеки има по-възрастни роднини и е много важно за нас като общество да 
съхраним човешкото в себе си, грижата, емпатията и желанието да помогнем 
на хората, които живеят далеч от своите близки.

Танцувайки, възрастните хора разнообразяват своето скучно ежедневие, 
старческият дом не е просто медико-социална институция с модерна грижа за 
самотните и болни възрастни, а наистина е техен втори дом. Така те водят пъл-
ноценен живот и не им липсват социални контакти.

Да осигурим достойни старини!
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СЕкцИЯ ИзОБРАзИТЕЛНИ ИзкУСТВА

ИНФОРмАЛ В БъЛгАРСкАТА ЖИВОПИС – НАЧАЛО

доц. Румен Желев Жеков

Академия за Музикално, Танцово 
и Изобразително Изкуство - Пловдив

Анотация:
Статията има за цел да посочи и анализира предпоставките и причините за 

зараждането и появата на информала в българската живопис, първите му офици-
ални проявления на художествената сцена, както и необичайното му развитие от 
края на 80-те и началото на 90-те години. Разгледани са и социално-политическите 
ситуации и техните рефлексии върху българската живопис през втората половина 
на ХХ век и началото на новия ХХI век. Предвид обема на изследването са включени 
основните представители на това движение и значимите форуми, представяли 
техните произведения, способствали за популяризирането и утвърждаването им в 
съвременното ни изкуство.

Ключови думи: информал; абстрактен експресионизъм; социалистически реа-
лизъм; неоконцептуализъм; минимализъм.

informalism (art informel) in Bulgarian 
painting – the Beginning

Annotation:
The article aims to identify and analyze the prerequisites and reasons for the birth and 

appearance of the Informalism as a movement in Bulgarian painting art: the first official 
exhibitions as well as the specific development in the late 1980s and early 90s.

The socio-political situations and their reflections on the Bulgarian painting art in the 
second half of the 20th century and the beginning of 21st century have been also examined. 
Given the volume of the study, it contains detailed information on the main representatives 
and all the significant forums to introduce their works and promote and accredit them in our 
contemporary art history.

Keywords: Informalism; abstract expressionism; socialist realism; neo-conceptualism; 
minimalism

В артистичните среди доминира тезата, че написаното и изговореното за 
абстрактното изкуство и в частност информала е недостатъчно, че дискусиите 
и анализите не са се състояли. В тази теза има известни основания, но може да 
бъде поставена под съмнение и оборена с множеството публикации както в 
периодичния печат, така и със сериозната изкуствоведска дейност в множе-
ство печатни издания – книги, докторски дисертации, студии, статии и диги-
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тални платформи. Разбираемо е, че дискурсът беше основателно изместен от 
съвременната ни живопис към новото за нас концептуално, по-точно неокон-
цептуално, изкуство, наречено от нашата критика „неконвенционално“. Етично 
е да уточним, че този термин има временен характер и е породен от конкрет-
ната ситуация в страната от края на 80-те и началото на 90-те години. Интересно 
е, че легитимирането и официализирането на неконвенционалното изкуство 
протича успоредно във времето със създаденото в абстрактната ни живопис 
на произведения на информала, въпреки появата на произведения на инфор-
мала десет години по-рано, в началото на 70-те години, което може да се опре-
дели като инцидентно и „неадекватно“ за нашите художествени реалности. 
Осъщественият през 2014 година кураторски проект на Петър Цанев и 
Станислав Памукчиев „Неразказаната абстракция“ представлява най-мащаб-
ният поглед, проучване и представяне на абстрактното изкуство в България. 
Съпътстващата изложбата книга „Неразказаната българска абстракция“ прео-
долява фрагментарните и частични коментари и публикации, като разчита 
противоречията и аналозите и ситуира абстракцията като художествен фено-
мен в българската живопис. Представя артисти от различни поколения, при-
влечени от идеите за абстракцията и нейните многообразни проявления.

Изключително адекватна и радикална позиция намираме в книгите на 
Свилен Стефанов – „Културните измерения на визуалното“ от 1998 г., „Авангард 
и норма“ от 2003 г., „Иновации в българското изкуство от края ХХ и началото на 
ХХI век“ от 2014 г. и сборника „Българското изкуство през 90-те между тради-
циите и иновациите“ от 2003 година в съавторство с Чавдар Попов.

Самият Чавдар Попов написа „Постмодернизъм в българското изкуство от 
80-те и 90-те години“ и книгата, изследваща процесите в социалистическия ре-
ализъм на родното ни изкуство. Множеството публикации и дискусии по тема-
та в списание „Изкуство/ART IN BULGARIA“ от критици и артисти като Димитър 
Грозданов, Борис Климентиев, Руен Руенов, Ружа Маринска, Елисавета 
Мусакова, Диана Попова, Мария Василева, Свилен Стефанов и други очертаха 
социокултурните ситуации, тенденции, типологизации и топоси в развитието 
на съвременната българска живопис и могат да са отправна точка за неедно-
значно протичащите процеси в нея. 

Терминът информал (art informel) – неформален – пръв употребява през 
1951 година френският критик Мишел Тапи, описвайки психологическа „им-
провизация“ без конкретна форма, като така диференцира същностното от 
абстрактната живопис. През 1952 г. излиза книгата му „Un Art Autre“, която е 
съпътствана от изложба в Париж с участието на Алберто Бури, Карел Апел, 
Вилем де Кунинг, Жан Дебюфе, Жан Футрис, Жорж Матьо, Жан-Пол Риопел и 
Волс /Алфред Ото Волфганг Шулце/. Явлението информал се заявява в години-
те след Втората световна война (края на 40-те и началото на 50-те години на ХХ 
век) в Италия, Испания, Франция и частично в Германия. Артистичните му 
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практики са паралелно протичащи с доминиращия в Съединените щати аб-
страктен експресионизъм и последвалия поп-арт. „Нюйоркската школа“ се 
явява първото американско движение, заслужаващо внимание и достойно за 
подражание. Описвайки бурната обстановка и радикалните промени през 
1957 година, критикът Клемънт Грийнбърг пише: „Американското изкуство 
може да установи пълната си независимост не чрез отвръщането си от Париж, 
а чрез асимилирането му“82. Тези години са изпълнени с енергия, откривател-
ства и са изключително плодотворни за европейската живопис. За този пери-
од са характерни обособяването на артистични групи и сдружения в Италия, 
Франция и Испания, които възкресяват общностите от времето на модерни-
зма. През 1947 г. в Рим, на страниците на списание „Политехнико“, се заявява 
групата „Форма“, включваща художниците: Карла Акарди, Уго Атарди, Пиетро 
Консагра, Пиеро Дорацио, Мино Гуерини, Кончето Мауджери, Акиле Перили, 
Антонио Санфилипо и Джулио Туркато. В манифеста им, публикуван на стра-
ниците на единствения брой на списание „Форма“, теоретическата им програ-
ма определя модернизация на изобразителния език, съпоставяне на актуал-
ното съзнание и проверка на културните компоненти на авангарда.

Три години по-късно, през 1950 година, в Рим група „Ориджине“ (произход 
или начало) осъществяват радикален пробив в идеята, материята и стилисти-
ката на картината. В „Ориджине“ са значимите италиански художници Алберто 
Бури, Джузепе Капогроси, Марио Балоко и Еторе Кола.

Те поставят въпроса за произхода на изкуството в съзнанието на човека и 
обществото и създаването на „интегрална азбука“ за изкуството. Във Франция 
през 50-те един кръг художници, сред които Пиер Сулаж, Хантай, Мартен Баре, 
Хан Деготекс и Франсоа Морале, започват да дебатират за материята и прос-
транството в картината и основно да ги преосмислят. През 1966 г. е основана 
група Б.М.П.Т, като името ѝ е образувано от инициалите на основателите: 
Даниел Бюрен, Оливие Мосе, Мишел Пармантие и Ниеле Торони. Те се ограни-
чават в избора си на знак, мотив, който търпи постоянно повторение от худо-
жествения жест. Художниците от течението „Основи – Повърхнини“ от края на 
60-те години преразглеждат и осмислят нова концепция за „деконструкция“ 
на картината и операциите по направата ѝ. В Испания ярко се отличава Антони 
Тапиес, който е част от кръга на испанските информали – Антонио Саура, 
Енрике Табарес и Маноло Миралес.

В годините на поява и развитие на абстрактния експресионизъм, лириче-
ската абстракция и информала, в България вече е променен общественият 
строй и родното ни изкуство е заставено да следва безрезервно неясната и 
недоформулирана доктрина на социалистическия реализъм, наложена по 
съветски модел. „Но едно от нещата, които не могат да се отрекат, е тоталитар-
ната природа на този „най-прогресивен метод“, отбелязва точно критикът и 

82  „Художникът на работа в Америка“, каталог, България, 1979 г.
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художник Свилен Стефанов. Според него „официалната версия“ за последва-
лото „априлско затопляне“ е прекалено романтична и става въпрос за частич-
на смяна на парадигмата и идеята за коренен обрат, за прелом, бележещ на-
чалото на нова епоха, който не се състои, и това е взрив с частично, твърде 
локално значение.

Тази промяна се случва изцяло във формообразуването, живописните тех-
ники и материали за постигане на така нареченото „пластично многообразие“. 
Разкрепостяването постига и отстоява известни „свободи“, които след време 
се превръщат в официален изобразителен език, който структурира и йерар-
хизира участниците в художествения живот. „По своята същност тази реабили-
тация на „пластични феномени“ извършва ход в посока на една огромна хро-
нологическа и визуална маргинализация на българското художествено 
пространство.“83 Този латентно и явно контролиран период продължава до 
края на 80-те години и всичко случващо се на запад се заклеймява като упа-
дъчно, деградирало и дори с известно съмнение се определя като анти-изку-
ство. Умишлената и осмислена прецизно изолация от света на съвременното 
изкуство на Запада и Съединените щати и херметично протичащите процеси 
са продиктувани от единствената цел да се опази „националната самобитност“, 
оспорваните традиции и желаната приемственост от следващите поколения. 
В такава социокултурна ситуация се ражда и митът за „трайните пластични 
ценности и стойности“, който остава непоклатим и до днес. През 70-те години 
доминира „метафоричната асоциативност“, но започват да бъдат допускани в 
официалните съюзни изложби и „абстрактни творби“, по-скоро подходи, роде-
ещи се с лиричната абстракция и изградени на пластичните принципи, опре-
делящи материалната живопис на информала през 80-те години, по-точно в 
средата и в самия им край. В докторската си дисертация от 2009 г. Николай 
Петков пише: „Това позволява чрез определянето на стилистическия похват 
като „сам по себе си“ лишен от идеологическо значение да се легитимира ин-
терпретацията и визуалните позовавания на образност и пластически спосо-
би, развивани в западното изкуство (включително в по-нови или доминиращи 
на запад тенденции) в българската практика, стига въздействията да се лока-
лизират „в сферата на изразните средства, без да се докосват до „художестве-
ното верую“ и „отношение към действителността“84. 

През 1974 г. изненадващо и „неадекватно“ на художествената сцена се поя-
вява първата неоформална серия картини, които Георги Бояджиев-Бояджана 
нарича „Асфалти“. Това е артефакт, безпрецедентен за българската живопис. 
Изниква въпросът кой и как „ще локализира“ въздействията в сферата на из-
разните средства на серията „Асфалти“ и дали техният автор е осъзнал защо и 
как ги е създал. Бояджана е от малцината художници от това поколение, демон-

83 Стефанов, Свилен. „Културни измерения на визуалното“, Графити, С., 1998 г.
84 Петков, Николай. „Живописната картина...“, 2009 г.
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стриращ през дългия си творчески живот завидна артистична адекватност, 
способен да реагира и опредмети битието си, и то актуално. Той противопоста-
ви на безвремието и догматичната социалистическа естетика съвременен 
пластичен изказ и категорично концептуализира своята живопис. През пос-
ледвалите години създаде творби със смел и остър артистичен жест, динамич-
ни като създаване и съдържание, изградени на базата на мощни цветови кон-
трасти, с богатство на повърхности и структури. Изказът е синтетичен, но беля-
зан от свободата на сътворяването. Големите достойнства на тази неформална 
живопис са, че е искрена, сътворена със завидна последователност и некомер-
сиална позиция. 

Друг художник от това поколение, стоящ близо до информала през 70-те и 
80-те години, е Иван Георгиев – Рембранд. Той приема цената на осъзнатата 
изолация и умишлено се отказва от артистични публични изяви, за да постиг-
не свободата от нормативността и да утвърди индивидуалността си. 
Изкуствоведката Аделина Филева проследява етапите в творчеството му: 
„Достигайки още в ранните си години на творчество до определено живопис-
но майсторство, той ще го разруши, за да тръгне към други пътища, защото 
критериите за творчество за него вече са различни. От постимпресионизма и 
символно-знаковата роля на образа към импресията и силата на пределната 
вещественост, метафоричността на безвъздушните пространства и синтетиз-
ма на формата, през проблемите на пост-кубизма с конструктивна яснота и 
архитектоника на изграждане, достига до нефигурална фаза, обвързваща го с 
проблематиката на класическия авангард, чрез който надхвърля и най-силни-
те и решителни търсения в българската живопис (70-те – 80-те години), поставя-
щи го сред най-значимите постижения на нашето най-ново изкуство“85. 
Живописта му е представена в две самостоятелни изложби през 1997 г. и 2003 
г. в София. Тя, макар да не покрива материалните и формални белези, по своя-
та същност и съдържателност е информална и има допирателни с абстракт-
ния експресионизъм.

Художник като Георги Божилов-Слона свободно витае между фигуратив-
но и полуабстрактно в ранното си творчество. Появата на две картини със 
заглавия „Мрежи“ и „Композиция“, датирани 1975-76 г., категорично заявяват 
позицията му на информал в живописта. С инцидентни и немногобройни за-
връщания към фигуратива от средата на 80-те години Божилов задълбочава 
и развива своята тенденция в неформалната, материална живопис. 
Повърхността се динамизира, структурирането е ясно и синтезирано, коло-
ритът – монохромно изискан. Визирам сериите картини, наречени „Земя“ (от 
1984 година) и „Метаморфози“ (от 1985 година). В тези и последвалите годи-
ни художникът все повече колажира различни материи и обогатява тексту-
рата на платното чрез полимерни и акрилни пасти, появяват се знаци, цифри 

85  Филева, Аделина. „Иван Георгиев – Рембранд“, 2003 г., Галерия „Артамонцев“.
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и стрелки като своеобразни кодове – „Музика в синьо“ от 1999 г., „Катаклизъм“, 
„Опит за баланс“ и десетки картини, наричани „Композиция“. В последните 
работи е изключително изящен и лиричен – цикъла „Фетиши“. Ето как опре-
деля тази живопис Димитър Аврамов: „Тук всичко е великолепно обмислено, 
солидно композирано, здраво споено. В този смисъл, колкото и да изглеж-
дат свободно изградени, неговите платна изключват безотговорния жест, 
ако под това се разбира автоматично, небрежно, неподчинено на неовладян 
творчески процес изпълнение. Дори наглед „случайни“ похвати (енергични, 
разнопосочни удари на ножа, бързи графични щрихи или арабески с дръж-
ката, струи от потекла боя по платното, поливни технически процедури и 
пр.) губят своя „произволен“ характер, когато се проумее тяхната смислово-
пластична функция в цялостната картинна организация“86. 

Друг мащабен художник, който не робува на условности, е Магда Абазова. 
В началото на 80-те години тя създава серията от картини „Пътят не е сред 
видимите неща“ (1982 г.), с които рязко прекрачва границата на фигуралното 
и се отдава на неформалната живопис. Постигнати са сложни пространстве-
ни структури чрез мултиплициране на еднакви елементи. Постижение са и 
колажите ѝ от дърво, метал, платно и боя, започнати в далечната 1966 годи-
на. Тази игра с материята е последователна и продължава и в новото хилядо-
летие. Изключително искрен и чувствен артист, неординерен и труден за 
дефиниране.

С картините си „Край“ и „Село“ от 1974 г. при Георги Баев конкретното е 
изчезнало и на платното са запечатани само състоянието и редуцираните 
трептения. Тази тенденция на редуциране и сугестия кристализира в загла-
вията: „Мрежи“ от 1979 г., „Рибарски мрежи и лодки“ от 1983 г. и „Пейзаж“ от 
1980 г. Емблематичен е и друг „Пейзаж“, от 1973 г., с мощния изказ, наситен 
колорит в тъмния регистър и потресаваща експресивност. Баев е граничен 
художник, от една страна неоекспресионист, от друга – информал. Основание 
за това твърдение са двата литографски цикъла: „Бариери“ от 1985-86 г. и 
„Без наименование“ от 80-те години, и колажът „На другия ден“ от 1984 
година.

Друг изключително качествен художник във всичките си проявления е 
Петър Дочев – от фигуратива в началото, през градските и индустриални 
пейзажи, „графитните“ картини до последните „златни“. Работата му с графит-
ната паста е виртуозна, истинско моделиране на материята, излъчваща свет-
лина и парадоксално достигаща до нематериалност. Серията от голямофор-
матни „графити“ са най-впечатляващото в българския информал. 
Последвалите „златни“ картини ни отпращат в трансценденталното, в без-
времието. В средата на 80-те години на артистичната сцена се появяват и 

86 Аврамов, Димитър. „Живописта на Георги Божилов в контекста на западноевропейския модернизъм“, С., 2003 г., 
Фондация „Бъдеще за България“



196

автори с трайни интереси и постижения в информала като Димитър 
Грозданов, Милко Павлов, Димитър Чолаков, Иван Кънчев, Свилен Блажев и 
Станислав Памукчиев. Тази тенденция в българската живопис се реализира в 
поредица от самостоятелни изложби и кураторски проекти, като може да 
посочим по-значимите: „Неформално /informel/“ от 2001 г., „Пепел, графит, 
ръжда“ от 1996 г. и „Ахрома“ от 2002 г., дело на Станислав Памукчиев; мащаб-
ният проект „Неразказаната абстракция“ от 2014 г. на Петър Цанев и 
Станислав Памукчиев; „Българската живопис след 1989 година“, кураторски 
проект на Руен Руенов; „Пластично/концептуално“ от 2006 г., проект на 
Чавдар Попов и Свилен Стефанов. Ето какво споделя Руен Руенов за аб-
страктното ни изкуство: „И същевременно гледа на себе си като на игра, но 
изключително прецизна игра на стъклени перли, която се самоопределя 
чрез качество. Предвид голямата отговорност да създава безпредметен теа-
тър на съществуващи представи, съвременната абстракция има в човешки 
план етична мотивация. В точно определен смисъл истинските абстрактни 
художници са монаси – те виждат, представят си и генерират образи, до кои-
то малцина достигат. Това е същността, това е и гаранцията за стойност“87.
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ПРЕдИзВИкАТЕЛСТВОТО „дИгИТАЛНА 
кОмПЕТЕНТНОСТ - ТРАНСФОРмАцИИ В ПРОцЕСИТЕ 

НА УЧЕНЕ И ПРЕПОдАВАНЕ
доц. Весела Статкова 

Академия за Музикално, Танцово и Изобразително Изкуство - Пловдив
Анотация
Неизменна част от качественото образование в 21 в. е познаването на диги-

талните технологии, умението за боравене с тях, познанието за рисковете на ди-
гиталната комуникация, както и ученето с помощта на новите възможности на 
дигиталните медии. 

Дигиталната компетентност е приоритет във визията за развитие на 
Европейското образователно пространство. Електронно-базираното обучение и не-
говите разновидности, обусловени от бързото развитие на технологиите, все по-
интензивно се налагат в образованието в световен мащаб. 

В статията са представени актуални аспекти на електронното обучение, кои-
то биха подпомогнали изграждането на дигитална компетентност в областта на 
ученето и преподаването. Специално внимание е отделено на мобилното обучение 
и масовите отворени онлайн курсове.

Ключови думи: дигитална компетентност, образование, електронно обучение
Abstract:
A constant part of quality education of 21st century is knowing digital technology, 

the ability to handle it, understanding the risks of digital communication, as well as 
learning with the help of the new possibilities of digital media.

Digital competency is a priority in the development vision of the European educa-
tional space. E-learning and its varieties, conditioned by the rapid development of 
technology, becoming more and more intense in global education.

The article presents current aspects of e-learning, which would help build digital 
competence in the field of learning and teaching. Special attention is paid to mobile 
learning and massive open online courses.

Keywords: digital competency, education, e-learning
Подпомогнатата от технологиите комуникация придобива все по-важно 

значение в съвременното общество. Наред с познатите ни културни техники 
– писане, четене и смятане, неизбежно на четвърто място застава дигиталната 
компетентност88. 

Неизменна част от качественото образование в 21 в. е познаването на ди-
гиталните технологии, умението за боравене с тях, познанието за рисковете 
на дигиталната комуникация, както и ученето с помощта на новите възмож-
ности на дигиталните медии.

88 Цифрова компетентност
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„Цифровизацията променя пазара на труда и изисква придобиването на 
нови умения. Цифровите технологии предлагат също така нови начини на уче-
не, когато е осигурен подходящ достъп до тези технологии. За да бъдат извле-
чени ползите от тези тенденции, системите за образование и обучение трябва 
да реагират по-добре на променящата се действителност...

В „ерата на цифровизираното образование“ използването на технологиите 
в образованието трябва да бъде от полза за процеса на обучение: например 
усвояването на кодирането не е самоцел, но учащите трябва да разберат логи-
ката на кодирането и да придобият набора от умения, необходими за използ-
ването на развиващите се технологични средства в учебната среда и в живота. 
Въпреки че ИКТ предлагат възможности в много сфери, те отварят вратата 
към реални опасности, като например киберпрестъпност, опасно и вредно 
съдържание, засилена комерсиализация на услугите, както и създаване на 
възможности за технологично наблюдение и злоупотреба с лични данни. Ето 
защо цифровата грамотност трябва да бъде укрепена, като по този начин на 
всяко лице се предоставят подходящите инструменти за интегрирането му на 
бъдещия пазар на труда. ИКТ присъстват на всички равнища на промишленос-
тта и услугите и поради това трябва да бъдат неразделна част от ученето през 
целия живот. Подобренията в областта на цифровото образование би трябва-
ло също да помогнат на младите хора да разграничават по-ясно информация 
от знания, да развият критично мислене и подходяща медийна грамотност и 
да могат например да разпознават фалшиви новини или да защитават непри-
косновеността на личния си живот онлайн.“89

Какво се крие зад понятието дигитална (цифрова) компетентност? 
Дигиталната компетентност предполага познания и способност за целена-

сочен избор при ползване на дигитални технологии - хардуер, софтуер, инфор-
мационни и комуникационни мрежи; способността за критична оценка на ме-
диите и посланията им; способността за работа с продуктите на информацион-
ната и комуникационна техника, познания за различните видове софтуер; спо-
собността за използване на медиите за обучение, за създаване на съдържание, 
за създаване на приложения.

Доколкото днес почти всички медии съществуват чрез дигиталното, пре-
минавайки през трансформацията на цифрите - единици и нули, понятията 
дигитална и медийна компетентност в голяма степен са тъждествени. 
Понятието“нови медии“ е винаги актуално, но непрестанно променя съдър-
жанието си.

Медийно или дигитално компетентният човек би трябвало да е в състояние 
целенасочено да избере коя медия е най-ефективна за работата му, - кой инфор-
мационен източник е най-подходящ и надежден, за да получи информация по 

89 ПОДОБРЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО / СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ, Брюксел, 
7.12.2016
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определена тема - да може сам да прецени качеството на информацията; да има 
познание за това, какво представляват и как функционират днешните медийни 
системи; да създава медийно съдържание, прескачайки границите на комуни-
кационната рутина.

Европейската рамка за развитие на дигиталната компетентност на гражда-
ните90 определя пет области, определящи понятието „дигитална грамотност“ и 
техните характеристики:

Информация
Търсене и филтриране на информация
Оценка на информацията
Съхранение и извличане на информация

комуникация
Взаимодействие чрез технологии
Споделяне на информация и съдържание
Ангажиране в онлайн гражданството
Сътрудничество чрез цифрови канали
Нетикет
Управление на цифровата идентичност

Създаване на съдържание
Разработване на съдържание
Интегриране и повторно разработване
Авторски права и лицензи
Програмиране

Сигурност
Безопасност
Защитни устройства
Защита на персоналните данни
Защита на здравето
Защита на околната среда

Решаване на проблеми
Решаване на техническите проблеми
Идентифициране на нуждите и технологичните отговори
Иновативно и креативно използване на технологиите
Идентифициране на пропуските в цифровата компетентност

От 2015 г. самооценката на дигиталните умения на базата на тази рамка е 
включена като част от Europass автобиографията91.

90 ПОДОБРЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО / СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ, Брюксел, 
7.12.2016

91 https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/curriculum-vitae
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Европейският индекс за навлизане на цифровите технологии в икономика-
та и обществото92 използва DIGCOMP, за да състави показател, който да предос-
тави специфична за страните информация относно дигиталните компетенции 
на гражданите. Също така DIGCOMP се използва за планиране и разработка на 
образователни и обучителни предложения при преразглеждането на учебните 
програми, при разработката на курсове за обучение на възрастни и при дизай-
на на програми за професионално развитие на преподавателите, за определя-
не нивото на дигитални компетенции, необходимо за различните сфери.

Според данни на Европейската комисия в близко бъдеще приблизително 
90 % от работните места ще изискват умения в областта на цифровите техно-
логии, от съществено значение е системите за образование и обучение да 
осигуряват тези умения. Към 2030 г. се очаква приблизително 414 милиона 
студенти в целия свят да следват висше образование. Системите на образова-
ние и обучение няма да могат да отговорят на тези потребности, ако не се про-
менят. Поради това дигиталното образование, дигиталната компетентност и 
ученето с помощта на дигитални медии е залегнало в стратегическите доку-
менти на Европейския съюз, насочени към развитие на бъдещото общество на 
знанието и се определя като решаваща тема на бъдещето.

Според „пророка на електронната ера” Маршал Маклуън знанието не е 
единствено въпрос на съдържание и самият тип знание, и средствата за кому-
никацията му са неразделни от него. Медията според него е „продължение на 
самите нас“ също както и „всяка нова технология“.

Придобиването на дигитална компетентност е пряко свързана с използва-
нето на нови технологии в обучението и адекватни на тях педагогически 
практики.

"Появата на нови технологии и възможностите им да бъдат интегрирани в 
обучението създават нови разновидности на учебен опит, а от там и нови под-
ходи за тяхното теоретично обосноваване"93

Електронно-базираното обучение и неговите разновидности, обусловени 
от бързото развитие на технологиите, все по-интензивно се налагат в образо-
ванието в световен мащаб. Най-разпространените разновидности са:

e-learning/ electronic-learning
Учене с помощта на електронни медии
Представлява форма на учене, при която се използват дигитални медии 

(компютър и интернет)
e-teaching
За разлика от E-Learning, понятието E-Teaching се отнася до преподаването 

и гледната точка на преподаващия

92 https://digital-agenda-data.eu
93 Р. Пейчева-Форсайт, ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ – ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА, АСПЕКТИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ДИЗАЙН, 

Списание на СУ за електронно обучение, София, 2010/1
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Blended learning
Наричано още Хибридно обучение или Интегрирано обучение, представля-

ва концепция за преподаване/учене, при която чрез новите информационни 
и комуникационни медии се осъществява дидактична свързаност между при-
съственото/ аудиторното обучение и виртуалното обучение.

мобилно обучение / mobile learning / m-learning
Ученето може да се осъществява не само в лекционната зала или пред до-

машния компютър. Техниките на мобилното обучение правят възможно уче-
нето навсякъде.- т.е. през свободното време, по време на пътуване или “на 
място” при посещение на музеи, галерии, исторически забележителности, по 
време на екскурзии и т.н.

Т.е. всички могат да учат по всяко време, навсякъде, с помощта на всеки, 
като използват всякакви устройства. 

Чрез мобилни устройства и инсталирани в тях приложения се осъществя-
ва разпространението на учебно съдържание и същевременно комуникаци-
ята на преподавателя със студентите, както и между самите студенти.

Мобилните устройства /лаптопи, таблети и смартфони/ са лесно преноси-
ми, имат собствено захранване /батерия за многократно зареждане/ и позво-
ляват безжична комуникация. 

Всичко това прави мобилното учене все по-предпочитано от обучаващите 
се. Едно изследване, публикувано от Leibniz-Institut für Wissensmedien (IWM)94 
в Тюбинген, Германия, дава следната сравнителна характеристика на този тип 
обучение:

Предимства:
•	 Ефективност – ученето е възможно на места, които нямат връзка със съ-

държанието, но са удобни за обучаемия / влак, метро, автобус /;
•	 Персонализиране – ученето става в персоналната среда на обучаемия, из-

брана от него самия;
•	 Връзка – непрекъсната свързаност с информационните и комуникацион-

ни мрежи / интернет, телефон, социални мрежи/- работата между препо-
даватели и студенти може да се организира по-подвижно във времето; 

•	 Контекстна сензитивност – възможно е да се възприеме информацията от 
околната среда при изследователска работа, в лабораторията или в музея.
Недостатъци:
Мобилното обучение не може да бъде пълен заместител на традиционни-

те концепти за преподаване и обучение. Необходимостта от предлагане на 
мобилни възможности за обучение се осмисля от преценяването на общите 
условия, целевата група и целите на обучението.

94 IWM Tübingen, http://e-teaching.org
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Мобилното обучение не е подходящо при обучение, свързано с осмисля-
не на комплексни взаимовръзки, както и търсене на нови решения, тъй като 
в този случай е необходима концентрация, за да може да се стигне до креа-
тивни и иновативни решения.

Някои изследователи критично отбелязват, че “знания, които се придоби-
ват чрез използване на възможностите за съхранение, които притежават мо-
билните устройства и приложенията за тях, по-скоро се “колекционират”, от-
колкото преработват“.

От финансова гледна точка усилието за разработване на сценарии за мо-
билно обучение си заслужава само ако самите студенти изпитват необходи-
мост от такива уроци. В някои случаи непрекъснатият достъп до информация 
може да бъде възприет като натоварване, дори и като принуда.

Но съществува ли разлика между M-Learning и E-Learning и в какво се със-
тои тя?

Технологиите за мобилно обучение се различават от останалите E-learning 
приложения най-вече чрез техническите специфики: по-малък екран, огра-
ниченa скорост на пренос на данни и по-малко място за съхранение на данни 
- разработени са специално за използване в движение.

Те допълват E-Learning приложенията, разработени първоначално за ста-
ционарни уреди и конфигурации от хардуер. Това става напр. под форма на 
приложения /Apps/, с помощта на т.нар. отзивчив уеб дизайн /responsiv 
webdesign/, благодарение на който едни и същи съдържания и функции се 
визуализират по един и същ начин както в компютъра, така и в мобилната 
платформа.

Необходимо е обаче да се направи още едно разграничаване между 
M-Learning и E-Learning. Това, с което мобилното обучение се различава и чрез 
което то допълва мрежово базираното обучение, е “контекстуализиране”.

“Разнообразната функционалност на мобилните устройства позволява в 
актуален, непосредствен контекст да бъде даден отговор на почти всички въ-
проси на обучаващия се. Мобилното обучение прави възможно ученето в 
контекста на реални задачи и актуални решения. Връзката с контекста като 
форма на ситуираното обучение е една от най-открояващите се особености 
на мобилното обучение в сравнение с Е-обучението.”

Системи за управление на обучението ( lms)
LMS ( Learning Management Systems) са важна и неразривна част на учеб-

ните курсове в повечето висши учебни заведения. Това е софтуерно базирана 
платформа за администриране, документация на учебно съдържание, създа-
ване на образователни курсове. Те допринасят за разнообразие в обучение-
то и за засилване на интереса към преподавания материал – чрез мултиме-
дийни материали, интерактивност и др. Насърчават екипната работа; 
Развиват дигитална компетентност и ангажираност; Улесняват достъпа до 
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дигитални книги и учебници, онлайн материали, които се актуализират по-
стоянно; Съкращава се пътят до библиотеката. Скъсява се пътят за комуника-
ция между преподаватели и студенти.

Има множество системи и среди за електронно обучение, които се различа-
ват по начина им на разпространение и по поддържаните функционалности. 
Част от тях са комерсиални ( Adobe Captivate Prime95, Blackboard96, Nuvvo97, 
eLecta Live98), а други са с отворен код и се разпространяват безплатно (Moodle99, 
ILIAS [7], ATutor [8], .LRN [9] и др.), което допринася за популярността им.

Една от най-широко използваните среди за електронно обучение е 
Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment)100. Използва 
се от учебни заведения и фирми за: предоставяне чрез Интернет на учебни 
материали, общуване между преподаватели и обучавани, проверка на знани-
ята, оценяване и др. Moodle е софтуер, който се изпълнява на интернет сър-
вър. Разработва се като проект с отворен код и е безплатен за ползване.

Системите за електронно обучение са много подходящи за разработване 
на курсове за дистанционно обучение (ДО), поради което дефинициите им се 
припокриват.

Утвърдените през 2013 г. от Националната агенция за оценяване и акреди-
тация (НАОА) Критерии за оценяване на дистанционна форма на обучение в 
професионално направление дефинираха стандарт за качество на дистан-
ционното обучение (ДО) и го легитимира като стандартна форма на обуче-
ние. Това мотивира висшите училища да се фокусират върху разработването 
на електронни курсове с цел постепенна подготовка за акредитация на дис-
танционни форми на обучение в различни специалности.

Но пътищата на разпространение на знанието вече не преминават само и 
единствено през традиционните институции. С увеличаването на броя на ком-
пютрите и мобилните устройства и свързването им в електронни мрежи обуче-
нието се премества извън аудиториите. Онлайн-платформи на водещи универ-
ситети привличат студенти от цял свят с предложения за безплатни или плате-
ни дистанционни курсове, сертификати и дипломи. В същото време все повече 
корпорации, фирми от софтуерния и медийния бранш предлагат безплатни 
онлайн обучения с цел привличане и по-ефективен подбор на бъдещи кадри.

Отворените онлайн курсове са уеб-базирани курсове без ограничение в 
броя на участниците, с продължителност от няколко и повече седмици или 
месеца. Когато в тях се включат голям брой участници, се определят като 
Масови отворени онлайн курсове.

95 http://www.adobe.com/de/products/captivateprime.html
96  http://www.blackboard.com
97  http://www.nuvvo.com
98  http://www.e-lecta.com
99 Moodle community official web site, https://moodle.org
100 Система за управление на образователни курсове (Course Management System - CMS).
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масови отворени онлайн курсове /МООК/ - Massive open online course / 
MOOCs:

Непрекъснатият напредък в технологиите, постоянно променящите се и 
нарастващи изисквания от страна на висшите учебни заведения и бизнеса, 
както и възможността за намаляване на разходите и генерирането на матери-
ални и нематериални ползи и приходи, са предпоставки за експлозивното 
развитие и разпространение на масовите отворени онлайн курсове /МООК/ 
в световен мащаб. През последните няколко години на концепцията за МООК 
се отделя огромно внимание както от страна на академичната общност, така 
и от страна на бизнеса. 

МООК-овете функционират като „глобален университет”, където сам изби-
раш какво да учиш, кога да го правиш и къде да го правиш.

Трите най-известни платформи за онлайн курсове са: 
- Юдасити (https://www.udacity.com/ ), едЕкс (https://www.edx.org/ ) и 

Кoрсера (https://www.coursera.org/). И трите са създадени в САЩ от едни от 
най-престижните университети. Основната разлика между тях са курсовете, 
които предлагат, структурата и начинът, по който протичат.

Според класацията на Европейския портал www.openeducationeuropa.eu 
- пет от най-добрите сайтове за създаване на MOOCs са:

1. emma 
Създаден от Европейската комисия; Хоства курсове, създадени от евро-

пейските университети. Поддържа създаването на курсове на различни ези-
ци и насърчава крос-културното обучение. Сайтът е ясен за ориентиране, 
лесен за употреба. 

2. miriada x 
Miríada има 3 милиона регистрирани потребители, хоства курсове на 95 

университета, в нея са включени 2, 300 преподаватели със създадени курсо-
ве. Езиците, които се поддържат, са испански и португалски.

3. google open online education101

Когато правим списък с най-големите портали за МООС, не можем да про-
пуснем Google. Платформата Google Open Education е извънредно полезна с 
инструментите и съветите си.

Google Classroom и G Suite for Education са безплатна услуга, разработена 
от Гугъл, с помощта на която регистриран потребител на Google може да съз-
дава „клас“ и да преподава, да споделя учебни материали и проекти със сту-
дентите си.

Основната цел на Google Classroom е да рационализира процеса на спо-
деляне на файлове между преподаватели и студенти/ ученици. Google 

101 https://edu.google.com



205

Classroom съчетава Google Диск - за съхранение на файлове, Google 
Документи - за текстообработка и създаване на презентации, Gmail - за кому-
никация и Google Календар - за управление на графици. Разработена е и вер-
сия мобилно приложение. Мобилните приложения, достъпни за iOS и устрой-
ства с Android, позволяват на потребителите да правят снимки и да ги прикач-
ват към задачите си, да споделят файлове от други приложения и да осъщест-
вяват офлайн достъп до информацията.

applied digital skills102 на Гугъл е безплатна учебна програма, в която обу-
чаемите могат да изграждат творчески проекти, използващи G Suite за обра-
зование. Проектната учебна програма е предназначена за ученици, студенти, 
както и за възрастни, които искат да придобият дигитални умения в смесена 
учебна среда.

4. future learn 
Future Learn е малък, но бързо разрастващ се портал за онлайн обучение. 
Създаден и стартирал от UK, в момента хоства курсове от 100 университе-

та и организации от цял свят.
5. versal 
Versal поддържа едновременно MOOCs и SPOCs (Small Private Online 

Courses)103.
Не е безплатна, но подходяща за обмен на експертиза на преподавател-

ския състав.
Порталът OpenEducationEuropa.eu, с който Европейската комисия старти-

ра инициатива за отваряне на образованието, има за цел да помага на потре-
бителите (преподаватели или учащи) при намирането на нужните им отворе-
ни образователни ресурси и да се подобрява видимостта на многобройните 
ресурси с високо качество, произвеждани в Европа.

В българското интернет-пространство едни от най-популярните образо-
вателни портали са тези на софтуерната компания „Телерик“104, на Център за 
онлайн обучения „АУЛА“105 и „Софтуерна Академия“106.

заключение:
Дигиталното образование, дигиталната компетентност и ученето с помо-

щта на дигитални медии е решаваща тема на бъдещето. Изграждането на ди-
гитална компетентност, развитието на е-ученето/обучението в синхрон с не-
прекъснато еволюиращите технологии, отворените образователни ресурси 
позволяват повишаване на ефективността на образованието, като водят до 
по-персонализирано, по-качествено учене и подобрено използване на 
ресурсите. 

102 Приложни цифрови умения
103  Малки частни онлайн курсове
104 http://www.telerikacademy.com
105 http://softwareacademy.bg/
106 http://www.aula.bg
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Комбинирането на новите технологии с ефективни педагогически практи-
ки ще трансформира висшето образование.

Дигиталната компетентност в областта на образованието предполага ана-
литично и критично осмисляне на дигитализацията в процесите учене и пре-
подаване. Дигиталните технологии трябва да служат на качественото образо-
вание, а не обратно.
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НОВИ мОзАЕЧНИ ПОдОВЕ 
ОТ ЕПИСкОПСкАТА БАзИЛИкА НА ФИЛИПОПОЛ

Елена Н. Кантарева-Дечева

new mosaic floors 
of the episcopal Basilica of philippopolis

Elena Kantareva-Decheva
Резюме
През 2014 г. беше иницииран проект за „Защитно покритие, реставрация и екс-

пониране на Епископската базилика на Филипопол” с финансовата подкрепа на фон-
дация „Америка за България” и Община Пловдив. През 2015 г. след демонтиране на 
горния мозаечен под в южната половина на базиликата беше разкрит долният мо-
заечен слой, а през 2016 -2017 г. в резултат на проведените археологически разкопки 
беше разкрита северната част на базиликата. По време на теренната консерва-
ция бяха предприети редица проучвания на новоразкритите мозаечни подове. 
Докладът се фокусира върху първоначалните резултати от анализа на мозаечни-
те подове.

Abstract
In 2014 a project for the sheltering, conservation and display of the Episcopal Basilica ar-

chaeological site started upon the initiative of the America for Bulgaria Foundation and the 
Municipality of Plovdiv. In 2015 the lower mosaic layer was unearthed after detachment of the 
upper one. The archaeological investigations in 2016 – 2017 resulted in the unearthing of the 
mosaic floors in the northern part of the Episcopal Basilica. A detailed research of the newly 
uncovered mosaics was carried out during the on-site conservation of the mosaic floors. This 
presentation focuses on the preliminary report of the results acquired. 
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Епископската базилика на Филипопол е открита по време на спасителни 
археологически разкопки в периода 1982-1986 г. Намира се източно от форум-
ния комплекс на античния град и южно от съвременния католически храм 
„Свети Лудвиг”. До 2002 г. е проучена почти половината от сградата, а през 
2016-2017 г. е доразкрита изцяло. 

През 2014 г. беше иницииран проект за „Защитно покритие, реставрация и 
експониране на Епископската базилика на Филипопол” с финансовата подкрепа 
на фондация „Америка за България” и Община Пловдив. 

Работата по разкриването на мозайките в южната половина на Епископската 
базилика започна в началото на м. май 2015 г. Реставрационните дейности 
бяха фокусирани върху разкриването, стабилизацията и демонтирането на 
мозайките от горния слой на южния и централния кораб и нартекса (с обща 
площ около 800 кв.м.) и последващото разкриване на мозайките от долния 
слой. 

През 2014 г. беше иницииран проект за „Защитно покритие, реставрация и 
експониране на Епископската базилика на Филипопол” с финансовата подкрепа 
на фондация „Америка за България” и Община Пловдив.

През 2016 -2017 г. в резултат на археологическите проучвания базиликата 
беше доразкрита изцяло. Разкрита беше мозайката в северната половина на 
сградата, както и много архитектурни елементи и художествена украса, като 
колони, бази, капители, щукатурна пластика, стенописи и др. 

Трите кораба на базиликата, нартекса и портиците на атрия са покрити с 
подови мозайки с разкрита площ над 2000 кв.м. Стратиграфските проучвания 
по време на консервацията установяват наличието на три пода, положени 
един върху друг. 

Първият под на базиликата е изграден от розов хоросан в техника opus 
signinum, terminus post quem, за чието полагане е открита в него монета на им-
ператор Лициний I (308-324). Вторият под на базиликата е изграден от мозайка 
в техника opus tesselatum, полагана на няколко етапа между средата на ІV и 
началото на V век. Първа е положена мозайката в централния кораб, а впо-
следствие са изграждани мозаечните подове в двата странични кораба, апси-
дата, нартекса, портиците и помещенията на южния портик. Третият под на 
базиликата покрива по-ранните мозайки. Изграден е от мозайка в техника 
opus tesselatum между края на V и първата половина на VI век. 

По композиционна схема и мащаб, иконография и декорация, техника и 
технология мозайките могат да бъдат обособени в три групи. 
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Фиг. 1

Долният мозаечен под на базиликата е полаган на няколко етапа между 
средата на ІV и началото на V век. Най-ранната мозайка, положена единствено 
в централния кораб, се отличава значително от всички останали мозайки на 
базиликата. Тя е сравнително монохромна, едра по мащаб, изключително мо-
нументална по своя характер и носи белезите на ранните мозайки от 
Филипопол с изразено западно влияние. Композиционната схема изобразява 
едно голямо пано, заемащо цялата площ на кораба, съставено от мрежа от 
пресичащи се октагони, образуващи меандровидна свастика и хексагони, об-
рамчено от два бордюра от спираловидна „бягаща вълна” и композиция от 
пресичащи се кръгове, образуващи четирилистни розети и квадрати с конкав-
ни страни. Мозайката е редена в техника opus tesselatum с по-едри тесери от 
естествен камък в четири цвята – бял, сиво-черен, охра и червен. 

Фиг. 2
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Мозайките от долния слой, положени по-късно в страничните кораби, ап-
сидата и портиците, са характерни за т.н. „пуристки стил”, оформил се в края на 
ІV - началото на V век под влияние на източните раннохристиянски центрове. 
Представят сложни многоцветни орнаментално-геометрични композиции с 
изключително богата декорация, включваща множество предхристиянски и 
раннохристиянски орнаменти и символи. В южния кораб композицията е раз-
делена е на три пана. Двете странични пана са симетрични, изпълнени с ед-
наква композиционна схема от диагонално разположени октагони и кръсто-
ве, образуващи хексагони помежду им. В средното пано са поместени три го-
леми октагона, на чиито страни са разположени квадрати и ромбове, образу-
ващи ромбове и триъгълници помежду им. В един от квадратите на централно 
разположения октагон в tabula ansata е поместен дарителски надпис с името 
на епископа, по чието време е положена мозайката. Мозаечният набор е ре-
ден в техника opus tesselatum с по-дребни тесери от естествен камък в осем 
цвята с по няколко нюанса на цвят (бял, охра, розов, червен, кафяв, син, зелен 
и черен). 

Мозайката от долния слой в северния кораб е разкрита фрагментарно в 
някои от разрушенията на мозайката от горния слой, но в достатъчна степен, 
за да бъде направена хипотеза за нейната композиционна схема. Анализът на 
откритите до момента фрагменти показва, че мозайката в северния кораб е 
разделена на четири несиметрични пана, чиято декорация предстои да бъде 
изследвана. 

Фиг. 3

Горният мозаечен под на базиликата се отнася към втората половина на V 
- началото на VI век. Мозайките представят сложни геометрични композиции 
с включени в тях фигурални изображения на вази, кошници с цветя, растения 
и птици. Оформлението и декорацията са силно повлияни от източните ран-
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нохристиянски центрове в Мала Азия и Сирия. Най-впечатляващи са сцената 
„Изворът на живота”, поместена в центъра на всеки от страничните кораби, 
изображенията на над 100 птици в средното пано на централния кораб, както 
и наподобяващият розета паун с разперена опашка, заобиколен от други пти-
ци и два кантароса, намиращи се в средата на нартекса. 

Мозайката на централния кораб се състои от четири пана независими едно 
от друго. Първото пано, най-западното, представлява ортогонална компози-
ция от пресичащи се кръгове, образуващи четирилистни розети. Второто пано 
представлява композиция от преплетени кръгове, обрамчени с двойно усука-
на плетеница. Третото пано е изпълнено с ортогонална композиция от преси-
чащи се квадрати, които се застъпват така, че в средата се оформя голям ква-
драт, чийто върхове са увенчани с четири малки квадратчета. Във вътрешните 
големи вписани квадрати са поместени преди всичко изображения на птици, 
разположени диагонално по видове. Могат да се видят повече от 100 птици: 
папагали - с дълги колоритни опашки и завити клюнове, пауни с многоцветна 
украса на перата, токачки с характерната точковидна окраска, кокошки, пати-
ци, фазани и пр. Четвъртото и петото пано са разположени от север и юг на 
презвитерия. Северното изобразява композиция от преплетени трицветни 
ленти, оформящи квадратна мрежа, а южното представлява композиция от 
преплетени кръгове, в които са изобразени птици, кошници с цветя и вази. 

Фиг. 4

Мозайката в южния кораб е разделена на три пана. Двете странични пана са 
симетрични, изпълнени с един и същи мотив – ортогонална композиция от „хе-
раклов възел”. В квадратите с конкавни стени, които се оформят между тях, по-
следователно са изобразени детелини, кошници с цветя, птици и кантароси. 
Средното пано възпроизвежда темата „Изворът на живота” – кантарос, от който 
блика вода, а от двете му страни са стъпили два пауна, готвещи се да пият вода.
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Мозаечният под в северния кораб повтаря композиционното решение на 
южния. Разделен е на три пана – в средата на кораба в квадратно пано, почти 
симетрично и подобно на паното в южния кораб, е изобразена сцената 
„Изворът на живота”, а двете странични пана, разположени на изток и запад от 
него, са независими едно от друго. Източното пано повтаря композиционното 
решение на двете странични пана в южния кораб – ортогонална композиция 
от хераклови възли, а в пространствата между тях са изобразени кошници, 
детелини, вази, плодове и птици. Западното пано е идентично със западното 
пано в централния кораб и представлява ортогонална композиция от преси-
чащи се кръгове, образуващи четирилистни розети, в които са вписани ква-
драти с конкавни стени.

 Мозайката от горния слой на нартекса е разделена на шест пана, от които 
са запазени само пет. Средното пано пред централния вход на наоса се състои 
от октагон, разположен в центъра на композицията с вписан в него кръг, а на 
страните му са разположени квадрати, които образуват ромбове и триъгълни-
ци помежду си. В кръга е поместено изображение на паун с разперена опашка, 
наподобяващ розета, а в квадратите се редуват шест изображения на различни 
птици и два кантароса. От двете страни на средното пано симетрично са разпо-
ложени пана с ортогонална решетка с вписани кръгове, а четвъртото пано, раз-
положено пред северния кораб, е изпълнено изцяло с люспест орнамент.

Мозаечният набор на горния слой е реден в техника opus tesselatum, из-
ползвани са тесери от естествен камък в седем цвята с по няколко нюанса на 
цвят (бял, охра, червен, кафяв, сиво-син, зелен и черен). 

Мозаечните подове на базиликата от трите им периода на изграждане 
имат частични аналози по отношение на композиционните схеми и декора-
ция. Частични паралели на композицията и орнаментацията на най-ранната 
мозайка, положена около средата на IV век в централния кораб, се намират в 
България, но принадлежат на обекти с друго предназначение и функция. Това 
са подовете на сграда „Ирини” в Пловдив, гробницата в Диоклецианопол 
(Хисаря), градска вила и обект на ул. „Столетов” от Августа Траяна (Стара 
Загора), жилищна сграда на Диофан и Диогения от Пауталия (Кюстендил), 
Епископската базилика в Сандански. Всичките се отнасят към първата полови-
на – края на IV век, но се различават по мащаба на композицията и съставните 
орнаменти, големината на тесерите и частично в колорит.

Мозайките, положени по-късно, между средата на IV и началото на V век, са 
изключително сложни като композиционни решения, разнообразни като ор-
наментация и впечатляващо многоцветни. Изумително е, че пищната им цвет-
ност се дължи единствено на използваната богата палитра от естествени ка-
мъни с местен произход, всички добити от разположената в близост Родопа 
планина. В това отношение не могат да бъдат сравнени с нито една известна 
мозайка. По отношение на композицията и орнаментацията имат частични па-
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ралели в мозайки от Антиохия, Аквилея, Сарди, Сирия, Израел, Йордания и 
България. България: втори мозаечен под на синагогата в Пловдив, базилика с. 
Гърмен, баня и перистилна сграда Стара Загора, базилика Девня, базилика с. 
Чомаковци, базилика Кабиле, вила Филиповци и др. 

Мозайките от последния под на базиликата, положени между края на V и 
началото на VI век, имат частични паралели с мозайките в базиликата в Ксантос 
и базиликата в Perinthos-Herakleia.

Мозаечните подове от Епископската базилика на Филипопол използват ня-
кои популярни композиционни схеми и декоративни елементи, разпростране-
ни в Римската империя, но нямат категоричен цялостен паралел с нито една от 
известите мозайки. Те притежават свой специфичен облик, съчетал различните 
влияния с местната култура, традиции и ресурси, като обогатяват знанията ни за 
разпространението и развитието на мозаечното изкуство в късната античност. 

Епископската базилика на Филипопол е паметник с изключително висока 
историческа, художествена и научна стойност. Сградата е уникална по своя 
мащаб, архитектурно решение и декорация и се нарежда сред най-представи-
телните раннохристиянски обекти. Тя е носител на безценна информация за 
историята на ранното християнство и формирането и развитието на църков-
ното изкуство на Балканите и в Европа.
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АРТИСТИЧНАТА СТУдИЯ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО ВъВ ВУз

доц. Крикор С. Касапян
АНОТАЦИЯ
Обучението по рисуване на студенти във ВУЗ е крайният етап на тяхната шко-

ловка. Той определено е най-важен, защото оформя мирогледа и критериите на бъ-
дещите художници непосредствено преди да навлязат в свободния художествен 
живот. Това обучение стъпва върху утвърдени ценности и постижения от минало-
то. Доброто усвояване на класическия модел на аналитично изучаване на компози-
цията, конструкцията и обема е най-важната предпоставка за реализиране на ка-
чествени съвременни рисунки. По този начин последващата деформация, с цел за-
силване въздействието на формата, се осъществява логично и силно въздейства-
що. Тя също си има специфични принципи на изграждане, с които студентите се за-
познават при обучението по рисуване във ВУЗ.

Ключови думи: артистична, етюд, студия, гледна точка, деформация, 
студенти

ABSTRACT 
The training for artist students in universities is the final stage of their schooling. It is 

definitely the most important because it shapes the worldview and the criteria of future artists 
immediately before they enter the free artistic life. This training is build on established values 
and achievements of the past. The good absorption of the classic model of analytical study of 
composition, structure and volume is the most important prerequisite for realization of quality 
contemporary drawings. Thus, the subsequent deformation, with purpose of strengthening 
the impact of the form, takes place logically and strongly. It also has specific principles of 
construction with which the students become acquainted with drawing training in universities.

Създаването на артистична студия с високи художествени качества е най-
висшата степен на развитие според учебната програма в обучението по рису-
ване във ВУЗ. Би било много радостно за преподавателите, ако това ниво пос-
лужи като платформа за създаване на самостоятелни артистични рисунки из-
вън рамките на учебното заведение. Решените задачи до този момент би тряб-
вало да развият в обучаемия необходимия ресурс за постигането ѝ. Но за съжа-
ление това не винаги е така, защото не всеки, който се е научил да прави добре 
аналитична рисунка, може след това да реализира артистична рисунка. 

При артистичната студия е допустима всякаква форма на творческа интер-
претация на изображението. Тук изключвам повърхностното и безотговорно 
третиране, което за съжаление е вариант за някои. Става дума за съзнателно и 
сериозно търсене на личната гледна точка и изявяването и по специфично 
индивидуален и високо професионален начин. Защото една от функциите на 
изкуството е да създаде естетическа култура в зрителя. Но като че ли в свобод-
ното търсене на форми най-често се пренебрегва тази му страна. Може би за-
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щото това е сфера с доста относителни категории. В нея всичко се пречупва 
през индивидуалните критерии на автора. Границите в разбиранията са раз-
мити, като водещо е субективното. Изглежда, че създаването на художествено 
произведение в тези условия е лесно решима задача. Все повече се налага 
изразът „аз така го виждам“. Той е удобен за някои авантюристично настроени 
личности. Но свободата на изразяване не трябва да премине в свободия. Това 
задължава отговорните и съзнателни автори. Въпросът е дали те са оформили 
своя художествен мироглед според нормите, утвърдени във времето, защото 
именно то е отсяло житото от плявата или смисленото от безсмисленото.

В историята на изкуството има много примери на демонстрирано аван-
гардно мислене в изображението и те са полезно поле за изследване. От тях 
става ясно, че художниците във всички епохи са съдействали за оформянето 
на естетическите критерии в обществото, в което са творили. Но не винаги 
установяването на тези критерии се е възприемало положително. Разбираемо 
е съществуващият социум да подходи резервирано към голяма част от инова-
циите и да не може да ги възприеме веднага. В повечето случаи това се дължа-
ло на закостенял мироглед, който е спъвал прокарването на нестандартни 
идеи, а не на проблеми, свързани с идеите. За радост сериозните творци в 
своите експерименти винаги са изхождали от постиженията на предходни 
стойностни автори и са ги доразвивали. Това е внасяло прогресивен щрих в 
развитието на изкуството. Повече от ясно е, че формата на изразяване не 
може да бъде винаги една и съща. Но новите посоки, предизвикващи проме-
ните, не трябва да събарят изградените вече здрави основи, а напротив – да ги 
надграждат. Наличието на приемственост е важен фактор за въвеждането на 
по-съвременни стилове и това не отнема от художествените качества на ново-
създадените творби, а ги прави стойностни. Често автори, които не са стъпили 
на доказани постижения, рисуват повърхностни произведения с евтин ефект. 
Те наистина имат вид на модерни, но са лишени от същност. Без натрупване на 
изобразителна култура не е възможно да се създаде качествена творба. Това е 
илюстрирано и потвърдено в произведенията на много признати майстори на 
рисунката.

И така, ако направим препратка към процеса на обучение във ВУЗ, стигаме 
до извода, че създаването на артистична студия би трябвало да е следствие от 
изградени в процеса на обучение знания, опит и въображение. Поредицата от 
задачи, поставяни във времето и успешното им решаване, са сериозна пред-
поставка за постигането и. Рисковете се намаляват до минимум, когато учени-
кът се е отнасял с подобаващо отговорно отношение към предходните етапи. 
Няма да се спирам подробно на тях. Само ще кажа, че те не са малко и са свър-
зани с овладяването на класическите компоненти - композиция, конструкция 
и обем, както и различните изразни средства за реализация на една рисунка. 
Същественият модул за преминаване към артистична студия е субективното 
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творческо надграждане, т.е. надграждане в решената от автора посока. 
Тръгването в тази посока изисква (освен всичко друго) вдъхновение и смелост 
за постигане на убедителност. Сложността в реализацията идва от необходи-
мостта авторът да внуши на зрителя, че рисуваният обект живее свой собст-
вен живот. С помощта на създадената рисувателна култура ученикът трябва да 
може да създаде образи, които кореспондират с реалността и в същото време 
са израз на личното му отношение към нея. Интересното тук е, че когато се 
рисува един и същи модел в група, постигнатите резултати са много разноо-
бразни. Понякога нестандартните гледни точки може да са толкова индивиду-
ални и всички те да пресъздават натурата по достоверен начин. В подхода към 
изпълнение на задачите може да поставим определена последователност при 
обучението, като на първо място приемем рисуването на артистична студия по 
натура. Последващи етапи са рисуване на фигура по памет и въображение. 

Използването на модел е първата крачка, защото това е връзката между 
предходните аналитични задачи и новите вече творчески такива. Натурата е 
неизчерпаем източник на информация. Колкото повече рисувачът наблюдава 
модела, толкова повече би трябвало да се вдъхновява от него. А вдъхновение-
то е силата, която задвижва твореца – нещо особено важно за този етап на 
обучение. Това наблюдение вече има друга цел и различен характер. 
Изображението трябва да премине на по-високо ниво. То не е само обикновен 
отклик на видяното, а впечатление, формирано от по-висш анализ. Нормално 
е, когато се рисува един модел, той да не се хареса еднакво на всички ученици. 
Но все пак това е групово обучение и те трябва да се справят с поставената 
задача. За тази цел е необходимо преподавателят да създаде в обучаемите 
разбирането, че всеки модел има своеобразна красота и характер. Той прите-
жава специфични и индивидуални неща, характерни само за него, и е важно те 
да се открият. Това е предизвикателство, чрез което учениците преодоляват 
повърхностно емоционалното възприемане на натурата и се научават на по-
задълбочен подход. Направата на артистична студия изисква нестандартно 
мислене. Ученикът вижда пред себе си същата по характер натура, която е ри-
сувал и преди, но сега трябва да я пречупи през своето съзнание. Едновременно 
с откриването на много характерните черти на модела той трябва и да ги заси-
ли до такава степен, че те да бъдат изявени по възможно най-въздействащ 
начин. Започва се с избор на позиция на рисуване. Това е един от важните за 
решаване начални проблеми от ученика. Откъде да се наблюдава моделът, за 
да се видят най-ясно особеностите му? Този въпрос няма еднозначен отговор 
за всички. За едни най-изразителен е фасът, за други–профилът, а трети нами-
рат междинните позиции за по-добри. Изборът на гледна точка е тясно свър-
зан с определяне и на конкретен отрязък за изобразяване от цялата компози-
ция, което за краткост ще наричам „кадриране“. Кадрирането не винаги може 
да бъде нестандартно. В рисунките на стари майстори този проблем не е бил 
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поставян. Бих казал дори, че до появата на модерното изкуство класическият 
начин на композиране е преобладаващ. Но при съвременните автори се нала-
га тенденцията за по-особено кадриране. Такива експерименти се правят и от 
обучаващи се. Идеята е ученикът да насочи вниманието на зрителя към поста-
вения на фокус отрязък, преценявайки дали избраният детайл дава най-крас-
норечивата информация за модела. В този случай се проверява зрелостта на 
автора – има ли той сериозния ресурс да убеди зрителя за качеството на своя 
избор, или търси само повърхностен ефект на оригиналност. Редом с избора 
на определен отрязък много е важно и как ще бъде композирана фигурата 
или детайлът от нея. Въпросът за класическото композиране не е изключен, 
въпреки че се усвоява и прилага в по-ранните етапи на обучение. Той може да 
се използва и тук, без това да намали ни най-малко артистичните качества на 
рисунката. Оригиналното композиране не е най-важният фактор за художест-
вените качества на съвременната рисунка, но безспорно може да е в помощ. 
От друга страна, този компонент спомага за проверка на естетическите крите-
рии на ученика. Особено при нестандартните подходи, в които той прилага 
лични решения, се вижда степента му на израстване. Дава се възможност за 
експериментиране, в който експеримент ученикът трябва да намери идейна 
обосновка на решенията си. В повечето случаи, преди поставяне на подобна 
задача, преподавателят е добре да илюстрира изискванията си с примери как-
то от известни художници, така и от творби на студенти от предишни курсове 
на обучение. Тези варианти на успешно решени композиционни постановки 
се показват с цел учениците да видят богатата палитра от възможности, които 
могат да използват, без обаче да ги копират или имитират. Те провокират твор-
ческото съзнание на обучаващите се за намиране на подобни, дори и по-ори-
гинални решения. Начинът на разполагане на фигурата или частта от нея в 
листа до голяма степен влияе за намиране състоянието на модела. То се засил-
ва при осмислена, понякога стигаща до крайност, изместена в сравнение с 
класическата, композиционна схема. Прилагането ѝ изисква намиране на кон-
трапункт за балансиране тежестта на обемите. Тук не става въпрос изобрази-
телното поле да е натоварено с някакви плътни петна или обеми, но този ба-
ланс може да се постигне и с използване влиянието на чистото необработено 
поле на листа.От казаното до тук е ясно, че става дума за сложно композиране. 
Това предполага и по-сложно конструиране. Очевидно не може да се приложи 
стегнатият етюден подход. Конструкцията на артистичната студия се прави 
доста по-свободно. Би трябвало схемите от пластичната анатомия да се тран-
сформират в съзнанието на автора в много по-експресивни форми, носещи 
заряда на живата натура. Колкото по-вярно се е научил да рисува ученикът в 
дългосрочните етюди, толкова по-убедително ще претворява формите. 
Понякога подходът към подобни задачи е импулсивен и динамичен, но бър-
зам да кажа, че импулсивният и експресивен подход не е задължително усло-
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вие за направата на артистична рисунка. Той не е единственият начин, както 
някои погрешно разбират. Такава рисунка може да се създаде и чрез продъл-
жително опитване на много различни варианти, целящи намиране на макси-
мална изразителност на формата. Резултатът от подобно търсене в повечето 
случаи е по-добър. Затова и той често се предпочита. Така че конструирането 
на свободна рисунка може да се направи по два начина: бърз - импулсивен и 
бавен - аналитичен. Това, което ги обединява, е намирането на динамиката на 
формите и тяхното движение както в общия силует, така и в детайла. Още по-
богат и разнообразен е вариантът на смесване на двата начина. Наблюденията 
и рисуването на постановки с човешки фигури в предходните учебни задачи 
дават необходимия опит и възможност на учениците да се ориентират в по-
достоверното определяне на най-характерното от рисувания сега модел. 
Творческият подход, който трябва да използват, е надстроечен и подчертано 
индивидуален и затова той носи белезите на всеки автор, научил се да интер-
претира по свой начин натурата. За съжаление често срещано явление е ня-
кои недобросъвестни колеги да прибягват до имитация на неща, открити и 
разработени от предходни автори. Това създава илюзията, че те са достигнали 
тяхната висота, но всъщност са плагиатствали. Подобно действие е некорект-
но и не е от полза за никого.

Анализирайки особеностите на артистичната студия, стигаме до извода, че 
един от нейните отличителни белези е така наречената „деформация“ на фор-
мата. В случая става въпрос за динамична промяна с цел подсилване на харак-
тера и въздействието и. Как авторът интерпретира обемите, за да постигне 
максимална изразителност, е въпрос на лично негово решение. Дозирането 
на деформацията и начинът, по който тя се прави, е определящо за качествата 
на творбата. По време на лекция по пластична анатомия проф. Кр. Чоканов 
казва: „ за да се научиш да деформираш, трябва първо да се научиш да форми-
раш“. Това е абсолютно вярно и в съгласие с всичко, казано до тук. С усвоява-
нето на композицията, конструкцията и обема в етюда се затваря страницата 
на стандартно научените правила и се отваря страницата на свободното твор-
ческо интерпретиране. Важно е да се разбере, че този първи етап е изключи-
телно необходим и възлов за успешното преминаване към по-високото ниво. 
Но понякога излизането от рамките на чисто аналитичните задачи не е лесно 
за учениците. Те попадат в едно по-сложно мисловно поле, в което има изис-
кване за осъществяване на промени в натурата. Това търсене на деформация-
та е ново стъпало на развитие. Колкото и да е свободно и индивидуално, то 
все пак има своите норми, на които се подчинява. Артистичната студия не е 
хаотично и фриволно излияние, а осмислено и логично търсене на формата. 
Много ярък пример за подобно третиране дава един от титаните на Ренесанса 
– Микеланджело. При него фигурите са с мощна динамика и експресия, по-
стигната чрез дозирана деформация. Налице е изразителното изявяване как-
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то на целия силует, така и на отделни детайли от тях. Въздействието е впечат-
ляващо. Това майсторство е видимо и в картините, фреските и скулптурите на 
много други представители от тази епоха. Задължително ще посоча Леонардо 
да Винчи и неговата невероятна идеализация на натурата. Вдъхновен от фило-
софията на епохата, според която човекът е възвърнал своето централно мяс-
то във Вселената, художникът е стигнал до фазата на максимално усъвър-
шенстване в пресъздаването на формата. Реализацията на идеята е осъщест-
вена и чрез синтеза на всеки един детайл, съответно поставен в много изчис-
тен силует. Също Рембранд, Рубенс, Веласкес, Гоя и цялата плеяда стари май-
стори имат завидни постижения в творчеството си. Особено характерна е де-
формацията на Рубенс. Подвластен на бароковите идеали, той показва възхи-
щение от пищната форма. Това е постигнато чрез умелото пресилване на обе-
ми и движения. Мощната му и така характерна форма е оставила в историята 
термина „Рубенсов модел“. Примерите могат да продължат с по-близките до 
нашето време импресионисти и постимпресионисти. При тях водеща идея е 
улавянето на моментното състояние. Това налага и спецефичен подход към 
рисунката. Тя се изпълнява особено динамично и бързо, за да се отрази мигът. 
Показателни са рисунките на Лотрек, Дега, Матис и Ван Гог. Много силни със-
тояния са постигнати във фигурите и портретуваните модели. Впечатлението 
е, че рисунките са направени на един дъх – едва ли не за колкото време е тра-
ела емоцията. Въпреки това те са абсолютно убедителни. 

Постиженията в рисунките на импресионисти, сюрреалисти, кубисти и 
множество стойностни художници от по-съвременни течения в изкуството са 
базирани на поставената от предците основа. И това е положителното, защото 
се е получила естествена приемственост в поколенията, дала невероятни ре-
зултати. Именно затова произведенията на тези автори са обект на изучаване. 
Нужно е същата тенденция на развитие да продължава и сега. Всеки добросъ-
вестен ученик трябва на практика да покаже прилежност в обучението си. 
Това значи да следва примера на известни, доказани във времето художници 
и изхождайки от техните постижения, да изгради индивидуални свои. 
Процесът се осъществява чрез постепенно стъпване в новото предизвикател-
ство, което всъщност е преминаването от етюда към артистичната студия. 
Съвременните студенти и творци живеят в нов свят при нови обстоятелства. 
Възможностите пред тях се умножават неимоверно много, защото има натру-
пано огромно количество интелектуална информация, която може да се из-
ползва като надстройка върху създадената в процеса на обучение база от зна-
ния и умения. Съществуват достатъчно примери в лицето на доказани произ-
ведения на световното изкуство, служещи за ориентир. Има толкова много 
посоки, в които един автор може да тръгне да експериментира. Понякога ри-
сувачите в своите опити достигат до няколко индивидуални решения и почти 
всички са достатъчно добри за доразвиване. Голямо удовлетворение за пре-
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подавателите е, когато студентите са намерили в процеса на обучение ясна 
посока на художествено третиране на формата и правят рисунки, достойни за 
всяка изложбена зала. Пожелавам на всички, които съвестно се трудят, да имат 
такива високи постижения и да изградят зряла концепция, даваща им старта 
за успешно навлизане в художествения живот.

НИкОЛАй НИкОЛОВ  
ЖИВОТ И ТВОРЧЕСТВО 

/1933 – 2005/

Доц. Красимир Г. Добрев
Ключови думи: Доц. Николай Николов, Сливен, детски години, Сливенска мъжка 

гимназия, Национална академия, сценография, костюмография, преподавателска 
дейност, кино, театър телевизия, монументална пластика.

Анотация 
Докладът има за цел да постави началото на кратко описание на житейския 

път на доц. Николай Николов и да бъде направена начална оценка на неговия творче-
ски и педагогически принос, като художник и преподавател.

The paper aims at establishing the basis for a short description of Assoc. Prof. Nikolai 
Nikolov’s artistic and personal development and appraising his pedagogical and creative 
achievements – both as an artist and teacher.

Присъщо на човешката природа е да забравя. Колкото и добросъвестно да 
се труди човек през житейския си път, влагайки надежди, търсейки упование в 
любими хора и любима работа, увенчана с положителни постижения, за съжале-
ние, в един момент, под различни форми, неизбежно се появява забравата. Така 
незаслужено достойни имена на творци от различни сфери на изкуството, доп-
ринесли със своите достижения за културното съществуване на една нация, ос-
тават встрани от вниманието. За такива светли личности понякога се сещаме 
само на кръгли годишнини. Това с пълна сила важи за Николай Николов – ху-
дожника, на когото специалност Сценография в АМТИИ дължи съществуването 
си. 85-годишнината на Николай Николов е повод да си спомним за него. 

Николай Николов е роден на 25 май 1933 г. в Сливен. Израства в северната 
махала Сухата чешма107 в семейството на Иван и Кина Аврамови, плетачни ра-
ботници. От брака на семейство Аврамови се раждат две деца: Ташка (1928) и 
Николай (1933). Началното си образование Николай Николов получава в сли-
венското Начално училище „Генерал Константин Искренов Кесяков”108. По-

107 Район в северната част на Сливен, заселен предимно с работнически семейства, граничещ с районите (махали): Гюр 
чешма, Орешака (преименуван от комунистическата власт на кв. „Република”), Двата аслана. Бел. К. Д.

108 дн. Начално училище „Васил Левски”. Бел. К. Д.
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горните класове завършва в Трета прогимназия „Д-р Иван Селимински”109. От 
това време са запазени две негови великолепни рисунки на куче и кон, рису-
вани на 7-годишна възраст, прерисувани от печатни издания за деца, които 
убедително разкриват ранния му талант.

В началото на 40-те години бащата Иван Аврамов изгражда в двора на 
собствения си дом малка монтьорска работилница, чрез която допълнително 
подпомага издръжката на семейството. В спомените за ранните си години 
Николов разказва, че още тогава получава първите уроци от своя баща по тех-
нически умения и вещо боравене с различни инструменти, още тогава започ-
ва да изгражда трудови навици, да проявява сръчност, находчивост и най-ве-
че да изпитва отговорност, уважение към труда и удоволствие от свършената 
работа. Тези придобити качества той развива и усъвършенства през целия си 
творчески път.

През 1947 г. е приет в Сливенската мъжка гимназия, в която учи до 1950 г. 
В гимназията Николов е в един клас със своя приятел, съсед от махалата 
Сухата чешма и бъдещ колега Евгени Вълев.110 Часовете по рисуване по това 
време води художникът Евгений Курдов. Той обучава учениците освен на ри-
суване, живопис и перспектива и на обща история на изкуството, с което за 
младите гимназисти се поставя началото за придобиване на една добра обща 
култура. И двамата посещават редовно извънкласните часове по рисуване, 
водени от учителят им Курдов. Няма да звучи неточно, ако се отбележи, че до 
известна степен тези часове за Николай Николов постепенно се превръщат в 
подготвителен курс за кандидатстудентски изпит в Художествената академия 
в София. В спомените си от ученическите си години Евгени Вълев разказва, че 
Николай Николов по-отрано и усилено се подготвя за изпита в Академията. 
Именно в това време се затвърждава приятелството между двамата бъдещи 
художници, свързано с общи интереси, което продължава далеч в годините 
дори когато и двамата са утвърдени имена в областите, в които работят. От 
това приятелство се заражда желанието и на двамата да продължат образо-
ванието си в Художествената академия в София, като избират специалността 
Сценография, която сама по себе си предполага натрупване на знания от 
много области и обвързаност с театъра. От спомените им се подразбира, че 
очакванията и на двамата от избраната специалност е тя да им донесе широк 
спектър от познания, изучаване и развиване на творчески и технически уме-
ния и придобиване на професионална и широка обща култура. 

Очакванията им са оправдани и осъществени по-късно чрез техния твор-
чески принос, белязал ги като личности. 

109 дн. Основно училище „Д-р Иван Селимински”. Бел. К. Д.
110  Евгени Вълев е един от най изявените сливенски художници, сценограф, живописец. Работи в областта на сцено-

графията, монументалната живопис, кавалетната живопис, графичната рисунка, рекламния дизайн, илюстрацията и оф-
ормлението на книги. Лауреат е на награда за литература и изкуство „Добри Чинтулов” на Община Сливен, носител на ор-
ден „За граждански заслуги”, два пъти на орден „Кирил и Методий”, II степен, на юбилеен медал „1300 години България”. 
Автор е на съвременния герб на Сливен.
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През 1950 г. Николай Николов завършва Х клас на Мъжката гимназия и още 
същата година се явява на изпит „за извънреден студент” в Художест вена ака-
демия по чл. 9 от Закона за висшето образование по това време, който дава 
възможност на даровити младежи да бъдат приети студенти. Николов се 
представя успешно на приемния изпит и е приет в специалност Сценография 
при професор Иван Пенков, основоположник на катедра Сценография в 1947 
г. към отдел Приложни изкуства, и при проф. Георги Каракашев. През 1950 г. – 
1951 г. учи Живопис и декоративни изкуства в класа на проф. Иван Пенков.111 
От 1951 година до 1957 година учи Сценография при проф. Георги Каракашев.

По време на следването си Николай Николов свързва живота си с Евгения 
Карагьозова (Беба), която е най-ревностният поддръжник в житейския и в 
творческия път на съпруга си. Беба осигурява морална и физическа подкрепа 
във всичките му начинания и в творческите му амбиции, на които той се пос-
вещава до края на жизнения си път.

Към края на следването си през 1956 г. – 1957 г., за да получи право на ди-
пломна защита в Художествена академия, по закон Николов трябва да завър-
ши прекъснатото си средно образование. За целта се явява на два изпита по 
рисуване в Художествената гимназия в София. Представя се успешно и за-
вършва с отличие ХI клас и XII клас. 

През 1957 година се дипло мира с държавен изпит в Академията и получава 
по петобалната система отличен. За дипломна работа Николай Николов избира 
драматизацията на руската народна приказка „По заповед на щуката”, която по-
късно осъществява като обработка за куклен театър в Народния театър – 
Видин през 1964 г. под режисурата на изявената по това време Надя Якимова.112 

След своето дипломиране Николай Николов развива тридесетгодишна 
творческа дейност като сценограф на театрални и оперни постановки през 
периода от 1957 до 1988 г. на сцените на държавните ни театри. Началото е 
поставено в Държавния народен театър – Дупница, следват изяви в театрите 
на Силистра, Враца, Видин, Разград, на Висшия институт за театрална изкуство 
– София, (дн. НАТФИЗ), Шумен, Габрово, Бургас, Сливен, Кюстендил, Стара 
Загора, Централния театър на Съветската армия – Москва, СССР, Държавна 
опера – Стара Загора, Държавна опера – Бургас и др.

Николов започва своята авторска кариера в Държавния народен театър – 
Дупница, като художник-изпълнител и художник-проектант, където реализира 
първите си постановки на сцена в два театрални сезона - от 1957 до 1959 година. 
В неговата биография са записани заглавията „Бог да прости леля” от Никола 
Икономов, „Коварство и любов” от Фридрих Шилер, „Криворазбраната цивили-
зация” от Добри Войников и др.

111  Текст от изложбата „70 години специалност „Сценография” в НХА”, открита на 11-27 октомври 2017 год. в галерия 
„Академия”.

112 Интервю с Евгения Николова – Беба, съпруга на Николай Николов, личен архив на Красимир Добрев.
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Въпреки доброто начало в Дупница Николай Николов остава на работа в 
Драматичния театър до края на театралния сезон 1958 – 1959 година. 
Причината е покана за щатно назначение на Николов като художник-проек-
тант в Силистренския драматичен театър. 

В Държавния професионален театър – Силистра Николов е назначен като 
художник-проектант, а съпругата му, поради липса на кадри, за 
художник-изпълнител. 

За младото семейство средствата не достигат за квартира и затова със съ-
гласието на директора на театъра то се настанява в художественото ателие. За 
кратко време ателието се превръща в жилище и място за проектиране и под-
готовка на декорите.113 

Най-успешните реализации на Николов, осъществени на територията на 
Силистренския театър в периода от 1959 г. до 1972 г., са „Обичам, обичам” от 
Алексей Арбузов, Царицата на чардаша” от Имре Калман, „Боян Магесникът” от 
Камен Зидаров, „Гераците” от Елин Пелин, „Присъдата” Величко Нешков, 
„Дванадесета нощ” от Уилям Шекспир и др. Единствен източник на информа-
ция за този период са запазените в добро състояние проекти в архива на се-
мейство Николови.

Важен факт от творческата кариера на Николай Николов е, че точно за 
краткото време, когато пребивава в Силистра, заедно с няколко колеги, завър-
шили Художествената академия, той е инициатор да бъде основана групата на 
художниците към СБХ в града. От самото начало на сформирането на групата 
Николов е избран за неин секретар и остава на тази длъжност само няколко 
месеца, до заминаването на семейството за Враца през есента на 1960 г. 

Благодарение на това, че творческата кариера на Николай Николов се раз-
вива успешно, той получава покана за назначение като художник-проектант в 
един от най-престижните театри, какъвто е Врачанският драматичен театър. На 
сцената на Врачанския театър от 1960 г. до 1974 г. той реализира сценичното и 
костюмно оформление на двадесет и седем постановки. Трудно е да бъдат посо-
чени кои са най-успешните му постижения през годините, но няма как да не бъ-
дат споменати заглавията на „Заровеното слънце” от Орлин Василев (1960/61), 
„Емилия Галоти” от Готхолд Ефраим Лесинг (1961/62), „Идолопоклонници” от 
Николай Фол (1961/62), „Добрата стара Англия” от Съмърсет Моъм (1963/64), 
„Деспот Добротица”от Николай Фол (1963/64), „Албена” от Йордан Йовков 
(1963/64), „Прокурорът” от Георги Джагаров (1964/65), „Щедра вечер” от Милан 
Кундера (1964/65), „Мария Тюдор” от Виктор Юго (1966/67) и др.

По това време Николай Николов се включва в художествената дейност на 
врачанската група, участва активно в художествените прегледи на секция 
Сценография към СБХ, както и в редица други прояви в областта на изобрази-
телното изкуство. 

113  Пак там.
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През 1965 г. Николов е приет в Съюза на артистите в България и непосред-
ствено след това, по решение на Изпълнителното бюро на творческия съюз, е 
избран за завеждащ кабинет „Сценография”. На тази длъжност остава до 1970 г.

Кариерата на Николов бележи възход с редица достижения на сцената и е 
свързана с ползотворното сътрудничество с едни от най-актуалните за време-
то си имена на режисьори на българския театър. През този период той работи 
с Веселин Михайлов, Маргарита Коларова, Николай Фол, Кирил Каменов, 
Николай Колов, Евгени Генов, Коста Цонев, Атанас Димитриев, Надя Якимова, 
Георги Темелков, Ибрахим Мустафов, Елка Драганова, Димо Братованов, 
Аврам Георгиев, Георги Калимеров, Вера Павлова, Любомир Дековски, проф. 
Филип Филипов, Реджеб Садъков, Мустафа Алиев (Мануш Романов), Георги 
Трифонов, проф. Надежда Сейкова, Татяна Пандурска, Любомир Костов, 
Чавдар Кръстев, Хрисан Цанков, Стефан Пенчев, Стефан Гъдуларов, Енчо 
Халачев и др.

Преподавателска дейност
През 1969 г. е обявен конкурс в Националната художествена академия114 за 

редовен преподавател на научната длъжност „доцент” по специалност 
Сценография. Николай Николов се явява на конкурса, на който се представя 
успешно и от 01.01.1971 г. е назначен като хабилитиран пре подавател с научно 
звание „доцент”. В продължение на 23 години, до 1993 г., доцент Николов води 
класове. От 01.12.1973 г. до 1979 г. е завеждащ катедра Сценогра фия, а от 1979 
г. до 1981 г. е заместник-декан по учебната част на факултет Приложни изку-
ства. През този период той се доказва като успешен педагог и от неговите кла-
сове излизат значителен брой имена в областта на сценографията, като 
Невяна Кавалджиева, проф. д-р Чайка Петрушева, Клаудия Орос, проф. 
Светослав Кокалов, доц. Стефан Попов, Ханна Шварц, Николай Нинов, Миглена 
Казаска, Eли Пешева, Георги Младенов, Даниела Йорданова, Димитър 
Воденичаров, доц. д-р Георги Трифонов, Надежда Митева и др. Приносът на 
Николай Николов като преподавател е от голямо значение за предстоящото 
кариерно израстване и развитие на бъдещите сценографи. Николов е сред ар-
тистите, извършили реформите в областта на сценографията на родна сцена. 
Неговото име не е пропуснато от анализаторите на периода, обхващащ 60-те и 
70-те години, което е знак на признание за неговият принос: „Променената 
динамика на артистичния живот през следващото десетилетие115 активира 
доцентите Николов, Костов и Стойчев и специалистите проф. арх. Бояджиев 
(Архитектура), Мария Тренда филова (История на костюма) и Аврам Георгиев 
(Режисура) към ус вояване на актуални тенденции в европейската художест-
вена и сценична практика.”116

114 През този период ВИИИ „Николай Павлович” – София. Бел. К. Д.
115 Авторът на текста визира десетилетието на 60-е години. (Бел. на К. Д.)
116 Текст от изложбата „ 70 години специалност „Сценография” – 120 години НХА, открита на 11.10.2017 г. в галерия 

„Академия” НХА, София
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Неговият труд като учен оставя трайна следа в развитието на специалност 
Сценография в НХА - София и АМТИИ - Пловдив. 

През 1995 г. в АМТИ - Пловдив се създава катедра по изобразително изку-
ство. Доц. Николай Николов е поканен от ръководството на Академията да 
състави учебните планове и програми на катедра Изобразителни изкуства и 
да създаде специалност Сценография, чрез която, по-късно, всички останали 
специалности да получат по закон възможността да съществуват и да се раз-
виват като самостоятелно научно звено. По-късно катедрата се трансформира 
във факултет Изобразителни изкуства с катедри Изящни изкуства и Приложни 
изкуства. 

Още от самото начало на своята педагогическа дейност Николов въвежда 
иновативни подходи в процеса на обучение, засягащи неразделното свърз-
ване на специалността с институционалните сценични пространства на дър-
жавните драматични театри, учебния театър на НАТФИЗ, Националната опе-
ра, Държавния музикален театър, Българската телевизия, филмовото изку-
ство и др.

Не трябва да бъде премълчаван фактът, че той оказва съдействие и под-
крепа в професионалните и творческите начинания на мнозина от своите сту-
денти след завършване на висшето им образование. Вълнува се от кариерно-
то им развитие и там, където може да помогне, го прави с готовност. Не е тол-
кова важен броят на студентите, на които е подпомагал в началото на творче-
ският им път и кариерното им развитие, но примерите за подкрепа в областта 
на театъра, киното, телевизията никак не са малко и е редно да останат в лич-
ното пространство на тези, които са признателни.

Телевизия
През 70-те години Николай Николов свързва творческата си кариера с 

една сравнително нова за страната ни медия, каквато е Българската телеви-
зия, претърпяла за кратък период много бързо и успешно развитие. Работата 
му в телевизията, въпреки краткия период, се оказва много ползотворна. В 
периода 1971-1972 г. Николов работи като художник-постановчик и костю-
мограф в редица предавания за деца, във фолклорни концертни предавания, 
в телевизионни състезания, в документални филми - портрети за известни 
български оперни изпълнители. Работата му в телевизията е свързана с режи-
сьорите Хачо Бояджиев, Х. Младенов, Любен Морчев, Ангел Вълчанов, Илия 
Флоресков, Иван Комитов, Васил Керенов, Благой Стратиев, Милена Тодорова, 
Маргарита Николова и др. 

Популярните постановки от телевизионния театрален репертоар, реали-
зирани с авторската намеса на Николай Николов, са „От библиотечната лави-
ца“, „Хармониката“, „Велосипед“ от Йордан Радичков, популярната рубрика 
„Студио „Х” с „Един час преди полунощ“, филм портрет за Елена Николай, пре-
даванията за деца „Славейко – Боризмейко”, „Златната гъска” и др.
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Кино
Единственият материал за неговия творчески принос, който може да бъде 

проследен в действие, е присъствието му като костюмограф в историческите 
филмови продукции, останали завинаги в златния фонд на българското на-
ционално кино. Това са драмите „Цар Иван Шишман” (1969), „Юлия Вревска” 
(1978), „Борис I” (1985) и „Време разделно” (1988).

Годината 1969 е преломна в творческата кариера на художника Николай 
Николов. Началото на тази промяна е поставено две години по-рано (1967/68 
г.), когато получава покана от Студията за игрални филми „Бояна” да започне 
работа по проектиране и реализация на костюмното оформление на истори-
ческия филм „Цар Иван Шишман”, чиято премиера е на 29.08.1969 г. 

Филмът шества успешно по големите екрани на страната и съвсем заслу-
жено получава висока оценка от публика и от критика. Радва се на най-широ-
ка популярност, когато е излъчван многократно от Българската телевизия 
през годините. Това важи за всички филми с негово участие, излъчени на си-
ния екран.

Няколко години по-късно Николай Николов е включен като художник на 
костюмите в копродукцията „Юлия Вревска“, чиято премиера е през 1978 годи-
на по случай сто години от извоюваната българска независимост. Заедно с ру-
ския костюмограф Татяна Вадецка той е автор на костюмите на всички българ-
ски и турски персонажи, включени в епичната драма.

За историческата драма в две части „Борис I” (1985) е достатъчно филмът да 
бъде гледан. Зрителят, който следи развитието на българското историческо 
кино, ясно може да определи, че е сложен край на наивното и недобре проу-
чено костюмно оформление, каквото съществува в по-ранни премиери. 
Николов проучва музеите в България и чужбина, в които е запазен фактологи-
чен материал за конните народи и ранната християнизация на славяни и 
прабългари.

За успешната му работата във филма най-красноречиво говори надписът на 
гърба от лично подарената му фотография от режисьора Борислав Шаралиев. 
Текстът от Шаралиев гласи: „На Кольо с благодарност и уважение към таланта 
и труда му, който вложи в темелите на „Борис I” 22.4.85.” Следва подпис. 

Най-значимият принос на Николов в костюмното оформление в областта 
на българския исторически филм е епичната драма на един от най-кървавите 
периоди от българската история „Време разделно”. За да се докосне максимал-
но до правдоподобния образ от това време, той предприема командировки 
до музеите с добре запазена документална история за Оманската империя. 
Най-ползотворни за проучванията от музеите в Холандия и Сирия.

През 2015 година, по случай 100 години българско кино, публиката класи-
ра „Време разделно”за филм на всички времена. Неоспоримата заслуга за оф-
ормлението на костюмите на парсонажите е изцяло на доц. Николай Николов.
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Монументално-декоративна керамична пластика и витраж 
Наред с работата в театъра, в Академията, в киното, Н. Николов проектира 

и изработва с успех монументалната украса на няколко обекта из страната. 
Неговият избор е витраж, керамична пластика и металопластика. Керамичните 
пана, запазени до момента, са на хотел „Колхида” в Елхово, разпадащата се би-
вша библиотека на АОНСУ в София и витражите в ритуалната зала в Шумен, 
Първо СОУ „Св. св. Кирил и Методий” в Смолян, ЗММ - София и хотел „Шато 
Алпиа” в Сливен, в който Николов реализира и метална декоративна решетка 
в началото на 80-те години.

Николов участва от началото на първото Квадриенале на сценографията в 
Прага (1967, 1970, 1971 и 1976), както и на Общите художествени изложби 
(ОХИ) на секция „Сценография” на СБХ, (1965, 1969, 1973, 1977 и 1980), 
Българска сценография - декадата на Българската драма и театър в Москва 
(1969), сценографски изложби в Москва, Германия, Сао Пауло, Триенале 
„Сценография” в град Нови Сад, Югославия (Сърбия) (1966), изложбите, орга-
низирани в гр. Велико Търново по време на прегледа на историческата драма 
„Поглед към вековете” и други.

Награди
За своята дейност е награждаван на II и III преглед на историческата драма 

„Поглед към вековете” във Велико Търново (1966 и 1967).
Получава награда на Съюза на българските артисти за сценография и кос-

тюм за пиесата „По земята“. 
На XVIII фестивал на българското кино във Варна Николай Николов получа-

ва наградата за костюми от Съюза на българските художници (1984) за „Юлия 
Вревска”.

Заключение
Николов принадлежи към част от младото поколение, което навлиза в кул-

турния живот на страната в края на 50-те, продължен през 60-те, 70-те и 80-те 
години, което променя основно духовния изказ в националната ни култура. 
Предлага преосмисляне чрез един нов модерен прочит на българските исто-
рия, традиции и национална идентичност, без да ги превръща в ерзац и безсъ-
държателна амбиция за оригиналното присъствие. Друга част от творците от 
тази генерация се превръща в удобен пропагандатор на Живковата диктатура, 
(т. нар. „Априлско поколение”) и заема всички ръководни постове в областта 
на културата. 

Интерпретацията във всички области на изобразителното изкуство в 
България е избрана от младите творци като нов подход за преосмисляне на 
духовните ни ценности. Създава се един нов език на комуникация чрез търсе-
ни от младите тогава художници нови изразни средства, които не изневеряват 
на завещаното от предците ни духовно наследство. Напротив, по-експресив-
но и по-емоционално са подчертани духовните ценности чрез един нов, раз-
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личен, но много ярък и близък до душевността на българите начин. Наравно с 
новия изказ младите артисти държат да покажат своето критично отношение 
към прикривани или премълчавани истини за проблемите и абсурдните край-
ности, обърнати срещу обикновения човек, които са установени от управля-
ващата върхушка, генетично свързана с „имперския комунизъм” на СССР. Не са 
малко примерите за острата реакция на апологетите на диктаторския кому-
нистически режим срещу новите „предложения” на младите артисти, родени 
през тридесетте години. Срещу демагогията за „безоблачното развито социа-
листическо общество” младите творци реагират с „езоповия език”, превърнат 
от тях в средство за изява и знак за непримиримост.

За началото на творческите търсения на Николай Николов е важно да се 
подчертае, че с навлизането на новаторските тенденции в областта на сцено-
графията в България те придобиват категорично знаково значение. През 60-те 
и особено през 70-те години пространствените сценични решения постепен-
но се трансформират в условен декор, в който умело са вплетени условни 
пространствени елементи, подчертаващи символното, знаковото значение, 
адресирано към възприятието, което засилва сетивното преживяване на зри-
теля и провокира директно и априори, като превръща сцената в мисловна 
категория, без да пречи на действието. Напротив, подчертава го. Внушението 
за единство на действието се проектира на един търсен мисловен план, не-
мислим без една добра обща култура и предварителна образователна подго-
товка на зрителя. Тук не е достатъчно само зрително възприятие и непосред-
ственото припознаване на представяната действителност. Пространствените 
нововъведения включват триизмерни абстрактни обеми, внушително под-
чертани елементи от архитектурата или напомнящи природни материи и фор-
ми, които не объркват зрителя, а го въвеждат чрез един нов модерен подход в 
спектакъла. Преодоляват се натуралистично-илюзорните тенденции на сце-
ничните решения, като се отхвърля измамната привидност. Това спомага спек-
таклите да изглеждат стабилно, с мащабно подчертана монументално-декора-
тивна картинност, която въвлича зрителя директно в спектакъла чрез внуши-
телно символно измерение, характерно за иновативните примери от този пе-
риод във всички направления на българското изобразително изкуство.

За ранното творчество на Николай Николов може да се добие представа в 
останалите в наличност ранни проекти, съхранени в семейния архив, в които 
ясно личи, че още от началото той поддържа тезата на своя преподавател 
проф. Иван Пенков и се придържа към нея, а именно - отрицанието на вече 
отхвърлените през 50-те години традиционно-плоски живописни тенденции 
на пространственото оформление на декора. Налага постепенно една три-
мерно-пространствена декорация с една премерена образност. Николов, като 
художник, винаги държи на автономна образност, реализирана чрез индиви-
дуален подход и търсена оригинална идентичност. Каквато и задача да си по-
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ставя, обектът на неговото внимание е съобразен с определената епоха, кон-
кретната обстановка, натоварени с психологическото въздействие, подчерта-
но с определена категоричност за място, време и действие. През целия си 
творчески път той никога на изневерява на автентичната структура на изслед-
ването. Сценичните решения от този период не са просто някакви бледи пов-
торения или имитация на действителната обстановка, зададена в спектакъла. 

Първото впечатление, което остава у зрителя, когато разглежда проектите 
му, е лекотата, с която е овладяно сценичното пространство, и веднага ясно 
проличава обиграемата площ. 

Неговият изказ е пределно ясен, премерен, категоричен, изведен прециз-
но до най-малкия детайл. Във всички негови пространствени проекти ясно 
личи една чиста, пределна, ненатрапчива линия, която очертава формата и 
детайлите, синхронно разположени в категорично, последователно, планово 
разпределение. Линията, която задава правилото, е основният градивен еле-
мент, субстанция във формобразуването на неговите идеи. Чрез подчертаната 
линия авторът по недвусмислен начин внушава архитектонична единност, 
която обуславя хармоничното структуриране на изследвания обект, приведен 
в едно стройно цяло, независимо дали е човешка фигура или пространство. 
Тази характеристика ярко личи в проектите му за костюми, пространствените 
цветни решения, както и в свободните рисунки и скици. Примерите от този 
период са „Албена” (1963) и „Деспот Добротица” (1963), „Мария Тюдор” (1966) 
на Врачанския театър, „Боян магесник” (1972), „Присъдата” (1973) на Държавен 
театър – Силистра.

Линията като изразно средство в проектите му за костюми за драматичен 
и телевизионен театър, както и за игрално кино, е основна стилистична особе-
ност. Тя отчетливо извежда психологическия ефект на силуета на героя, него-
вите характерни черти, костюма, аксесоарите и задължителното подчертава-
не на материята им. Понякога Николай Николов използва линията като гра-
фично средство, за да изпъкне експресията на общата форма и детайлите на 
личността и облеклото117. На други места залага на петното, с което, третирано 
по различни начини, подсказва разнообразни видове материи. „…голяма 
роля играе и подбирането на материята за съответната дреха. Това еднак-
во важи за всяка театрална или кино дреха, но особено се налага при филмови-
те, където в едрия детайл, хванат от камерата, фактурността на дреха-
та, нейното точно подбиране, звучността ѝ118 не като банална всекидневна 
материя ще спомогне най-вече за историческото отдалечаване на трети-
раното действие и неговите герои“.119 Дори и така да е, линията, петното и точ-
ният рисунък са корелацията на изследвания обект.

117 Проекти за костюми за филмите „Време разделно”, „Борис I”
118 Николов, Н. „ЗА КОСТЮМИТЕ бележки на доц. Николай Николов“ (машинопис), архив на сем. Николови.
119 Пак там. Бел. К. Д.



229

В своите бележки, озаглавени от самия него „За костюмите“, съхранени в се-
мейния архив, Николов разкрива опорните точки при проучване, проектиране и 
изпълнение на костюмите за театър, телевизионни продукции и кино. Записките 
му започват със следното въведение: „В представените костюми за пиесите 
„Мария Тюдор“ и „Албена“ и филмите „Иван Шишман“ и „Сам сред вълци“ 
(“Глутницата“) и тяхното проектиране съм се ръководел преди всичко от едно 
основно и според мен най-важно начало: индивидуалността и психологическата 
специфичност на оформявяното действащо лице, неговото своеобразие в об-
щия персонаж, външното му възприемане като цвят, силует, физическа харак-
терност, материалностната особеност на костюма му и възприемането и 
от дистанцията на салона (зрителната зала). Всяко действащо лице е отде-
лен човешки характер, отделна душевност, един малък свят, който трябва да 
се хване и да се поднесе в неговата най-конкретна и пределно ясна форма.

Втората основна линия в моите търсения в костюма, това е историческа-
та особеност, застъпена в пиесата, и доколко тя позволява свободно интер-
претиране или изисква едно по-точно спазване на епохата и нейното трети-
ране, съобразено с драматургическия материал със и в разнообразието на ко-
лоритната характерност на епохата и индивидуалността на героя.“120

Очевидно е, че авторът има върху какво да стъпи. Тайната на успешните му 
реализации е не толкова тайна, а богат натрупан опит. Неговите думи, записа-
ни в бележките „За костюмите“, звучат като неписан учебник, но ясно очерта-
ват нивото на преподаване на една такава сложна материя, каквато е оформ-
лението на театралния и филмовия костюм. Който и абзац да бъде взет под 
внимание от записките му за историческия костюм, той звучи като природен 
закон, например:

„Актьорът може да действа в една полуреалистична среда, в една условна 
обстановка, но неговото слово, неговото действие, жест и сценичният му 
живот изобщо ще бъде далеч по-убедителен и завладяващ, ако е подкрепен от 
една солидна, вярна исторически и психологически костюмна аргументация, 
подкрепян от онова, което кара и самия актьор да се откъсне в сценичното 
време от реалността на своето съществувание.“

„Един исторически персонаж, поради своята отдалеченост от съвремие-
то, винаги може да подведе към по-свободно измисляне и интерпретиране, но 
той винаги трябва да звучи и да се възприема убедително, реално с чувство 
на историческа правда пречупена през театралната призма и станала вече 
театрална правда, станала изкуство, а не етнография.“121

След тежко боледуване на 14 септември 2005 г, . Николай Николов завърш-
ва житейския си път и по негово желание той остава завинаги сред любимите 
си Сини камъни.

120  Пак там. Бел. К. Д.
121 Пак там. Бел. К. Д.
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Неговото творческо наследство остава без промяна - живо чрез киното, 
чрез множеството съхранени идейни проекти и творби, чрез спомените на 
признателните, докоснали се до неговата личност. Запазените примери от 
това наследство очертават границите на спокойствието за една добре свър-
шена работа.
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ТЕХНИкО-ТЕХНОЛОгИЧНО ПРОУЧВАНЕ 
НА ПОдОВИ мОзАйкИ ОТ ЕПИСкОПСкАТА БАзИЛИкА 

НА ФИЛИПОПОЛ
Елена Н. Кантарева-Дечева; Райна Д. Дечева

research on the technology (materials) and 
techniques of the floor mosaics from the episcopal 

Basilica of philippopolis
Elena Kantareva-Decheva, Rayna Decheva

Резюме
През 2017 г. по време на извършване на теренната консервация на мозаечните 

подове на Епископската базилика се предприе детайлно проучване на тяхната 
стратиграфия. Основна цел на проучването беше изследването на технологията и 
техниката на изпълнение на мозайките и изясняване на тяхната периодизация. 
Докладът представя първоначалните резултати от анализа на градежа на моза-
ечните подове и използваните материали.

Abstract
In 2017 a detailed stratigraphic research was carried out during the on-site conservation 

of the mosaic floors of the Episcopal Basilica. The main purpose of the research was to investi-
gate the mosaic laying techniques and materials as well as to specify their construction peri-
ods and phases. The paper presents the preliminary results of the study undertaken on the 
mosaic floors construction and materials.

В периода юни – декември 2017 г. по време на извършване на теренната 
консервация на мозаечните подове на Епископската базилика, се предприе 
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детайлно проучване на тяхната стратиграфия. Основна цел на проучването 
беше изследването на технологията и техниката на изпълнение на мозайките 
и изясняване на тяхната периодизация. Във всички, разкрити до момента по-
мещения от базиликата, бяха извършени сондажи за проследяване в дълбочи-
на на стратиграфията на мозаечните подове. Подготвени бяха проби за анали-
зи на тесери и хоросани за установяване на използваните материали и после-
дователността и начина на изграждане на мозайките.

В резултат на извършеното проучване се установи, че в почти всички по-
мещения с мозайки има три пода, положени един върху друг. Въз основа на 
направения стратиграфски анализ на мозаечните подове на базиликата се из-
веде следната най-обща периодизация на тяхното изграждане: Първият под на 
базиликата е изграден от розов хоросан в техника opus signinum, terminus post 
quem, за чието полагане е открита в него монета на император Лициний I (308-
324). Вторият под на базиликата е изграден от мозайка в техника opus tesselatum, 
полагана на няколко етапа между средата на ІV и началото на V век. Първа е по-
ложена мозайката в централния кораб, а впоследствие са изграждани мозаеч-
ните подове в двата странични кораба, апсидата, нартекса, портиците и поме-
щенията на южния портик. Третият под на базиликата покрива по-ранните мо-
зайки. Изграден е от мозайка в техника Оpus tesselatum между края на V и първа-
та половина на VI век. Изключение правят подът на презвитерия от този период, 
който е настлан с мозайка Оpus sectile, и помещенията на южния портик, в които 
мозайката не е била подменена.

Фиг. 1 Трите пода в северния кораб
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Изграждането на подовете на базиликата и носещата основа на мозайките 
като цяло са направени в съответствие с технологичните изисквания, задъл-
жителни за римската мозаечна техника, но в конкретния случай се наблюда-
ват някои различия от общоприетата технология. Тези специфични различия 
са обусловени от няколко основни фактора. Първо, това е последователното 
полагане на три пода един върху друг, второ, неедновременното изграждане 
на долния мозаечен под в различните помещения и трето, участието във все-
ки един етап на няколко отделни ателиета (екипи художници-мозаисти), вся-
ко със свой стил на работа, технологични похвати и предпочитани материа-
ли. Поради това стратиграфията на подовете в отделните помещения на бази-
ликата е различна като начин и последователност на полагане на слоевете и 
използвани материали. 

Подът на централния кораб е изграден върху добре трамбована пръст, 
следвана от статумен от обли камъни с дебелина 25 - 30 см., върху който е 
нанесен светъл на цвят хоросанов слой с дебелина от 8 до 10 см., оформен на 
повърхността си като под тип opus signinum с вместени в него без определен 
ред (на случаен принцип) бели и черни тесери с различна големина. Върху 
него следва 4-5 см. розов хоросанов слой с дребни парчета керамика, с който 
е положен първият мозаечен слой, изпълнен в техника opus tesselatum. Върху 
първия мозаечен под се наблюдава слой от пепел, въглени и пръст, следван 
от пълнеж с варираща дебелина (0-30 см.) от камъни, натрошени тухли, друга 
керамика и дори фрагменти от натрошена мозайка, който свидетелства за ни-
велиране на подовото ниво, извършено още в античността. Върху него е на-
несен изравняващ хоросанов слой (rudus) с натрошена керамика с дебелина 
5-8 см., следван от по-фин хоросанов слой (nucleus или/и setting bed/supra 
nucleus), с който е реден мозаечният набор на втория мозаечен слой отново в 
техника opus tesselatum. Двата хоросанови слоя са доста близки и трудно мо-
гат да бъдат разграничени.

Долният мозаечен слой е изпълнен с по-едри тесери с размери между 1, 7 
и 2 см. в три цвята – бял, черен и охра. Тесалатумът на горния слой е изпълнен 
с по-малки тесери от естествен камък с размери на лицата между 0, 8 и 1, 5 см. 
и по-богат цветови диапазон в седем цвята с по няколко нюанса на цвят (бял, 
охра, червен, кафяв, сиво-син, зелен и черен).
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Фиг. 2 Стратиграфия на мозаечните подове в централния кораб

Подът на презвитерия в първия период е настлан с Opus signinum 
(cocciopesto), а през втория е положена мозайка в техника Opus sectile. От 
тази мозайка се откри на място само един фрагмент и добре запазени отпе-
чатъци и единични плочки върху подложния хоросан, по които може да бъде 
възстановена композиционната схема.

Мозайката, положена в апсидата, също има три периода на градеж, през 
които се запазва оформеният своеобразен деамбулаторий, обхождащ презви-
терия от изток. И в двата мозаечни пода много ясно се наблюдава краят на 
пода в апсидата и границата му със структурата на презвитерия. В хоросана 
между двете мозайки се откриха следи от пепел, пръст и оловни пластини, 
вероятно части от кандила или кадилници.

Фиг. 3 Разкритият под Opus sectile в презвитерия
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Градежът на южния кораб като последователност е сходен с този на цен-
тралния, но се наблюдават някои различия в използваните материали и из-
пълнение. Статуменът, с дебелина 15 – 20 см., е изграден изцяло от тухли, вър-
ху него е нанесен хоросанов слой с тухлен (керамичен) пълнеж, светло розов 
цвят и дебелина, варираща между 8 и 10 см., който на повърхността си е офор-
мен като под тип cocciopesto. Върху него са нанесени два хоросанови слоя, 
първият с по-светъл цвят (rudus), а с втория по-розов на цвят (nucleus) са реде-
ни тесерите на долният мозаечен слой. Между долния и горния мозаечен под, 
подобно на централния кораб, се констатира слой от пепел и пръст, следван 
от пълнеж с варираща дебелина (0-20 см.) от дребни камъни, натрошени тухли 
и фрагменти мозайка от долния слой, който отново свидетелства за нивелира-
не на подовото ниво, извършено още в античността. Върху него е нанесен из-
равняващ хоросанов слой (rudus) с натрошена керамика с дебелина 5-8 см., 
следван от по-фин хоросанов слой (nucleus или supra nucleus), с който е реден 
мозаечния набор на втория мозаечен слой. 

След демонтиране на мозайката от горния слой и разкриването на долния, 
се констатира голям участък от повърхността на мозайката, покрит с плътен 
бял налеп от калциев карбонат с дебелина до 0, 5 см.

Тесалатумът на двата пода е реден в техника opus tesselatum с тесери от 
естествен камък с размери на лицата между 0, 5 – 1, 5 см. Мозаечният набор на 
долния слой е характерен с изключителната си цветност – използвани са тесе-
ри в осем до десет цвята с по няколко нюанса на цвят (бял, охра, розов, червен, 
кафяв, кафяво-виолетов, син, светло зелен, тъмно зелен и черен), докато в гор-
ния са използвани шест – седем цвята. 

Фиг. 4 Стратиграфия на мозаечните подове в южния кораб

В северния кораб градежът на пода повтаря този на южния с някои малки 
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различия в статумена и хоросана на долния мозаечен под. Статуменът, с дебе-
лина 20 – 25 см., е изграден от обли камъни, следвани от слой натрошени тух-
ли, керемиди и дребни мраморни късове. Следва хоросанов слой с натроше-
на тухла, розов на цвят, с дебелина 8 – 10 см., чиято повърхност е изгладена и 
оформена като под тип cocciopesto (opus signinum). Върху него на места се на-
блюдават следи от овъгляване и отпетачатъци от стъпки. Следва слой от ро-
зов хоросан nucleus с дебелина 4 – 5 см., с който е положена мозайката от до-
лния слой. Върху него отново се констатираха следи от овъгляване и слой от 
пепел и пръст, покрит с нивелиращ пълнеж с дебелина (0-10 см.), изграден от 
сравнително правилно подредени тухли и дребни късове цветни камъни 
(охра, зелен, черен), изходен материал за тесери. Нивелиращият слой е израв-
нен със слой розов хоросан (rudus) с дебелина 5 – 8 см., следван от по-фин 
розов хоросанов слой (nucleus или supra nucleus), с който е редена мозайката 
на втория мозаечен слой. Върху някои от разкритите участъци от долния слой 
отново се наблюдава бял налеп, покриващ мозаечната повърхност.

Използваната техника при полагането и на двата мозаечни пода е отново 
opus tesselatum, изпълнена с тесери от естествен камък в шест – седем цвя-
та. Тесерите от мозаечния набор на долния под са с по-малък размер от 0, 5 
до 1 см, докато тези на горния под са със среден размер на лицата от 0, 8 до 1, 
5 см. В някои изображения на птици от горния слой са изпозвани ограничено 
количество смалтови тесери, оцветени в жълто, червено и синьо. 

Фиг. 5 Стратиграфия на мозаечните подове в северния кораб

Градежът на пода в нартекса има същата последователност като описаните 
по-горе: статумен, изграден от сиенитни камъни; хоросанов под, офрмен като 
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Cocciopesto (Opus signinum), следван от два мозаечни пода, положени един 
върху друг. Първоначалните проучвания в нартекса не показаха наличието на 
долен мозаечен слой, но при по-обстойно наблюдение и направени допълни-
телни сондажи се констатира по-ранна мозайка, но само в два ограничени 
участъка. Разкритата мозайка е с отслабена структурна здравина и силно раз-
рушена хоросанова подложка, ронеща се като пясък. Вероятно при нейното 
полагане са използвани некачествени материали или не са спазени техноло-
гичните изисквания, което е довело до нейното бързо разрушаване и необхо-
димостта от подмяна с нова мозайка. Това обяснява по-ранното полагане на 
горния мозаечен под в нартекса и неговите композиционни и стилови разли-
чия в сравнение с горната мозайка в наоса. 

Фиг. 6 Стратиграфия на мозаечните подове в нартекса

В двата портика на атрия – северен и южен, отново се наблюдават два по-
следователно изградени мозаечни пода. Горният мозаечен под на южния ко-
раб е отделен от терена при предишна реставрация и за съжаление не е дос-
тигнал до нас. Документиран е, описан и публикуван от първия проучвател на 
базиликата. През 2015 г. след отстраняване на хоросана се разкри долният 
мозаечен под на портика. Мозайката е положена върху статумен от обли ка-
мъни и два слоя хоросанова подложка – Rudus и Nucleus.

Подовете на помещенията, прилежащи към южния портик, са били покри-
ти с мозайка, която е била демонтирана още през 80-те години. Част от мозай-
ката от едното помещение е запазена, прехвърлена на нова основа и се нами-
ра в хранилището на РАМ Пловдив. През 2016 г. след отстраняване на хороса-
на под отделената от терена мозайка се установи, че в двете помещения няма 
друг мозаечен под. Стратиграфските проучвания показват наличието на стату-
мен от два реда обли камъни, изравнени с хоросанов слой Rudus и последващ 
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хоросанов слой Nucleus, в който са полагани тесерите. Наличието на един мо-
заечен под в двете помещения най-вероятно е обусловено от запазването на 
неговата цялост и ниво (нивелация), без да се е наложило изравняване и/или 
тяхната второстепенна функция в базиликата. Наблюденията върху технико-
технологичното, композиционно и стилово изграждане на мозайката опреде-
лят, че тя принадлежи към първия строителен период, т.е. към долния под на 
базиликата.

От първоначалното разкриване на базиликата до днес, за определянето на 
вида, състава и структурата на използваните материали за изграждането на 
мозаечните подове, са направени редица лабораторни изследвания. 
Анализите на тесери и хоросани през 80-те години на миналия век са извър-
шени от Централна изследователска лаборатория към НИПК и Геоложко пред-
приятие за лабораторни изследвания. За определяне състава и структурата на 
хоросаните и тесерите са използвани рентгеноструктурен и петрографски 
анализ. През 2017 г. проби от хоросан и тесери бяха изследвани отново. 
Използвана е съвременна методология, включваща рентгенодифракционен 
анализ XRD, елементен анализ чрез сканиращ електронен микроскоп SEM, 
рентгенова спектроскопия EDS, поляризационна микроскопия и други. 
Обобщените резултати от направените изследванията са следните:

Хоросани: цветът на хоросаните е бледорозов, характеризират се със 
здрава спойка между компонентите, за свързвател е използвана гасена вар, а 
пълнителя се състои от по-дребни и по-едри парченца тухла (до 20 мм), едро 
натрошени мраморни късове и несортиран, силно вариращ по размери неза-
облен пясък. Използваната вар е изпечена от много чиста суровина, получе-
ният CaO на първия етап е бил обработен с вода в недостатъчно количество 
по метода на получаване на т.н. „прахообразна вар”, за което свидетелстват 
наличието на многобройни обособени „варови бучки”. Пясъкът в състава на 
хоросана е с местен произход с плагиоклаз, кварц, калиев фелдшпат, биотит с 
мусковитов състав. Тухлените парченца, силно хетерогенни по размери, пре-
обладават и като количество, и като размери в общия обем на пълнителя. 
Последните анализи показват, че пясъкът и парченцата тухла са използвани 
като инертен пълнител, докато за осъществяване на хидравличните реакции 
се разчита на специално подготвена изкуствена поцоланична компонента от 
фин тухлен прах. Изследваният материал е достигнал настоящето без видимо 
влошаване и неговите качества по никакъв начин не са нарушени, показва 
силна адхезия между частиците и висока твърдост и устойчивост на механич-
ни въздействия. 
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Фиг. 7 Общ вид на хоросана с ясно различими парчета тухла, пори и пясъчни зърна; 
 кръстосани николи; маркер 0, 5 мм (Т – тухла; П – пори; Q – кварцов агрегат

Тесери: използваните тесери и в двата мозаечни слоя са от естествен ка-
мък с местен произход, а цветовият им диапазон варира от три до десет цвята 
в различните мозайки. За белите тесери са използвани мрамори и варовици 
от Родопите – бластокатаклазиран, катаклазиран, брекчиран мрамор и орга-
ногенни варовици. Жълтите тесери са определени като вторичен кварцит с 
андезитов състав, червените и розовите тесери са от алунитов вторичен квар-
цит. За червено и оранжево са използвани и тесери от тухла и керамика. 
Светлозелените тесери с ярък и наситен цвят са изградени от епидозит с мес-
тен произход – Лауттепе, с.Храбрино, а по - тъмнозелените и не толкова ярки 
тесери са от серпентинит. По-светлокафявите тесери са определени като гли-
нясал варовик, а други като вулкано-седиментна скала. За черно са използва-
ни серпентинит и гнайс.

Все още остава дискусионен въпросът за наличието на подове тип Opus 
signinum/Cocciopesto и дали те не са част от подготвителните слоеве на първия 
мозаечен под. До момента аргументите, че те се явяват като първи под на ба-
зиликата във всички помещения, са изведени на базата на направените техно-
логични и стратиграфски наблюдения. На първо място, това е наличието на 
различни технологично и стилистично изпълнени мозайки от долния слой в 
централния кораб и другите помещения, които не могат да бъдат обяснени 
единствено с участието на няколко екипа мозаисти. Възниква въпросът ако 
мозайката в централния кораб е положена първа, какви са били подовете на 
останалите помещения, тъй като други подови настилки не са констатирани? 
В този смисъл подът тип Opus signinum е единственото логично обяснение за 
наличието на мозайки с различни фази на изграждане, показващ, че първона-
чално целият ресурс е бил насочен към построяването на мащабната и внуши-
телна сграда на базиликата, и за да започне тя да функционира, са положени 
хоросанови подове, които в сравнение с мозаечните са по-лесни, по-бързи 
по-евтини за изпълнение. В последствие, когато са били набирани средства, 
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поетапно са полагани мозайките в страничните кораби и другите помещения. 
Други аргументи за определянето на пода като Opus signinum са: Първо, кон-
статираните следи от овъгляване, пепел, отпечатъци от стъпки и най-общо 
казано – следи от експлоатаця на пода. И второ, това е видимото изглаждане 
на повърхността, водещо до липсата на адхезия на хоросановия слой Opus 
signinum с хоросановите слоеве върху него, с които е положена първата мо-
зайка. Такава липса на технологична култура не е присъща на мозаистите от 
това време, които са имали дълбоки познания за материалите и същността на 
технологичните процеси и не биха направили технологична грешка или ком-
промис. Трето, това е видимата разлика в състава и структурата на този хоро-
санов слой, но това престои да бъде окончателно установено от лабораторни-
те анализи.

заключение
Технико-технологичното проучване и документиране на мозаечните по-

дове по време на тяхната реставрация осигурява важни сведения за последо-
вателността и начина на тяхното полагане, за използваните техники и органи-
зация на работа, за вида и свойствата на използваните материали. 
Проследяването и анализът на вариациите в стратиграфията на подготвител-
ните слоеве и състава на хоросаните, размерите и начина на изработка и ре-
дене на тесерите допринасят за изясняване на строителната периодизация на 
сградата, извършваните преустройства, обновявания и реконструкции.

Изследванията на хоросана и тесерите показват, че технолозите от антич-
ността са притежавали дълбоки познания за същността на процесите и са вла-
деели богат арсенал от технически умения за достигане на желания резултат, 
ползвайки местни суровини. Лабораторните анализи спомагат за изясняване 
поведението на материалите във времето и настъпилите в тях изменения под 
влиянието на различни разрушителни фактори, което допринася за определя-
не на стратегия и методология за тяхната реставрация и опазване.
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АдОЛФ АПИА,  
ПъРВИ ПРОЯВЛЕНИЯ НА мОдЕРНИЯ ТЕАТъР

Димитър Л. Воденичаров
Анотация
Адолф Апиа, първи проявления на модерния театър. Статията коментира 

творчеството на Адолф Апиа, като се фокусира върху постановката „Орфей и 
Евридика“ на Кристоф Вилибалд Ритер фон Глук, реализирана 1912 година на експе-
рименталната сцена на института Хелерау. 

Ключови думи: модерен театър, Адолф Апиа, Емил Жак-Далкроз
Annotation
Adolph Apia, the first manifestation of the modern theater. The article commented on the 

work of Adolph Apia, focusing on Christophe Willibald Ritter von Gluck’s “Orpheus and 
Eurydice“, performed in 1912 on the experimental scene of the Hellerau Institute.

Key words: modern theater, Adolph Apia, Emil Jacques-Dalkroz

Критическата литература, посветена на Апиа, се появява с началото на 
неговата теоретическа и практическа кариера, възприет е от съвременниците 
си като автор, достоен за академично внимание. Още първият му спектакъл е 
отбелязан от професионалните издания, а теоретичните му работи се 
анализират и оценят от професионалната общност. Театралните концепции на 
Адолф Франсоа Апиа (1.09.1862-29.02.1928) имат фундаментално значение в 
теорията за синтез на изкуствата – универсална теория за театър, подходяща 
както за музикална драма, така и за драматичен спектакъл. В основен вид като 
сценографски ескизи, режисьорски решения и теоретични трудове творчест-
вото му оказва влияние върху Крейг, Жак-Далкроз, Мейерхолд и други негови 
съвременници. 

Въпреки френско-италианския му произход, в културно отношение Апиа е 
по-близък до Германия (в дома му музиката на Вагнер се знае наизуст). 
Получава архитектурно, а по-късно и музикално образование в консервато-
рии в Женева, Париж, Лайпциг и Дрезден. Получените театрални впечатления 
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в Байройт и познанството му с Хюстън Стюърт Чембърлейн подтикват Апиа 
към търсене на нови методики във визуална конструкция на спектакъла, ин-
терпретирайки Вагнеровите драми.

Запознавайки се с „Постановка на Вагнерова драма”, Козима Вагнер пише 
до общия им познат Чембърлейн: „по отношение на партитурата всичко е 
вярно, а останалото – толкова погрешно, че изглежда детинско...Допускам, 
че важността на работата е в това, което касае техническата страна и в 
частност – осветлението. Но...ако в това има проблясък на електрическа 
светлина, то тя е прекалено ослепителна”. Категорично е убеждението ѝ, че 
концепцията, предложена от Апиа, не подхожда не само за Байройт, но и за 
цяла Германия.122 Нещо повече, както по-късно узнава самият Апиа, тя сравня-
ва ескизите му към „Рейнско злато“ с пустинните ледени простори от 
Северния полюс.123 Разривът в отношенията им ще върнат Апиа към ефективна 
работа по Вагнерови произведения едва през 1923, когато поставя „Тристан и 
Изолда” на сцената на Ла Скала в Милано и през 1924-25г. „Рейнско злато” и 
„Валкюри” в Базел.

Творчеството му може да се раздели на следните етапи:
– от 1892-1897 – „ Постановка на Вагнерови драми” (бележки към „Пръстена 

на Нибелунгите”, постановъчна форма и цветни ескизи) и „Музика и 
постановка”(Теоретични принципи. Сценична илюзия. Актьор. Светлина.) 
1900-1904 – програмни статии и първи постановъчен опит. Реализация на 
„Кармен”– салон на графиня Де Беарн.

– от 1906-1914 – сътрудничество с Емил Жак - Далкроз – постановката на 
„Орфей” по случай празника на института в Хелерау.

– посветен на „ефективната” постановка на Вагнерови драми, Милано и 
Базел.

В обстановка на социални и политически кризи през 80–90 г. на XIX-ти век 
за френските символисти музиката на Вагнер става обединяващо начало. 
Оценявайки противоречията между символизма на музикалната драма и илю-
зионистките маниери в сценичните реализации от традиционните оперни са-
лони, постановките в Байройт стават доминиращи „шаблони”, които завладя-
ват и Парижките оперни сцени. Афиширайки се като последователен вагнери-
анец, Апиа пръв повдига глас против смешното и вулгарното в байройтските 
инсценизации. Възприемайки Вагнеровата концепция за театър – въплътена в 
музикално-поетичната драма, той разработва на нейна основа сценографски, 
светлинни и пластични модели на универсално сценично действие. Развива 
Вагнеровия театър в условията на създаващото се режисьорско изкуство. 
Теорията си Апия формулира в „Постановка на Вагнеровата драма”, 1892 г. и „ 

122  Ульянова, А..Адольф Аппиа: театр пространства и света. Санкт-Петербургская государственая академия театрльно-
го искусства. 2011.. Писмо на Козима Вагнер до Чембърлейн Х. С.(13 май 1896) CosimaWagner und Houston Stewart 
Chamberlain im Briefwechsel, 1888-1908. c.22

123 Пак там. Volbach, W. R. Adolphe Appia.Prophet of the Modern Theatre. A Profile. Middletown. 1968. с.23
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Музика и постановка” 1895–1897г. Във встъпителните думи в „Постановка на 
Вагнеровата драма” (издадена в ограничен тираж – 300 екземпляра) Апиа се 
обръща към „просветения читател”, запознат с Вагнеровата драма и нерав-
нодушен към съдбата на съвременния театър. Проблемът за възприемането 
на Вагнеровия театър от обикновения зрител остава докрай неизменно акту-
ален. Още в ранните си работи той намира път за решение, като на първо мяс-
то настоява за връщането на Вагнеровите драми от концертните салони на 
театрална сцена, със съответната по дух сценична атмосфера.

Универсализмът на Вагнеровите драми се заключава в единството на ми-
тологична основа, поетическа форма и музикална структура. Ранните тълкува-
тели на Вагнеровия Gesamtkunstwerk считат, че изходната база за синтеза на 
изкуствата трябва да бъде именно драмата. Апиа заема много по-задълбочена 
позиция, като според него синтезът не произхожда от античния синкретичен 
образец, а от музикалната основа на всички изкуства.

Теоретичните принципи, изложени от Апиа в „Музика и постановка”, ко-
ментират пътя за визуализация на музиката в драматургичната форма: „музи-
ката, носеща се в пространството, намира материалната си форма посред-
ством светлината”. Целта на театъра е драматичното преживяване. Но то се 
случва не на сцената, а в душата на зрителя под въздействието на онзи драз-
нещ сетивата ритъм, който зрителят възприема с помощта на зрение и 
слух. Затова сцената трябва да бъде устроена така, че оптичните и слухо-
вите впечатления да се предават на външните сетива на зрителя, а по този 
начин и на неговата душевност с постоянство и непрекъснатост.124 В това 
отношение релефът на пространството се разглежда като най-целесъобраз-
ната форма, и то не само по отношение на зрението, но и на слуха.

В предложената йерархия на елементите – пространство, светлина, живо-
пис – последният без съмнение притежава най–голяма условност, но сама по 
себе си живописта на сцената е неспособна да разкрие каквато и да било екс-
пресивна реалност и губи значимост при намесата на останалите сценични 
материали. Феномен, който присъства на театралната сцена още от Ренесанса 
– изкушени от перспективното изображение на илюзорно пространство вър-
ху равнина, театралните живописци игнорират пластичната Римска сцена по 
Витрувий и се ограничават с двуизмерно изображение, нямащо логичен кон-
такт с живия актьор. Съществената цел на рисувания декор е да представи на 
очите това, което актьор, пространствено оформление и осветление не могат 
да направят. Ако живописният декор има такава преувеличена важност, то е 
само защото зрителите са се нуждаели от помощта, която той може да им 
предостави.125 В самото начало на кариерата си Апиа впечатлява привикна-
лия на естетиката на майнингенците Волконски на Манхаймската театрална 

124  Appia, A. Lamiseenscene du drame wagnerien.Oeuvrescompletes. с.261
125  Пак там.
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изложба:.. Най - изявените „мечтатели”в изложените проекти – Крейг и 
Апиа... Водещият стремеж на тези художници може да се характеризира като 
поход против декораторите живописци...отхвърляне на живописната илю-
зорност...по-малко изображения, повече пространство за въображение, тех-
ните проекти са намек „нека зрителят допълни”126 Не скрива и удивлението 
си, че нито един театър в Европа не се е възползвал от техните възможнос-
ти, особено от тези на Апиа.127

Сътрудничество с Емил Жак - далкроз
В началото на XX век възникват множество танцови направления и школи. 

Появяват се тъй наречените „босоножки”, начело с Айсидора Дънкан, светлин-
ните илюзии на Лой Фулър и Руфи Сен-Дени и други, всички увлечени по риту-
алния танц от античните и източните култури, както и теоретици на сценичния 
жест - Франсоа Делсарт, Жорж Демени и Емил Жак – Далкроз. Последният се 
опитва да изрази елементите на музикалната тъкан чрез движение и жест на 
базата на античната „евритмия”(от гр. „прекрасен ритъм” – съгласно Платон - 
духовен порядък, установен от тялото), за да се достигне до „зрима музика”. 
Понятие, което определя и сценографските търсения на Апиа – създаване на 
„зрима музика” посредством пластичен ритъм в пространството. Близостта на 
идеите се потвърждава и от факта, че редица изследователи правят аналог с 
цитати от живописта. М. Бабле-Ан прави паралел между „Танц” на Матис, 
„Евритмия” на Фердинанд Холдер и ритъма в „зрима музика”. Кандински ко-
ментира колорита на „Танц” като вътрешни живописни ноти, звучащи хармо-
нично като математически формули.128 Изследователката на „далкрозовския” 
период на Апиа А.Л.Бобильова се съгласява с Бабле-Ан, когато, 
анализирайки„Танц” на Матис, пише: „ритмическата организация на цялата 
картина, кръжащите фигури, обединени от ритъма на вътрешна музика, из-
разяващи в танц първородната си човешка същност, радостното им родово 
единство, всички тези идеи на художника са изключително близки със стре-
межите на Апиа и Далкроз”.129

Но картината на Матис изобразява спонтанен порив, произволно движение, 
а Далкроз – напротив - е далече от произволности, ритмическата му гимнастика 
е математически изчислена и логична. Това е и причина противниците на „дал-
крозовската ритмика“, които съдят за нея по впечатления от танцови уроци, да 
отхвърлят методиката. Михаил Фокин я нарича „ритмическо суеверие”.130

Запознавайки се практически със системата на Далкроз, в периода 1906-
1908 г. Апиа публикува статиите „Завръщане към музиката” и „Ритмически 

126  Волконский, С.М. Отлики театра. Об обстановке. 1914. с.35–36.
127 Пак там. с.36.
128  Кандински В. За духовното в изкуството. ЛИК.С.1998. с.44.
129  Бобильева А. Л. Хозяин спектакля: Режиссерское искусство на рубеже XIX-XX веков. М., 2000. с.84-85; коментар на 

М.Бабле-Ан за инсценизацията „Орфей” в Хелерау.
130  Фокин М. М. О ритмическом суеверии//Фокин М.М. Против течении. Л., 1981. с.314-316.



244

опит”. Осланяйки се на постулатите на Далкроз, той определя изкуството, 
което смятаме за най-екзалтиращо, като неотделима част от човешката 
органика; то може да бъде пластически изразено чрез системата евритмия и 
логично да се завърне в пространството и времето на сцената.131

През същия период публикува статиите „Бележки за театъра” 1908, „Стил и 
солидарност” 1909, „Ритмическата гимнастика и театър” 1911, „ За костюма в 
ритмическата гимнастика” 1912. Показателна във връзка със замисъла на пос-
ледващата постановка „Орфей и Евридика“ е статията „Бележки към театъра”, 
която има характер на откровено обвинение към съзерцателния и безучас-
тен зрител. Съгласно Апиа пътят към живото изкуство е чрез завръщане към 
музиката и противопоставяйки понятията участие и безучастие, допълва 
ранните си байройтски идеи за единство в изживяване на представлението.

За годишния празник на Института в Хелерау през 1912 г. е избран втори 
акт на „Орфей”, а през 1913 е поставено цялото произведение.

Авторите са се стремили да достигнат антично триединство на поезия, 
танц и музика, осмислени и съотнесени към Вагнеровата програма за синтез, 
но обединени от динамиката на визуален ритъм. Апиа разполага изпълните-
лите „послойно” по хоризонтални терени и стълбища, като ноти от нотен лист 
- има видимост към всеки един от танцьорите. Достатъчно е да се отстрани 
един от тях и цялостта на етюда ще се разпадне.132 Този прецизен ритъм въз-
питава чувствителност към пространствените измерения, съответстващи на 
музикалното развитие. За Апиа човекът на сцената – актьорът, е мерило за 
всичко и основен пространствен ориентир при възприемане на триизмерна-
та среда от зрителя.

За да отстрани границата между зрителната зала и сцената, Апиа се въз-
ползва от построената вече осветителна система на Александър Залцман - не-
познато до момента сценично осветление, базирано единствено на дифузна 
светлина. Всъщност това като метод е циклорама на Фортуни, в случая инста-
лирана в прав обем и с доразвита електрическа система, 133 в зала с размери 46 
м, ширина 19 м и височина 12 м, покрита от осветителната инсталация от хиля-
ди лампи, скрити зад импрегнирано с восък платно. Конструкцията обгръща 
целия обем на залата, включително стената зад зрителите. Тъканта филтрира и 
разсейва светлинния поток и целият обем постепенно се изпълва със светли-
на. Светлосянъчната рисунка изчезва, липсва и традиционният контраст меж-
ду затъмнена зрителна зала и осветена сцена. Управлението на източниците е 
обединено в отделни секции и се контролира на цветни пояси с различна сила 

131  Ульянова А. Адольф Аппиа театр пространства и света с.60. цит. По Appia, A.Retouralamusique// AppiaA.
Oeuvrescompletes. T.3. с.33.

132  Ульянова А. Адолф Аппиа театр пространства и света.с.81.
133  Циклорама на Фортуни-подразбира се от термина- е полусферична конструкция предназначена за сцена кутия. 

Залцман се възползва от нестандартното за театър пространство в Халерау и затваря целия обем на залата. Технологията 
на монтаж на осветителните тела е същата, като при Фортуни.
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и интензитет - от общо дифузно и сумрачно до пълно „бяло”134. Източниците на 
светлина са визуално неопределени, което създава усещане за „матова свет-
лина”, обляла сценично пространство, готово да приеме актьора в себе си. За 
ефекта от видяното Волконски пише: Още една сила, освен човека и музиката, 
взе участие в този спектакъл. Който не е видял, не може да си представи как-
во дава участието на светлината в общата сценична динамика. Не следва, 
разбира се, тези „светлинни ефекти” да се оприличават с опитите да се из-
ползва светлината като нов инструмент в симфоничния оркестър. Самата 
светлина е невидима, виждаме само нейните следствия.135

Това, че спектакълът е осъществен по този начин - обширно пространство 
без илюзия за реалност, без живописна декорация и пищни костюми, е дока-
зателство, че Апиа практически реализира своята Вагнерова концепция, как-
то и йерархическата система в (Музика и постановка), залегнала в основата на 
теоретичните му трудове: цветът е най-ниската степен в йерархията - цве-
тът в костюма е от бял през бледосив до син. Волконски определя като една 
от най-интересните прояви на светлината ролята на Амур. Изпълнителката, 
разпределена в ролята, нито веднъж не се появява на сцената. Вместо поява-
та на обичайната „травести”136 с крила, лък и колчан със стрели, ние чувахме 
песен иззад сцената, а виждахме променяща се с динамиката на музиката 
светлина. Светлината обединява сцена и зала в една органична цялост137 със 
собствена архитектоника и пластика. Единството на пространство и време се 
създава от ритмиката на танц, среда и звук.

Постановката на „Орфей” е интересна и заради оригиналността на светлин-
ното решение на Апиа, коренно различно (поради архитектурната специфика 
на залата в Хелерау) от всички поставени до момента и след това. Очевидно е 
влиянието на осветителната система на Александър Залцман, художник, на ко-
гото изследователите на Апиа отдават специално внимание. Осветителната 
система в Хелерау е проектирана да създаде осветление по-близко до това в 
картините на импресионистите - обща дифузна светлина, идваща незнайно 
откъде, отколкото търсеното от Апиа типично театрално насочено и степену-
вано - „киароскуро” при Караваджо и Рембранд.

Залцман публикува статията „Светлина, осветление и светлосила”, 138 посве-
тена на устройството на осветителната система на залата в Хелерау. В нея из-
лага не толкова детайли от техническата характеристика на осветителната 
система, (нагледната демонстрация, по негово мнение, е по-полезна за прак-
тиците), колкото естетически принципи и обща концепция за осветлението. 

134  Исмагилов, Д.Г., Древалева, Е.П. Театральное освещение. ДОКА Медиа.Москва. 2005. с.58-59
135  Волконский, С.М. Художественнье отклики. СПб Аполлон.1912. с.110
136  Има се предвид сценично амплоа – обичайно актриса изпълнява ролята на джудже или момче, обикновено мецос-

опран или контраалт, в случая Амур.
137  Волконский, С.М.Мои воспоминания. „Орфей” в Хелерау. Т.2. Искусство.1992. Москва. с.186.
138  Улььянова, А.Адольф Аппиа...с.89 // Salzmann, A.Lumiere, luminositeeteclairage//Appia, A.Oeuvrescompletes. T.3. с.172.
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Подчертава, че осветлението се подчинява единствено на музиката, сравня-
вайки динамиката и синхрона в музикалната и осветителната партитури. 
Техническите параметри на системата дават възможност да се създаде единна 
интерактивна среда, която подчертава търсеното от авторите сливане на сце-
ничните материали.

След първата постановка на „Орфей” от 1912 критиката отделя повече вни-
мание на архитектурата и осветителната техника в Хелерау, отколкото на сце-
нографското решение на Апиа, отзиви се появяват след последващата и по-
становка през 1913 г. В съпровод на симфоничния оркестър на Дрезденската 
опера, произведението е поставено в трите си акта с участието на всички уче-
ници на школата, но без Апиа. След разрив в отношенията между Далкроз и 
Апиа, въпреки че сценографията е възложена на Залцман, той запазва основ-
ната сценична конструкция, което прави очевидно авторството на Апиа в това 
решение.

Връщане към Вагнер
В 1923 година Апия поставя „Тристан и Изолда” в Ла Скала. Сценичното ре-

шение на спектакъла, сравнено с предходни ескизи от „Музика и постановка”, 
доказва упоритостта му в намеренията да се реализира „йерархичната кон-
цепция“. В това време Ла Скала е „огледало” на желанията и вкусовете на пуб-
ликата и работата на Апиа е посрещната противоречиво. Коментарите на 
швейцарски журналисти подкрепят автора с възторг, с гордост и декларират 
пълен успех, а италианските критици не се скъпят на иронични изказвания 
(профанация на Вагнеровите идеали; Публиката не отчита изисканата сим-
волика в контрастите между светлина и сянка.... и се оказва дезориентира-
на.... декорацията не създава дори и най-малка илюзия и дори зрител с най-бо-
гато въображение не вижда в нея ни гори, ни градини139). На практика апиевски-
те теории не дават очаквания резултат. Смисълът на всички критики е, че Апиа 
се представя за по-голям вагнерианец от Вагнер.

Запазените фотографии от постановката в Ла Скала са малко на брой и с 
лошо качество, за да добием впечатление за визуалната страна на представле-
нието. Режисьорските бележки на Апиа се отнасят главно за мизансцена, 
действието, движението и локализацията на изпълнителите и не може да се 
правят изводи за участието на светлината в спектакъла. Потвърждение за по-
стоянството в осветителното решение е единствено фактът, че се реализира 
ескизът от 1896 г. ( 2 акт, сцената с факела).

През март 1924 Апия започва подготовка за „Пръстенът на Нибелунгите” за 
Щадттеатер в Базел по покана на Оскар Валтерлин. Поставя само двете части 
от „Пръстенът” - „Рейнско злато” и „Валкюра”. Налага се да спре работа поради 
сложната обстановка в театралните среди. Подготовката на „Валкюра” отне 

139  Ульянова, А.Адольф Аппиа...с.140//коментари на М.Бабле-Ан към постановката „Тристан и Изолда”//Appia, A. 
Oeuvres completes.T.4. с.229.
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повече от два месеца, това даде време на байройтските традиционалисти 
да се вземат в ръце...опряха нож до гърлото на директора...трябва незабавно 
да спрете „Пръстенът” в трактовка на Апиа…Доброжелаталната преса е 
възмутена, както и ние актьорите...но добиха обратния ефект. Толкова 
гръмко тропаха с нозе, че сега всеки отвори очите си и се замисли...поканиха 
ме на международен конгрес по музикознание в Лайпциг...освен това получих 
няколко сериозни театрални предложения140. Апиа е заинтригуван от възпри-
емчивите към всички новости американци и приема предложение от Бърнет 
Брайвърман за цикъл лекции в Ню Йорк. Запазена е чернова за лекциите, оза-
главена „Американска лекция”. Не е известно дали Брайвърман е получил те-
кста, но лекциите не са прочетени в Ню Йорк поради заболяване на Апиа. На 4 
септември 1926 г. излиза голяма статия от Брайвърман озаглавена Adolphe 
Appia / Champion of Personality. „Американска лекция” запознава публиката зад 
океана с всичко, което европейската вече знае, написана е от трето лице и ут-
върждава религиозната позиция на Апиа за синтеза на сценичните материа-
ли. През 1927 г. Самюъл Дж. Хюъм и Валтер Рене Фюрст подготвят мащабно 
двутомно издание, посветено на развитието на театралните естетики от нача-
лото на 20- ти век Twentieth Century Stage Decoration. Първият том е трябвало да 
бъде задълбочено изследване на различните реформаторски течения, чиито 
представители са Апиа и Крейг. За втория том авторите се обръщат към Апиа 
за репродуциране на негови ескизи и предисловие. Краткото му творческо 
присъствие зад океана е достатъчно, за да бъде разпознат от американските 
сценографи за техен учител. Неговите теории за зависимостите между сценич-
но пространство и осветление оказват трайно влияние върху модерната дра-
ма. По ирония на съдбата тези идеи намират място и в постановките на 
Байройтския фестивал. След поемане на управлението на фестивала от 
Зигфрид Вагнер се променя и цялостната концепция на осветителната систе-
ма на сцената, всички, отхвърлени преди предложения към Козима Вагнер, 
сега са приети. И първото нововъведение е Rundhorizont– циклорама, която 
открива пред Байройт нови хоризонти при работата с осветление. Дори през 
1930 г., когато ръководството се поема от вдовицата на Зигфрид - Уинифред 
Вагнер, подържаният от нея Емил Преториус – сценограф, график и изкуство-
вед, изнася идеи, близки до тези на Апиа, същевременно определя неговите 
като далечни от сценичната практика. Нещо повече, критиците откриват сход-
ства или откровено плагиатство в ескизи към „Пръстенът” и „Пърсифал”.
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ИзкУСТВОТО, кОЕТО НЕ мОЖЕ дА СъЩЕСТВУВА 
БЕз ИНТЕРНЕТ

гл. ас. д-р Биляна Красимирова Цанова
Анотация: Изкуството в мрежата е заселило виртуалния свят, без която то 

не може да съществува. Aртистите откриха потенциала на интернет да използ-
ват тази отворена и свободна система като платформа за създаване на нови фор-
ми на изкуство.

Ключови думи: изкуство, информационна мрежа, България

Аnnotation: Net art has settled the virtual world without which it can not exist. The 
artists have discovered the potential of the Internet to use this open and free system as a 
platform to creating new forms of art.

Кeywords: art, information network, Bulgaria

Първоначално художествените опити, включващи информатиката като на-
ука, започват да се наричат компютърно изкуство (60-те, 70-те години на XX 
век). Развива се ново изкуство по време на цифровото преобразуване и раз-
пространение на информацията, така нареченото „ново медийно изкуство“ и 
останалите категориални названия, „дигитално изкуство“, „електронно изку-
ство“, „компютърно изкуство“, „мултимедийно изкуство“, „интерактивно изку-
ство“, които са до известна степен заменяеми, но се нуждаят от предварителни 
уговорки при употребата им. Дефинирайки терминологията, могат да се спо-
менат началните определения - компютърно изкуство, технообрази, кибер 
арт, дигитални изкуства и електронно изкуство. С разпространяването на пер-
соналния компютър се увеличават и жанровете на цифровото изкуство: нет 
арт, компютърно генерирани графики, виртуална реалност, анимация, компю-
търно генерирани звуци, интерактивно изкуство, дигитална илюстрация, ди-
гитална инсталация, компютърни игри, мултимедия, софтуерно изкуство и т.н. 

Медийното изкуство се обогати с още една художествена форма след поя-
вата на World Wide Web през 1994 г. Aртистите откриха потенциала на интер-
нет да използват тази отворена и свободна система като платформа за създа-
ване на нови форми на изкуство. „Изкуството в интернет“ или „нет арт“ e пред-
назначено да обитава изцяло ново иновационно пространство и да използва 
възможностите за бърз обмен на данни и изображения в реално време. 
Еклектичният характер на това специфично изкуство припокрива различни 
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медии и дисциплини. А позицията като обективен фактор се изразява във 
функционирането му като социално и критично изкуство. 

Интерактивността е една от търсените възможности на електронните 
средства, независимо дали става въпрос за арт продукт, или продукт за масо-
вия пазар. Този двустранен процес се създава посредством компютърните 
технологии. Интервенциите настъпват вследствие на човешка намеса, след 
което се възприемат от софтуера и се обработват от компютърната система, а 
те от своя страна произвеждат нови изходни данни под формата на графика, 
анимация, звук, числа или текст. Участието на публиката определя и смисъла 
на творбата чрез управлението на продукта, което автоматично го характери-
зира като отворен тип произведение. Изпълнението на проектите се извърш-
ва посредством владеене на техническия език от специализирани технически 
грамотни лица. Публиката участва в манипулацията на творбата, ангажирана 
пряко с процеса. Той е този, който задейства творбата, а интерактивното взаи-
модействие изпълва със смисъл съдържанието и активира „жизнените“ му 
функции. 

Важен момент е появата на информационната мрежа WWW (World Wide 
Web) и уебстраниците, които съхраняват информационните ресурси и съчета-
ват текст, изображение, видео, графика и т. н., а с помощта на хипервръзки се 
генерират помежду си. През 1994 г. се въвежда Netscape браузър-ът141. 
Виртуалната комуникация се явява главна цел, а мрежата се характеризира и 
обогатява с компонента интерактивност или общуване със символи и знаци, из-
бражения и звук. Днес все повече се отделя внимание на преживяването, а учас-
тието на публиката е почти задължително. Визуалната култура до толкова из-
мества текста като начин на общуване, че той се замени от емотикони, стикери, 
гифове и мемета.

Едно от определенията, дадени за изкуството в мрежата, гласи: „Терминът 
обхваща всички произведения на изкуството, които могат да бъдат откри-
ти единствено в интернет или са специално направени за него. 
Конвенционалните произведения на изкуството, които се сканират и се про-
дават в интернет, не са част от него.“142 Нет изкуството започва да се разпрос-
транява от средата на 90-е, когато са изобретени графичните браузъри като 
Mosaic (1993), Netscape Navigator (1994) и Internet Explorer (1995). Нет арт е жа-
нрова категория на дигиталните изкуства, създадена за и в интернет простран-
ството посредством компютър или мобилно устройство, свързано в мрежата. 
Авторите регистрират своя персонална страница/сайт, съществуваща изцяло 
виртуално. Разграничават се два вида нет произведения. В единия авторът за-
дава темата и параметрите на принципа на компютърната игра, задействана 

141  Lieser, Wolf.Digital art. h.f.ullmann.2009. с.274. Уеб браузъра е част от компютърен софтуер, който ни позволява да 
получим достъп до уеб сайтове. Браузърът осигурява графичен плот (dekstop), чрез който посетителят може да се движите 
в WWW, чрез мишка и / или клавиатура. 

142  Lieser, Wolf.Digital art. h.f.ullmann. 2009. с.276.
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интерактивно. В другия зрителят е пасивен наблюдател, като участва единстве-
но при включването и изключването. Нет-арт е независим от институции и от 
пазара на изкуство. Произведеното заема единствено екранното простран-
ство, функциите са сведени до определен брой предварително зададени оп-
ции за неограничен период и време. Интернет средата предоставя възмож-
ност за публични нерегламентирани изяви. Нет изкуството битува без посред-
ничество, с изключение на мрежата. Това са виртуални творби, заселени във 
виртуалния свят, без които те не могат да съществуват, определени като най-
бързо разпространяващите се глобални и достъпни произведения (имейл арт). 
Пътят на публиката е скъсен - от пасивен наблюдател той става потребител. От 
момента на появата на изкуство в интернет границите се размиват. Интернет 
попада и в културния контекст, но днес мрежовата среда остава една от най-
замърсените информационни източници, които поставят под съмнение истин-
ността на виртуалната реалност.

Ключова характеристика, определяща нет-арт произведението, е интерак-
тивността и комуникацията в мрежата. Предшественици на световната мрежа 
интернет в осъществяване на комуникациите са телекомуникационните мре-
жи (радио, телевизия). Предпоставки за създаването и публикуването на нет 
арт творба е наличието връзка с интернет. Впоследствие обитаването зависи 
от автора, потребителя и сървъра, къде и по какъв начин ще функционира. 
Разглежданите творби зависят изцяло от средата, която определя и неговия 
сайт-специфик елемент. Средството, с което се свързва произведението, не се 
ограничава до компютъра като устройство. То може да се проследи и от съ-
временни компютърни системи като смартфон, таблет и телевизори, свърза-
ни с компютър чрез захранващ кабел. Но освен предпоставките за съществу-
ването на уеб творби, е важно да се разкрият и вложените авторски идейни 
смисли в съдържанието. Рамката на електронния носител е ограничена още 
повече че не съществува физически контакт и допир с физически продукт. 
Конкретна публика липсва, място и време също. Творбата се намира в непрес-
танен процес с отворен код, което позволява да бъде допълвана и променяна 
многократно според авторовия замисъл. Нет творбата може да се гледа от не-
определен брой потребители в един и същи момент, което физически е неусъ-
ществимо без помощта на мрежата. Хипервръзката свързва и едновременно 
препраща различни документи или страници в хипертекстов документ. Нет-
арт се програмира за определено време, което се доближава до принципа на 
създаване на компютърните игри. 

Интернет предоставя възможност всеки да създаде своя персонална гале-
рия, да разпространи и да продава сам своите произведения без посредни-
чеството на пазарните механизми и институционалните органи. Възможностите 
на артистите се увеличават и обогатяват чрез технологиите, в полза на генери-
ране на цифрови изображения и различни езици за програмиране.
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В България биха могли да се откроят някои примери на изкуство, свързано 
с глобалната мрежа. Традиционната конференция Net User на Центъра за ме-
дийни изкуства Интерспейс, организирана от 2001 г. на всеки две години, „ми-
сията на Net User е да изследва, анализира и провокира повече разбиране на 
различните дейности и практики, свързани с мрежовата работа. Едни от 
най-важните цели на конференцията е създаването на контакти и иниции-
ране на сътрудничество между креативни хора, работещи в тази сфера, и 
привличането на обществения интерес в България и света към използване-
то на новите медии и технологии за локални и интернационални художест-
вени и културни практики.“143

Визуалният артист Петко Дурмана е част от експерименталната лаборато-
рия Interspace. Първият успешен известен експеримент в мрежата у нас при-
надлежи на него. Акцията „Метаболайзер” / „Metabolizer”, 1997 г., е демонстри-
рана официално за първи път в галерия XXL, разработена година по-рано. Към 
технологичничните изкуства (както предпочита да ги нарича) се насочва слу-
чайно. Първоначално желанието му е да направи скулптурна инсталация, коя-
то да ползва видео изображение, но осъзнава, че не може да постигне тази 
задача и затова се насочва към генериране на образ. За програмиста, който 
написва софтуера, е по-лесно да го направи на език за интернет, т.е. нет твор-
бата става случайно. Но самата инсталация не е била замислена като онлайн 
проект. Проектът обединява интерактивен 3D, multiuser, реализиран през 
1996 г., но е презентиран през 1997 г. Проектът е онлайн, но се репродуцира 
на дискета, каквато е била и първоначалната идея за разпространение. На 
зрителите е предоставена възможността симулантно, по особено безпощаден 
начин, да деформират определени части от тялото на артиста. Те разполагат с 
опциите да напълнят анимираното тяло на автора с витамини, анаболи или 
допинг. Виртуално Дурмана „жертва“ собственото си тяло за социален експе-
римент, в който целта е да се промени структурата и метаболизма на тялото 
му. Двустранният процес е със силно изявен мазохистичен характер. Други 
негови нет-проекти са „Out of Recession” – интернет платформа от 2004 г. 
Мултимедийната инсталация представлява IRC сървър чат и уеб интерфейс. В 
нет проекта „Извън рецесионната инсталация“ авторът изследва ерозията на 
емоционалната комуникация в реалния живот и неговото повторно заселване 
във виртуалното пространство в Интернет. 

Недко Буцев или NET.KO е сред пионерите в мрежовото изкуство в 
България. В изложбата „На кой му пука”144 в галерия „Райко Алексиев” творче-
ски се обединяват сливенските художници Атанас Парушев, Йордан Парушев, 
Недко Буцев (NET.KO), Красимир Карабаджаков и Красимир Добрев. Буцев 
участва с уеб инсталацията „Who cares” и текстът към изложбата: 

143  Цит.по Василева, М. Развитие на медийните изкуства в България.
144  Вж. Буцев, Недко. Who cares/На кой му пука// Каталог. БИС, Сливен, 2003.
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„Те и аз, и ти, и той, и другият. Глутницата. Инстинктът ни събра. Един 
вид сме, една гора и една планина. Нищо не ни свързва, разпознаваме се по бе-
лезите от зъбите ви. Миришем на лошо и не се проветряваме. Нямаме други 
миризми. Диви сме, диви и безродни. Имаме само това, което не показваме. То 
е всичкото. Знакът. В гората живеем трудно. Студено е, гладни сме, но не ни 
нападат. Сами сме. Душата е винаги през рамо. Вятър, прах, пясък и камък и 
погледни нагоре със затворени очи. 

Нищо не търсим и не искаме друго. Носим си хляба, виното и словото. 
Дошли или не, едва ли ще отидем другаде. Тръгнахме от гората и без да пла-
щаме, влизаме все едно къде, защо и колко. Всички сме тук. В главите ни е всич-
ко, непокътнато, пълно и топло с тежкоподвижни части като на танкове. 
Лесно влизaт и лесно излизат. Нямаме цена и сме без пукнат грош. Продаваме 
се на всички, стига да нямат значение за нас и ние да нямаме значение за тях. 
Там, в гората, синовете ни са по-диви от нас. Не ни познават, но знаят за 
това. За тях сме тук. Другото… на кой му пука.” 

Същинската работа на Недко Буцев представлява три домейна в интернет, 
а адресите са залепени на стената и на пода на галерията. Уеб адресите от из-
ложбата препращат до три уеб адреса в интернет, с три сайта и компютърни 
кодове (прости интерактивни програми с графика). Тези кодове са на принци-
па на компютърния вирус, но без да заразяват компютрите. Трите сайта из-
ползват алгоритми, които се размножават във всеки сайт. Зрителят от излож-
бата разполага с уеб адресите и може да влезе в сайтовете от персоналния си 
компютър, и да направи собствено уникално произведение само с едно клик-
ване. Трите сайта (домейни) не притежават имена, а графеми, регистрирани 
като www.OI-Z.com, другият www.000III000.com, а третият www.IIIIIIIIIIII.com.

Трите виртуални произведения се състоят в следното: всеки зрител (неза-
висимо къде се нaмира по света) от цялата мрежа, който разполага с компю-
тър, може да бъде зрител и творец в същото време.

В www.OI-Z.com на екрана се появявяват, за първия зрител-участник, едно 
схематично женско тяло и едно мъжко. Когато се кликне с мишката на екрана, 
от двете тела се „раждат” две други. Недко Буцев използва пропорцията в алго-
ритъма, която тогава съществува между мъжете и жените на планетата (2003) 
(около 1.6 м. към 2.3 ж.) И така след всяко кликване те се рамножават, а „пикче-
ра” става по-голям и по-голям, както и самият файл. Докато трае изложбата и 
след това (до една година), графемите растат и стигат числеността на хората 
на планетата Земя за 2003-4 година и продължават в бъдещето.

Вторият сайт www.000III000.com е със същата концепция, но с растения, 
риби, птици и четири двойки млекопитаещи, които по същия алготитъм се 
разрастват. Третият сайт е абстрактен, съставен от трите основни цвята и три 
геометрични фигури: кръг, квадрат и триъгълник. Алгоритъмът е направен 
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така, че след всяко влизане и натискане на курсора те се комбинират в цвят и 
форма, без да заличават предишното изображение. Визуално се увеличава 
формата на файла и на визията до безкрайност и всеки път се превръща в нова 
комбинация. Трите сайта са активни до 2004 г., след това са спрени и са запи-
сани последно на сървър в Сливен.

Артистът Венцислав Занков работи в почти всички области на визуалните 
изкуства: живопис, скулптура, графика, пърформанс, инсталация, видео арт, 
видео скулптура разработва и няколко проекта, свързани с мрежата. Един от 
тях е „Star Wars”, част от „Transitions Our stars our future“. Пред очите на зрителя 
преминава информационен поток от български и американски знамена, сим-
воли, знаци с апел към обединяване на света. „Стар Уорс“, епизод първи, 
Европа… Невидима заплаха. Демокрация, свобода, толеранс, вертикално, чо-
вешки права, запазени права, Джеймс Бонд, Били Холидей, лични документи, 
Бъди себе си, Бъди истински.“145 

Изкуството в мрежата или още нет-арт е съставен от различни категории, 
една от които е социалното медийно изкуство. Синтезът между изкуството и со-
циалните медии е интересен поради липсата на изцяло физическия елемент в 
пространствените и времевите измерения, които обитава. Неразрушимата 
връзка, която се затвърждава от изкуството, новите медии, интернет и социо-
културният контекст, вследствие на времето и непрекъснатото усъвършенства-
не на възможностите, оформят социално медийно изкуство. Ойзгюр Учкан уточ-
нява разликата между социалните творби, между тези, които са създадени в 
социалните медии, и тези, които са възникнали или които се отнасят за тях. 
„Освен това, трябва да бъде правена разлика между творби, които са създаде-
ни в социалните медии и могат да се ползват само в тях, и творби, които са 
възникнали в социалните медии или се отнасят за тях и могат да бъдат изло-
жени в реални пространства (галерии, музеи, улици и т.н). Всички тези избро-
ени видове могат да бъдат окачествени като социални медийно изкуство, 
при условие че се прави разграничение между тях.“ 146

Хибридните медии са социалните мрежи facebook, youtube, vimeo, twitter, 
Instagram. Еклектизмът на съдържанието довежда до генерирането на gif, 
meme и т.н. Важно е да се спомене моментът, в който самите потребители из-
граждат тези сайтове чрез своето посещение. Фейсбук, освен като място за 
представяне на лични интереси и изкуство, се използва и за художествени 
проекти. Примери са изложбата „#0000FF Gallery“ във фейсбук или „guerilla 
street art”, което изнася фейсбук на улицата.“ 

През 1971 г. за първи път се изпраща писмо по електронната поща между два 
компютъра, реализирана от американския програмист Реймънд Томлинсън, 

145  Цитат от нет-творбата „Star Wars“.
146  Учкан, Ойзгюр. Социално медийно изкуство (Social Media Art). Онлайн платформа за медийни изкуства в България, 

Гърция и Турция ArtUP!-Goethe Institut http://www.goethe.de/ins/tr/lp/prj/art/med/str/bg9832696.htm 
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който работи като инженер в изследователската компания в Бостън. Изпращането 
на съобщения по пощата се превръщат в артистичен акт и в България. Катя 
Дамянова в „Happy easter/Суров Великден“, 2005, разпространява по интернет 
картичка по случай великденските празници. Червените яйца са боядисани със 
собствената ѝ кръв. Антон Терзиев също разпространява картички по виртуален 
път като член на международната група Ultrafuturo „Happy new year”, 2007. Върху 
гърба на автора е изписано до кръв с бръснарско ножче „Happy new order“. Той 
седи върху украсен с гирлянда телевизор, който предава на живо Канал 1. В ка-
дър са преплетени символите на Европейския съюз и националния ни герб в го-
дината, в която България става пълноправен член на Европейския съюз (2007).

Критическата статия „Net-art като визуална алтернатива?“147 на изкуствове-
да Свилен Стефанов поставя въпроси относно електронните форми на изку-
ство като средство „за създаване на радикално, социално-подривно изказване“. 
Съмненията относно електронното изкуство проблематизират функциите и 
фундаменталните стойности на произведението, което авторът определя по-
скоро като субкултурно явление. Според Стефанов от чисто функционално 
естество средствата за глобална комуникация нанасят щети, като тривиализи-
рат всяко произведение на изкуството в зона на размити ценностни критерии. 
Авторът ги разглежда единствено като възможни носители на доказателства, 
фактори на разпространение, на документиране, като част от съвременната 
комуникативна среда.

Друг поглед относно българския нет-арт, споделя Десислава Димова: 
„Българският нетарт парадоксално съществува в мъртвата зона между ши-
роката публичност (на Мрежата) и пълната неизвестност (за българския 
зрител). Той е по-особен пример за активност в Мрежата - тя е постоянна, а 
е изолирана, от външна на Мрежата позиция. В България не съществуват соб-
ствено „нетактивисти” - т.е. автори, които изцяло и единствено се изявя-
ват в Мрежата. У нас това изкуство продължава да съществува под форма-
та на отделни експерименти. Симптоматично е също, че когато подобни 
изяви изобщо се обявяват пред широка публика, те обикновено се предста-
вят в галерии. Недоразумението да се „гледа” нетарт в галерийно простран-
ство в случая е оправдано, тъй като масовата публика няма опит с виртуал-
ната среда и засега единственият начин да бъде привлечена е в обичайните 
за нея места.“ (Димова 1998б).148

Хакерството и активизмът са термини, свързани предимно с виртуалната 
престъпност, но попаднали в културологичния аспект, те добиват нова соци-
ална функция: „Изкуствата в социалните медии отразяват тази среда и съз-
дават обикновено политически и културно-активистки творби. „Хакването“ 

147  Стефанов, Свилен. Net-art като визуална алтернатива? //Изкуство. Art in Bulgaria, VII, 65-66. 1999, с.16-19.
148  Цит.по Попова, Мария. Медийни изкуства в България. Liternet. №9 (58). 2004. http://liternet.bg/publish11/m_popova/

media_art.htm 
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и „активизмът“ например, две от най-активните области на мрежовото 
изкуство, се обединяват в социалната медия в комбинираната дума – „ха-
ктивизъм“, форма на протест, предназначена за постигане на политически 
цели. В този случай това е едно от най-динамичните развития на изкуства-
та в социалните медии. Проектите, пренасящи социалните медии в реални 
пространства, също така проследяват политическите и културно-социо-
логическите условия на обкръжаващата среда.” В България сред най-извест-
ните акции на Петко Дурмана е събирането на авангардисти и хакери от цял 
свят на о-в Болшевик, (днес Св. Анастасия).149

Дигиталните изкуства са най-бързо развиващите се сфери по отношение на 
жанрови категории, средства и инструменти. Новите технологии са остро кри-
тикувани заради масовата употреба и превръщането им в продукт с комерси-
ална цел, а Интернет като следствие от тях не поставя граница между изкуство 
и неизкуство, всичко е нематериално преплетено и дигитално унифицирано. 

ИзЛОЖБИТЕ НА дРУЖЕСТВОТО 
НА ЮЖНОБъЛгАРСкИТЕ ХУдОЖНИцИ ПРЕз ПОгЛЕдА 

НА ХУдОЖЕСТВЕНИЯ кРИТИк ВАСИЛ дИмОВ

Лалка Тодорова Тодорова
Резюме: Дружеството на южнобългарските художници (ДЮБХ) се сформира 

през 1911 г. Още от първата си изложба то влиза в полезрението на художествения 
критик Васил Димов. През следващите години Димов многократно отразява изяви-
те на тези творци в редица публикации, коментирани тук. Неговите статии в пе-
риодичните издания „Художествена култура“ (1910-1914 и 1927-1930), “La Bulgarie” 
(1928-1932) и „Учителска мисъл“ (1931) са важни документални сведения за разви-
тието на дружеството и възможност за допълване на днешната ни информация за 
автори и творби.

Abstract: The Exhibitions of the South Bulgarian Artists’ Society through the Sight of the 
Art Critic Vassil Dimov (Abstract)

The South Bulgarian Artists’ Society was formed in 1911. Right from its first exhibition it 
caught the eyesight of the art critic Vassil Dimov. During the following years Dimov multiply 
reflected on these artists’ activities within various publications, commented hereunder. His 
articles in the periodicals Hudozhestvena Kultura [Art Culture] (1910-1914; 1927-1930), La 
Bulgarie (1928-1932) and Uchitelska Misal [Teacher’s Thought] (1931) are important 
documental material on the Society’s progress as well as on opportunity to complement our 
present information about authors and artworks.

Лалка Т. Тодорова
149  Танева, Я. Съвременното изкуство атакува Болшевик //news.bg. Публикувано на 18.07.2005г. https://news.bg/

bulgaria/savremennoto-izkustvo-atakuva-bolshevik.html
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Дружеството на Южнобългарските художници се сформира през 1911 г. в 
Пловдив и е първото творческо сдружение извън столицата. То е третото в 
България след създадените в София през 1893 г. „Дружество за поддържане на 
изкуството в България”, през 1903 г. преименувано в „Дружество на художни-
ците в България”, и „Съвременно изкуство” през 1903 г., първоначално група, а 
от 1904 г. вече дружество. През годините ДЮБХ все по-активно присъства в 
художествено-творческия живот на страната. Художественият критик Васил 
Димов (1878-1941), съвременник и участник в събитията, публикува информа-
ции и критическите отзиви за творческото сдружение в редица издания. Това 
се безспорни документални сигурни сведения за южнобългарските художни-
ци и техните творби и възможност за обогатяване на представите ни за кул-
турния живот на епохата.

Васил Димов е роден в Стара Загора. През 1896 г. е приет в първия ви-
пуск на ДРУ, където негови преподаватели са Иван Мърквичка и Антон 
Митов. Продължава следването си в Академията за изящни изкуства във 
Флоренция и там печели редица студентски награди [5]. След завръщането 
си в България през 1901 г. дълги години работи като гимназиален учител в 
София, по-късно е преподавател в Художествената академия и завеждащ 
музея и библиотеката (1920 – 1932). Междувременно е привлечен за сътруд-
ник към Народния музей [11], през 1903 г. е командирован от Министерството 
на просвещението като художник за археологически проучвания във 
Велико Търново. През 1912 г. е изпратен да специализира методи за рестав-
рация и консервация на фрески в Неапол и Помпей. Името на Васил Димов 
е сред живописците на храм-паметника Св. Александър Невски [7]. Като ху-
дожник негови творби са представени в международни изяви на българ-
ското изкуство в чужбина: в Сент Луис (1904) и Лондон (1907), в изяви на 
„Съюза на южнославянските художници „Лада” в Белград през 1904 г. и 1912 
г. [3], в изложби на „Дружеството на художниците в България”, на староза-
горски и южнобългарски художници. 

В същото време Димов активно се изявява като художествен критик и 
автор на множество статии по проблемите и историята на българското и 
европейско изкуство. Културен и ерудиран, той постоянно се интересува от 
творческия живот и развитието на изкуството в България и Европа. Критикът 
следи и се вълнува от художествения живот и развитието на изкуството в 
страната, коментира актуалните изложби и съвременните му автори с вни-
мание и радост от напредъка им и независимо от мястото, където живеят и 
творят. Стреми се своевременно да отразява събитията и да представя не-
обходимата информация, за да откликне на засиления интерес на публика-
та към българските творци. „Става ясно, че публиката започва сериозно 
вече да цени изкуството и художниците ни и смислено да се отнася към тех-
ните трудове – другояче не може да се обясни фактът, дето последните за-
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честиха със своите изложби.” [12] Публикациите му се отличават с професи-
онален подход, познаване и разбиране на художествените процеси. 
Обичайният подход на Димов при анализирането на творци и произведе-
ния е безпристрастно описателно вглеждане и търсене на специфичното и 
ценното. Италиански възпитаник от края на XIX в., той естествено става при-
върженик на умерен академичен поглед към изкуството. В критическите 
публикации през всичките му години на писане, независимо от различните 
издания, в които те се печатат, прави впечатление този неизменно етичен и 
по-скоро внимателен-педагогически, отколкото оценъчно-предпоставен и 
полемичен подход. За Димов не е характерно полемичното представяне на 
художествени изложби и личности въз основа на собствена предпоставена 
теза, както е обичайно при други автори, обвързани с конкретни лично пре-
живявани и бурно защитавани естетически пристрастия. 

Що се отнася до художествения живот в Южна България сведения за 
него намираме в редица статии на Димов в следните издания: 

1. сп. „Художествена култура” – по време на двата етапа на издаване на 
списанието, 1910-1914 г. и 1927-1930 г.;

2. „La Bulgarie”– в периода 1928 – 1932 г.;
3. „Учителска мисъл” – през 1931 г.
Особено важни са неговите публикации в сп. "Художествена култура", 

което Димов започва да издава през 1910 г. със собствени средства. В това 
месечно илюстровано списание за изкуство и изящна литература основна-
та цел на издателя и основен автор е да популяризира изобразителното из-
куство, най-вече българското, да подпомага успешното му развитие у нас и 
да разширява културния кръгозор на съвременниците си. Наред с обшир-
ните анализи по различни въпроси на изкуството публикуват се множество 
репродукции, които обогатяват визуално материалите. 

През 1911 г. димов за първи път пише в „Художествена култура” за юж-
нобългарските художници [12]. В този момент списанието е единственото 
специализирано издание за изкуство у нас и се радва на интерес от страна 
на четящата аудитория. Изявите на художниците от Южна България естест-
вено влизат в полезрението на художествения критик както поради интере-
са му към българското изкуство и желанието да приобщи читателите към 
успехите му, така и поради неговата съпричастност към събитието – като 
старозагорец Димов понякога също участва в художествени изяви в 
Пловдив и Стара Загора. Малко предварително спрямо формирането на 
дружеството авторът споменава за съществуващи дискусии между худож-
ниците от различни градове в Южна България, при което се коментира съз-
даването на творческо сдружение, което да съдейства при организирането 
изложбите на членовете си.
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Вероятният повод за това е представената обща изложба през 1911 г. на 
трима пловдивски учители-художници. Един от участниците е Симеон 
Велков (1885 – 1963), който учи живопис при Иван Мърквичка, по време на 
Балканската и последващи войни се откроява с картините си на военна те-
матика („Завоят на река Черна”, „Чичовци”), до 1923 г. е учител в гимназии в 
Пловдив и Асеновград, а от 1926 г. вече е професор в Художествената акаде-
мия. Друг художник в изложбата е Гочо [Григор] Савов (1880 – 1966), също 
завършил живопис в ДРУ при Иван Ангелов, Ярослав Вешин и Петко 
Клисуров, а после специализирал в Мюнхен и Берлин. Третият участник в 
изложбата е Атанас Овчаров (1877), който завършва в ДРУ живопис при И. 
Ангелов и Я. Вешин и известно време преподава в Сливенската мъжка гим-
назия (1908-1909). Успехът и общественият отзвук от общата изложба на-
вярно са причината в по-късна публикация през 1931 г. Васил Димов да от-
белязва 20-годишния юбилей на ДЮБХ [2], като взима за начална дата на 
дружеството именно тази обща изложба на тримата, а не последващата от 
1912 г., която Гочо Савов инициира следващата година с покана и към други 
свои колеги, и която по-късно довежда до официалното сформиране на 
творческото сдружение. 

През 1912 г. в рубриката „Из художествения свят” на сп. „Художествена 
култура” се отразява първата изложба в Пловдив на вече новосформиращо-
то се дружество през великденската ваканция на 1912 г. [11] За изкуствове-
дите днес публикацията е полезна със старателното изброяване на участни-
ците по имена, градове и брой представени работи. Критикът отбелязва до-
брата посещаемост и откупката на осем картини. Авторите действително са 
от цяла Южна България – Пловдив, Стара Загора, Хасково, Сливен, Пазарджик, 
Казанлък, общо „13 художникци с 158 картини”. Реално изброените имена са 
14, в случай, че се вземе предвид и участникът със скулптура Павел Ташев. 

От текста става ясно, че от Пловдив са представени четирима творци. 
Един от тях участва с девет картини – това е Атанас Бакларов (1884 – 1914), 
талантлив, рано отишъл си творец, директор на художествено ателие във 
Варна, издател на „Художествен вестник” през 1911 г., доброволец в Македоно-
одринското опълчение по време на Балканската война, военен художник в 
Щаба и автор на Свидетелството за участие в опълчението. Участници от 
Пловдив са и организаторите на изложбата от предната година Атанас Овчаров 
и Гочо Савов, които представят по 6 картини, а Михаил Кръстев (1876 – 1956), 
брат на д-р Кръстев от кръга „Мисъл”, към момента на изложбата преподава-
тел по рисуване в Мъжката гимназия в Пловдив, участва с една. 

Трима са художниците от родния град на Димов – Стара загора: с 33 
картини се представя Васил Маринов (1879 – 1943), който е и негов първи 
братовчед и също – един от първите випускници на Държавното рисувател-
но училище, а към момента на изложбата – учител по рисуване в Девическата 
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гимназия в Стара Загора. Никола Кожухаров (1892 – 1971), който представя 
17 картини, през 1912 г. е студент в Художествено индустриалното училище 
с преподаватели по живопис Иван Мърквичка и Цено Тодоров, а след време 
сам професор в Художествената академия. Неговият съгражданин и състу-
дент Димитър Гюдженов (1891 – 1979) с преподаватели по живопис Иван 
Мърквичка и Стефан Иванов също участва с 5 творби и също в един бъдещ 
момент заема катедра в Художествената академия в София. Димитър е и син 
на художника-иконописец Атанас Гюдженов, от когото самият Васил Димов 
като малък се вдъхновява за творческото си поприще. 

В изложбата са представени двама автори от Хасково. Пловдичанинът 
Георги Атанасов (1876 – 1950) през 1902 г. учи живопис при Я. Вешин, след това 
от 1909 г. – две години е в Кралската баварска академия за изящни изкуства в 
Мюнхен при проф. Карл фон Мар, а към момента на изложбата е учител в 
Хасковската мъжка гимназия [8] и участва със 17 картини. Марин Маринов изла-
га 5 работи. От Сливен е Георги Хаджидимитров, (1883 – 1958), който през 1907 
г. завършва Художествената академия в Антверпен при проф. Жулиен Девринт, 
а към момента на коментираната пловдивска изложба е учител по рисуване и 
по френски език в Сливен в гимназия „Добри Чинтулов” и представя 54 творби. 
От Пазарджик е учителят по рисуване и активен читалищен деятел Иван 
Гуринов [6] (1883 – 1958). С една творба се представя от казанлък Александър 
Гайтанджиев – възпитаник на Рисувалното училище, по-известен като учител по 
рисуване в Казанлък на художника Иван Пенков[4]. Представена е една скул-
пурна работа на Павел Ташев. Читателите на „Художествена култура” имат въз-
можността да се запознаят и с репродукции от някои творби. Изборът на крити-
ка пада върху „Почивка” [8] на Гочо Савов (днес в Градската художествена гале-
рия, Пловдив), Атанас Бакларов – „Марица”, „Имарет Джамия в Пловдив”, Атанас 
Овчаров – „Чергари”, Васил Маринов – „Пладнуване край Тунджа”. 

От днешната перспектива се вижда, че повече от половината от участни-
ците от това събитие през 1912 г. издържат на столетната проверка на вре-
мето и стават част от пътя и развитието на българската живопис. Някои, 
като Симеон Велков, Димитър Гюдженов и Никола Кожухаров, са величини 
от национално значение. В колекциите на редица галерии в България – 
Национална художествена галерия, София; Градска художествена галерия 
– Пловдив; Градска художествена галерия – Стара Загора, Градска художест-
вена галерия – Сливен и др. присъстват творби на Атанас Овчаров, Гочо 
Савов, Димитър Гюдженов, Никола Кожухаров, Васил Маринов, Георги 
Атанасов, Георги Хаджидимитров и други. Красноречиво свидетелство за 
амбициите и нивото на творците от първата изложба. 

Определянето на тази изложба от 1912 г. като първа на Дружеството на 
Южнобългарските художници изглежда дискусионно, тъй като тя предше-
ства формалната институционална регистрация на сдружението. Изложбата 
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се открива на 31.03.1912 г. в дните след Великден, а Учредителното събра-
ние с дискутиране на устав се провежда по-късно. Общественият отзвук от 
изложбата е достатъчно убедителен за преодоляване на първоначалните 
съмнения на невзелите участие в нея, така че на събранието присъстват 
както участвали, така и неучаствали в проявата художници от Пловдив и 
други селища в Южна България. Официалното утвърждаване на устава и пе-
чата е с дата 20.06.1912 г. Очевидно е, че независимо от незавършеността на 
административните процедури, по време на изложбата творците вече имат 
усещане за професионална общност с творческо бъдеще. 

Друг момент, който повдига въпроси в публикацията на Димов, е липса-
та на сведения за участието на емблематични за Пловдив художници, като 
Христо Станчев (1870 – 1950), който е възпитанник на Флорентинската ака-
демия за изящни изкуства (1891-1893) и на Художествената академия в 
Мюнхен (1894-1896) [5], в предвоенния период е известен с илюстрациите 
си към Яворовите "Безсъници" (1905 г.), а към момента на изложбата е гим-
назиален учител по рисуване в Пловдив. Обяснение на факта може да бъде 
разнопосочното и непаралелно организиране и учредяване на изложбата, 
поради което имена, които не са сред изложителите, само седмици по-къс-
но се срещат сред дискутиращите устава. Друго обяснение за такава липса 
може да бъде известна непълнота в първоначалната информация на Димов. 
В по-късна негова публикация от 1928 г. с ретроспективен преглед на ДЮБХ 
се наблюдава известна разлика в посочените имена на участниците в из-
ложбата от 1912 г. [12] Този път се споменават Симеон Велков, Христо 
Станчев, Георги Ботушаров и Васил Костакиев, но липсват Михаил Кръстев, 
Марин Маринов и Павел Ташев. 

През 1928 г. в сп. „Художествена култура” Димов отбелязва участието на 
Дружеството на южнобългарските художници в Първата обща изложба на 
българските художници през 1927 г. [12] За творческия живот в България 
тази Първа обща изложба на българските художници, която се провежда в 
Художествената академия, е събитие с изключително значение. Критикът ѝ 
отделя първостепенно място в списанието. Той подробно проследява учас-
тията на сдруженията, художниците и творбите в рамките на три номера. 
Авторът обръща внимание на ентусиазма и усилията на южнобългарските 
художници, благодарение на което творчеството им вече е интересно за по-
широки кръгове, макар че условията за работа не са леки. При изброяване-
то на творбите и техниките става ясно, че духът на времето и тенденциите в 
изкуството са в сила и извън столицата. Южнобългарските художници пред-
ставят характерните за епохата пейзаж, интериор, интимен портрет, фигу-
рални композиции, характерна за градския живот сцена в кафене. Работят с 
акварел, туш с перо и масло. Сред изложителите е отличен Симеон Велков, 
който от 1926 г. вече е колега-преподавател на Васил Димов в Държавната 
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художествена академия, към момента на изложбата е установен в София, но 
представя картината си „Манастирът св. Архангел Михаил в Прилеп” като 
член на ДЮБХ. Отбелязва се участието на Гочо Савов с картините „Из Средна 
гора” и „Двойка”, като критикът споделя мнението, че художникът търси по-
скоро цветови ефект, отколкото изработка на картините. Представени са 
„интересни в синтетичната си изработка”малки маслени импресии „Улица в 
Сопот”, „Балкански поток” и две други неназовани от Петър Кантемиров 
(1905 – 1967), който към момента на събитието е студент по живопис в 
Художествена академия в Мюнхен при проф. Лудвиг фон Льофц (завършва 
през 1929 г.). Даден е положителен отзивът за творбите на Христо Станчев 
„Край Месемврия” и „Глава на девойка”. Отбелязва се представянето на 
Атанас Овчаров („Из Карлово”), Васил Маринов („Планинци” и „Кози”) и на 
Никола Димитров (1894 – 1989), който през 1921 г. завършва общия отдел на 
ДХА [8]. За Г. Атанасов в настоящата изява през 1927 г. Димов остава с впе-
чатлението за доказан портретист със „Собствен портрет”, „Г-жа В. Д.”, 
„Портрет на Букурешлиев”. 

В тази статия Димов проследява утвърждени познати имена, а също така 
вижда и откроява художествените качества и потенциал на по-новата гене-
рация художници от Южна България в ранните им изяви. Споменат е Боян 
Петров (1902 – 1971), който завършва живопис 1928 г. при Цено Тодоров, 
специализира във Франция и Италия, учител е в страната и София, а през 
1935-1948 е преподавател в Художествената академия, на изложбата през 
1927 представя портретите „Баща ми”, „Г-ца М.”. Откроени са „Пейзаж” и аква-
релът „Люлка” на сина на Христо Станчев – Нягул Станчев (1900 – 1964), кой-
то завършва живопис при Н. Маринов и Н. Ганушев през 1925 г. Специално 
са отбелязани декоративните композиции „Май” и „Финал” на Цанко 
Лавренов (1896-1978), който посещава през 1920-1921 частно художествено 
училище във Виена. Графичната работа „Финал” в естетиката на сецесиона, 
представена и в репродукция, предизвиква окуражаващия коментар „ори-
гинален в идеите художник, при това със свежи сили и младежко увлече-
ние”. В статията се отбелязва участието на Васил Бараков (1902 – 1991), кой-
то завършва живопис в ДХА при Н. Ганушев и оставя трайни следи и като 
самостоятелна изява, и групово в художествения живот на България. 
Вниманието на Димов е привлечено от акварелите „Диригентът в кафе 
„Молле” – представена в репродукция – и „ Портрет Г-жа П.” на Никола 
Пулиев (1880 – 1940), който следва, без да завърши ДРУ, и работи предимно 
в сферата на карикатурата. Изброени са и Асен Дочев (1900-1969), учил жи-
вопис при Ст. Иванов, Живка Пейчева (1897 – 1980), също завършила живо-
пис при Ст. Иванов и Мърквичка, както и единствената скулптура на Лучка 
Малеева, учителка в Пловдив. За младите автори участието в тази Първа 
обща изложба на българските художници е навярно една от дебютните им 
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изяви и възможност за съизмерване с наложилите се имена в национален 
план. Опитното и професионално око на художествения критик ги забеляз-
ва в тези техни първи крачки – Димов не пропуска възможността да ги 
представи на българската публика. 

През същата пета годишнина (1927 – 1928) в "Художествена култура" 
Васил Димов помества информация за предстоящата поредна великденска 
художествена изложба на ДЮБХ в Пловдив [12]. Поредно потвърждение, че 
активността на творците от района се засилва през годините, а великден-
ските изложби стават традиция. В същия брой се публикува анонс за плани-
рана изложба на софийското "Дружество на художниците в България" в 
Пловдив през май 1928 г. Ако сравним спомените на Александър Божинов 
за съвместната му изложба с Петър Морозов през февруари 1906 г. в пави-
лиона на Пловдивската градската градина "Цар Симеон", която не се е рад-
вала на отзивчивост от страна на пловдивската публика, информацията от 
1928 г. навежда на мисълта, че благодарение на усилията на южнобългар-
ските творци и организираните от тях събития, местната публика вече е 
възприемчива към изяви на гостуващи автори [1]. В следващ брой Димов 
публикува отзив за впечатленията от вече проведената великденска излож-
ба на ДЮБХ през 1928 [12], като подчертава, че тя е интересна най-вече за 
почитателите на новото родно изкуство. За съжаление, катастрофално зе-
метресение отклонява вниманието на публиката от културното събитие и 
навярно по тази причина критикът се ограничава само със споменаване на 
събитието без детайлен коментар на участници и произведения.

През 1928 г. в статията си "Изкуство и художници в провинцията" [12] 
Димов проследява художествения живот в България от Освобождението до 
1928 г., като при анализа на културните събития в страната поставя акцент 
на ДЮБХ. Той съпоставя сдружението със създаденото през 1920 г. 
"Дружество на севернобългарските художници" и стига до извода за по-ак-
тивната и мащабна творческа и изложбена дейност в Южна България. 
Статистиката в статията посочва 11 изложби на ДЮБХ от 1911 г. до 1928 г., 
като 9 се провеждат в Пловдив и две – в София (1920 г. и 1923 г.). Отбелязва 
се увеличеният брой на членовете на дружеството, някои от тях представят 
и самостоятелни изложби. Систематизираната от Димов информация сви-
детелства за нарастващото самочувствие и инициативност на южнобългар-
ските творци, за увеличаваща се популярност на дружеството, както и за 
благосклонния прием от страна на местната и столична публика. 

Следваща публикация от 6-та год. на "Художествена култура", №1-2 ок-
томври-ноември 1928 г., в коментара за II Обща изложба на художниците в 
България през септември 1928 г., при прегледa на публикуваните имена с 
участие в III ОХИ, се забелязва динамика, която отразява промяна на естети-
чески и други схващания на редица южнобългарски художници. Творци, 



263

които са участвали в изложби на ДЮБХ, сега се осъществяват в други фор-
мации. Димитър Гюдженов тук е в салона на "Дружеството на художниците". 
Никола Кожухаров е в "Родно изкуство" и представените му творби и като 
репродукции "Момиче" и "Богомолци" предизвикват мнението на Димов за 
"признаци към ново ориентиране във виждането на натурата". В салона на 
ДЮБХ излагат Васил Маринов ("Планински път" и "Бивак"), Атанас Овчаров, 
Данаил Дечев ("Родопска църква"), П. Кантемиров, Г. Атанасов и Н. Димитров. 
Сред младите е откроен Цанко Лавренов с "Народна песен", "Дърворез", 
"Мъжка глава". В скулптурния отдел на ДЮБХ отново се среща името на 
Лучка Малеева с бюст "Бабичка". 

През 1929 в рубриката "Из художествения свят" на сп. "Художествена кул-
тура" следва информация за новосформирано пловдивско дружество на ху-
дожниците в провинцията "Звено", което в периода 24.03.1929 – 14.04.1929 
урежда първата си художествена изложба в Пловдив, в която участват 14 авто-
ра. Сред имената са Бабаков, М. Кюркчийски, Вичев, Асен Дочев, Т. Маринов, Н. 
Димитров, които в предни години са участвали в изложби на ДЮБХ. 

Независимо от отлива на някои членове към „Звено”, ритъмът на събити-
ята на ДЮБХ не се преустановява. През 1929 г. в рубриката с новини читате-
лите на списанието се запознават с поредната XVII традиционната велик-
денска изложба на южнобългарските художници от 5 до 26 май 1929 г. в 
Пловдив [12]. Участват Симеон Велков, Христо Станчев, Гочо Савов, В. 
Маринов, Нягул Станчев, Г. Атанасов, А. Овчаров, П. Кантемиров, Н. Пулиев, 
Надежда Делева, К. Голов, Лучка Малеева и др. Отбелязва се, че все повече 
творби се откупуват от частни лица. 

Веднага след това съобщение Димов пише за още една изложба в 
Пловдив през същия великденски период. Това е проведената от 5 до 15 
май 1929 г. в павилиона на градината „Цар Симеон” V изложба на групата 
художници-модернисти „Бабаков-Дечев-Лавренов”. Витко Бабаков (1885-
1937), който завършва Държавното художествено-индустриално училище 
при И. Мърквичка, И. Ангелов и Ст. Иванов, е член-основател на ДЮБХ през 
1911 г. [7]. Другият член е Данаил Дечев (1891-1962), който завършва 
Промишлено-текстилно училище в Сливен, през 1919 г. се установява в 
Пловдив, а през 1939 – в София [7]. Третият е Цанко Лавренов. Тази пловдив-
ска група е активна в рамките на около три години. Тримата излагат заедно 
от 1926 г. в Пловдив, Чирпан и Пазарджик. Мотивацията за обособяването 
на тримата творци е в духа на епохата – те се групират вече по идейно-есте-
тически мотиви. Териториалният признак, по който ДЮБХ първоначално се 
сформира и действа, за тях вече не е достатъчен мотив за участие в тази 
професионална общност.

В публикация през 7 год. – 1929-1930 на „Художествена култура” Васил 
Димов запознава читателите си с III ОХИ, проведена през септември 1929 г. 
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Критикът посочва частичното участие на Дружеството на южнобългарските 
художници наред с поредната изява на съществувалото две години пло-
вдивско сдружение „Звено” [12]. От статия се вижда, че по време на III ОХИ 
продължава тенденцията с промяната на естетическите схващания и пре-
минаването на редица южнобългарски художници в други формации. 
Симеон Велков е в групата на Неорганизирани, Цанко Лавренов (с картини-
те „Иисус в пустинята”, „Отец Паисий” и др.), Никола Димитров и Асен Дочев 
се изявяват от името на дружество „Звено” [12]. Чрез „Звено” в III ОХИ участва 
Витко Бабаков, Иван Христов (1900-1987), който завършва живопис в ДХА 
при Н. Ганушев и специализира в Художествената академия в Мюнхен [7], 
както и други възпитаници на ДХА – Никола Аръшев (1895 – 1984) [8], 
Методи Кюркчийски (1896 – 1980) [8].

През 1931 г. Димов публикува отзив за Юбилейната изложба на Южно-
българските художници по случай 20-годишнината на дружеството в списа-
ние „Учителска мисъл” [2]. Представена е кратка историческа ретроспекти-
ва с особен акцент върху факта, че през годините сдружението става главен 
двигател за развитието на местните творци, център и първостепенен фак-
тор в културно-художествения живот в района. 

През периода февруари 1928 г. – декември 1932 г. Димов активно пуб-
ликува във френскоезичния български дипломатически ежедневник „La 
Bulgarie”. В рубриката “La vie artistique” той представя творчески портрети за 
значими български творци, исторически екскурси за българското изкуство 
и занаяти, информации за художествени изложби. Сред тези над 160 публи-
кации чуждестранният читател научава редица факти и събития и от дей-
ността на Дружеството на южнобългарските художници. При представяне-
то на IV ОХИ в рамките на няколко броя Димов коментира и представянето 
на ДЮБХ [13], като споменава вече утвърдените в България имена на зрели 
и познати млади художници като Симеон Велков (акварел „Станимака”), 
Христо Станчев („Пролет”), Нягул Станчев, Данаил Дечев, Цанко Лавренов, 
Методи Кюркчийски (скулптури в дърво „Тракиец” и „Птица”), Никола Пулиев 
(карикатури), Васил Вичев, Иван Вълчанов („Свищов”). Наред с тях се пред-
ставят преоткриваната днес Олга Шеханова-Шишкова (1895-1978) [8] и мла-
дата тогава Вера Лукова (1907-1974), на която Димов предрича обещаващо 
бъдеще, а днес от перспективата на времето може да се потвърди, че усетът 
му и преценката се оказват верни. 

Представеният по-горе обзор на публикациите на Васил Димов във 
връзка с изложбите на Южнобългарските художници дава възможност да се 
проследи и допълни информацията относно създаването на ДЮБХ и пос-
ледващото творческо развитие на неговите членове в периода 1911 – 1932 
г. така, както ги вижда художественият критик, техен съвременник. Фактът, 
че се отбелязват и акцентират първите изяви и творби на редица художни-
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ци, които впоследствие са значими имена в историята на българското изку-
ство, е доказателство както за техния несъмнен талант, така и за наблюда-
телното око на критика, което забелязва творческия им потенциал. 
Публикациите на Васил Димов за ДЮБХ са важни документални сведения за 
дружеството и възможност за допълване на днешната ни информация за 
автори и творби.

Използвана литература: 
1. Божинов, А. "Минали дни", София, 2009 г. 
2. Димов, В., "Юбилейна изложба на Южно-българските художници", Учителска мисъл / Месечно об-
ществено-педагогическо списание: год. 12, №9/10, София, 1931, с. 695
3. Георгиева М., Съюзът на южнославянските художници "Лада". Българското изкуство на южносла-
вянските изложби 1904-1912, София, 1994
4. Гигова, Р., Художникът Иван Пенков (1897-1957): Първи стъпки в изкуството (1913-1922) в https://
liternet.bg/publish30/rozalia-gigova/ivan-penkov/hudozhnikyt.htm#3 – сайтът посетен на 24.03.2018 г.
5. Данева, А., Българи в италианските Академии за изящни изкуства, София, 2013
6. ДА – Пазарджик, Българско народно читалище “Виделина”, Пазарджик, Инвентарни описи, съст. 
Керезова, М., Пазарджик, 2007 г.
7. Каравелов, Л., Справочник за живопистта на Патриаршеската катедрала, ставропигиалния храм 
“Св. Александър Невски”, София, 1957 г., машинопис (собственост на Библиотеката към Храм-
паметника „Св. Александър Невски”)
8. Каталог живопис, Градска художествена галерия Пловдив
9. Николаева, А., Олга Шеханова-Шишкова, Сборник в чест на доц. Ружа Маринска, изд. НБУ, София, 
2014, с. 160-172
10. Николаева, А.; Д. Киселер, Българските художници и Мюнхен. Модерните практики от средата на 
19 до средата на 20 в., София, 2009 г.
11. Протич, А., Водач за народния музей в София, Издания на Народния музей в София, София, 1923
12. „Художествена култура”, 1910-1914; 1927-1930
13. Dimov, V., La IV Exposione generale d’art, La Bulgarie, №2149/27.09.1930, с.1 



266

СъдъРЖАНИЕ

СЕкцИЯ мУзИкАЛНА ПЕдАгОгИкА И ТЕОРИЯ НА мУзИкАТА

ЩО Е мУзИкАТА? (ОПИТ зА ОБОБЩЕНИЕ) 
Явор Светозаров Конов (професор, доктор на науките) 
Департамент Музика, Нов български университет, София .......................................................5

ОТНОВО зА ЧАЛгАТА 
Явор Светозаров Конов (професор, доктор на науките) 
Департамент Музика, Нов български университет, София .....................................................13

Joanna Bruzdowicz - compositional language and the 
illustration of literary text Based on song cycles “world” 
and “from the fever-world” 
Prof. Liliana Górska, PhD, Academy of Music Gdańsk ............................................................................18

зАдАЧИ зА ОПОзНАВАНЕ НА РЕгИОНАЛЕН ХУмОР 
И ВъзмОЖНОСТИ зА дРАмАТИзАцИЯ ПРЕдОСТАВЕНИ 
В ЕЛЕкТРОНЕН УЧЕБНИк ПО мУзИкА зА 6. кЛАС НА СОУ 
Красимира Г. Филева-Русева ..................................................................................................................23

кАЧЕСТВА НА СъВРЕмЕННИЯ ПИАНИСТ ПРИ ИНТЕРПРЕТИРАНЕ НА 
кАмЕРНИТЕ ТВОРБИ НА НИкОЛАй СТОйкОВ 
Велислава Ж. Стоянова ..........................................................................................................................29

СТАНОВИЩЕТО НА НЯкОИ АВТОРИ зА ВРъзкАТА мЕЖдУ РАзВИТИЕ-
ТО НА мУзИкАЛНИТЕ УмЕНИЯ И ЕзИкОВАТА кОмПЕТЕНТНОСТ 
Калина Иванова Дечева ...........................................................................................................................36

ОБРАзОВАТЕЛНО И ТЕРАПЕВТИЧНО зНАЧЕНИЕ НА дЕТСкИТЕ НА-
РОдНИ ПЕСНИ СъС СъПРОВОд НА мУзИкАЛНИ ИНСТРУмЕНТИ ОТ 
гЛЕдНА ТОЧкА НА мУзИкАЛНИЯ ПЕдАгОг 
Андреас Г. Триантафиллидис ................................................................................................................41

ПРАкТИЧЕСкО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНТЕРАкТИВНИ 
мЕТОдИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ВОкАЛНА гРУПА  
д-р Мария И. Стоименова ......................................................................................................................51

ПЕдАгОгИЧЕСкАТА РАБОТА НА гЕНА дИмИТРОВА - БЕзцЕННО 
ПРОдъЛЖЕНИЕ НА ЕдНА ВПЕЧАТЛЯВАЩА кАРИЕРА 
Асистент Габриела Иванова Георгиева .............................................................................................56

РОЛЯТА НА УЧИТЕЛЯ ПО мУзИкА - ФАкТОР зА мУзИкАЛНОТО ВъзПИТАНИЕ 
НА дЕцАТА В ПРЕдУЧИЛИЩНА ВъзРАСТ 
Елеонора Ем. Забунова .............................................................................................................................64



267

ИзкУСТВОТО НА pr-А И НЕгОВИТЕ ФОРмИ ПРЕз АНТИЧНОСТТА 
Богдана Н. Кривошиева ...........................................................................................................................71

ТРАкИйСкАТА ФОЛкЛОРНА ОБЛАСТ И НЕйНОТО ПРЕдСТАВЯНЕ В 
УЧЕБНИцИТЕ ПО мУзИкА СПОРЕд НОВАТА УЧЕБНА ПРОгРАмА 
Николета Ганчева Маринова ................................................................................................................80

ВРъзкАТА мЕЖдУ СТИЛА НА мИСЛЕНЕ И СТИЛА 
НА УПРАВЛЕНИЕ НА АРТОРгАНИзАцИЯТА 
Александра Ю. Гаджева ............................................................................................................................86

мЯСТОТО НА кРЕАТИВНОСТТА В ОБУЧЕНИЕТО ПО кИТАРА 
Йоана С. Тихолова .....................................................................................................................................91

АНТОН РУБИНЩАйН: „мУзИкАТА И НЕйНИТЕ ПРЕдСТАВИТЕЛИ” 
Александра Ю. Гаджева ............................................................................................................................98

ХАРАкТЕРНИ кОмПОзИцИОННИ И СТИЛОВИ ОСОБЕНОСТИ В НЯкОИ 
ОТ ПРОИзВЕдЕНИЯТА НА ИВАН СПАСОВ ОТ ПЕРИОдА 1965-1970 г. 
Алия С. Хансе ............................................................................................................................................ 107

СЕкцИЯ мУзИкАЛЕН ФОЛкЛОР 
И ХОРЕОгРАФИЯ ФОЛкЛОРНАТА 

мИТОЛОгИЯ - ИзВОР НА ТЕмИ И ИдЕИ зА СцЕНИЧНИ 
мУзИкАЛНО-ТАНцОВИ ПРОИзВЕдЕНИЯ 
Гл. ас. д-р Рослана Ив. Моравенова - Станева ............................................................................... 113

мЕЛОдИйНИ ПАРАЛЕЛИ В „ШОПСкА СЮИТА” НА кОСТА кОЛЕВ 
Рада Б. Славинска ................................................................................................................................... 119

„ПО ВЕЛИкдЕН В С. НИкУдИН. ЖЕНСкИ ОБЕРдНИ ПРАкТИкИ” 
Румяна В. Филкова .................................................................................................................................. 127

РАзВИТИЕ НА БъЛгАРСкИЯ ОРкЕСТъР ОТ НАРОдНИ ИНСТРУмЕНТИ 
ОТ ПЕТдЕСЕТТЕ гОдИНИ НА дВАдЕСЕТИ ВЕк дО НАШИ дНИ 
Николай Ст. Гурбанов ........................................................................................................................... 132

АНСАмБЛОВИ ПРОБЛЕмИ В БЕзмЕНзУРНИ НАРОдНИ ПЕСНИ 
С кЛАВИРЕН СъПРОВОд, ИзПъЛНЯВАНИ ОТ НАРОдНИ ПЕВцИ 
Надежда Симеонова Петрова ............................................................................................................ 139

зА ПРИСъСТВИЕТО НА мУзИкАЛНИЯ ФОЛкЛОР 
В ОБИЧАйНО-ОБРЕдНИТЕ ПРАкТИкИ В дОБРУдЖАНСкИЯ 
ПРОЛЕТЕН ПРАзНИЧЕН кАЛЕНдАР 
Галя Г. Петрова-Киркова ...................................................................................................................... 146



268

ХОРЕОгРАФъТ НА БъЛгАРСкИ СцЕНИЧНО 
РАзРАБОТЕНИ ФОЛкЛОРНИ ТАНцИ В 21-ВИ ВЕк 
Стефан Л. Витанов ............................................................................................................................... 159

РАзВИТИЕ НА БАЛЕТА В АмЕРИкА В xx ВЕк АННА ПАВЛОВНА ПАВЛОВА 
Душанка Градишки Иванова ............................................................................................................... 169

СВАТБЕНИ ПЕСНИ НА гРъкОЕзИЧНОТО НАСЕЛЕНИЕ 
В СЕЛО гЕНЕРАЛ ИНзОВО 
Дарина Славчева Славова ................................................................................................................... 176

БъЛгАРСкИТЕ НАРОдНИ ТАНцИ, НЯмАТ ВъзРАСТОВИ гРАНИцИ 
д-р Надя Ив. Мурджева .......................................................................................................................... 185

СЕкцИЯ ИзОБРАзИТЕЛНИ ИзкУСТВА

ИНФОРмАЛ В БъЛгАРСкАТА ЖИВОПИС – НАЧАЛО 
доц. Румен Желев Жеков ....................................................................................................................... 190

ПРЕдИзВИкАТЕЛСТВОТО „дИгИТАЛНА кОмПЕТЕНТНОСТ - 
ТРАНСФОРмАцИИ В ПРОцЕСИТЕ НА УЧЕНЕ И ПРЕПОдАВАНЕ 
доц. Весела Статкова  ......................................................................................................................... 197

НОВИ мОзАЕЧНИ ПОдОВЕ 
ОТ ЕПИСкОПСкАТА БАзИЛИкА НА ФИЛИПОПОЛ 
Елена Н. Кантарева-Дечева ................................................................................................................ 206

АРТИСТИЧНАТА СТУдИЯ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО ВъВ ВУз 
доц. Крикор С. Касапян .......................................................................................................................... 213

НИкОЛАй НИкОЛОВ  ЖИВОТ И ТВОРЧЕСТВО /1933 – 2005/ 
Доц. Красимир Г. Добрев ....................................................................................................................... 219

ТЕХНИкО-ТЕХНОЛОгИЧНО ПРОУЧВАНЕ НА ПОдОВИ мОзАйкИ ОТ 
ЕПИСкОПСкАТА БАзИЛИкА НА ФИЛИПОПОЛ 
Елена Н. Кантарева-Дечева; Райна Д. Дечева .......................................................................... 230

АдОЛФ АПИА,  
ПъРВИ ПРОЯВЛЕНИЯ НА мОдЕРНИЯ ТЕАТъР 
Димитър Л. Воденичаров .................................................................................................................... 240

ИзкУСТВОТО, кОЕТО НЕ мОЖЕ дА СъЩЕСТВУВА БЕз ИНТЕРНЕТ 
гл. ас. д-р Биляна Красимирова Цанова ........................................................................................... 248

ИзЛОЖБИТЕ НА дРУЖЕСТВОТО НА ЮЖНОБъЛгАРСкИТЕ ХУдОЖНИ-
цИ ПРЕз ПОгЛЕдА НА ХУдОЖЕСТВЕНИЯ кРИТИк ВАСИЛ дИмОВ 
Лалка Тодорова Тодорова .................................................................................................................... 255


