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доц. д-р РоМЕо СМИЛКов
Клавирни транскрипции по Й. С. Бах на Н. Стойков

Интересът на известния български композитор Николай Стойков към тран-
скрибиране е негов дълбок вътрешен творчески импулс. В разговор с мен, той 
споделя – „Когато не пиша нещо мое, сядам да преписвам и обработвам творби 
от други композитори. Вниквам и си изяснявам много неща от вътре, като рабо-
тя над транскрипцията”�. 

При Н. Стойков този  процес на траскрибиране е най-често във форма на кла-
вирна обработка.  Пианото  е любим инструмент за композитора, ако се позо-
вем на многобройните клавирни произведения на автора - до юни 20�2 година 
– 26 опуса, сега (до април 20�3 година) – 29 опуса за пиано (�, с.222).

Сред клавирните творби на Николай Стойков централна позиция и като опусна 
номерация, и като дълго носен, и продължаващ - и в днешни дни – пианистичен 
проект, е „Музикален пантеон” опус 40 (2, с. 25/26).

Няма да говоря за конструкцията и създаването на многоелементния клави-
рен пантеон, включващ пиеси-транскрипции за пиано и за клавирно дуо (пиано 
за четири ръце, две пиана). Само ще спомена широк списък от автори, чиито 
творби е обработил композиторът Н. Стойков – Й. С. Бах, Д. Скарлати, А. Вивал-
ди, К. Черни, Х. Берлиоз, Ф. Шопен, П. И. Чайковски, П. де Сарасате, Ф. Крайслер, 
К. Дебюси, М. Равел, Е. Сати, Р. Щраус, А. Онегер, С. Прокофиев, Я. Сибелиус, М. 
Големинов, А. Диамандиев.

Моят поглед ще се спре, и то в разглеждане в хронографически план, на ета-
пи от създаване на някои транскрипции от Академик на БАНИ – проф. Николай 
Стойков по творби на Учителя (за всички музиканти, според А. Швайцер) Йохан 
Себастиан Бах.

През далечната вече, 1994 година, на 22/23 март, Николай Стойков създава 
своя първа транскрипция за пиано по пиеса на Йохан Себастиан Бах. Това е Пре-
люд от Втора сюита за виолончело – d moll. В клавирната пиеса-транскрипция, 
най-общо погледнато, музикалното развитие върви от монодична мисъл към 
мощта на оргелно-темброво звучение.

В началото на �999 година, по-точно �3 март, Стойков пише друга – втора 
клавирна транскрипция. Това е обработка на друга част от виолончелова сюита 
на Бах – емблематична със своята еспресия Сарабанда – c moll от Пета сюита за 
виолончело. Клавирната обработка-транскрипция търси регистрово „разпръс-
кване” на музикалната линеарност по зоните на тастиерата и създава усещане 
за „атонално мислене”. 

� Интервю с Н. Стойков на 25 юли 20�� г. – личен архив на Р. Смилков.
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Със създаване на транскрипцията Сарабанда – c moll Н. Стойков оформя дву-
елементен цикъл от транскрипции по Й. С. Бах, който издава като част от опус 
„Музикален пантеон” в края на първото десетилетие на новия век.

Подобна е и изпълнителската съдба на тази двучастна поредица. Спомням 
си, че първо изсвирих, и то като bis-допълнение към рецитални програми през 
сезон 2007/2008 г., първата пиеа – Прелюд - d moll. По-късно, интерпретирах 
двете пиеси на концерти с представяне, съвместно с клавирно дуо Василева -  
Карагенова, на пианистичния проект „Музикален пантеон” на Н. Стойков в Стара 
Загора, Пловдив, София в периода 2009/20�0 година (3, с.3). Интересно е озагла-
вяването на поредицата от Две транскрипцци по Й. С. Бах с поетичното загла-
вие-възклицание „Ние, заедно те благославяме, Господи!”.  То отваря път към 
пластове от дълбочинно-емоционална информация, за някои от които говорих 
при описание  на двуелементния цикъл в моето докторско изследване, над ко-
ето работих в периода 20��/20�2 година. Когато защитавах изследването на �5 
юни 20�2 г., аз знаех и нещо друго. 

В началото на май 20�2 г. имах майсторски клас и рецитал в Музикален де-
партамент на ITÜ – Istanbul2. Веднага след като се прибрах, това бе на 7 май, 
получих подарък от композитора – нова транскрипция по творба на Й. С. Бах, 
записана на 6 май. 

Транскрипцията за пиано – Ария на Николай Стойков е по най-поетичните 
страници от творчеството на Кантора от Лайпциг – II част/Ария от Клавирен 
концерт – f moll. Впечатлен от този сувенир изпълних транскрипцията в края на 
публичната защита, като реверанс към аудиторията. По мой спомен, още през 
лятото на 20�2 година композиторът реши да прибави клавирната обработка на 
Ария от Концерт за клавир и оркестър – f moll на Й. С. Бах като финална пиеса от 
вече тричастен цикъл – Прелюд, сарабанда и ария. Този краен вариант е издаден 
през втората половина на 20�2 г. във факсимиле издание на СБК - София. Това 
издание е дарено от Н. Стойков на Библиотека на АМТИИ - Пловдив и се продава 
в Книжарницата на СБК.

Отделните пиеси от цикъла транскрипции по Й. С. Бах могат да бъдат изпълня-
вани и самостоятелно. Така беше в рамките на концерт в залата на Нормал Уни-
верситет – Харбин, Китай – през ноември 20�2 година. Тогава изпълних Ария от 
Й. С. Бах-Н. Стойков в основната концертна програма3. Между впрочем, студент 
от моя клас – Мартин Дафинов, изсвири на Международен конкурс „Класика и 
съвременност”, на датите �7/�8 октомври 20�2 г, в Стара Загора, първата пиеса 
от транскрипционния цикъл – Прелюд – d moll. Спечели III награда от конкурса.

2 Това е абревиатура на Истанбулски Технически Университет. Същевременно част от Музи-
калния департамент е Държавна Музикална Консерватория-Истанбул.

3 Програма и концертен запис от съвместната изява на 3 ноември 20�2 г. на доц. д-р Тони 
Шекерджиева-Новак, докторант Гунг Тунджо и доц. д-р Ромео Смилков
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В края на 20�2 година, паралелно с работа над своя нов клавирен цикъл, но-
мерация 88 – „Пловдивски кокони” – авторът спомена, че композира клавирна 
транскрипция за 4 ръце по органна хорална прелюдия на Й. С. Бах. В началото на 
20�3 г. ми каза, че обработва както соловата транскрипция на Самуел Файнберг 
(руско-съветски пианист и композитор), така и работи над оригиналната Бахова 
партитура на органен прелюд „Allein Gott in der Hoh sei Ehr/ Да славим Бога в не-
бесата!” (4, с.387).

Признавам си, заинтересувах се, чак когато Стойков ми спомена през февру-
ари 20�3 г., че мисли да направи солов клавирен вариант на този хорален пре-
люд. Получих нотите на двата варианта – за пиано и за пиано на 4 ръце – едва 
на �7 април, когато реших да говоря пред Вас, на „Пролетни научни четения”, 
АМТИИ ’20�3. 

Бях изненадан, когато заедно с двете клавирни обработки на оргелна пре-
людия „Да славим Бога в небесата!” – G dur, получих нотен свитък на още една 
транскрипция за пиано на 4 ръце по друга хорална органна прелюдия на Й. С. 
Бах. Тази пиеса е в същата тоналност – Сол мажор и по същия хорален ред на 
старинния протестантски хорал, по който са създадени и първите две обработ-
ки на Н. Стойков. Според мен, се очертава нова поредица от транскрипции на 
българския композитор Николай Стойков, този път за клавирно дуо, по хорални 
творби на Йохан Себастиан Бах. Засега, на титулната страница стои обозначение 
„Й. С. Бах – Две хорални прелюдии за орган – преработка за пиано на 4 ръце от 
Николай Стойков опус 40”. Тоест, те са част от „Музикален пансион” оп. 40. Завър-
шени са през януари/февруари 20�3 година. Първата транскрипция е записана 
на �9 януари, втората е завършена на 4 февруари 20�3. Най-късно, през март 
20�3 година, е композиран соловият клавирен вариант по органния прелюд на 
Й. С. Бах -  „Да славим Бога в небесата!” – G dur.

В края на моето изложение ще кажа няколко думи за друга транскрипция за 
пиано на Николай Стойков. Това е транскрипция на Ария от Бароковата оркес-
трова сюита – D dur на Йохан Себастиан Бах.
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Популярната пиеса е прехвърлена в клавирния вариант на Академик проф. 
Николай Стойков във фундаменталната тоналност -  До Мажор. Получава се нова 
хармонично-смислова ситуация, в която се очертават интересни фонични тър-
сения (5, с. 200). 

Арията на Н. Стойков е създадена на 30 януари 20�3 година, както е записа-
но от ръката на автора в края на партитурата. Последни редакционни бележки 
– авторски и мои – са от 8 април, тоест от преди две седмици. 

Сега, пред Вас – слушателите на „Пролетни научни четения”, секция „Класи-
ческа музика”, зала „Проф. Иван Спасов” (25 април 20�3) – ще е премиерното 
изпълнение на тази клавирна пиеса-транскрипция.

И така, клавирните транскрипции на Николай Стойков по музикални произ-
ведения на Йохан Себастиан Бах са 7 (седем) до този момент. Те са обработки 
по творби на  Й. С. Бах в различни жанрове – сюити за виолончело, концерт 
за клавир и оркестър, оркестрова сюита, органни хорални прелюдии. Богата 
смислово-информационна линия в творчеството на Н. Стойков. Ясно е, ви-
димо е преклонението на известния български творец към гения на Бах. От 
универсалното музикално мислене на Й. С. Бах той черпи вдъхновение и опо-
ра, и сили, в някои тъжни или радостни моменти от своя жизнен и творчески 
път. Доказателство за това са създадените от него, през последните 20 години 
(от �994 година до април 20�3 година), клавирни обработки-транскрипции по 
творби на Йохан Себастиан Бах.
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Велислава Карагенова; 

4. Швайцер, алб. – В: Глава „Осемнадесет хорала”, с. 220, както и В: Глава „Му-
зикалният език на хоралите”, с. 387 / „Йохан Себастиан Бах”-  С.,Изд. „Музи-
ка”,1981, с. 846;

5. Смилков, р. - Дисертационно изследване „Клавирното творчество на Николай 
Стойков”- П., 2012 г., с. 229.
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доц. ТАТЯНА ГИГовА
Етюдът в клавирното обучение

Етюдът е жанр, обединяващ в себе си елементите на музикално-изпълнител-
ската техника, приложението на които се определя в практиката като музикални 
сръчности. 

Работата върху етюда изисква да се отделя време за усъвършенстване на все-
ки  негов детайл, да се  натрупват умения, които са в помощ на точното и пълно 
изразяване на въплътеното от композитора съдържание в музикалната творба.   
Възпитава се правилен подход към преодоляване на техническите проблеми 
на основата на  съзнателно анализиране съдържанието на творбата и яснота за 
нейното интерпретиране. Постига се физическа освободеност, която дава въз-
можност изпълнителят успешно да изяви своята индивидуалност. Изработват 
се трайни навици за последователна и целенасочена работа при овладяване на 
инструмента. 

Какви са предимствата за обучаемия, който не пренебрегва свиренето на 
етюди?

�. Инструменталистът изработва определени движения,  чрез които се пости-
га гъвкавост и удобство в позицията на ръката. 

Тези движения създават усещането за освободеност при изпълнението, 
която се явява основа на  музикално- изпълнителската техника.

2. Развива се умението да  се «моделира» звука, намира се подходът към 
клавиатурата в стремежа за постигане на различните начини на звукоизвличане 
/ щрихи и динамични нюанси/. 

3. Изработват се апликатурни модели, позволяващи логична и удобна по-
следователност в движението на пръстите.

4. Автоматизират се отделни, частични елементи от структурата на етюда, 
приложими в художествена творба.

5. Възпитава се и се усъвършенства развитието на  музикалния слух, който 
контролира:

 - прецизност на изпълнението по отношение на текст,  динамика, фрази-
ране;

 - синхрон между двете ръце при определени  технически  пасажи /пасаж-
ни техники/;

 - точност на скоковете при движение на ръцете в отдалечени регистри;
 -  подходяща и точна употреба на педал;
 - балансирано съотношение между звучността на отделните гласове; 
 - изравняване на звучността в акорда, при гамовидни и хроматични паса-

жи, арпежи, трилери;  
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 - ритмическа устойчивост /поддържане на равномерно движение и точен 
ритъм /.  

 - развитие на музикалната памет на основата на структурата на етюда /
повтарящи се ритмични и композиционни  модели/

Ето защо правилното разбиране  за интерпретиране на творбата и прецизни-
ят  контрол върху всички изброени дотук елементи са   в основата  на успешното 
художествено клавирно изпълнение.

Различни са мненията и промените на възгледите във времето по отношение 
методиката на работа върху етюда и клавирната техника.

Според М. Клементи /�752-�832/ за основа на техническото израстване на 
ученика «служат упражнения и етюди», като стремежът е «преди всичко да се 
развиват сила, изравненост и бързина на пръстите» /�, с.��7/, без да се използва 
движението на китката и естествената тежест на ръката. Увлечен по виртуоз-
ността, той е насочвал прекалено вниманието си към техническите проблеми, 
подлагайки учениците си  на безконечни упражнения, които се превръщат  в 
механичен процес.  

Йохан Хумел /�778-�837/ смята, че «за да  станеш господар на своите пръ-
сти е необходимо да овладееш всички видове туше». Изпълнителят ще може да 
постигне истинска свобода в предаването на звуковите нюанси, ако притежава 
достатъчен усет и добра вътрешна интуиция за звукова палитра.  С това  свое 
схващане Хумел се противопоставя на господстващата по това време педагоги-
ческа теория и практика, залагаща изключително на механичната тренировка. 
Но, от друга страна, той допуска използването на апарата на Ложе/«хиропласт»/, 
целта на който е «придаване правилна постановка на ръката». /4,с.�23/.

К.Черни /�79�-�857/ освен големия брой етюди оставя и педагогическия труд 
«Пълна теоретическа и практическа школа за пиано», в който разработва систе-
ма за ежедневни упражнения на гами, като едновременно с чисто механически-
те задачи  той поставя и художествени – изработване на различни видове туше 
и динамични нюанси. Препоръчва използването на «цялата тежест на ръката и 
вътрешен невидим натиск върху клавиатурата». /4,с.�00/.

Фр. Шопен /�8�0-�849/ в работата със своите ученици отделя изключител-
но внимание върху развитието на техниката, като целта при свирене на гами и 
етюди е постигане на освободеност на ръцете и гъвкавост на китката и дланта. 
В тази насока той препоръчва «петопръстни упражнения», поставяйки ръката 
върху поредицата от клавиши „e, fis, gis, ais ,h’’, при  което тя заема най-естест-
веното си  положение  върху  клавитурата /тази поредица е известна като Шопе-
нова пръстовка/. Формулира и  важен апликатурен принцип – «използване на  
индивидуалните особености на всеки пръст за постигане определено качество 
на звука». /4,с.�97/.
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Р. Шуман /�8�0-�856/ категорично се обявява против „механичните трени-
ровки”, на които противопоставя „всемирна и всестранна активизация на свире-
щия”. От особена важност за него е стимулирането на  интереса към работата по 
развитие на слуха. /4, с. �67/.

Ф. Лист /�8��-�886/, един от най-големите виртуози на  �9 в., е убеден, че „тех-
никата се ражда от духа, а не от механиката” и за него „процесът на упражняване 
е преди всичко изучаване и анализиране на трудностите”, които той групира в 4 
вида: ‘’октави и акорди, двойни ноти, тремоло, гами и арпежи’’. Овладяването на 
тези елементи е «ключ към много произведения». /�, ч. II,с.�42/.

Антон Контский /�8�7-�899/, ученик на добре известния ирландски компо-
зитор Джон Филд, публикува методическия труд „Необходим ръководител за 
пианиста”. В него рязко се противопоставя на самоцелната механична работа и 
иронизира апаратите за развитие на пръстите /”хиропласт”  и „ръкопостав” на 
Ложе, „дактилион”  на Херц и набора от приспособления за развитие на пръстите 
на Казимир Мартин „хирогимнаст”/, които са изобретени вследствие страстта 
към усъвършенстване на техниката в началото на  �9 в.  /4,ч. II,  с.2��/.

Луи Кьолер /�820 -�886/ развива идеята за „механиката като основа на техни-
ката”. Това е и заглавието на част от неговия труд „Систематично ръководство за 
обучение по пиано и музика”,   в който говори за необходимостта от „ежедневни 
чисто механически пръстови упражнения” за начинаещи и напреднали пиани-
сти. /4,с.250/.

Х. фон Бюлов /�830-�894/ смята, че „интерпретацията, както и техниката се 
основават на отделния елемент – артикулация, ритъм, гамовиден пасаж, ар-
пеж, на изравнеността и независимоста на пръстите, на тяхната освободеност и 
това изисква абсолютна точност и педантично отношение към текста и детайла. 
И това не е самоцел, а отправна точка за работата върху дадено произведение”. 
/4,.с.246/.

Т. Лешетицки /�830-�9�5/ пледира за повишена роля на съзнанието в изпъл-
нителския процес – „ако работите 20 мин. упражнения – останалото е безмълв-
на и умствена работа”. /4, с.2�2/.

К. Лаймер /�858-�944/ предлага да се свирят кратки етюди, но изработване-
то им да бъде до съвършенство. Според него е необходимо «да се свирят само 
отделни, важни етюди” и това   е «достатъчно  за постигане на развита техника”. 
/5, с.�20/.

За Й. Хофман /�876-�957/ «голямата пръстова техника може да се определи 
като пределна точност и значителна бързина на пръстовите движения» /5,с.54/. 
Той е убеден, че «съвършенството на пръстовата техника е право пропорцио-
нално на развитието на изпълнение в легато» /икономия на време и енергия в 
сравнение с нон-легато/ и че «...всеки, който притежава добра и отлично контро-
лируема техника, е способен  на стилно изпълнение». /5, с.67/.
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В. Гизекинг /�895-�956/ смята, че без упражнения и гами не е възможно тех-
ническо усъвършенстване. Според него  за постигане на добра техника е необ-
ходима работа „за възпитаване на слуховите възприятия”, чрез които се контро-
лират  „изравняването силата на пръстите, удара върху клавиша, изработването 
на преходи и се   коригират  звуковите неточности”. Насочва вниманието към 
”умствената работа” и необходимостта от използване тежестта на ръката и осво-
бождаване на апарата от излишно напрежение. /4, ч.III, с.��9/.

Тук е приложена  само част от многобройните възгледи на творци и педагози 
за значението на работата върху инструменталната техника  при изграждането 
на пианиста. Част от тях налагат мнението за необходимостта от многочасови 
упражнения, превръщайки ги в чисто механичен процес. Но, с развитието на 
пианистичното изкуство се появяват ярки изпълнители и композитори, които 
създават етюди, съчетаващи инструменталната техника с високо  художестве-
на изразност. Тази нова естетика безспорно се налага и като изискване в педа-
гогическата работа.  Налице е ново отношение към музикалните и технически 
елементи на творбата, както и върху нейното цялостно изграждане. Залага се 
на активизиране на мисловната работа и възпитание на слуховия контрол, на 
способността изпълнителят да анализира  и преценява своята дейност. 

И ако представителите на различните школи се разминават в някои детайли, 
в основните си възгледи за  развитие на клавирната постановка и техническо-
то съвършенство те са на едно мнение. Всички са убедени в необходимостта от 
изграждане на онези основополагащи технически сръчности, които осигуряват 
самочувствие /дават необходимата сигурност/ в бъдеща сценична изява. 

Това налага  педагогът да насочва вниманието на обучаемия от ранна възраст  
към инструктивната нотна литература и да разяснява значението на максимал-
ното му съсредоточаване върху произтичащите  задачи. В етюдите трябва да се 
търси и намира не само полезното, но и красивото и  на тях не бива да се гледа 
единствено като на средство за натрупване  на технически умения. Защото за  
съвремения изпълнител техниката, освен бързината, отчетливостта, изравне-
ността на силата на удара, включва и разнообразието, гъвкавостта и богатството 
на звуковата палитра, динамическите и колористични отсенки на звученето, вла-
деенето на звуковата перспектива. Изграждането  на добрия инструменталист 
и реализирането му в успешни  сценични изяви е резултат само на единството 
между технически виртуозното, емоционалното и мисловното начало  /тук след-
ва да се добави и задължителното наличие на музикално дарование/. 

Разбира се, трябва да се отбележи, че има и надарени млади хора, при които  
техническите възможности са  естествена  даденост  и в уроците отпада необхо-
димостта от постоянен контрол върху двигателната им дейност. В такива случаи 
често техните музикални възможности са по-ограничени  и е необходимо да се 
развиват и обогатяват  слуховите им  и емоционални възприятия. А това нала-
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га педагогът да направи точна преценка на даденостите и да изгради различен 
методически подход, съобразен с многообразието на индивидуалностите и при-
ложен към всеки един отделен обучаем..
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доц. МАЛИНА МАЛИНовА
„В приказния свят на Равел” 

(клавирна сюита за четири ръце „Ma mиre  l’Oye”)

Морис Равел, един от най-оригиналните и енигматични композитори на XX 
век, притежава уникален личен стил, ненадминат по своята елегантност и ра-
финираност. Kато истински парижанин с изтънчени обноски, той демонстрира 
светска сдържаност и иронична дистанцираност. Преднамерената студенина 
старателно прикрива крехка и уязвима душевност. Загадъчната двойственост 
на композитора се корени в смесения му произход. Бащата е швейцарски ин-
дустриалец - известен инженер-изобретател, а майката е родена в Испания и е 
от стар баски род. В личността на Равел, сякаш живеят две духовни същности. 
Едната е с ясна и точна мисъл, логичен ум и с подчертан стремеж към перфекци-
онизъм, заради което Стравински  го сравнява с „швейцарски часовник”. Другата  
го тласка към тайнственото царство на фантазията: мистични видения, сладост-
на екзотика, митологични вярвания. Нея композиторът наследява от своята лю-
бима майка, която има изключително влияние върху творческото му мислене. 
Равел обичал да разказва спомени от детството си: как заспивал под звуците на 
старинни баски песни, които тя му пеела и приказките, които му разказвала. (�)

Уморен и отегчен от ролята си на „възрастен”, в последните години от живота 
си композиторът се оттегля в Монфор-Ламури - провинциално градче в околно-
стите на Париж. Той нарича дома си „Le Belvйdиre”, което  на френски означава 
„беседка с хубав изглед”. Заобиколена от „импресионистичен” пейзаж, тази при-
казна къщичка олицетворява представата му за безоблачния рай на детството. 
Всичко в нея е миниатюрно, в съответствие с ниския му  ръст. Елегантната мебе-
лировка е в любимия му стил рококо. Почти с благоговение подрежда изящни  
декоративни дреболийки, които издават безупречния му вкус на ценител-по-
знавач. Фееричната красота, която го обгражда като с пашкул, му дава сигурност 
и защита от грубостта на външния свят. (2)

Изцяло отдаден на своето изкуство, Равел никога не е имал свое семейство 
и собствени деца. Сърдечното му приятелство  със семейство Годебски датира 
от �904 г., когато е приет сред артистичния елит на техните салони. Към двете 
им деца – Мими и Жан (на 6 и �0 години), Равел се привързва силно. В свои-
те спомени за композитора Мими споделя: „Аз се покатервах на коленето му и 
той неуморно започваше: „Имало едно време ....И това бяха историите за „Кра-
савицата и звяра” или „Грозничкото момиченце...”, или приключенията на бе-
дното мишле, които той измисли за мен.” (3) Вероятно желанието да направи 
музикален „превод” на разказите  е подтикнало композитора към написване на 
клавирния цикъл „Ma mиre l’Oye”. Заглавието визира популярен фиктивен пер-
сонаж от френския фолклор. Това е образ на предачка - разказвачка на приказ-
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ки, изобразявана с гъши крака. На нея се приписват голяма част от  народните 
приказки във Франция. Някои изследователи я свързват с образа на митична 
френска кралица, наречена Педок. Етимологията на името произлиза от ланге-
докско наречие – pé d’auce, което е френски еквивалент на pied d’oie – гъши 
крак. Гъшите крака са отличителен белег на кралицата, чийто статуи се съхраня-
ват в предверията на старинни църкви във Франция. (4) Тя е отъждествявана с 
много исторически личности (най-често с благороден произход) станали свети-
ци, след като са били сполетени от болестта проказа. Според преданията Господ 
им пратил тази болест, за да изпита тяхната вяра и да съхрани добродетелта им. 
След като били чудотворно излекувани, станали овчарки и предачки. В Средно-
вековието Гъшият крак бил синоним на прокажен, заради кожните увреждания, 
които  ужасната болест предизвиква и които наподобяват ципите на гъши крака. 
Легендата разказва, че кралица  Педок имала вълшебно вретено, което никога 
не спирало да преде. (5)

Изпитващ преклонение към художествената култура на XVII - XVIII в., Равел 
подбира за своя цикъл само сюжети на френски разказвачи от тези времена. 
Две от частите са по приказки на Шарл Перо: „Спящата красавица” и „Малечко-
Палечко”. Другите две са по „Зеленият дракон” на Mадам д’Олноа и „Красавица-
та и Звяра” на Mадам Льопренс Дьо Бомон.  Литературният първоизточник на 
„Вълшебната градина” не е посочен. Огромната популярност след публикуване-
то на клавирния оригинал през �9�0г. вдъхновява Равел да създаде оркестрова 
транскрипция, а скоро след това - през �9�2 г. и балетна версия „Сънят на Флори-
на”. Към три от средните части той поставя епиграфи с цитати от съответните ли-
тературни първоизточници. Това са само кратки откъси, които дават моментни 
състояния, а не цялата история. 

Встъпителната част „Павана на спящата красавица” прокарва смислови ниш-
ки към образа на ранната пиеса „Павана за починалата инфанта”, написана де-
вет години преди това. Тя няма епиграф, но недвусмислено представя заспалата 
от векове Принцеса. Равел бавно разтваря завесата към невидимата реалност 
с отмерената стъпка на дворцовия танц-шествие. Нежна елегична мелодия се 
разгръща плавно в архаичен еолийски лад с дорийски отенък. Прозрачната 
фактура възкресява древния френски дух в класическата традиция на Франсоа 
Купрен. Еднотактов тематичен фрагмент леко си проправя път, деликатно оп-
летен с ефирна „паяжина” от мелодични подгласове на дискретен четиригласен 
контрапункт. Неговият рисунък има вълнообразна линия, чието махаловидно 
движение внушава представа за дълбок сън и равномерно дишане. Динамич-
ната степен рр, едва-едва нюансирана до рiano, не нарушава покоя на спящите 
персонажи.
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В оркестровата партитура тематичните мотиви и техните вариантни повторе-
ния са поверени на дървени духови инструменти, което още повече подчертава 
алюзията за дишане.(3) Монотонно повтаряни четвъртини  сякаш имитират тик-
такането на невидим часовник, отмерващ хода на времето в неземен свят.  Дъ-
лъг педален тон в ниския регистър разширява обхвата на фактурата до четири 
октави. (т.4) Различната артикулация в четирите гласа създава пространствено 
усещане за отекване на звука между затворени призрачни стени. Всичко е за-
стинало в очакване. Краят на проклятието още не е настъпил.

Втората част „Малечко-Палечко” разказва приказката за бедния дървосекач 
и неговата жена. Те изоставили седемте си деца в гората, защото не искали да 
гледат как умират от глад. В своя епиграф Равел акцентира върху началния мо-
мент на историята: Малечко-Палечко не намерил нито една от хлебните трохич-
ки, които разпръснал, защото птичките били изкълвали всичко.

Интродукцията започва в партията на II-ро пиано с гамовидни пасажи в пара-
лелно терцово движение. Двете мелодични линии са ладово независими една 
от друга. В основна тоналност до минор дясната ръка свири в мелодичен, а лява-
та–в еолийски вариант. В т.4 I-во пиано наслагва жалостива мелодия в любимия 
на Равел дорийски лад.

Паралелните осминки „пълзят” неуверено в стъпаловидни секвенции, пред-
пазливо разширявайки диапазона си. Несиметричните мотиви се движат, без 
да се установят в определен метрум, като всеки път удължават „разстоянието” с 
едно тактово време. В оркестровата транскрипция тяхното колебливо „плъзгане” 
е поверено на цигулки, а оплаквателната тема звучи в обой. В динамика рр „лу-
тането” на движението създава усещане за подтисната тревога и безнадежност. 
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В средния дял (т.23) несигурността и напрежението нарастват. Постепенно-
то слизане на мотивите в ниския регистър звучи глухо и заплашително. Нощта 
се е спуснала. От дълбините на фактурата се надига мощна вълна от паралелни 
сексти, която избухва във високия регистър с динамика f. Звуковата експанзия е 
постигната с употребата на октавно дублиране в двата крайни гласа. Този ефект 
усилва усещането за резонанс в открито пространство. Надигнал се е силен вя-
тър, чието ехтене децата вземат за вой на вълк. Внезапно на сцената нахлуват  
главните виновници за нещастието–ефектна имитация на птиче чуруликане и 
кукане на кукувица, изпълнявани във високия регистър на I-во пиано. (т.5�) В 
оркестъра птиците и другите горски шумове са пресъздадени  от флейта piccolo 
и струнни инструменти (с glissandi, tremolo, трилери и флажолети).(3) В реприз-
ния дял движението се разтваря в неутралната звучност на низходящи чисти 
квинти. Ужасът се разсейва от успокоително звучащата плагална хармония. Раз-
казвачът загатва за благоприятния край на приказката. Пиесата спира  внезапно 
с изненадващо появил се До мажорен акорд.  Вероятно това е моментът, в който 
„Малечко-Палечко забелязал слаба светлинка, сякаш свещ горяла много далеч 
отвъд гората”. 

Третата част „Грозничкото момиченце, императрицата на пагодите” изобразя-
ва приказката за „Зеления дракон”. В този откъс принцесата, омагьосана от зла 
вещица, още не е разбрала, че зад Зеления дракон се крие принц, „красив като 
Амур”. Самата тя още дълго ще чака мига, в който  ще измие лицето си с вода от 
„вълшебния извор” и ще стане красива като богиня. В уловения от Равел момент 
тя все още е Грозничката владетелка на царство Пагодия. Епиграфът описва епи-
зода, в който тя влиза в банята, придружена от свитата си пагоди и пагодинки, 
свирещи на  „лютни, направени от орех  и виоли от бадем...”

Очевидно тук не става дума за култовите сгради в Източна Азия, а за мини-
атюрни статуетки, които французите наричат „chinoiserie”–китайски украшения 
от скъпоценни камъни, перли и нефрит. Екзотичният марш влиза в рр с „котеш-
ка стъпка” по черните клавиши на т.н. „китайска гама” в партията на II-ро пиано 
(пентатоничен звукоред в тоналност Фа диез мажор). В т. 9 I-во пиано излага 
тема, която е обърнат вариант на встъпителната, дадена в шеснайстинова ди-
минуция.

Цялата фактура е наситена с любимите на Равел секундови-квартови и секун-
дово–квинтови интонации. Като истински фокусник той ги групира във вериги 
от всевъзможни мелодични и хармонични комбинации. Във високия регистър 
и в динамика рр мелодията звънти като изпълнявана от „вълшебни” китайски 
камбанки. 
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В средния дял (т.65) хомофонната фактура „спира” внезапно и „дава път” на 
едногласна тема - аугментирана проекция на началната, от която взима тоно-
вете fis-cis-dis. Тя поставя началото на безкраен канон, в чийто плавни извивки 
можем да разпознаем движението на пълзящия Дракон, кръжащ около своята 
Господарка.

Необикновената екзотичност на тази част ни препраща много далеч - в Из-
точна Азия. Равел за първи път чува гамелан – индонезийски оркестър през 
�889г. на Световното изложение в Париж, когато е на �4 години. От този момент 
той ще запази своя афинитет към Азиатското изкуство завинаги. В оркестрова-
та транскрипция на тази част композиторът се опитва да наподоби звученето 
на гамелан като въвежда: тимпани, цимбал, ксилофон, челеста и други перку-
сионни инструменти с метален тембър. (3) Каноничната тема се изпълнява от 
гонг, чиято ефирна вибрация създава култова атмосфера. В репризата двете 
теми са наложени една над друга и в динамика ррр те звучат неземно, сякаш 
от друго измерение. Възпрятието може да се сравни само с автентичен ритуал 
в будистки храм. 

Четвъртата част „Разговори на Красавицата и Звяра” е единствената, която 
илюстрира повече от един литературен момент. Епиграфът на Равел започва 
с думите  на Красавицата: „Когато мисля за Вашето добро сърце, Вие не ми се 
струвате толкова непривликателен.” Сцената, в която Звярът иска да се ожени за 
нея, е поставена в умерено темпо на валс във Фа мажор с лидийско наклонение. 
Елегантната мелодия с изящно акцентирано второ време, олицетворяваща об-
раза на Красавицата, перифразира Химнопедия  № � от Ерик Сати.

В оркестъра нейното благородство е подчертано от топлия тембър на кла-
ринет. Леката, въздушна тема е повторена два пъти като модулира в „ангелски 
светлата” До мажор, с което Равел загатва за чистотата на сърцето й. Валсовият 
ритъм се преустановява и идва ред на Звяра да се представи. Неговият груб, 
недодялан образ звучи в гъгнещия басов регистър (т. 49) с низходящ хромати-
зъм, „сгърчен” в умалени интервали (умалена кварта, умалена октава, умалена 
терца).
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В оркестъра дрезгавият му тембър звучи в контрафагот. Постепенно хромати-
змът сменя посоката си и настойчиво се приближава към регистровия обхват на 
I-во пиано. Същевременно от динамика рр, с постепенно accelerando и crescendo 
до ff започва прогресивна фрагментация в лайтмотива на Красавицата. Във 
„фалцетния” регистър „задъхващи се” низходящи секунди наподобяват паниче-
ски викове. (т.97) На предложението тя реагира с объркване и отвращение. В 
средния дял двете теми звучат заедно, хармонично обединени в изискан кон-
трапункт. Топлотата и съчуствието към отчаяното същество довеждат до мета-
морфоза образа на Красавицата. Този път след повторената молба „задъханите” 
секундови мотиви звучат пронизително и категорично – съгласието е оповесте-
но. Следва мистериозно дълга пауза от цял такт (т.�45): това е вълшебният миг, 
в който силата на истинската любов побеждава мрачната сила на злото.

Очарователно глисандо в рр, изпълнено от I-во пиано (от арфа в оркестъра), 
пренася звучността в „небесния” регистър. В неговата връхна точка, сякаш до-
коснат с магически жезъл,  прозвънва „златният” звук на триъгълник. Темата 
на Звяра звучи като в мечтите със свръхестествена красота в ефирното соло на 
първа цигулка. Времето спира, метрумът се променя. Бавно слизащи тонове се 
реят в безтегловност по терцово наслоявани тонове на приказно звучащ акорд. 
Станало е чудото на трансформацията. Звярът се е преобразил в красив принц, 
коленичил в краката на Красавицата, за да й благодари за нейната саможерт-
ва. В кодата (т.�59) лайтмотивът на влюбените звучи за последен път. Темата на 
Красавицата е очертана с леки като перца разложени октави, които „прегръщат” 
темата на Принца. Те сякаш плавно спускат завесата в края на пиесата. Тук епи-
логът казва: „И заживяха щастливо.”

Петата част „Вълшебната градина”, също както и първата, няма епиграф и на 
пръв поглед не е свързана с литературен източник. Но ако се обърнем към ба-
летната версия „Сънят на Флорина”, отсъстващата брънка в сюжета се появява и 
пъзелът на смисъла се подрежда. 

Равел създава собствен сценарий, който извлича от съдържанието на при-
казката „Спящата красавица”. Към оригинала той добавя: Прелюд, встъпителна 
сцена „Танц на чекръка” и няколко кратки интерлюдии. В първата сцена принцеса 
Флорина се убожда с вълшебно вретено и заспива непробудно. Трите централни 
части на сюитата са нейни сънища, изпратени от Добрата фея, за да я развлича 
докато спи. Композиторът размества поредицата, така че „Красавицата и Звяра” 
предшества „Малечко-Палечко” и „Грозничкото момиченце...”. Така се разкрива 
неуловимото сходство между двата сюжета. Спящата красавица среща в съня си 
Звяра, когото спасява от злата магия. По същия начин във „Вълшебната гради-
на” принц Шарман пристига, за да върне красавицата в реалността. Добрата фея 
ги благославя, свързвайки ги завинаги. (6) 

Последната част започва с деликатна и нежна мелодия с ритмична фигура на 
сарабанда.
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Бавният и величествен танц, решен в четиригласен 
контрапункт, е изпълнен с хармония и покой и напомня 
старинен хорал. Спокойствие и умиротворение внася 
йониският До мажор, който в съчетание с плагалните 
каденци извиква образа на древен свят, съществуващ 
от векове. Средният дял (т.23) покорява с прелестна 
акордова феерия, арфообразно обгръщаща цялата 
клавирна фактура на двете партии. В хармоничната 
палитра проблясват променливите светлосенки на 
тоналността ми-минор - ту еолийска, ту фригийска, 
преливащи в едноименния мажор. Сякаш ръката на 
художник докосва всеки отделен тон на пленителната 
мелодия и тя засиява в разноцветни багри като дъга. 
В репризата кулминацията избухва с яркия блясък 
на До мажорната хармония. (т.50) Масивните акорди 
звучат пробивно като фанфари, а дълбоките басови  
ходове имитират мощен камбанен звън. Гирляндите 
от глисанди нагоре-надолу по клавиатурата я 
заливат като фойерверки. Звучи тържествен 
Апотеоз на живота, триумф на любовта, доброто и 
справедливостта. С езика на съвършената красота 
магьосникът Равел твори музиката на сърцето, която 
ни приютява в прегръдката на вечността.
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гл. ас. д-р вЕЛИСЛАвА КАРАГЕНовА
Хофман и Рахманинов – за някои координати на  

клавирното изпълнителство

През �9�7 г. Джеймс Франсис-Кук, американски критик и музикант, публику-
ва книга с интервюта на 28 известни пианисти, записани от него по време на 
концертните им гастроли в Америка в началото на века. Настоящата статия  ко-
ментира клавирното изпълнителство през погледа на двама от тях, фокусирайки 
разсъжденията върху определен спектър от проблеми. Обективността в изпъл-
нителството, верността към нотния текст, изявата на личността в интерпретаци-
ята, клавирната техника са ключови въпроси - колкото универсални, толкова и 
дискусионни. В този смисъл отговорите на  Хофман и  Рахманинов предоставят 
възможност да размишляваме върху изпълнителството като разгръщащ се 
опит, да проследим културно-естетически поврати в историята на пианизма, 
които подготвят времето на неговата „модерност“. Именно тази възможност да 
се оцени стойността му, да се вникне в смисъла му, обяснява  избора на двете 
знакови имена в интерпретаторското изкуство.

Да се опише какво се случва в световното клавирно изпълнителство от края 
на �9-ти и началото на 20-ти век, какви проблеми и мисли занимават големите 
виртуози е непосилна, почти циклопска задача. В исторически план периодът 
включва дейността на последователите и продължителите на школите на Лист и 
Лешетицки – две доминиращи тенденции, които диктуват културния живот на 
границата на двата века. Й. д’Албер, А. Фридхайм, М.Розентал, А. Райзенауер, 
Хосе-Вианна да Мота, Е. фон Зауер, А. Зилоти, С.Ментер са само малка част от 
учениците на Лист. Списъкът на последователите на Лешетицки е не по-малко 
впечатляващ – И. Падеревски, Ф. Блумфийлд, А. Брайловский, А. Есипова, И. 
Фридман, Ъ. Шелинг, К. Гудсън, М. Хамбург, О. Габрилович, и др. Картината ще 
бъде непълна, ако не споменем и други пианисти, намерили място в клавирния 
пантеон – В. де Пахман, Л. Годовски, А. Грюнфелд, П. Грейнджър, Т. Кареньо.

Какво обединява тези толкова разнолики, ярки индивидуалности? Без да се 
стремим да ги поставим под един знаменател, не може да подминем факта, че 
всички те са представители на романтичния тип пианизъм. Романтичният пиани-
зъм не е направление, той е начин на мислене. Изпълнителят, неговите чувства, 
неговият инструмент, силата, с която го владее, това е  „неразкъсваемият възел“ 
в тази естетика. Творецът, музиката му, нотният текст идват сякаш след това. За 
същността на романтизма можем се позовем на изключителния коментар на 
М. Бланшо, макар и да не е пряко отнесен към нашето изкуство: „Артистичното 
Аз заявява, че е единствена мярка само за себе си, а гениалността на романти-
ците насърчава този царствен субект, който не само прекрачва общовалидните 
правила, но не се съобразява и със законите на осъществяването и успеха дори 



24

в собственото си поле на действие“. Изпълнителската свобода е фаворизирана. 
Докъде достига тя? През 30-те години на концерт в Русия, Фридман свири Тра-
урния марш от соната b moll на Шопен с удвоени баси за по-въздействащ ефект, 
Лешетицки прибавя каденци към ноктюрните на композитора... Емоционалните 
пориви достигат до изблик на „вулканични страсти“, а феерическата виртуозност 
е далеч от творческите замисли на автора. Невероятен, изключителен техни-
цизъм, динамични крайности, склонност към маниеризъм, преувеличение и 
изпълнение на ноти, различни от написаните – това са само част от характерис-
тиките на пианизма в ранния 20-ти век. Днес сме склонни да приемем подобни 
изпълнения за ексцентрични, а изпълнителите им да наречем недисциплинира-
ни, но някога това е било идеалът, животът на поколения велики музиканти.

В тази творческа среда знаците на прехода не закъсняват да се появят. За-
ражда се другомислещо поколение артисти и неговото присъствие по-късно  ще 
отбележи настъпването на “писмената” ера в музикално-изпълнителското изку-
ство. Макар Бузони да е считан за първи сред великите модернисти, последван 
от имената на Рахманинов и Хофман, последните двама, „пуританите в клавир-
ното изкуство“, носят други послания. 

Интерпретациите на Хофман и Рахманинов са рефлексия на новото съвре-
менно отношение към текста като към единствен, най-важен водач в изпъл-
нението. Те са образец на текстова акуратност, в отговор на изпълнителската 
свобода, позволявана и допускана от Листианци и Лешетицианци. Това явление 
е нещо ново, нещо различно, прекалено разумно и рационално за клавирната 
сцена в началото на 20-ти век, и въпреки че сега го приемаме за даденост, за 
времето си то звучи като остър дисонанс. Изписаните ноти стават важни, а за-
едно с тях и композиторът, и неговото послание. Фигурата  в центъра рязко се 
сменя – там се оказва не изпълнителят и неговата интерпретационна свобода, а 
творецът и неговата творба. И ако Антон Рубинщайн съветва пианиста първо да 
свири точно каквото е написано, а ако е отсъдил правилно и все още чувства, че 
трябва да се добави или промени нещо, тогава да го направи, то Хофман отсича 
- изпълнителят има достатъчно работа само с изсвирването на всички ноти, без 
да добавя нищо от себе си. „Цял живот няма да стигне на човек да извади на бял 
свят всички тайни от една Бетовенова соната или друга творба от същия мащаб“. 
Хофман дръзва да докаже на всеки един, че изпълнителят не само не е способен 
да изсвири повече от това, което е написано, а всъщност много по-малко, от-
колкото текстът разкрива.[6,378] Истинската интерпретация на музикална творба 
е резултат от вярното й разбиране и следователно зависи от добросъвестното, 
педантично прочитане. Целеното, крещящо парадиране, преднамерената изява 
на изпълнителското самолюбие чрез добавяне на нюанси, сенки, ефекти и какво 
ли още не, е равносилно на фалшификация, колкото и добре да е представена. 
Това вече е „шарлатанство“. 
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Настрани от това, самият Хофман следва безпрекословно своя идеал. Изпъл-
нението му се отличава със свобода, индивидуалност и поетичност, но в текстово 
отношение остава изумително коректно. Той свири със смесица от класическа 
чистота и романтична елегантност, но без маниеризма, присъщ на много негови 
колеги пианисти от същия ранг. Интерпретациите му не са белязани с егоцентри-
зма на В. де Пахман, нито носят сензационното виртуозничество на Розентал. 
И макар да притежава всеобхватната техника на Годовски, присъствието му на 
сцена излъчва „повече цвят и повече огън“. Хофман е чист, логичен, чувствите-
лен и верен. Харолд Шонберг свидетелства, че свиренето му до �920 г. дори носи 
отпечатъка на известен педантизъм. В онези времена даже външният вид на 
изпълнителя издава различие. В дните на модата по романтичните прическите 
alla Падеревски, с които се появяват  П. Грейнджър, М. Хамбург, В. де Пахман, 
дребничкият Хофман излиза  на концертната сцена късо подстриган - още една 
изява на  “модерността”  му.

Борейки се съзнателно срещу преувеличенията на романтичния пианизъм, 
Хофман не се бои, че търсената обективност непременно ще означава стерил-
ност. Според него прекалено обективното свирене не може да накърни  индиви-
дуалността в изпълнението. “Ако десет музиканти изучават една пиеса с еднак-
ва степен на коректност, все още всеки от тях ще я свири различно от останалите 
девет, въпреки убедеността си, че неговото изпълнение е единствено правил-
ното.”[6,379] Кое прави Хофман толкова уверен? Способността на личността да 
изрази това, което с темперамент и интелектуално присъствие е абсорбирала и 
усвоила от пиесата, това което човек е прозрял, оценил и приел като най-значи-
мо от нея. В отличителните белези, съставляващи разликите в �0-те концепции, 
всеки един в началото е неволен, непреднамерен, докато впоследствие не се 
оформи сам за себе си. Но именно тази непреднамереност, спонтанност, или да 
я наречем - неволност, е факторът, изграждащ индивидуалността и позволяващ 
истинското спояване на авторовата и интерпретаторската мисъл. Изпълнителят 
е „ценностен филтър“, през него преминават уловените неща, за да бъдат от-
съдени, селектирани, избрани. Запитан дали някой може да свири като Лист, 
да го превъзхожда в техническо отношение Хофман отговаря, че никой не носи 
индивидуалността и личността на Лист. Макар днес несъмнено да има пиани-
сти, които биха удивили големия музикант със своята техника, те могат да се 
равняват с него само в едно отношение - „само технически, чисто технически“. 
Така Хофман навлиза в много важната, а може би и болезнено чувствителна за 
всеки изпълнител зона - изявата  на  индивидуалността. Позицията си защитава 
на сцената. Един музикант пише: „Като артист той е толкова нормален, колкото 
да обърка и озадачи напълно американската критика“. В онези дни, когато сен-
зационните ефекти, яркостта на присъствието играят толкова важна роля, кога-
то невротичният темперамент се отбелязва като нещо обичайно и обикновено, е 
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„странно да се сблъскаш с изпълнител, който свири толкова здравословно, кол-
кото изглежда, а изглежда така спокойно, сякаш е трениран за някой атлетичен 
спорт“ [6,380]. Липсата на сантименталност за едни е впечатляваща, а за други 
стряскаща. 

Като изпълнител, Рахманинов следва сходни мисловни пътища, а силната 
творческа мощ на композитора в него не противоречи, а подхранва и стимулира 
идеята за чистота, вярност към авторовия текст.

Високата, строга фигура на Сергей Рахманинов – пълна физическа противо-
положност на съвременника му Й. Хофман - завладява културното пространство 
във всяко едно отношение – като композитор, като диригент и като пианист. Да-
леч от анархизма на Фридман, интелектуалността на Бузони, академичността 
на Шнабел, за музикалния свят Рахманинов внушава усещане за архитектурна 
монолитност. Наричат Хофман велик художник, а Рахманинов - велик строител 
в клавирното изкуство на своето време. Той е Хамлет до Хофмановия Меркуцио. 
Под неговите пръсти музиката излиза с непреклонна, безмилостна логика - кра-
сиво организирана, безпогрешно произнесена, никога своенравна. Той - строи-
телят, архитектът, проектиращ изпълнението си - не оставя нищо на случайнос-
тта и спонтанността. Той е пианист с изключителен самоконтрол, романтичен, но 
не сантиментален, техничен, но не самоцелен. Творческата му личност съчетава 
в едно уравновесен човек и уравновесен изпълнител, притежаващ огромна му-
зикална мисъл и аристократични инстинкти, които облагородяват всяка творба, 
дори и не твърде стойностната.

Рахманинов чертае диаграма от качества, необходими на един музикант, за 
постигане на артистично изпълнение, в която сякаш вгражда себе си. В новия 
съвременен пианизъм, изпълнителските кодификации са трансформирани - ра-
ботата вече започва с автора и творбата и завършва с изявата на личността на 
пианиста. Формирането на вярна представа за една композиция се свързва с 
разгадаване на “архитектурния план” вложен в нея, с осъзнаване на “основите, 
на градивния й материал”. Едва когато музикантът разкрие този план, може да 
размишлява върху него, да се стреми да го построи по начин, по който компо-
зиторът би го изградил. Така в “разопаковането”, в максимално достигнатата 
вътрешност на творбата можем да търсим опора за интерпретацията си. “Об-
хождането и обхващането” прави авторовата идея постижима. Самият Рахма-
нинов изучава всяка пиеса като композитор, като пианист, като диригент, преди 
да изработи музикалната й структура. Във всяка творба негова цел се превръща 
кулминационният момент, който той нарича   точка, връх. Произведенията се 
изграждат и оформят около кулминационните си ядра. Твърди, че не е един-
ственият, който работи над това, Шаляпин прави същото.

Онази “божествена искра”, която носи в себе си всеки изпълнител и със силата 
си превръща текста в нещо живо, пианистът слага най-накрая.  Поставянето на 
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личността на изпълнителя най-отзад във веригата не омаловажава ролята му. 
Индивидуалността не е наранена. Индивидуалността се гради върху съзнанието 
за дълбочината на вътрешния свят. Личността се изявява, но не егоцентрично 
като в романтизма, а чрез сродяване с чуждата мисъл, чрез сливане на две-
те творчески идеи. Когато изпълнителят намери същата радост и удоволствие, 
което е изпитал и творецът, в този момент творбата започва своето съществува-
не. Рахманинов не отрича, че истинското разбиране за музиката се гради върху 
интуицията. Когато тя долови намеренията на композитора и пианистът, като 
истински интерпретатор, ги предаде на своята публика по подходящия начин 
- тогава  веригата се затваря. Рахманинов пианистът разглежда творбата като 
„разумно, логично изграден, подреден свят“, където обектът и субектът знаят 
местата си и отношенията им се балансират по един напълно удовлетворяващ 
начин.

Успешният изпълнител се нуждае от силна индивидуалност и всички негови 
интерпретации трябва да носят отпечатъка й, но много по-важна е индивидуал-
ността на всяка творба, много по-ценно е да се дири, да се преследва разнообра-
зието там - в произведението. Онова, което истински притеснява Рахманинов е 
скуката. Изпълнителят е пътешественик, неговото удоволствие е в разнообра-
зието. Ако той не съумее да го постигне „е само малко по-добър от механичен 
инструмент“ [5]. 

По средата  във  връзката обект - субект обаче, стои цял комплекс от сред-
ства, които трябва да са във властта на пианиста - умението да гради фраза, да 
усеща ритмическата гъвкавост, науката педализиране, тоновата красота. Днес 
поставяме тези фактори в обхвата на клавирната техника в широк смисъл. Сред 
координатите на успешното изпълнение е и клавирната техника в тесния й сми-
съл. Тя може да бъде разглеждана и оправдана само във връзка с артистичното 
изпълнение, категорични са и Хофман, и Рахманинов. Историческият развой на 
тази най-коментирана сфера в клавирното изкуство Хофман синтезира не без 
известна ирония само в няколо изречения: „Първо беше детската простота. По-
сле бъдещото развитие доведе до огромни технически постижения... Изкуство-
то на клавирното изпълнителство беше изкуство на музикалния скоростомер 
- изкуството да изсвириш най-много ноти за най-кратко време. Сега кръгът се 
затваря отново към точката на простотата, непосредствеността и откровеност-
та“. [6,378] Не че Хофман има нещо против клавирната техника. Той не приема 
заслеплението по нея, по “пиротехниката”, както сам я нарича. Когато Розентал 
споделя, че техниката не е важна само за хора, които просто не я притежават, Хо-
фман се съгласява с тази позиция. Но техниката е просто набор от инструменти, 
които надареният изпълнител изважда, когато му потрябват. Притежаването на 
повече инстументи не означава нищо. Въпрос на инстинкт, на артистична инту-
иция е кога и как ще се използват. Отчитайки тенденцията към виртуозитет, той 
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по-скоро изразява съжаление, че младите, амбициозни изпълнители имат една 
цел - да се превърнат в човешки машини за производство на музика без реал-
но музикално усещане, без музикална чувствителност. Преди обаче напълно да 
отрече и заклейми тази тенденция пианистът напомня, че клавирният прогрес в 
техническо отношение ни е донесъл предимства и привилегии, които не можем, 
а и не трябва да отричаме - огромни възможности по отношение на икономията 
на сила, свободата на движение на ръцете, участие на съзнанието, мисълта в 
техническия процес, по-голяма ефективност в изпълнението на полифонична 
фактура и други фактори, от които зависи артистичното свирене. Ако прекрас-
ните идеи, открити в някои системи, се използват само за да защитят истинските 
музикални и артистични внушения, ако се основават на естетически принципи, 
те са съдържателни, стойностни и трябва да сме им благодарни. Но “ако чер-
ният рисувателен въглен“ остане да прозира през цветовете на платното, едва 
ли ще получим шедьовър” [5]. Може би това обяснява възраженията на Хофман 
по отношение на установените, стандартизирани методи, които той нарича ша-
блони, зададени по-скоро по мода, навик, традиция, отколкото съобразени и 
адаптирани към различните нужди на различните ученици. А може би позици-
ята му е резултат от строгата техническа подготовка в руските консерватории, 
за която Рахманинов ни дава подробна информация. Техническата  опитност е 
едно от първите неща, които младите музиканти в Русия трябва да придоби-
ят, за да бъдат висококачествени пианисти. В деветгодишния курс на обучение 
пет години преминават в старателно изучаване на Ханон - широко застъпен в 
консерваториите и всъщност „единствената стриктно прилагана школа” за тех-
ническо развитие. В края на петата година учениците полагат двукомпонентен 
изпит. Първата част проверява постигнатата техника, втората – артистичната им 
компетентност. Провалът в първата част е неуспех на целия изпит. Рахманинов 
не скрива, че техническото майсторство е една сериозна причина за радушния 
прием на руските музиканти в чужбина. Лично той вярва и намира въпроса за 
техническите знания и сръчности за жизненоважен. Способността да изсвириш 
само няколко пиеси не дава музикален опит. Това прилича повече на музикална 
кутия, която съдържа само няколко мелодии. Техническият контрол трябва да 
бъде всеобхващащ. [5]

Най-важният аспект в техническата подготовка обаче е осъзнаването на раз-
ликата между учене и упражняване. Първото изисква преди всичко най-висока 
и отговорна концентрация, предполага абсолютна акуратност - нотна, времева, 
пръстова. Другото понякога означава жертва на много време и сравнително 
малка, ниска инвестиция на мисловност, на интелект. Пропорцията,  в която ум-
ствената и физическа работа се събират, определя отликата между упражнява-
не и изучаване. Концентрираното изучаване предполага отговорното отношение 
към онези неща, които погрешно /според Хофман/ в онези години са оставени 
извън сферата на техниката - тонова красота, динамични отсенки, ритмическа 
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яснота и гъвкавост, владеене на педализацията, усет към фраза – т.е. истински-
те координати в артистичното изпъление, истинските символи на съвременната 
клавирната техника. Рахманинов ги нарича „науки, чиито закони трябва да се 
познават“,  „вселена“, в която само телескопичният поглед на професионалист 
може да проникне. [5]

Преоценката на общоприети правила е закон за артистичния прогрес. Всяко 
ново начало идва с отрицание на старото. Новите естетически идеи пораждат 
разрив с ценностите на културноисторическото време. Идеите на Рахманинов и 
Хофман не правят изключение от този поведенчески стереотип.  Всички велики 
композитори и изпълнители са строили върху руините от условности, конвен-
ционалности, разрушени от самите тях. По-добре  е  да създаваш, отколкото да 
имитираш. Волята за промяна обаче означава не само да отхвърлиш слабостите 
на старото и да родиш идеи за новото, но и да познаваш, споделя Рахманинов. 
В опознаването се заплитат културни кодове, нагласи, идеологии, които един 
музикант уважава и зачита. Затова имена като Рубинщайн и Лист продължа-
ват да бъдат идеали за поколения. За разлика от много свои последователи и 
наследници те познават клавирната литература във всички нейни разклонения. 
Познават всяка фаза в музикалния напредък и тяхното величие не е „куха миде-
на черупка“ от натрупана техника.  

Повратът в мисленето е свързан с усвояване на нови модели. За Лист това 
е изпълнението на Паганини. Години по-късно за музикант като Метнер такъв 
поврат е изпълнението на Пета симфония на Чайковски, с Рахманинов зад ди-
ригентския пулт. До �904 г. съществува само една версия за интерпретацията 
на творбата - тази на Никиш и неговите имитатори. Истина е, че Никиш спасява 
симфонията от фиаско, но неговото патетично бавно темпо се налага като закон 
за изпълнението на Чайковски, последвано сляпо и от други диригенти. С прочи-
та на Рахманинов цялата тази подражателска традиция изчезва и творбата зву-
чи сякаш за първи път. Особено зашеметяваща е „катаклизмичната устремност 
на финала - пълна антитеза на патоса на Никиш...“ [6,393]

В погледа на Хофман и Рахманинов се пречупват два от основните проблеми, 
които поставят базата на съвременния тип клавирно изпълнителство. Единият 
засяга отношението към творбата - като към ненакърнима художествена цялост. 
Другият е всъщност въпросът за мястото на изпълнителя в триадата компози-
тор-изпълнител-публика. Отърсването от инерцията да инкрустираш себе си, 
променяйки чуждия текст, разкрива необятните простори на възможността да 
се изразиш чрез текста на композитора. В контекста на казаното намират нова 
мотивация генералните въпроси за обхвата, ролята и същността на клавирната 
техника, за интелектуалното постигане на творческия акт на изпълнителство. 
Днес заявената в началото на миналия век позиция, изглежда толкова устой-
чива, сякаш е била единствена, естествена и непоклатима, но е необходимо да 
знаем, че е била извоювана.



30

ПоЛзВаНа Литература
1. алексеев, A. Д., История фортепианного искусства, Москва, Музьiка 1988, 

част 3
2. Стефанов, Валери, Участта вавилон, изд. Анубис, 2000
3. Стефанов, Валери, Творбата, място в света, ИК, Диоген, 2004
4. Стефанов, Валери, Българска литература 20-ти век, изд. Анубис, 2003
5. Cooke, James-Francis, Great pianists on piano playing, Dover publications, 1999
�. Schonberg, Harold C., The great pianists, Simon & Schuster, New York, 1987



31

гл. ас. д-р КРАСИМИРА ФИЛЕвА
Клавирни миниатюри на Васил Казанджиев  

в занятия по музика в общообразователното училище

Клавирните миниатюри от цикъла „Младежки албум” на Васил Казанджиев са 
разнообразни по сюжет и характер, но ярко и непосредствено въздействащи на 
сетивата, чувствата и фантазията на всеки, който ги чуе. Прямотата и непосред-
ствеността, с която композиторът ни описва своите герои, ни заставя да вникнем 
в дълбочината на чувствата им, запознава слушателите си (дори и непосветени-
те в тайните на голямото изкуство) с интересни композиционни средства, споява 
новото с елементи от родния музикален фолклор, лекотата, с която „обяснява” 
сложното и чарът на малките творби, който дава увереност на педагозите, че 
миниатюрите с дисонантна звучност ще бъдат приети и заобичани от учениците, 
дава основание пиесите „Камбанен звън” и „Жетва” да бъдат включени като ма-
териал за слушане в осми клас на СОУ.

В занятието, в което са представени двете клавирни миниатюри се прави 
преговор и се затвърдява усвоеното за тоновите творци – представители на 
първите два периода от развитието на професионалната авторска музика в Бъл-
гария, а новата информация е свързана с творчеството на наши композитори 
от втората половина на ХХ век. Пиесите са част от примерите към тази тема. В 
урока се сравнява звученето на три произведения, всяко от които носи харак-
терните черти на един от трите периода в развитието на родната композитор-
ска школа – първи български тонови творци, музикалният пример към който 
е „Рапсодия за пиано” от П. Пипков, композитори-класици, от чието творчество 
в урока се представя „Старинен танц” от Л. Пипков и автори, творили от втората 
половина на ХХ век до днес, пример към който е „Жена разделница” от И. Спасов. 
Обучаваните трябва да посочат, „към кой период от развитието на българската 
професионална музика принадлежи всяко произведение” [2, с. 43]. Всъщност, от 
учениците се изисква да определят примерите към първите два периода, вече 
изучавани и да предположат, че „Жена разделница” се отнася до новия етап, от 
който до момента имат някои несистематизирани впечатления и за който ще по-
лучат нова информация в настоящия урок. Удачен подход е наличието сред му-
зикалните примери на миниатюри, където с по-достъпни средства (пиесите са 
предназначени за подрастващи пианисти) да бъдат показани композиционни 
похвати като алеаторика, клъстер, изкуствен звукоред – едни от най-често из-
ползваните елементи от „речника” на новата българска авторска музика. Таки-
ва средства не само авторите и изпълнителите, но и обучаваните, като бъдещи 
потребители на съвременното тоново изкуство, трябва да познават и от чиито 
възможности за изобразяване и изразяване е необходимо да имат впечатле-
ния. Конкретната задача е двете пиеси да се прослушат и да се открие редът, в 
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който са прозвучали, като е посочен ориентир: „Едната има подчертано звукопо-
дражателен характер, а другата звучи мрачно” [2, с. 43]. Изпълнението на тази за-
дача изисква учащите да се ориентират в емоционалното съдържание на двете 
миниатюри със съвременен изразен език. Те са подпомогнати от находчивото 
звукоподражание, което е невъзможно да не доловят в „Камбанен звън”, както 
и от ярко изявената експресивност на „Жетва”. Възприемането на миниатюрите 
дава възможност по достъпен начин да се придобият впечатления не само за 
композиционните похвати, използвани от творците от втората половина на ХХ 
век, но и за някои черти на подхода на Казанджиев и съвременните автори към 
родния музикален фолклор. 

Двете пиеси отразяват различни страни от творческия метод на Казанджиев. 
В „Камбанен звън” са експонирани множество атрактивни идеи за наподобяване 
звученето на различни камбани и на хаотичното съчетание на едновременния 
им звън. Пиесата прави впечатление повече на акустически експеримент, на 
създаване и изследване на звуков резултат, в което определена роля – на „съ-
експериментатор” – има и изпълнителят. Началните девет такта на миниатюра-
та са изградени върху изкуствения звукоред:

Пример № :� Васил Казанджиев – Камбанен звън, звукоред на началния епизод

От примера става ясно, че още с подбора на съставляващите тонове на епи-
зода се търси впечатление за случайност, за непреднамереност. Тя е изразена 
още и чрез отсъствие на обособена мелодия, а въпреки наличието на известна 
повторяемост на мелодични ходове, като f� – e2 – des2, ритмическата им орга-
низация, различна при всяко тяхно появяване, обърква дори този слушател, 
който е успял да я открие. Усещането за случайност е подпомогнато също и от 
дисонантната звучност, получена при наслагването на тоновете с един педал, 
задържан през деветте такта, което сполучливо наподобява ефекта на продъл-
жително отзвучаване на камбаните. След това върху модели съставени от тоно-
вете e – a – h – d� за нисък регистър и as2 – b2 – des3 – es3 за висок регистър се 
изпълнява алеаторен епизод, чиято продължителност зависи от виждането на 
изпълнителя, но в един (не точно фиксиран в нотната партитура) момент изпъл-
нението на модела от нисък регистър се прекъсва от „грохота” на взетите във 
forte и акцентирани тонове Fis – C�. Последвалото възобновяване на алеаторния 
епизод, този път с мощно crescendo и новата поява на акцентираните басови то-
нове довежда до кулминацията, представляваща токатно редуване на клъсте-
ри: по белите клавиши – в дясна ръка и по черните клавиши – в лява. Алеатор-
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ният епизод, моментът на прекъсването му, повторната му поява и клъстерите 
са издържани с един общ педал. При това в продължителен период от време 
се наслоява звукова маса, което се възприема като постепенно уплътняване на 
звучността. Подготвена и структурирана по този начин, кулминацията не съз-
дава усещане за емоционален връх, а по-скоро за акустически – за момента на 
най-голяма звукова наситеност в пиесата. Продължителността на отзвучаване 
на тази кулминация също зависи от творческата воля на изпълнителя, което от-
ново го прави „съучастник” в тоновия експеримент „Камбанен звън”. Снимката 
на големите, внушителни, тежки камбани на пловдивската църква „Света Бого-
родица”, поместена на същата страница в учебника, на свой ред допринася за 
създаване на усещане за звукова пренаситеност, за мощ, което кореспондира 
с преобладаващата в пиесата динамика forte. Различните тонови решения на 
Казанджиев предложени в тази миниатюра, обогатяват звуковото въображение 
на учениците. Освен това идеята да се вплетат тези похвати във впечатляваща 
тонова картина предразполага младежите да се заслушат в новата музика, да 
не я отхвърлят като неблагозвучна, а да прозрат в директния, непосредствен и 
интригуващ начин на звукоподражание, който това изкуство прави възможен, 
да се заинтересуват от него, да потърсят смисъл да се вслушват в нови творби 
и да опитват да проумеят емоционалния свят или съзерцанието, „изследване-
то”, вложени в тях. Поместването на пример отправен към звуковата фантазия 
на осмокласниците има и друга цел:  звуковата фантазия е вид въображение, 
въображението е основа на творчество, а творчески мислещите личности са не-
обходими във всяка човешка дейност.

В „Жетва” са вплетени мотиви и субмотиви, срещани и в българската народна 
музика. Метрумът – �4/8 също препраща към родния музикален фолклор. Въ-
преки това начинът, по който интонационните ходове са съчетани, за да образу-
ват мелодия, начинът, по който са вградени в клавирната фактура с лаконичен, 
накъсан от паузи съпровод, което на свой ред им придава необичайно звучене 
и особено начинът, по който са използвани в развитието на пиесата, е не само 
индивидуален и оригинален, а и ярко въздействащ и експресивен. 

Както подсказват заглавията, сюжетът на „Жетва” на В. Казанджиев е сходен 
с този от разказа на Елин Пелин „По жътва”. Други прилики между тези произве-
дения са:

- И двете творби са миниатюри, т.е. времедействието е пределно сгъстено;
- двете емоционални криви с противоположен знак на клавирната пиеса 

удивително точно съвпадат с тези на разказа. В литературната творба надпя-
ването на момите, закачките, надеждата контрастират на природната картина 
на тежка жега, на слънцето, което „се е спряло огнено и немилостиво в небесата” 
[�, с. �54], на планините, които „отпуснати и уморени... сякаш чакат кога полето а-
ха ще пламне в пожар” [�, с. �54]. В природната картина периодически се добавят 
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нови експресивни сравнения, които създават постепенно натрупвано напреже-
ние, емоционална градация, противоречаща на другата емоционална града-
ция – на надеждата, на песента – „млада, волна, широка като полето, света като 
любовта” [�, с. �54]. Хронологически първият кулминационен момент – песента 
на Пенка, разпозната от Никола – увенчава градирането на светлите чувства на 
надежда, радост, любов. Веднага след това идва ред на втората, още по-насите-
на, трагична кулминация – смъртта на Пенка. Този момент е следван от рязък 
спад в тонуса на разказа, от горест, от мъртвешка застойност, когато двете емо-
ционални линии се обединяват от чувството на отчаяние, безизходност и само-
та. В пиесата на Казанджиев едното градиране е показано чрез тежкото, бавно 
темпо – Lento, неусетното разтегляне на съпровождащите възходящи чисти 
квинти в баса до дисонантни септими, които в определен момент преодоляват 
регистровите граници, насищайки и средния регистър на пианото, чрез бавното, 
но неотстъпно засилване – композиторът е предписал „cresc. poco a poco”, посте-
пенното разширяване на диапазона, застрашителното нарастване на плътността 
непосредствено преди кулминационния момент (т. 8) на тази крива на чувства-
та. Другата емоционална линия е изразена чрез отделяне в staccato на втория 
тон от съпровождащите мелодични интервали в среден и нисък регистър, което 
създава впечатление за закачка и постепенно се прехвърля и върху изпълне-
нието на краищата на мотивите в основната мелодия в сопрана, за които от т. 3 
също е отбелязано да се откъснат в staccato. Преминаването на този похват във 
всички фактурни планове създава ефект на натрупване, което, подкрепено и от 
акцентите в секунди във висок регистър, прозвучаващи в т. 5 и 6, от постепен-
ното „оживяване” на мелодията чрез плавно разширяване на нейния диапазон, 
появата на по-големи скокове и по-начупена мелодическа графика, се възпри-
ема като отделна, по-светла емоционална градация. Нейният  връх, също като 
този в разказа на Елин Пелин, настъпва непосредствено преди голямата, тра-
гичната кулминация – в т. 7 (пример N 2). Още в следващия такт (средата на т. 8) 
основният, трагичният кулминационен момент връхлита с яростно fortissimo, с 
акцент надхвърлящ и тази динамическа плътност, върху увеличената ундецима 
b� – e3 и fermata издържана върху знак за цезура – рязко, зловещо прекъсване 
на звучността и на действието. След това по същия начин, както и в литератур-
ната творба, настъпва болезнен срив, показан от композитора чрез:

- пропадане на мелодията в нисък регистър;
- стесняване диапазона на мотивите й;
- чрез низходящата секвенция, обхванала всички фактурни елементи;  - чрез 

промяна на посоката на съпровождащите мелодични интервали, които стават 
низходящи и също се „стесняват” до секунда в т. ��;

- чрез паузите и легатурите в последните два такта, които нарушават моно-
тонността на ритмическото движение и, заедно с плавното стесняване на диапа-
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зона на мелодическите мотиви до секунда, се асоциират с пределно изчерпване 
енергията на движението;

- чрез резкия спад в динамиката – след fortissimo в кулминационния т. 8, от 
началото на следващия такт авторът е предписал рязка смяна на динамиката на 
piano, следвано от diminuendo до pianissimo;

- чрез постепенно „преодоляване” на staccato-то в акомпанимента и замяната 
му с означение за tenuto. В момента на срив в тонуса двете емоционални линии се 
обединяват в скръб, пределна отпадналост, изтощеност, апатия, безжизненост.

Пример N 2 Васил Казанджиев – Жетва, т. 7 - 12

Ако литературната и музикалната миниатюри се сравнят по характер, съпос-
тавката би могла в значителна степен да подпомогне вникването в емоционал-
ното съдържание, а с подходящо насочване на вниманието – и в някои елемен-
ти на музикалния език, с които то е предадено. Подобна съпоставка допринася 
за извикване на съответстваща на характера на музиката емоционална реакция 
у учениците, която не само подобрява вникването в музиката, но и, в качеството 
си на силно и ярко впечатление (придаващо на пиесата значение на обект с ви-
сока информационна стойност), е предпоставка за по-трайното задържане в па-
метта на учащите на информацията за Васил Казанджиев, новия изразен език, 
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дисонантната звучност, странната, пряко въздействаща експресивна мелодия, 
въплътила тежки, дълбоки, силни чувства. 

Естествено, не всички детайли от анализите на Казанджиевите пиеси трябва 
да бъдат представени на учениците, но учителят трябва да ги познава. Това е 
необходимо, както за да педагогът може да намери кратък, но въздействащ на-
чин да представи художествените образи, така и за да е в състояние да ползва 
пълноценно възможностите на другите изкуства за усилване и обогатяване на 
преживяването на музикалните творби.

Защо е толкова важно учениците да почувстват цялото емоционално богат-
ство на малката пиеса? – Още на древните гърци са били известни свойствата на 
музиката да лекува и да възпитава. Възпитанието, развитието на морални ка-
чества чрез музика е залегнало и в съвременния израз „музикално възпитание” 
(а не музикално обучение) и в очакванията занятията по музика да изпълнят и 
тази своя цел. В такъв смисъл както чрез клавирната миниатюра, така и чрез 
музиката изобщо се обогатява емоционалният кръгозор на възприемащия, у 
него се култивира способността да бъде съпричастен на една драма, която не е 
негова, той се учи да се вживява и да съпреживява, учи се на човечност.
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ЯНГ ТЯН
Клавирното обучение в Китай

В средата на периода на управление на император Цин (�644-�9��), с усилията 
на чуждестранните мисионери западното клавирно изкуство започва да добива 
популярност сред висшите прослойки на китайското общество. Мисионерите от-
криват църковни училища в империята – например основаното в Хонконг през 
�842 училище на Морисън, създаденото в Шанхай през �86� девическо училище 
на Мери Фаръм, смесеното китайско-западно девическо училище в Шанхай от 
�893, шанхайското девическо училище „Св. Мария“ от �903 и др. Мисионерите се 
надяват посредством клавирните инструменти да насърчат разпространението 
на западната музикална култура, затова и организират часове по музика, водят 
преподаването си под съпроводa на клавир. С това те изиграват катализираща 
роля в началния етап на клавирното обучение в Китай. 

клавирното обучение в китай в началото на хх век
В началото на ХХ век, Синхайската революция� и Движението за нова култура2 

вдъхновяват китайците в търсенията им, насочени към нови познания, нови 
идеи и нови изживявания. В Пекин, Шанхай, Гуанджоу и други големи градове 
музикалните събития и любителите на музиката стават все повече, сформират се 
най-различни нови организации. Същевременно големи майстори на пианото, 
като например Артур Рубинщайн, Сергей Рахманинов, Марио Пачи (италиански 
пианист и композитор (�878-�946), обучавал се е при възпитаника на Лист Джо-
вани Згамбати (�84�-�9�4), започват да посещават страната. Това още повече 
задълбочава интереса на китайците към този тип музика и ги стимулира да опо-
знават пианото във все по-голяма дълбочина. Официалните власти по това вре-
ме не отдават кой знае какво значение на музикалното образование и не отпус-
кат достатъчно средства за поддържането му. Все пак, поради все по-голямото 
търсене на специалисти с изявени способности в тази област, в Пекин, Шанхай, 
Нанкин, Ханджоу, Фудзиен, Гуанджоу и на други места една след друга се появя-
ват множество специализирани музикални институции, занимаващи се именно 

� Синхайска революция: избухнала през �9�� г. в Китай демократична буржоазна революция, 
чиято цел е да свали тираничното управление на Цинската династия, да постигне държавна 
независимост, народовластие и благоденствие на народа. С тази революция се слага край 
на продължилия над 2000 години монархически строй и води до огромно по значението си 
освобождаване в политически и идеен план за населението на страната.

2 Движението за нова култура е движение от началото на ХХ век, инициирано от група дейци, 
получили образованието си на Запад. От една страна то се бори за демократичност и научен 
прогрес, като критикува китайската традиционна култура и проповядва марксизъм; от дру-
га страна, има и по-умерено течение, което се обявява против марксизма, подкрепя движе-
нието за налагане на ежедневния говорим език за официален и насърчава заменянето на 
конфуцианската мисъл с прагматизъм.
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с такава дейност. Възникват Катедрата по музика към Шанхайския педагогиче-
ски университет, основана през �9�9; Музикалната семинария към Пекинския 
университет (�922); Музикалното висше училище „Глазунов“ в Харбин (�924); 
Катедрата по музика към Държавното специализирано художествено училище 
Бейпин (�925); Факултетът по музика към Пекинското специализираното худо-
жествено училище (�926); Шанхайската държавна консерватория (�927) и Фа-
култетът по музика към Частния Шанхайски университет „Худзян“ (�929).

Основаната на 27 ноември �927 Шанхайска държавна консерватория  (пре-
именувана през септември �929 на Държавно специализирано музикално учи-
лище) е днешната, известна като люлка за музиковеди, Шанхайска музикална 
академия. По онова време, поради пренебрежението на властта към музикал-
ното образование и оскъдните разходи, предвидени за него, ректорът Сяо Йоу-
мей3 се сблъсква с големи трудности при създаването на това висше училище и 
поддържането на качествен учебен процес в него. Въреки препятствията, тази 
академия се превръща в първата специализирана образователна институция, 
подготвяща професионални пианисти-изълнители и пианисти-педагози. Освен 
това, благодарение на академията, обучението в сферата на западната клавирна 
музика се превръща в академична дисциплина и започва своя път на официал-
но разпространение в Китай. 

За да даде начален тласък на обучението по пиано в Китай, Сяо Йоумей реша-
ва да покани намиращия се тогава в Шанхай известен руски пианист Борис Заха-
ров4, който в крайна сметка благодарение на солиден хонорар става „специален 
гост-преподавател“. Захаров е изключително строг по отношение на обучението, 
обръща много внимание на проблемите, свързани с изграждане на техниката 
на изпълнение у студентите. В ежедневните си занимания със студентите, както 
и в своите концертни програми той включва непознати до този момет в Китай 
произведения на Бах, Моцарт, Бетовен, Шопен, Лист, Дебюси, Равел и други 
композитори. Под неговото ръководство нивото на изучаващите пиано китай-
ски младежи се повишава бързо и осезателно. Захаров преподава в Китай чак 
до �942 година, когато умира. Ръководените от него студенти стават първото 
поколение същински майстори на пианото и клавирното изпълнение. Сред тях 
са Ли Цуейджън, Дин Шандъ, Джан Дзюен-уей, И Кайдзи, Фан Дзисън и У Лъ-и. 

3 Сяо Йоумей (�884 – �940): Китайски основоположник на китайското специализирано музи-
кално образование, изследовател, музикален теоретик и композитор. Той е един от първото 
поколение видни дейци на китайската съвременна музика, имащ неоценим принос към из-
граждането и развитието на китайската музикална култура, с което запазва и важно място 
в историята на музиката.

4 Борис Захаров (�888-�943): Известен руски пианист. Първо учи при А. Есипова от школата 
на Теодор Лешетицки, а впоследствие  - при Л. Годовски. Състудент със Сергей Прокофиев и 
пианиста-педагог Хенрих Нейгауз.
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Наследената чрез Захаров руска традиция в преподаването на клавирна музика 
има изключителен принос за клавирното обучение в Китай.

През 30-те години на ХХ век в Китай пристига американският пианист и ком-
позитор от руски произход Александър Николаевич Черепнин (�899 –�977), в 
когото се поражда дълбок интерес към китайското традиционно изкуство. Той 
изразява желание да бъде запознат с произведения за пиано в традиционен ки-
тайски дух. Напътстван от Сяо Йоумей, той организира в Шанхай „Състезание за 
клавирни произведения в китайски стил”. Изискванията към участващите твор-
би е те да са на базата на китайски характерни интонации, да са създадени от 
китайци, да не бъдат монофонични. Това състезание, инициирано и организира-
но от чужденец, разкрива пред китайците нови, неподозирани перспективи за 
адаптирането на китайските интонации към западните музикални идеи и форми 
от гледна точка на естетиката и техниките на композиране. С това в значителна 
степен се стимулира практическия и изследователски интерес към създаването 
на китайски произведения за пиано. Участниците в това състезание са ��, пред-
ставени са общо 20 произведения. Те са оценявани са от 5-членно жури в състав: 
Черепнин, Сяо Йоумей, Захаров, С.Аксаков и Хуан Дзъ. Първа награда е присъ-
дена на „Късата флейта на пастирчето“, композирана от Хъ Лютин. Връчени са и 
четири втори награди: за „Вариации в до минор“ на Ю Биен-мин; „Музиката на 
пастира“ на Лао Джъчън; „Увертюра“ на Чън Тиенхъ и „Приспивна песен“ на Дзян 
Диенсиен. Дадена е и една почетна втора награда - за „Приспивна песен“ на Хъ 
Лютин.

Първоначално голяма част от занимаващите се с преподаване на пиано в 
Китай са чужденци. Такъв е например и италианският пианист Марио Пачи. Той 
пристига в Китай през �904 и подготвя голям брой китайски изпълнители, сред 
които са Шън Я-цин, Ю Биенмин, Джу Гун-и, Джоу Гуанжън, Фу Цун и др. Дру-
ги чуждестранни преподаватели по пиано са споменатите по-горе Б.Захаров, 
С.С.Аксаков, Е. Вейлсби, Б.Лазарев, Е.Левитен, Х. Марголински, А.Бронщайн, 
Е. Маркус (пианист, композитор, ръководител на хор) – всички те работили в  
Шанхайско държавно специализирано музикално училище; Х.Руф (пианист, ди-
ригент, композитор) - Държавна консерватория в Нанкин и др. С дейността си 
тези личности  са подготвили голям брой китайски изпълнители и композитори 
и така са положили стабилна основа за по-нататъшното развитие на клавирното 
обучение в Китай.

През есента на �937 започва 8-годишната Антиокупационна война срещу 
Япония5. Ректорът на Държавната музикална академия Сяо Йоумей остава в 

5 Китайската антиокупационна война, наричана още Китайско-японска война и считана от 
западните страни за част от Втората световна война. През �93� Япония окупира китайския 
североизток; през юли �937 започва инвазия в цялата страна. Китайският народ се вдига 
срещу Япония, с което започва и войната, продължила от 7 юли �937 до �5 август �945.
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окупирания Шанхай и докато продължава да преподава при изключително теж-
ки условия, участва и в борбата  срещу японците. През �940 година той умира 
от тежко заболяване. Преподавалите редом с него през тези години Захаров, 
Дин Шандъ и У Лъ-и продължават дейността на учебното заведение. Японска-
та т.нар. „политика на трите унищожения“6 принуждава центъра на китайското 
клавирно образование да се премести във вътрешността на страната, в град 
Чунцин, където условията за работа са дори още по-тежки. Държавната музи-
кална академия, открита в Цинмугуан, окръг Чунцин, провинция Съчуан през 
�940, се създава от Музикалния комитет към министерството на образованието 
на Гуоминдана и в нея преподават И Кайдзи, Хун Шъдзи, Фан Дзисън, Ли Чансун, 
както и няколко чужденци, сред които е и Б.Лазарев. През �946, заедно с прави-
телството на Гуоминдана, дейността е пренесена в Нанкин, като институцията се 
преименува на Нанкинска държавна музикална академия. През �943 от Групата 
за подготвяне на музикални кадри към ЦК на Гуоминдана е разкрит филиал на 
Музикалната академия в Сунлиган, където преподават Ли Хуейфан, Фан Дзисън, 
Хун Далин, Ян Тилие и др. През �946 филиалът се мести в Шанхай, където се сли-
ва с Шанхайската държавна музикална академия и Частната музикална акаде-
мия, с което значително се подобряват материалната база и квалификацията на 
преподавателския екип на новосформираното Шанхайско специализирано му-
зикално училище. Ръководител на Факултета по пиано става завърналият се от 
обучение във Великобритания Ли Цуейджън.

През 30-те до 40-те години на ХХ век голям брой млади китайски пианисти 
като Ли Цуейджън, Хун Шъдзи, Хун Далин, Ли Дзялу, У Лъ-и и други излизат из-
вън страната, за да специализират. Там те се докосват до чуждия опит в усвоя-
ване на специфичната клавирна техника и методите на клавирното обучение и 
преподаване. След завръщането си в родината те се превръщат в двигатели на 
разпространението на клавирна музика в Китай.

обучението по пиано в Нов китай
След създаването на Нов Китай през �949, музикалното изкуство спечелва 

вниманието на властите и претърпява ново развитие и възможности за разпрос-
транение. За подготовката на специалисти в тази област и в името на развитие-
то на музикалното изкуство в Китай, през �953 е взето решение за сформиране 
на Централна музикална академия в гр. Тиендзин (през �958 тя е преместена в 
столицата Пекин) и на Източнокитайски филиал на Централната музикална ака-
демия в Шанхай (впоследствие преименуван на Шанхайска музикална акаде-
мия). Факултетът по пиано към Централната музикална академия се сформира 
от сливането на Нанкинската държавна музикална академия, Факултета по му-
зика към Специализираното висше художествено училище Бейпин, Китайската 
музикална академия в Шанхай, Факултета по музика към Йендзинския универ-
6 Има се предвид опожаряване, избиване и оплячкосване
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ситет, Факултета по музика към Института по изкуства „Лу Сюн“, Факултета по 
музика към Севернокитайското специализирано висше училище по изкуства и 
Хонконгкската китайска музикална академия. В преподавателския му състав 
влизат някои от първото поколение преподаватели по пиано и утвърдили се 
професори като И Кайдзи, Хун Шъдзи, Ли Чансун, Джу Гун-и и др. Шанхайската 
музикална академия е сформирана на базата на екипа от Шанхайското държав-
но специализирано училище по музика, занимаващ се с клавирна музика, към 
който са присъединени Фудзиенското държавно специализирано училище по 
музика, Факултетът по музика към Нанкинския девически университет Дзинлин 
и Факултетът по музика към Източнокитайския педагогически университет в 
Шанхай. В него също са събрани множество квалифицирани специалисти като 
училият във Великобритания Ли Цуейджън, Фан Дзисън от Шанхайското дър-
жавно специализирано училище по музика, обучавалата се във Франция У Лъ-и, 
училият в САЩ Ли Дзялу. Всички те стават ключови фигури в преподаването на 
пиано и разпространението на клавирна музика. 

След това концентриране на най-изтъкнатите местни преподаватели, специ-
ализираното клавирно обучение в Китай достига до момент, в който то се раз-
вива паралелно еднакво стабилно и в северната, и в южната част на страната. 
Впоследствие в много други градове из цял Китай също постепенно се създават 
нови специализирани музикални училища и академии, като например Шънян-
ско северозападно висше училище по музика, Югозападно музикално училище 
– Чънду, Уханско централнокитайско музикално училище, Сианска специализи-
рана музикална академия, Тиендзинска музикална академия и др. Във всички 
тези учебни заведения са въведени клавирни специалности.

Развитието на клавирната музика в наскоро създадения Нов социалистиче-
ски Китай е тясно свързано и с изпратените по това време от правителството на 
СССР в Централната музикална академия и Шанхайската музикална академия 
специалисти. С тяхна помощ в Китай постепенно се възприема съветския модел 
на обучение по пиано. Например, при подбора на изучавани произведения, с 
приоритет се избират традиционни руски творби, които имат фолклорни моти-
ви, набляга се върху усвояването на базисните умения при изпълненията на пи-
ано. Провеждат се и певчески упражнения, които се свързват със задълбочена 
работа върху динамиката и различните тембри на клавирните произведения от 
различни епохи. Ръководените от съветските преподаватели учащи не само ус-
пешно преодоляват техническите трудности при разучаване на произведения от 
различни стилови направления, но и постигат завидно ниво при интерпретира-
нето им, като печелят първи награди в множество международни състезания. 
Сред отличилите се са Джоу Гуанжън, Гуо Джъхун , Ли Жуейсин, Лиу Шъкун, Гу 
Шън-ин, Ли Минцин, Ин Чъндзун, Бао Хуейцяо, Ли Ци, Ли Цифан и др. Въпреки 
разпада на китайско-съветските взаимоотношения през 60-те години на века, 
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съветският модел на обучение оказва много силно влияние върху клавирната 
култура в страната.

Движението за „Велика културна революция на пролетариата“ от 60-те годи-
ни е най-голямата национална катастрофа след основаването на Нов Китай. През 
този период цялата страна изпада в безпорядък, образованата младеж е въвле-
чена в  националната кампания „Работа в планинските местности и в селата“7, 
в училищата се спира преподавателската дейност и те се превръщат в ”бойно 
поле на революцията“. Много професори и специалисти по пиано провъзгласени 
за „реакционери срещу академичния авторитет“ и биват подложени на гонения, 
унижения, публично отричане и побои. Сред тях има много пианисти и музикал-
ни педагози, които не успяват да понесат този психически и физически терор и 
напускат този свят. Един след друг умират Ли Цуейджън, Фан Дзисън и Гу Шънин. 
През 70-те години „Бандата на четиримата”8, издига лозунга „Да превърнем учи-
лищата в инструмент за налагане на диктатурата на пролетариата“. „Великата 
културна революция” вкарва китайската музика в десетгодишен застой. През 
това време пианото е набедено като „инструмент на чуждестранната буржоа-
зия“. Всички свързани с него учебни материали биват извадени от употреба, из-
пълнителите и преподавателите са преследвани, върху композирането на нови 
произведения също са поставени ограничения. С всичко това са нанесени тежки 
поражения – практически професионализмът в обучението по пиано и създава-
нето на нова клавирна литература са задушени.

обучението по пиано в китай в съвременната епоха
В края на 70-те и началото на 80-те години, обучението по пиано в Китай на-

влиза в един нов етап на развитие. Специализираните учебни заведения като 
Централната музикална академия и Шанхайската музикална академия, както 
и различните факултети по пиано, постепенно възстановяват обичайната си 
дейност, но работата по разрастването й и по разширяването на влиянието на 
клавирното изкуство остава много тежка. Макар че от 50-те години на ХХ век 
вече има голям брой китайски пианисти, които са сред водещите артисти на све-
товните сцени и печелят награди от международни състезания, познанията на 
обикновените жители на Китай за пианото остават на едно начално ниво, като 
това особено важи за жителите на по-отдалечените райони на страната. А препо-
давателите и учащите, които имат необходимите качества, могат да се намерят 
само в специализираните висши училища. През �978 в страната започва да се 

7  През Културната революция има политическо движение образованите младе-
жи да отидат по селата и да изоставят традиционното образование, с цел да 
се повиши техният практически принос.

8 Т.нар. Банда на четиримата включва Уан Хунуън, Джан Чунцяо, Дзян Цин и Яо Уънюен, съ-
брали се заедно по време на Културната революция.
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прилага политиката на реформи и отвореност9, благодарение на която икономи-
ческото състояние и стандартът на живот се подобряват значително. Същевре-
менно с повишаването на материалното благосъстояние, хората започват да от-
дават все по-голямо значение на духовността и културата. Зачестяват визитите 
на чуждестранни специалисти, свързани с преподаване и изнасяне на концерти, 
разширяват се международният обмен и все по-голямото разнообразие от еле-
менти на чуждестранни култури. Западните клавирни музикални произведения 
от бароковия период до новите стилове на ХХ век навлизат мащабно в Китай. С 
това и обикновените хора задълбочават познанията си за пианото и клавирното 
изкуство, учащите се докосват до много повече и различни клавирни стилове 
и произведения. Усвоява се ценният опит на гостуващите виртуози на пианото, 
свързан с техниката на клавирните изпълнения и методите на преподаване. 
Всичко това предоставя ново, още по-широко поле за развитие на китайското 
клавирно изкуство, на което сме свидетели в наши дни.

9 Политика на отваряне към външния свят, въведена в края на 70-те години на ХХ век
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МАРИЯ МоСКовА
Историческо развитие на  

традиционната музика за цигулка в Шотландия

От създаването на повечето държави, жителите им често свирили на различ-
ни струнни инструменти- без и с лък. Доказателство за използването им още то-
гава и в Шотландия е дърворезбата в Абатсво Мерлос (Мerlrose Аbbey), основано 
през ��36 година под покровителството на цар Дейвид (King David I of Scotland),  
която изобразява женска фигура, свиреща на ребек (вид старинна гъдулка с 3 
струни, датираща около 12ти век в Близкия Изток).

Много от първите крале на Шотландия (Stewart kings of Scotland) са били бла-
горазположени към използването на музика в техните дворци,  притежавали 
са лютня, арфа и други инструменти, на които те и музикантите им са свири-
ли. Джеймс IV (James IV) е бил талантлив изпълнител на лютня и клавикорд, а 
Джеймс V и Мери (Mary, Queen of Scots) са били въодушевени аматьори. През 
�56� година в една от техните резиденции (Holyrood) им гостува френският ис-
торик Пиер (Pierre de Bourdeilles de Brantфme), който пише, че над 500 музикан-
ти са свирили под прозореца на Мери на струнни инструменти толкова ужасни 
мелодии без никакво благозвучие, че не биха могли да се сравнят с нищо. Джон 
Нокс (John Knox), религиозен активист, е отразил същото събитие, като е отбе-
лязал, че тези мелодии силно се харесват на Мери и тя желае да се продължи 
развитието им. Всеизвестно е, че именно царските дворове са били художестве-
ни покровители на изкуството тогава.  

От �5-ти век в Шотландия са изключително популярни поемите, които опис-
ват живота на местните жители. От тях разбираме и за развитието на музиката 
по това време. Примери са местната поема “Peblis to the Play” и експресивната 
народна поема “Cockelbie’s Sow”.  Те и други източници свидетелстват, че музи-
ката тогава е била игрива, бодра, подвижна, жива, танцувална и т.н. Първите 
ръкописи (the Rowallan, �6�5; the Skene, �620 и др.) описват дуализма на шот-
ландската музика и двубожието на местните жители. От тях разбираме и че най-
използваният инструмент е бил старинната виола. По време на Епохата на Рес-
таврацията на английските, шотландските и ирландските монархии през �660 
година, виолата е била изместена от цигулката. Тя е била достъпна като цена за 
всички социални класи, което допринесло за доминиращата й роля. Освен това 
е била предпочитана и заради различните лъкови щрихи, възможният динами-
чен контраст, богатата техника и бляскав звук, които предлага. Да не забравяме 
и факта, че хората са били пренаситени с виртуозното свирене на арфа, а в цяла 
Европа цигулковото изкуство е било център на внимание. Като идеална за соли-
ращ инструмент по време на традиционните шотландски танци, цигулката се е 
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затвърдила като един от двата национални инструмента на Шотландия заедно с 
гайдата, на която се свирило предимно в планинските селища.

Църквата винаги е имала репресивно отношение към традиционния стил 
шотландска музика. Тя има преобладаващо влияние от средата на �6 -ти век. 
През �640 година църквата успяла да организира мащабна кампания, която 
включвала и отстраняването на основния й враг- музиката. До края на �7-ти век 
тя била наложила строга забрана за свиренето и естествено - за изпълнението на 
традиционни танци от жителите. Дори министрите са забранили преподаването 
на цигулка в семействата, защото в момента, в който народа чуел някой от тра-
диционните си танци - заигравал. Предприели се и други мерки, подпомагащи 
цялостно кампанията на църквата. Низшите социални класи на обществото не се 
подчинили на никоя от тези забрани, а висшите класи сами си определяли пра-
вила и църквата не можела да ги докосне. Засегната била само средната класа. 
От �649г. до �70�г. са предприети много мерки за премахването на тези забрани, 
предимно от нея.   

След като пропагандата от страна на църквата паднала, били публикувани 
2 сборникa- Newest and best reels or country dances (Neil Stewart, около �76�-5) 
и Scots reels or country dances (Robert Bremner, около �765).  Те имат сходни за-
главия и съдържание, като и двата съдържат голямо количество традиционни 
мелодии, които били забранени за дълъг период от време, но останали в съз-
нанието на хората. Свирили се постоянно и навсякъде, което силно повлиява на 
композиторите. Те писали репертоар, допълващ този, като вече започва да се 
усеща хармонично ориентиране на новите шотландски мелодии.

Така от самото начало на �8-ти век традиционните танци официално се нало-
жили и в царските дворове, където се доразвили. Примерно през �760 година се 
дооформил танцът Strathspey, чиито първи изпълнения се забелязват още около 
�749 година. До този момент са се развили и много цигулари, танцьори и компо-
зитори. В следствие, през �8-ти век вече е било натрупано огромно количество 
любим репертоар, като музикално наследство на Шотландия.  

Типичната традиционна група музиканти, свирещи за хората е била от 2 до 4 
цигулари и челист. Той представлявал възможно допълнение, ако има свободен 
изпълнител, а и цигулките са свирили в унисон, с цел по-силен звук. В групата е 
нямало клавикорд, който да държи хармония, защото е било много трудно пре-
насянето на инструмента от място на място, където се свири, тъй като през �8-
ти век хората се придвижвали с коне и каруци. Понякога са използвали спинет, 
но само за участия в града. До �750 година никоя група не е пътувала повече 
от 5 километра, за да свири на различни места, така че който желаел музика, 
наемал местната група. Във втората половина на �8-ти век вече се обособили 
по-добрите такива, които пътували до 30 километра, за да свирят и постепенно 
придобивали все по-голяма известност. Те са писали своя авторска музика и ес-
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тествено изпълнявали добре познатите традиционни мелодии от стария репер-
тоар на шотландците.

Първоначално, обичайна практика за предаването на широко разпростра-
нените традиционни мелодии от поколение на поколение е била фонетичната. 
Заради това съществуват изключително малко авторски мелодии, свързани с 
първите познати цигулари. Една от тях е The Auld Man’s Meer’s Deid на Патрик 
или Пати Бърни (Patrick/ Patie Birnie), роден около �635 година, който е писал 
и текстове на песни. Най-известният пример за ранна авторска творба обаче, 
остава Macpherson’s Rant на Джеймс Макперсон (James Macpherson), написана 
в навечерието на неговата смърт през �700 година.  Първоначално не е била 
разпространявана писмено, заради което в днешни дни съществуват няколко 
нейни варианта. 

Чак след години започват да се правят ръкописи на музика, като някои от тях 
са се запазили и до днес. Най-ранният такъв, включващ шотландски танци, е из-
даден в Англия от Джон Плейфорд (John Playford- английски композитор), през 
�65�- The English Dancing Master. През �700 година неговият син Хенри (Henry) 
прави друга Колекция от оригинални шотландски мелодии за цигулка (Collection 
of Original Scotch Tunes for violin). 30 години по-късно биват написани такива и 
в Шотландия. Най-известният ръкопис е от �734г., принадлежи на Дейвид Янг 
(David Young)- Drummond Castle. Той съдържа най-популярните мелодии до тога-
ва, като Tullochgorum и Caber Feidh. За съжаление, издаването на оригиналните 
мелодии е заличавало по-атрактивните им варианти, изпълнявани преди и след 
тези колекции. Това остава така повече от 50 години, когато фамилия Гоу (the 
Gows) издава сборника Complete Repository of the Original Scotch Slow Strathspey 
and Dances през �802, като е отбелязано, че нито една от мелодиите в него не се 
свири еднакво в различните райони на Шотландия. От �8�5 година започват да 
се публикуват и авторски композиции на най-емблематичните цигулари и ав-
тори на мелодии за традиционни шотландски танци, като Нийл Гоу (Niel Gow), 
Натаниел Гоу (Nathaniel Gow), Уилям Маршал (William Marshal), Роберт Макин-
тош (Robert Mackintosh), Симон Фрейзър (Simon Fraser) и други, първо събрани в 
сборника The Airs and Melodies Peculiar to the Highlands of Scotland. 

С навлизането в �9-ти век хората се променили. Силно влияние им оказала 
Викторианскта епоха. Много теми били табу, а до сега предимно за тях се е писа-
ла музика. Цигуларите нямало как да свирят тези мелодии повече, защото били 
неудобни за обществото. Дори само заглавията им съдържали вулгарни думи. 
Примери за такива мелодии са The Highland lassie’s lovely thing, Whip her below 
the covering и др. Целия репертоар трябвало да се преразгледа възможно по-
скоро. Романтиците от своя страна упреквали цялата музика, защото била при-
митивна. Прокарана е идеята, че композиторите в миналото са били прости се-
ляни и че музиката им можела да бъде много по-спонтанна и дълбока. Местните 
жители трудно приели този факт, защото за научаване как да свирят на цигулка 
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и да пишат музика за този инструмент отивали години и много сериозни уроци 
при опитни учители. Въпреки това, те повярвали, че написаните �6-тактови ме-
лодии са дело на необразованите селяни. 

След �830 година шотландската традиционна музика временно замряла, 
защото последните й значими композитори Натаниел Гоу и Уилям Маршал по-
чинали. Шотландия останала без водач, който да продължи и да развие музи-
калните й традиции, а и интереса на местните жители намалявал постепенно. 
Това се запазило така, докато Скот Скинър (James Scott Skinner) достигнал зряла 
възраст през 60-те години на �9-ти век и събудил духа на шотландците наново. 

Специфика на традиционната шотландска мелодична линия
До �8-ти век е нямало много публикувана традиционна шотландска музика, 

тъй като са били налични само ръкописи. От тях разбираме, че типичните мело-
дии  за цигулка в Шотландия могат да се свирят солово или да са като акомпа-
нимент към танци и песни. Въпреки това, те не били достатъчно добри за нито 
едно от гореизброените - не са били доразвити, за да бъдат концертни, имали са 
твърде високи тонове, за да бъдат изпълнени с певец в унисон, както се правело 
тогава, а за танци трябвало да се свирят по-бавно, защото са били с много укра-
шения и хората не успявали да издържат на темпото им.

Примерно, през �7-ти век мелодиите на шотландските песни са били със-
тавени от едно музикално изречение, което се повтаряло, докато текстът към 
песента не се изпее до край. Акомпаниращата цигулка обикновено имала 2 му-
зикални изречения/фрази, които редувала, като второто представлявало пов-
торение на първото с октава нагоре. Пример за такава мелодия е Killiecrankie. 
В последствие започнали да се правят вариации и на двете музикални фрази от 
опитни композитори като Джон Маклакан (John McLachlan). 

Соловите мелодии за цигулка са били писани на различни принципи. Наблю-
даваме мелодии, съставени от пентатоника, които са били актуални до края на 
�7-ти век. При тях 4-та и 7-ма степен от гамата са били пропускани или са из-
ползавни изключително предпазливо само на слаби времена в тактовете. Тази 
музика се е приемала като елементарна и изградена на математически основи. 
В нея се наблюдават и много секвенции, подобни на европейските, с изключение 
на това, че когато липсвала дадена степен, необходима за секвенцията, се за-
меняла с някой от тоновете, които участват в пентатониката, заради липсата на 
други (h,a,h; d,h,d; e,d,e...). Забелязваме и друг похват, използван тогава - пре-
групиране на нотите. Използвало се е в пентатоническите мелодии с цел да не 
се повтарят дословно. Представлявало е разместване на нотите в ритмическите 
групи, така че да се изсвирят в друг ред. Пример за това виждаме в I wish I were 
where Helen lies и Saw na ye my Peggie. В Macpherson’s testament, а и в други мело-
дии забелязваме прегрупиране на ритмиката с цел по-разнообразно звучене. 
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Друг принцип, на който са писани мелодиите за цигулка е с наличието на два 
тонални центъра. Тези мелодии придават усещането, че са стабилни върху две 
тоники, дори и без да се свирят с акомпанимент. Първата винаги е мажорна, 
независимо дали е доминираща. Този похват се използвал първоначално в Ан-
глия още през �6-ти век. След като се изчерпал там, век по-късно започнал да се 
асоциира с шотландската традиционна музика, като дори се използвал в пента-
тоническите мелодии. Освен на цигулка, мелодии с два тонални центъра са били 
удобни и за изпълнение на гайда,  но тъй като тя не е хроматичен инструмент, й 
е било значително по-трудно. Колкото и странен да звучи този принцип, повече 
от �/6 от шотландските мелодии тогава са съставени на него. Примери за такива 
мелодии са The horseman’s port и Drunken wives of Carlistle.

Трети похват, с който са съставени шотландските мелодии е на акордовите 
последователности (Italian chord progressions), които се зародили през �6-ти век 
в Италия. Не след дълго, те се разпострели из цяла Европа. Трябва да отбележим, 
че шотландците не са знаели от къде идват те или как се наричат, но тъй като 
са били много стабилни в хармонично отношение, се затвърдили като основ-
ни. Няколко от тях наблюдаваме в Шотландия. Примерно Passamezzo moderno 
(G,C,G,D,G,C,G,D,G). Такава мелодия е John come kiss me now, която била добре 
позната и в Англия още от �6-ти век. От нея е взаимствана мелодията Lasses gar 
your tails toddle, където хармоничните функции са така разположени, че при-
дават и усещането за два тонални центъра. Резултатът е типично шотландско 
звучене. 

Постепенно в шотландската традиционна музика навлезли и различни укра-
шения- всякакви видове мелизми, трилери и др. Пицикатото също било добре 
познато,  включително и изпълнявано от лява ръка. Украшенията придали мно-
го цвят на мелодичната линия. От Европа дошла и модата за пренастройването 
на струните при цигулката, което също изиграло голяма роля в развитието на 
шотландската традиционна музика през �8-ти век. Думата Scordatura e от итали-
ански произход и обозначава, че струните не са настроени на обичайния интер-
вал ч.5, а височината на една или повече от тях е променена. Когато са се писали 
произведения с използвана скордатура, се е отбелязвало коя точно е било не-
обходимо да се подготви. След това музиката се нотирала като че ли цигулката 
не е била пренастроена и са се изписвали тоновете, които биха прозвучали в 
нормалния строй на инструмента. Така цигуларите са четяли нотите по-лесно, а 
и без трудности са се свирили хармонични интервали и различни други техниче-
ски ходове в музикалната линия. 

През �8-ти век в Шотландия има 3 различни вида скордатура: � (a d’ a’ e’’), 2 (a e’ 
a’ e’’) и 3 (a e’ a’ c#’’). Когато тя навлязла в шотландската традиционна музика, била 
като че ли твърде елементарна, за да бъдат включени мелодии с нея в първите 
ръкописи. Възпрепятстване за написване на повече традиционни мелодии с нея 
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било и че много от цигуларите  свирили по слух и им е било трудно да нотират 
тази музика. Дори има твърдения, че са се писали мелодии с използвана скор-
датура, които са се нотирали както са звучели, а не както е прието. Примерни 
мелодии за скордатура тип �- The miller’s wedding и за скордатура тип 3- Willie 
Wink’s testament.

През август, �759 година в публикацията на Бремнър (Robert Bremner) Scots 
Tunes има 2 мелодии със скордатура- Back Jock за скордатура тип 2  (налична с 
обработката на Charles McLean) и The maltman comes on Monday за скордатура 
тип �. Той също публикувал ясно как трябва да се използва това пренастройва-
не на цигулката. Джеймс Осуалд (James Oswald) харесал идеята за традиционна 
музика при използвана скордатура и издал цяла поредица с мелодии с нея в 
Caledonian Pocket Companion (v. X, �760), но за да не изглежда, че имитира Брем-
нер, използва думата Accord (accordatura). 

Година по-късно редица шотландски цигулари са били запознати с този 
тип музика и почти веднага се появили многобройни мелодии във всякакви 
ръкописи, използвайки различните видове скордатура. Най-добрият е Brown 
manuscript (�775) и до �800 година вече е било натрупано значително количес-
то традиционни мелодии с нея. Тази вълна била спряна от Натаниел Гоу, който 
осъзнал, че на пианистите им е трудно да акомпанират на подобни изпълне-
ния, което намалявало продажбите на неговите колекции, затова изтрил всич-
ки такива мелодии или ги нотирал според мелодията, която звучала. До �820 
година този тип свирене напълно изчезнал от всички публикувани колекции до 
момента. Изгубили се и ръкописите с такава музика, както и обяснението как да 
се използва правилно скордатурата.

Важно е да се спомене, че шотландските цигулари са обичали да вземат ме-
лодии, писани за гайда и да ги свирят на цигулка. Това се прави още от началото 
на �8-ти век. Най-ранната такава, която е оцеляла е The gum-ga’d aiver, около 
�7�0 година. Първоначално повечето транскрипции на нотите за гайда са пре-
работени за цигулка с минимални промени. Някои от мелодиите били транс-
понирани (Mackintosh’s Lament, Drunken wives of Carlisle и др), за да се улесни 
изпълнението им.

Било и много актуално да се пишат мелодии за цигулка, които имитират зву-
ченето на гайда. Те са били създавани по 3 начина- като звучал бас с тоническа 
или доминантова функция, който е бил често повтарящ се или направо бордо-
нен; като в мелодията се включвали и тонове, чиято интонация била ориенти-
ровъчна спрямо степените на гамата; като средната част на мелодията се удво-
явала с терца или секста надолу. Тези мелодии винаги са били много ефектни. 
Популярни примери са Black Jock, The lea rig и мелодията The hare among the corn, 
в която водещата мелодична линия се свири на А струна, а празната струна Е 
звучи непрекъснато.  
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До този момент лесно бихме могли да разпознаем кога цигулар изпълнява 
мелодии за гайда и кога свири мелодия, имитираща звученето й, тъй като гай-
дата има специфични характеристики- тоновият й обем е от 9 тона (от Сол на 
първа октава до Ла на втора октaва) и има две тенорови ручила, както и едно 
басово, всички настроени на Аs. Но цигуларите не спрeли само до тук с увлече-
нието си по музика за гайда и с ограничението да пишат мелодии, имитиращи 
звученето й. Те започнали да пишат музика за цигулка по типичен стил за гай-
да, включително със същите ограничения в тоновия обхват на мелодиите. Дори 
скицирали бордонния тон на гайдата, за което много им помогнало използва-
нето на скордатурата, тъй като давала възможност G струна да е A, точно както 
звучи гайдата.

Репертоарът на гайдата се дели на 2 части: cиol beag- „малка музика“ (airs, 
marches, dance music) и ceтl mуr- „голяма музика“- pibroch, по-позната като це-
ремониална. С нея се е отбелязвало събитие, засягащо цялото общество, като 
битка, смърт на национален герой или политически срещи. Именно тя била ин-
тересна за цигуларите. Виждали са голямо предизвикателство в нея и най-до-
брия начин да я изследват е да започнат да пишат специално такава музика за 
цигулка, вместо да копират от репертоара за гайда.  Тази идея бързо се предала 
от цигулар на цигулар, докато “fiddle pibroch” не се обособил като нов вид шот-
ландска музика, независещ от тази за гайдите. Техниката на писане е била обща, 
но изпълнението- строго индивидуално. 

Повечето запазили се церемониални мелодии са анонимни. Приносът на по-
знатите ни композитори към тази музика бил да обработят наличните мелодии, 
правейки ги блестящи. Примерно споменатата мелодия Mackintosh’s Lament 
била любима на цигуларите и е публикувана в 4 варианта- на McFarlane (ръко-
пис, �740), Oswald (Caledonian Pocket Companion, �760), McDonald (Highland Vocal 
Airs, �784), Riddell (Riddell’s Scotch, Galweigian and Border Tunes, �794).

Междувременно, от �720 година група композитори  (Adam Craig, Alexander 
Stuart, Alexander Munro, James Oswald, Francesco Barsanti, Charles McLean, William 
McGibbon) въвели така наречения Scots drawing room стил, който бил много 
актуален в продължение на 25 години. Той представлявал хармонизация на 
традиционната шотландска музика или по-точно на мелодиите, изпълнявани 
от цигулка. Първоначално инструментът, който я е свирил, е бил чембало или 
чело, но се е срещало и изпълнение на лютня и арфа. Нотите за хармонизира-
щия инструмент се изписвали точно под нотите на цигулката като бас линия. По- 
късно тя можела да се свири дори и от клавесин, като изпълнителят е трябвало 
да може да чете символите, описващи обръщенията на акордите. Примери за 
такива мелодии са When she cam ben, she hobbit на William McGibbon и Pentland 
Hills на James Oswald.
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Композиторите, които са работили върху този стил, не са се ограничили само 
до хармонизацията на шотландските традиционни мелодии за цигулка, а са си 
позволили да прибавят и техни вариации. Обществото не направило проблем, 
затова този стил не е имал за задача да преодолее културните норми. Проблеми-
те при него били само технически, въпреки че повечето изброени композитори 
са били добре запознати с европейската музика и характеристиката й. Основната 
им пречка била, че тези мелодии са основани на различни принципи и не винаги 
отговарят на европейските тенденции. Примерно не са знаели как да хармони-
зират правилно пентатоническа секвенция или как да запишат традиционните 
шотландски мелодии в европейските тоналности, без да нарушат цялостта им. 
Затова и не всички се представили добре в задачата си. Примерно работата на 
Адам Крайг Scots Tunes oт �727 година съдържа някои много изискани хармо-
нии, но и някои по-статични. Джеймс Осуалд, повлиян от пионерите през �730 
година в Единбург, създал сонати по европейски модели, но с шотландски ак-
цент. Джон Райд (John Reid) пък вкарал този стил в друго направление и писал 
маршове, основани на този принцип. 

До �780 година стилът Scots drawing room изчерпал всичките си възможности 
за по-нататъчно развитие. Бил напълно проучен и вече не будел любопитство. 
Все пак години по-късно е направен опит за обновяването му, като музиката на 
Натаниел Гоу била хармонизирана в стила на Хайдн, но не е било успешно и ни-
кой нямал интерес да го прави повече. 

Интересно е да се спомене и друга тенденция, която се е зародила през �760 
година. За пръв път започнал да се изпълнява шотландски менует в типичния 
местен стил на музиката, защото танцуващите са желали и този танц на дансин-
га. Създаването на подобни менуети не е било трудно за цигуларите.  Повечето 
пъти са импровизирали с използването на популярна традиционна шотландска 
мелодия, която е вкарана в нов контекст, типичен на този европейски танц- в 
размер ѕ и с поставени акценти в мелодията на първо време в такт, които от-
говарят на поклоните на танцуващите. Примерно в Miss Carmichael’s minuet е 
използвана мелодията на Galway’s Lament, а в менуета Mary Scott- мелодията на 
Mary Scott, the flower of Yarrow. Те са публикувани в The Gillespie manuscript (Perth, 
�768), където можем да намерим и други примери. 

Основното, което забелязваме при „шотландските менуети” е, че заглавието 
им повечето пъти се взема от оригиналното заглавие на използваната мелодия 
и рядко се сменя с друго. Освен това виждаме, че тенденцията е да се използват 
предимно бемолни тоналности и че темпото на оригиналната мелодия леко ва-
рира. Цялостното звучене на тези менуети е било „като на шега”, за да се приемат 
сериозно и да се публикуват масово.  Интересното е, че много от тях са били пос-
вещавани на различни личности- повечето пъти на млади жени или преуспели 
мъже, като цигуларите са разчитали на парично подпомагане от тяхна страна. 
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Практиката за създаване на тези „шотландски менуети“ приключва през �790 
година, а изпълненията им- 20 години по-късно. Примери за такива менуети са 
Miss Carmichael’s minuet и Miss Faw’s minuet/ She’s sweetest when she’s naked.

Тук трябва да отбележа, че е имало и редица шотландски композитори, които 
са писали мелодии за менуети, следвайки различните европейски модели. Пър-
вата половина на �8-ти век не е била много плодовита, но след това те стават из-
ключително актуални сред висшето общество. Най-емблематичният шотланд-
ски композитор, който пише такива менуети е Кели (The Earl of Kelly). Веднага, 
щом започва да се занимава с това, �5 от неговите творби попадат в ръцете на 
цигуларите. Въпреки че той е чистокръвен шотландец, менуетите му са в немски 
стил и са от първа класа. Негов последовател е Джон Ридел (John Riddell). Той 
публикува Collection of Scots Reels and Minuets около �770 година, където има 
�0 свои авторски менуета. Даниел Доу (Daniel Dow), Робърт Макинтош и други 
местни композитори също допринасят за оставеното наследство менуети, писа-
ни от шотландски композитори. 

БиБЛиоГрафия
1. Patricia Monaghan - The Encyclopedia of Celtic Mythology and Folklore, издател-

ство Checkmark Books (2008) 
2. J. Murray Neil - The Scots Fiddle: Tunes, Tales and Traditions of the North-east and 

Central Highlands v. 1, издателство Neil Wilson Publishing; (New edition 1999)
3. J. Murray Neil - The Scots Fiddle: Tunes, Tales and Traditions of the Lothians, 

Borders and Ayrshire v. 2, издателство Neil Wilson Publishing; (1 edition 2001) 
4. J. Murray Neil - The Scots Fiddle: Tunes, Tales and Traditions of the Western 

Highlands, Hebrides, Orkney and Shetland v. 3, издателство Neil Wilson Publishing  
(2005) 

5. Alastair James Hardie - Caledonian Companion: A Collection of Scottish Fiddle 
Music and Guide to Its Performance, издателство The Hardie Press; (2nd Revised 
edition 1992)

�. Stuart McHardy - MacPherson’s Rant: And Other Tales of the Scottish Fiddle,  изда-
телство Birlinn Ltd; (1st Edition 2004) 

�. James Hunter - Fiddle Music of Scotland: A Comprehensive Annotated Collection 
of 365 Tunes with a Historical Introduction, издателство The Hardie Press; (Revised 
edition 1989)

�. David Johnson - Scottish Fiddle Music of the 18th Century: A Music Collection and 
Historical Study, издателство Mercat Press; (New edition 1997) 

�. Charles Gore - Еchoes of a golden age: Rediscovering Scotland’s Original Fiddle 
Music, издателство Highland Music Trust (2008)

10. Katherine Campbell - The Fiddle in Scottish Culture: Aspects of the Tradition, из-
дателство  John Donald Short Run Press; (Spi edition 2008)



53

ГУНГ ТЯНЧжо
Традиционни форми на вокално изкуство  
по време на „музикалната метаморфоза”

От времето, когато Джан Циен (2 век пр. Хр. – дипломат известен със заво-
еванията си във вътрешна Азия) от династията Хан бил изпратен на служба в 
Западните Региони (в Хански Китай на запад от Дунхуан), в Китай започнала да 
навлиза чужда музика. Професор Чен Джунфан (известен китайски литера-
туровед(1888-1982)) описва периода като носещ големи промени в китайската 
литература и музика. „Комуникацията и транспорта между Северните Династии 
(386-58�) и Западните Региони става по-редовна, възможностите за внасяне на 
музика все по-големи. С края на династиите Суей(58� - 6�8) и Тан(6�8 - 907), му-
зикалните произведения се променят от седем на девет и десет-частни. Новата 
музика от Западните Региони навлиза все повече и повече и звукът на традици-
онен Китай избледнява. Втората промяна настъпва в областта на литература-
та. С настъпването на династията Сун (960 – �279), вече изцяло започват да се 
използват както нови мелодии, така и нова поетика. Литературата се променя 
още веднъж. С използването на термина „период на музикална метаморфоза”, 
се има предвид получените като резултат на нарастваща комуникация между 
централните китайски равнини и западните региони, нови музикални форми, 
музикални инструменти и видове представления. Носителите на това огромно 
количество чужда музика, музикални инструменти и форми на изпълнение 
имат огромно влияние върху музикалната култура на най-древните китайски 
земи от централните равнини, дори и в императорския дворец (например му-
зикалните произведения от Суей и Тан разделяни на 7,9 или �0 части). Наред с 
традиционните музикални инструменти навлизат и четири нови инструмента: 
пипа (струнен инструмент наподобяващ лютня), арфа, гъли (духов инстру-
мент от бамбук и тръстика), хънчуей (къса свирка). По този начин се променя 
оригиналната музика, певческото изпъление и видовете представления. Освен 
това се ускорява раждането на нов вид текстове, драматургични и поетически 
стилове.  

Поезия и музика
Династията Тан е златният век на китайската поезия и период на невиждан 

разцвет на музикалното изкуство. На китайски дори има поговорка за това без-
прецедентно развитие – „хиляди песни, стотици танци, неизброими творби”. По-
езията с музикален съпровод е типична традиция на династията Тан. 

Така наречената „композиция от музика и стихове”, представлява създаване 
на стихове за вече съществуващи мелодии, нова лирика, пасваща на музиката. 
Въпреки че такива формати са срещани и през епохата на Хан и Уей, те стават 
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по-разпространени сред обикновените хора и биват овладяни и развити от тях 
чак през династията Тан (6�8 - 907). По време на тази династия все повече поети 
започват да се занимават с музика и да наблягат на музикалното образование. 
Така те се запознават по-дълбоко с метричната система и композирането на му-
зика, инструментални и вокални изпълнения.  Най-известният китайски поет 
Либай (699 - 762) имал огромни музикални познания, можел да свири на струн-
ни инструменти , бамбукова флейта, да пее и да танцува особено добре. „Хем да 
пееш, хем да пиеш, да се напиеш и да се успокоиш, и после да извадиш меч и 
да танцуваш, блестящото острие да успорва светлината на залеза”. „Луната да 
танцува с песента ми, сянката ми да следва танца” („Самотен пияница под ярка-
та луна”). Допринеслите за развитието на Танската музика поети, често обичали 
да създават стихове за мелодиите, които те харесват или познават добре. Също 
така, те пишели алегории и притчи, изразяващи чувствата им за свое собствено 
удовлетворение, или композирали по поръчка на императорския двор. 

Композицията от музика и стихове се превръща в запазена марка на динас-
тията Тан поради това, че музикалната сцена се развива стремително по това 
време. Музикалните фестивали са многобройни и това подтиква творците да 
създават много и различни музикални  стилове и формати. Някои творби могат 
да бъдат проследени до северните племена Ху и И (считани за варварски племе-
на), някои са традиционно китайски, а други са смесица и от двете. Това много-
образие от стилове и колорит осигурява безкраен и богат източник на мелодии 
за Танските поети. 

Мелодиите използвани в Танските песни се делят на шест вида: 
1) народни песни 2) танцова музика  3) инструментални композиции 
4) масови и популярни песни за танц и припяване  5) игри с песни и танци 
6) таоистки песнопения. 
Тези песни не само обогатяват културата на хората от династия Тан, но заемат 

важно място в историческото развитие на китайската музика.

1. „Цъ” музика („цъ” - дума), „Цю” музика („цю” - мелодия)
Така наречените в династия Тан „цю дзъ” (буквално- мелодии), са всъщност 

„Цъ” музиката в династия Сун. „Цю дзъ” е форма на изкуство, която съчетава 
музикален език и литературен език. Появата и развитието на това изкуство е 
неразделно свързана с музикалните композиции. Разликата между обикнове-
ните 5-7- стишия и модерната Танска поезия, и дори с фолк баладите на Ханското 
Юефу, е че структурата на изреченията и метрическото стихосложение трябва да 
пасват на рамките на мелодията”.

Според Ян Инлиу, преминалите през популярен избор, препоръки и обработ-
ка народни песни, се превръщат в един вид арт песни, наречени „цю дзъ”. Ляо 
Фушу смята, че основните особености на „цю дзъ” не са само в това, че те идват 
от народа, съпровождат музиката и основната им форма е думата, не и че из-
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пълнителите използват мелодии „от задните улички на Ху и Уей”, а се крият в 
тяхната обществена основа, в съдържанието им. От селото до града, те са новия 
стил песен.

Според гореспоменатото, особеностите на „цю дзъ” могат да бъдат обобщени 
както следва:

1) Така наречените „цю дзъ” са просто арт песни, принадлежащи към катего-
рията фестивална музика.

2) Тъй като разцвета на фестивалната музика започва с началото на динас-
тиите Суей и Тан, корените на „цю дзъ” не биха могли да бъдат проследени до 
периода на Шестте династии (222 – 589) или периода на Хан и Уей. Те трябва да 
се търсят по-скоро в династията Суей (58� - 6�8). Владетелят на древната южна 
династия Сун (��27 - �279), император Джуо, казва: „ От създаването на динас-
тията Суей до днес, така наречените цюдз-исти постепенно изгряват” („Бидзи 
манджъ”, том първи). 

3) Стилът „цю дзъ” се заражда в китайските селски и планински райони и 
по-късно се пренася до големите градове, където претърпява обработка и се 
превръща в един вид творби „произволно използващи мелодии от задните 
улички на Ху и Уей” , нова форма на арт песни. „Цю дзъ” си приличат с рециталите 
на поезия и са продукт на развитието на музикалните фестивали. Що се отнася 
до процеса на създаване, рециталите на поезия, освен че работят на принципа 
„музиката следва пеенето”, включват и комбинацията на стихове и музика. При 
цюдзъ първо е музиката, след това поезията, като музиката е от първоначално 
значение: „ според нотите се попълва текстът”. Това означава, че писателите на 
лириката трябва да спазват вече съществуващата музика при създаването на 
текста. Изпълнителите също трябва да придържат гласовете си към тоновете на 
мелодията. Само така могат да се постигнат точните паузи в изреченията, точна-
та промяна на фонетичния тонален модел (равни и неравни тонове), точността 
на пълното подчинение на музиката. Мелодиите в „цю дзъ” имат много стандар-
тизирана форма и съответно трябва да преминат през артистичната преработка 
на специалисти музиканти. 

След династията Сун, стилът „цю дзъ” започва да се нарича „цъ” музика. Голя-
ма част от тоналните мотиви и римите през династията Сун идват от народните 
мелодии, от чужди земи, от класиките на династиите Тан и Сун, но също така 
някои са официално създадени от музикални академии, от музиканти от импер-
ското музикално бюро, от гейши или частно композирани от поети.

Идеята за частна композиция в династията Сун включва не само оригинално-
то значение на създаване на музикална творба, но и елемент на употреба и пре-
работка на стари творби, формирани след адаптация тонални мотиви и рими. 
Основната особеност на „цъ” е предимството на мелодията пред текста, писането 
на текста на базата на мелодията. Следователно, нотацията и табулатурите са 
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много важни за успешното разпространение и записване на тези творби. Само 
след като има ноти, може да се следва принципа „първо нотите, после текстът”. 
Издържалите теста на времето �7 „цъ” творби от династията Сун, са запазени 
в „Песните на белокаменният монах”. Те са създадени от древния текстописец 
Дзян Куейи и композитора Фан Дачън.

Тези �7 творби с прикачени към тях ноти, са останалите до днес най-голям 
брой и най-надеждна музика от Династията Сун. За изследващите „цъ” музиката 
в днешно време, те са една безценна начална информация и имат особено важна 
стойност за историческото развитие на китайската музика, поезия и лирика.

Придружаващите ноти, са записани с форма на опростени йероглифи, из-
ползвани от простолюдието по време на династията Сун. Тъй като тази епоха е 
много далеч във времето, това ги прави особено трудни за разчитане. Все пак, 
останалите от династиите Мин и Цин колекции: „Ноти от Уейшъ”, „Дзиугун дачън 
– официална табулатура на северната и южната цъ музика”, „Суейдзин – колек-
ция от цъ ноти”, както и много други колекции с творби за гуцин, са запазили и 
рими, и мелодии от династиите Сун и Тан. Въпреки трудностите при разчитането 
на тези колекции от цъ музика, в днешно време с помощта на усилията на много 
учени  и многобройни тонови тестове, се намират доказателства, че малка част 
от тях наистина са наследство от Сун. Те също са безценни за изследователите на 
„цъ” музиката.

Либай „Спомени за една красавица от Цин” , превод на музиката от Циен Женкан

Основните изпълнители на цъ музиката са елитните компаньонки. Основната 
функция на цъ музиката е да „забавлява и релаксира гостите с изкуство”. Напри-
мер, елитната компаньонка Ли Шъшъ, която била много изкусна в танца и пее-
нето, има огромни постижения и принос за изкуството на цъ.

От гледна точка на хуманитарните науки, в древен Китай компаньонките не 
само трябвало да получават професионално образование в областта на песните 
и танца, това образование било тясно свързано с приходите от тяхната професия 
и удобната им позиция и подходящо поведение в обществото. От гледната точка 
на изкуството и културата обаче, тези изпълнителки напредвали в обществото и 
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практикували успешно чрез точно тези лични умения. Що се отнася до разпрос-
транението на музиката, комуникацията между изтънченото и вулгарното,както 
и креативния процес, те илюстрират духа и привичките на една епоха, в която 
имат немаловажно влияние и принос. Освен това, компаньонките имат много 
голям принос в развитието и предаването на традиционното китайско вокално 
изкуство.

Oт династиите Сун и Тан насам, китайските изпълнители имат склонността да 
наблягат най-вече на артикулацията и правилната тоналност на думите (китай-
ският език е тонален и в поетичния метрум е залегнала основно тоналноста). 
Поетите от Тан описват песните с тези предимства като наниз от перли. А как се 
постигат тези перлени естетически стандарти? Хората от Сун смятат, че първата 
стъпка е в правилните йероглифи. Справянето с музиката изисква първо нали-
чието на йероглифи - те водят тоналността.  Тонът се променя с всеки индивидуа-
лен йероглиф и следователно трябва да се пее с точно подбраните чисти и богати 
тонове. За да се постигне правилността на йероглифите, правилното произнася-
не на началната съгласна на сричките е особено важно. Същото важи за финал-
ната гласна, от която зависи метрума. Ето защо, положението и отвора на устната 
кухина в този момент е от основно значение. Овалната форма на устната кухина 
е важна за тези гласни, а произношението трябва да е сочно, пълно и наситено. 
Само тогава е възможен резонанс. По този начин преминаването от един йерог-
лиф в друг (всеки йероглиф е равен на една сричка, в повечето случаи състояща 
се от начална съгласна и крайна гласна), както и преливането им, може да бъде 
естествено и да звучи като едно цяло. Следователно постигането на перфектната 
тоналност и артикулация изисква много сериозни музикални умения. За да се 
постигне съвършенството на наниз от перли, всеки йероглиф трябва да бъде от-
четливо произнесен, изпят наситено и свързан перфектно със следващия.

Цъ музиката и цю музиката наблягат още на правилното дишане. Според 
сборника на официалната музикална академия от династия Хан, добрите пе-
вци трябва да могат да регулират дишането си, т.е. да задържат въздуха в 
диафрагмата си и да контролират необходимото количество. Едва когато въз-
духът достигне ларинкса, започва да става въпрос за правилната артикулация 
и издигането и спадането на гласа, а когато певецът овладее диафграменото 
дишане, той може да постигне чистото и силно звучене и резониращия глас с 
проникваща сила.

Цъ музиката и музикалния рецитал наблягат много на обединението на чув-
ството и гласа, на патоса. Чувствата водят хората, тази особеност е наследство от 
стила и характеристиките на Танските цъ и цю музика.

Със стремежа си към перфектна интонация, тоналност, дишане, смесица от 
чувство и глас, цъ музиката повлиява силно на развитието на китайското во-
кално изкуство през епохите на Мин и Цин и особено на китайската опера. Тези 
практически резултати са ценен урок и насока за китайската народна музика и 
вокално изпълнение.
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ас. БоРИСЛАв ЯСЕНов
Модерният джаз и участието на флейтата в него

Флейтата е един от най-древните инструменти, но въпреки хилядолетната 
си история, тя навлиза в джаза след 20-те години на ХХ век, а като солов ин-
струмент се утвърждава заедно с модерните стилове. В края на 40-те години на 
ХХ век се засилва използването на по-добри микрофонни и звукови системи, 
което допринася за приемането и признаването на флейтата като универсален 
и експресивен джазов инструмент. Сред първите флейтисти са саксофонистите 
Джером Ричарсдън, Франк Уес, и Бъд Шанк, доловили почти едновременно ха-
ризмата на инструмента и „афинитета” му към модерната тенденция.

Музикантите-новатори се стремят да обновят всички елементи на джаза, 
което води до създаване на нови стилове в джазовата музика. Стилът бибоп на-
пример се характеризира с начупената мелодична линия, сложна и променлива 
хармонична схема, стремеж към асиметрия на формата, характерен импулс и 
непрекъснато напрежение. Новаторите в джаза съзнателно и целенасочено го 
обновяват, изтъквайки неговите интелектуални черти. Монк, Гилеспи, Паркър и 
др. търсят вече и теоретично обосновани нови тонални и хармонични възмож-
ности, нов импровизационен стил и след задълбочено обмисляне, създават 
нова мелодика и ритмика, предизвикана от нови музикални концепции. Ха-
рактерна черта е хармоничната наситеност, понякога се използват специфични 
хармонични ходове, хроматични и секвенционни движения, алтеровани тонове, 
третирани додекафонично, които изпълняват функции като на диатонични то-
нове. Появява се целотонната гама и тритонусът в мелодията. В модерния джаз 
блусовият тон между чистата и увеличената кварта е толкова използван, колко-
то традиционните блус тонове на трета и седма степен. В мелодиката се появяват 
бързи технични пасажи, внезапни смени на регистрите, изненадващи скокове, 
дълги тонове в различни динамични нюанси, завършващи с глисандо. Фразите 
стават асиметрични, по-разчупени, започват и завършват на най-неочаквани 
места. Чувства се стремеж към временно отдалечаване от тоналността, но на-
личието на политонални елементи не водят до нейното отслабване, а напротив. 
Ритмичната изтънченост на бибопа се осъществява на базата на взаимоотноше-
нието между бийт-офбийта. Всичко това е с цел постигане на по-голямо разноо-
бразие, в търсене на  новото, различното,  играта  на чувствата. Импровизацията 
също става по-свободна. Търси се виртуозното, експериментира се, инвенцията 
на солиста е повлияна и от моментното му емоционалното състояние. Импро-
визиращият музикант се откъсва от основната метрична пулсация, търсейки 
по-интересни мелодико-ритмични пасажи за изграждане на по-добро соло. За 
първи път в джаза, паузата се осмисля като  част от музикалната мисъл и емо-
ция, внасяща  допълнително напрежение в очакване на предстоящото. За да 
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се изпълни всичко това, са необходими майстори инструменталисти с отлични 
импровизационни възможности, а най-подходящата формация е комбото. Тази 
музика има по-индивидуален, по-личностен, по-свободен характер. С този стил 
музикантите излизат окончателно от комерсиалния, танцувален джаз и  поста-
вят този вид изкуство в съвсем друга плоскост – на елитарната музика – пред-
назначена за посветени.

Важен момент в модерния джаз е навлизането на елементи от латиноаме-
риканската музика. Това създава ново интонационно и полиритмично напре-
жение, което събужда интереса на джазовите музиканти. Един от създателите 
на стила кубан-боп е Дизи Гилеспи. През 60-те години в негови групи участват 
флейтистите Лио Райт и Джеймс Муди. Муди е един от най-изтъкнатите флей-
тисти-саксофонисти и успява да се наложи като характерен солист предимно с 
плавния си баладичен стил, станал популярен със записа на пиесата „Аз съм в 
сантиментално настроение”.

От друга страна, куул музиката представлява естествено продължение на би-
бопа. Тя използва  неговите най-добрите постижения, като ги доразвива и до-
вежда джаза до ново интелектуално ниво. Названието куул /студен/ се появява 
като противоположност на хот /горещ/. Куул музикантите познават западно-ев-
ропейската  класическа музика и внедряват нейните основни елементи: тонални 
системи, хармонии, форми, интонации  и техники  на изпълнение в джаза. Това 
развива този стил и го превръща в концертна музика с висока художествена 
стойност. Тази разновидност на джаза се откъсва напълно от забавно-танцувал-
ната суит музика и се превръща в  изкуство, изискващо вглъбяване, задълбо-
чено внимание и размисъл. В куул джаза задължително присъстват офбийтова  
ритмика,  стремеж към силно изявена импровизация, внасят се нови, нетипич-
ни за би-бопа средства – абстрактна интонация, контрастни тембри, секундови 
наслагвания в хармонията. Заложената в би-бопа полиритмия се задълбочава 
още повече. Неспокойствието, агресивността, идващи от  би-бопа, се заменят 
с  овладяване и сдържаност в интерпретацията, като така последната придо-
бива лиричен тон и одухотворява  „студения” тонов материал. Експериментът е 
с водещо значение, особено що се отнася до линеарното водене на гласовете, 
като изхожда от интуитивното, без да се търси връзка  с бароковата полифония. 
Очевидната връзка с камерната музика допринася за наличието на композира-
ни моменти, но куул музиката е джаз, а при него импровизацията е с водещо 
значение. Появяват се две нови направления в куул музиката - “West coast”, 
което носи новите, прогресивни тенденции в джаза, използва най-модерното 
от куула, като го смесва с елементите от  европейската музика, и “East coast” 
– което не е толкова новаторско, разчита повече на бийта, а импровизациите са 
предимно интуитивни. В средата на 50-те двете течения се смесват. В този стил 
лекият ефирен звук на флейтата  става по-желан и флейтистите Бъд Шанк и Бъди 
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Колет получават популярност. Бъд Шанк започва своята кариера от групата на  
Хауърд Рамси, а по-късно се включва в революционния биг бенд на Стан Кентън 
/основоположник на прогресив джаза/. Бъди Колет свири и записва с влиятел-
ната  група на барабаниста  Чико Хамилтън, в която по-късно участват знамени-
ти флейтисти като: Пол Хорн, Ерик Долфи и Чарлс Лойд.

Чарлс Лойд е забележителен музикант в развитието на модерния джаз, 
търсещ нови оригинални пътища. Ярък индивидуалист, а като флейтист и те-
норсаксофонист, той оформя своя почерк въз основа на Колтрейновата музика. 
Концепцията му, на пръв поглед, е малко странна, но пропита от романтика, в 
която се усеща удоволствието от музицирането. Работи с Чико Хамилтън /албума 
„Passin’ Thru”, �968 г./. По-късно постига широко признание чрез включването си 
в Канънбол Адърли Секстет и благодарение на поредицата от записи за Atlantic 
Records, включвайки „Of Course Of Course”-�966 г. и „Charles Lloyd In Europe”-�968 
г., заедно с наскоро станалия известен млад пианист Kийт Джарет. Л. Георгиев 
определя творчеството на музиканта със следните думи: „Музиката на Лойд - 
конгломерат на логика, динамика, техника и интелигентност, оставя дълбоки 
впечатления у слушателя.” 

Явно 50-те години на ХХ век се оказват твърде ползотворни за джаза и флей-
тата в него.  В записа на „Collette’s Swinging Shepherds” участват четирима от най-
изтъкнатите флейтисти на това време - Бъди Колет, Пол Хорн, Хари Клий и Бъд 
Шанк. Бъди Колет е първият джаз музикант, който записва  на всички флейти 
от оркестровото семейство. През втората половина на 50-те флейтата на Бъди 
Колет може да се чуе в комбинация с тромпет в записи като „Blue & Sentimental” 
от Бъди Рич Биг Бенд. От �953 г. тенор саксофонистът - флейтист Франк Уес пра-
ви специализация по флейта и често свири само на този инструмент по време 
на своя десетгодишен ангажимент с Каунт Биг Бенд. Излъчването на оркестъра 
по радиото помага да се популяризира инструментът, особено след дебютния 
запис с флейта на „Perdido”, направен през �954 г. Успехът на този запис води 
до създаването на нови аранжименти за флейта, в честа комбинация с тром-
пет и това се превръща в нова трайна практика. Появяват се пиеси, написани 
специално за флейта, разчитайки на тембъра й. Флейтата на Франк Уес може да 
бъде чута не само в суингови оркестри, но и в състави, свирещи модерна му-
зика – би-боп, хард-боп. През 70-те  години се появява „New York Jazz Quartet”, 
в който участва Франк Уес. През �977 г. аранжорът  Гил Еванс използва флейти 
като предимство в своя аранжимент „Summertime” за албума на Майлс Дейвис 
– „Porgy & Bess”. В албума „The Individualism Of Gil Evans” флейтата и бас флей-
тата могат да бъдат чути със страхотни ефекти в „Barbara’s Song”.  През �956 
г.  Down Beat Magazine въвежда номинация „Best Flutist Award”. Именно през 
този период много саксофонисти започват да усвояват флейта, но на първите 
места се оказват белгиецът Боби Жаспар и американецът Хърби Ман, като Ман 
се оказва първият, който изгражда цялата си кариера именно на инструмента 
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флейта. Американецът работи с оркестъра на Пит Руголо, прави сам турне в 
Европа и през �959 г. образува своя „Афро Джаз Секстет”. Независимо от някои 
комерсиални отклонения в музикалните концепции на Ман, заслугата му като 
популяризатор на този инструмент в джаза е несъмнена. Хърби Ман и Боби 
Жаспар изпълняват на флейта пиесата на Джо Пума „Bo-Do”, от албума „Prestige 
In Jazz”. За развитието и популяризирането на джаз флейтата през този период 
силно допринася и Сам Мост, автор на книгата „Концепция за джаз-флейта”.

60-те години минават под знака на влудяващата „Bossa Nova”, която бързо 
навлиза от Бразилия в Северна Америка и Европа. „Bossa Nova” или  „new thing” 
/ново чувство/ започва с бразилските композитори Антонио Карлос Жобим, Луис 
Бонфа и Жоао Гилберто, които смесват елементи от бразилската самба и джаз. 
Нейните богати хармонии и меки ритми я правят неизбежен фаворит сред джаз 
музикантите. Релаксиращата и приглушена атмосфера, която носи „jazz bossa” е 
перфектната музика за флейта. Чудесен пример в този стил са пиесите „Do The 
Bossa Nova” от  Хърби Ман и „The L.A. Four Scores!”, записана от Бъд Шанк, заедно 
с бразилския китарист Лауриндо Алмеида.  

Отново през 60-те - Хюбърт Лоус е сред именитите майстори на инструмен-
та, безспорно признат от колегите си и публиката за флейтист № �. В средата на 
60-те той демонстрира, че класическата техника може да бъде адаптирана за 
„bebop” и модален джаз. Записва стандартни джаз пиеси, а класическото му 
звучене позволява да запише джаз адаптации на творби от Бах  и Стравински - 
албума „Afro Classic”, �97�г. През 80-те Лоус записва джаз-рок „fusion” -  албуми с 
по-комерсиален характер. Всъщност музикантите започват да експериментират 
с джаз-рок „fusion” още през 70-те години. Този стил включва сливане на джаз 
хармонии с поп и рок ритми. Един от първите музиканти, който постига успех 
в този стил, е флейтистът Джереми Стейг с неговата група „Jeremy Steig and the 
Satyrs”. Друг авторитет сред изпълнителите на флейта е Джо Фаръл. И двамата 
са обвързани с рок-джаза. Стейг принадлежи по-скоро към модернистите и на-
влизайки все повече в рок-джаза, не губи качествата си на виртуоз. Фаръл – ро-
мантик по същност, започва като мейнстрим-музикант /доказателство за това 
е сътрудничеството му с Мейнард Фъргюсън, Слайд Хамптън, биг-бенда на Тад 
Джоунс-Мел Люис и др./. Флейтистът участва в една от най-влиятелните групи, 
появила се в това десетилетие - „Return To Forever”, водена от пианиста Чик Къ-
риа. През �976 г. записва с флейта албумите „Benson and Farrell”, съвместно с ки-
тариста Джордж Бенсън, и „Flute Talk” в дует с флейтиста  Сам Мост през �978г.

Интересно явление в съвременния джаз е флейтистът Дейв Валентин /аме-
риканец с пуерторикански произход/, представител на crossover jazz. Той умело 
комбинира елементи от салса, самба, R&B, джаз, фънк, с прекрасна флейтова 
техника и тембрист тон. Това прави стила му изключително интересен за позна-
вачите и приятен за слушане.  
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В края на 70-те и началото на 80-те години класическият флейтист Джеймс 
Нютън се изявява в жанра на авангарда - „free jazz”, където импровизациите  не 
са свързани с определена хармонична последователност. Сам Ривърс и Джордж 
Адамс са флейтисти, които също имат значителен принос за развитието на този 
стил. През �977 г. флейтистът-саксофонист Ривърс е категоризиран като един от 
най-оригиналните джазови музиканти. Влиянието му върху съвременната сце-
на  е осезаемо.  

В Европа флейтата има много привърженици. Сред най-изявените й предста-
вители в джаза са немският флейтист Гюнтер Хампел, холандецът Крис Хинце, 
англичанинът Боб Даунс, чехът Иржи Стивин. Симеон Щерев, един от стожерите 
на българския джаз, е сред най-добрите флейтисти в световен мащаб. Според 
немския критик Йоахим Белренд, Щерев е „може би най-добрият техник на съ-
временната сцена”. 

През последните две десетилетия на ХХ век се забелязва взаимно прониква-
не на джаз и етно музика. Екзотиката на индийската музика привлича и сти-
мулира джаз флейтистите да включат някои от нейните прийоми в собствените 
си композиции и интерпретации. Индийският флейтист Харипрасад Чаурасиа 
участва в различни джаз проекти, търсещи нова музикална изразност.   

В този кратък преглед на модерния джаз и флейтата в него е невъзможно да 
се засегнат всички жанрови характеристики, както и всички флейтисти, имащи 
отношение към него. В богатата и все още продължаваща история на джаза, 
старите и модерните стилове се обединяват в един динамичен процес, който 
обещава вълнуващо бъдеще за джазовата флейта.

БиБЛиоГрафия
азриел андре, 1��2. „Джаз – анализи и аспекти”, София: издателство „Музика” 
Георгиев Людмил, 1��3. „Гласове на джаза”, София: Музикални хоризонти 11/1983 

Съюз на музикалните дейци в България 
Николов Веселин, 1���. „My favorite things” / „Моите любими неща” , София: из-

дателство „Музика”
Гонда янош, 1��5. „Джазът – история и практика”, София: издателство „Музика” 
http://www.flutehistory.com
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ПЕТъР КойЧЕв
За джаз прогресията “Ритъм чейнджис”

I. СъЩНоСТ НА ПоНЯТиеТо „РиТъм чейНджиС”
През �930 г. Джордж Гершуин  написва тема, наречена “I Got Rhythm” за спек-

такъла “Broadway show”. Оттогава нататък безброй джаз композиции са написа-
ни в акордовата прогресия от тази тема в многобройни модификации. В джаза 
тази хармонична последователност  е известна под наименованието “Rhythm 
Changes” (Ритъм Чейнджис).  

Както всяко изкуство, така и джазът, със своя собствен език и строго специ-
фична терминология, изключително трудно се поддава на описание и адекватна 
словесна транскрипция.  В  българския език “Rhythm Changes” се превежда от ан-
глийски език, както се произнася „Ритъм Чейнджис”.   Чейнджис  в джаз музиката 
означава смяната и редуването на акордите в хармоничния процес. Названието 
на прогресията произлиза от заглавието на темата „I Got Rhythm”, за улеснение е 
съкратено само на Rhythm (Ритъм). Следователно буквалното значение на из-
раза означава  - хармоничната прогресия на темата „I Got Rhythm”.

Прогресията  от темата „I  Got Rhythm” или “Rhythm Changes” действително е 
много често  използвана в джаз музиката. Джордж Гершуин не е имал ни най-
малка представа, че най-популярна негова композиция, поне по отношение на 
огромния  брой изсвирвания на хармоничната формула,  ще бъде  именно “I Got 
Rhythm”, а не  например  “Summer  Time”, “Foggy Day” или някое друго от неговите 
гениални произведения.

„I Got Rhythm” e бил безусловен  хит  през 30-те години на ХХ век. Джаз му-
зикантите се забавлявали да свирят и  мислят свои мелодии върху хармония-
та на композицията, те са я променяли, замествали и прекроявали творчески. 
Когато  бибоп стилът еволюира през 40-те години на ХХ век, „Ритъм Чейнджис” 
се превръща в основа за безброй нови  заглавия.   Хармоничната последовател-
ност „Ритъм Чейнджис” е популярна още през епохата на суинга,  например тя 
се  използва в “Shoe Shine Boy” (запис, с който саксофонистът Лестър Йънг става 
известен) и “Cottontail” (композиция от Дюк Елингтън, �940).  Но трайната и по-
пулярност се дължи до голяма степен на използването и от бибоп  музикантите. 
През бибоп епохата е модерно да се пишат мелодии, композирани върху хармо-
нията на други известни джаз композиции. Обичайно става вземането назаем 
на акордовата прогресия на някой стандарт като хармонична рамка и съчинява-
нето на нова мелодия вместо старата.

Следващата схема  илюстрира оригиналната хармонична структура  на “I Got 
Rhythm” от Гершуин.
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II. ФоРмА НА „РиТъм чейНджиС”
2.1 мелодия и форма в джаза

Разглеждайки цялостно едно произведение в класическата музика, ние уста-
новяваме строго определеното значение на мелодията и формата. В джаза обаче 
тяхната роля, макар и не второстепенна, по своята същност е съвсем друга. На 
пръв поглед мелодиката в джаза не събужда особен интерес и не се различава 
особено от тази на танцовата музика. Трябва да отбележим, че значителна част 
(може би половината) от мелодиите, темите, върху които джазовите музиканти 
импровизират, в оригинал съвсем не са джаз. Не е джаз  Бернщайновата “Ромео 
и Жулиета” от мюзикъла „West side story”, както не е джаз и Гершуиновата ариа 
“Summertime” от операта “Porgy and Bess”. Да не говорим за различните шлаге-
ри от танцовата музика! Но малко се тези, които познават какви по произход са 
тези теми, особено когато ги слушат в интерпретацията на Майлс Дейвис или Фил 
Уудс. В джаза въпросът „как” е много по-съществен от „какво”! Или с други думи 
казано, същността на джаза се решава по-скоро от начина на интерпретация-
та, отколкото самата мелодия. Характерът на темата, на мелодията не решава 
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съдбата на едно джазово произведение. Тя е само основа на импровизацията. 
Формата не е грижливо планирана и изпипана „постройка”, а само схема на една 
серия от вариации. Следователно всеки, който иска правилно да разбере тази 
музика, трябва да знае, че импровизацията и ритъмът имат предимство в срав-
нение със значението на мелодията и формата. Именно затова при разбора на 
едно джазово произведение са необходими съвсем други критерии.

2.2 Форма на прогресията „Ритъм чейнджис”
„Ритъм Чейнджис” представлява  32-тактова акордoва прогресия в ( А-А-Б-

A)  форма – това означава, че трите дяла А от песента са с еднаква хармония. 
Дял Б се нарича „бридж” (bridge) или свързваща част и е съставен от  хармония, 
различна от дял А . Тази част свързва повтарящите се А части и обикновено съ-
държа контрастен по характер тематичен материал. Бриджът може да прекъсне 
или да извиси настроението, наложено от повтарящите се А части. Всеки от чети-
рите дяла А, А, Б, А е с продължителност от 8 такта.

дЯл А 
Оригиналната хармония  в дял А от темата “I Got Rhythm” на Гершуин се осно-

вава на хармоничната формула от следващия пример�:

Оригиналната схема на „Ритъм Чейнджис” (Original Rhythm)

Гершуин разработва  оригиналната акордова схема по следния начин: Основ-
ният градивен елемент на дял А е хармоничният  ход  I - VI - II - V, така наречени-
ят търнараунд (turnaround).  Търнараунд е джаз каденца, представляваща хар-
монична последователност от тоника, паралелна минорна тоника от VI степен, 
минорна субдоминанта от II степен,  доминанта от V степен.  

В рамките на първите четири такта  прогресията  I - VI - II – V е използвана два 
пъти. След тониката в пети такт е използван доминант септакорда Bb7, който се 
явява като странична доминанта към акорда Eb (четвърта лидийска степен на 
тониката Bb). 

Следва минорната субдоминантова каденца IVм - I: акорда Ebm, който има 
функцията на минорна субдоминанта, в седми такт се разрешава отново в то-
никата Bb. Минорната субдоминанта изисква по-настойчиво тоническо резре-
шение, заедно с това има по-модерна звучност, отколкото предния тип каденца.  

1 Системата на означение на акордите в джазовата хармония се извършва чрез буквени и 
цифрови означения на основните им тонове. Така например тризвучията построени върху 
тона до се означават по следния начин: C (мажор), Cm  или C- (минор), Caug (увеличен),  
Co ( умален)
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В седми и осми такт, както в началото, е повторена търнарауд каденцата, с която 
логично завършва дял А. 

В дял А на „Ритъм Чейнджис” има голямо разнообразие от хармонични 
движения, при което като цяло хармонията не остава много далеч от главната 
тоналност. Това вероятно е причината тази хармонична рамка да бъде толкова 
привлекателна  за джаз композиторите.  

варианти на дял А:
Тоналността в по-новия джаз, от времето на суинга приблизително, се тре-

тира все по-свободно благодарение на заемки от европейския импресионизъм. 
Често срещаните при Дебюси паралелни хармонии например добре съвпадат 
с традициите на паралелизмите от джаза. Стъпалообразното или хроматично 
проходящо движение се хармонизира без оглед спазването на правилата в кла-
сическата хармония. Ладовите връзки, както и тоналността стават все по-неясни 
поради необузданото разпространение на проходящи акорди, поради алтераци-
ите и добавянето на чужди тонове в хармонията.

дял А – „Jazz rhythm” (джаз ритъм)
Джаз музикантите често модифицирали оригиналната хармонична прогре-

сия на дял А със следната прогресия, наричана „Jazz rhythm” (Джаз ритъм):

Оригинална схема на „Ритъм Чейнджис” (Original Rhythm) и модифицираната 
схема „Джаз ритъм” (Jazz rhythm) са най-разпространените варианти на дял А.

 Съществуват още много варианти на дял А, които са посочени в следващата 
таблица.
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дЯл Б – БРидж

Практически Дял Б е една поредица от четири доминантови септакорда. 
Първият акорд D7 се намира на разстояние интервал, отстоящ голяма терца от 
основната тоналност си бемол мажор. Всеки от следващите акорди в бриджа се 
намира на разстояние интервал, отстоящ чиста кварта нагоре от другия преди 
него: D7 към G7, G7 към C7, C7 към F7, F7 към Bb7. В резултат се получават че-
тири  доминант септакорда построени от трета, шеста, втора и пета степени на 
тониката (III7 - VI7 - II7 - V7). 

Една от рехармонизационните техники използвана от джаз музикантите 
за разнообразяване на дял Б е вмъкване на  минорен акорд, отстоящ на чис-
та кварта надолу преди всеки от горепосочените акорди. Като резултат от това, 
бриджът може да бъде рехармонизиран по следния начин:

Получава се една модулираща секвенция от акордовата прогресия II – V7 
(минорна субдоминанта от втора степен и доминанта от пета степен). 
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Съществуват още много варианти на дял Б, които  са посочени в таблицата 
по-долу.

дЯл Б (БРидж) – вАРиАНТи

Смятам, че тази публикация ще бъде полезна на музиканти,  които се интере-
суват от джазовата музика, тъй като съдържа  интересна и полезна информация 
за структурата, разновидностите и особеностите на джаз прогресията “Ритъм 
Чейнджис”.  Огромен е броят на джазовите композиции, построени върху тази 
хармонична формула, в различнни модификации. По-опитните джазови музи-
канти знаят, че съществуват много варианти на хармоничната прогресия на те-
мата „I Got Rhythm” от Джордж Гершуин. Тъй като всички версии са по същество 
рехармонизация на оригиналната версия, като цяло за тях важат общи правила 
и техники за импровизация. Изучаването на голям брой сола, изпълнени върху 
прогресията, спомага за формирането на цялостни ръководни правила, които 
вече са популяризирани и са станали част от начина на изразяване на всички 
добри изпълнители в сферата на джаза. 

БиБЛиоГрафия
я. Гонда – „Джазът – история, теория, практика”, Изд. „Музика” – София, 1975 г
а. азриел – „Джаз -  анализи и аспекти”, Изд. „Музика”- София, 1982 г.;
M. Levine – „The Jazz Тheory  Book”, Sher Music Co., Petaluma, CA, USA, 1995;
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ЛюБоМИР КАРАджов
За ролята на PR в арторганизациите

Предварителни съображения
Освен организации с чисто корпоративен характер съществуват и такива, ко-

ито имат за цел създаването, изпълнението, продуцирането, мултиплицирането  
или изобщо осъществяването на дейност по изкуството.

Това са арторганизациите.
Те обединяват усилията на съмишленици в екип, който работи по законода-

телството на страната като самостоятелен търговски или нетърговски субект  в 
зависимост от начина на своята регистрация.

Целта на настоящата разработка е  да се даде отговор на въпроса доколко 
една арторганизация може да се реализира пълноценно в художествен и кор-
поративен аспект, да комуникира ефективно с юридическите и социални реал-
ности, ако липсват качествени отношения на съгласие с обществените норми, 
ако няма изградена среда на взаимно разбиране и добри взаимоотношения с 
нейните целеви групи?

Защото без консенсус между организацията и обществото няма поле за вза-
имоизгодни  отношения на съпричастност и чуваемост на проблемите, а оттам 
намаляват обществена воля и стимул за възприемане на основния продукт на 
арторганизациите – техните художествени послания.

Процесите по установяването на взаимоизгодните отношения между органи-
зацията и нейните целеви аудитории е приоритет на дейността по  връзките с 
обществеността или PR като абревиатура на английския термин Public Relations.

Като елемент от интегрираните маркетингови комуникации   PR-ът е дей-
ност, определена от изследователите Кътлип, Сентър и Брум като “мениджър-
ска функция, която идентифицира, установява и поддържа взаимоотношенията 
между организацията и различните публики, като успехът или провалът зависи 
от тях” [2] , а според Сам Блек  “PR-ът е изкуството за  поддържане на хармония 
чрез взаимно разбирателство” [3].

Дефинициите очертават същността на PR-а и ни мотивират да разсъждаваме 
за необходимостта от прилагането на комуникационни техники и технологии с 
управленски характер в арторганизациите. Практиката е доказала, че PR-ът в 
тях не е самоцел, не е лукс, не е интелектуална закачка с обществото, а е начинът 
организацията да  формира спрямо себе си такава благосклонност, която  да га-
рантира успеха в репутационен, художествен и финансов смисъл, взети заедно.

Важността това да се постигне идва от факта, че арторганизациите перма-
нентно работят в среда с ограничен финансов ресурс. Те са в конкуренция не 
само помежду си, но и с всички останали компании на националния пазар, а 
трябва да вземат полагаемото им се от него и от една страна да удовлетворят 
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по достоен начин материалните и духовните потребности на своите членове, 
а от друга - да набавят необходимия  ресурс за възпроизводство и качествена 
творческа дейност. 

Очевидно е, че социалните комуникации на арторганизацията не се ограни-
чават само до общуване с нейната конкретна публика, на която предлага  про-
дукта си. Като юридически субект арторганизацията ежедневно контактува с 
държавните, общинските и всички други институции, от които до голяма степен 
зависи нейната работа.

Това означава, че ако един художествен състав не е възприет адекватно в об-
щественото пространство, ако не е изградил условия за благосклонно отноше-
ние на обществото към себе си, той не може да разчита на разбиране на пробле-
мите му, не може очаква институционална съпричастност и в края на краищата 
не може да изпълни  качествено своята основна мисия –  да твори!

PR-ът в арторганизациите: подценен или заменен? 
Практиката показва, че подценяването на значението на PR-а в изкуството 

произтича от няколко основни проблема. Първият е неразбирането на същност-
та на връзките с обществеността като технология за изграждане на  доверие и 
взаимоизгодно сътрудничество с обществото. Вторият проблем е подценяване-
то на реалните възможности, които дава общественият консенсус за цялостното 
положително възприемане на арторганизацията.

Можем да коментираме останалите причини за подценяването на PR-а в ар-
торганизациите като:

 - разочарование от зле реализирани PR-акции, проведени хаотично и не-
системно от хора без професионална подготовка и опит; 

 - замяна на непрекъсваемия управленски процес на PR-а с форсмажорни 
спорадични кампании;       

 -  припознаване на рекламата като PR;
 - убеждението на редица от действащите артмениджъри, че контактува-

нето с  публиките при изнасянето на концерти, спектакли и други форми за под-
насяне на изкуството е достатъчен PR за организацията.

Подценяването на  връзките с обществеността в изкуството /и не само там/  
често е следствие от делегирането на права за PR на хора, които нямат необхо-
димата подготовка за това. Обикновено те са журналисти, чиито професионални 
задължения включват медийното отразяване на дадена арторганизация, или са 
хора с широки обществени контакти, което се счита за достатъчно условие да се 
изпълнят задачите по PR. 

Възможно е някои от по-лесно постижимите задачи, като популяризация  на 
организацията или лобиране по конкретен въпрос, да бъдат осъществени от 
тези хора, но това не означава постигане на всички поставени цели.
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Цялостният микс от дейности  по PR като анализ на конкретните условия в 
арторганизацията, изграждане на концепция за постигане на крайни резулта-
ти, изготвяне на програма за действие, реализиране на тази програма и анали-
зът на резултатите са висши управленски функции, които са по възможностите 
единствено на специалист, подготвен теоретично и практически в дейността.

Тъй като една от основните характеристики на PR-а е непрекъсваемостта 
на процеса, целите могат да се постигат само при наличието на изградена ця-
лостна програма, която предполага ежедневна работа по осъществяването на 
задачите.

За съжаление често PR-ът се проявява като инцидентно и кампанийно дейст-
вие, което се  реализира в отговор на възникнал конкретен проблем. Това по-
скоро го доближава като методология до Кризисния PR, но той не е в състояние 
да бъде необходимият регулатор на цялата палитра отношения на организация 
с обществените  групи.

Сериозен проблем с концептуален характер представлява и припознаване-
то на конвенционалната реклама като дейност по PR, погрешното смесване на 
тези два  елемента на интегрираните маркетингови комуникации и подмяната 
на техните функции.

Рекламата има за цел да насърчи закупуването на конкретен продукт и  да 
мотивира чрез медийните комуникационни канали отношения на покупко-про-
дажба. Рекламата маскира комерсиалния си характер зад кампанийни посла-
ния, които създават усещане за самочувствие и благоденствие при евентуал-
ното придобиване на рекламирания обект. Рекламата е пазарен механизъм, тя 
създава идеализиран образ на стоката и точно поради това е манипулативна, 
защото съзнателно премълчава за едни, а утвърждава само избрани качества 
на продукта [�].

PR-ът не мотивира покупки, няма комерсиален характер, гради отношени-
ята с аудиториите на основата на откровеност и взаимен интерес. Той използва  
много по-широк инструментариум от рекламата,  има дългосрочен характер и 
цели изграждане на позитивно отношение не към един продукт, а към цялата 
организация и нейното обществено значение.

Една арторганизация може да рекламира свое конкретно представление, 
може да заплати на медиите изработването и пласирането на рекламни посла-
ния за уникалността на спектакъла, но рекламата никога не може да изгради 
цялостен обществен образ на художествената формация, не създава отношения 
на взаимно доверие с целевите групи. В края на краищата рекламата не пред-
лага сътрудничество, а отношения на покупко-продажба. Рекламата може да 
стимулира закупуването на билети за представлението, но PR-ът е онзи механи-
зъм, който изгражда цялостната обществена репутация на артистичната орга-
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низация, уважението и доверието, които формират в обществото „хоризонта на 
очакване” относно художествените  качества на спектакъла.

Освен обществени негативи, грешната екстраполация на рекламата спрямо 
PR-а води до изтичането на средства в неуместни посоки, заплащане за имидж 
и репутация чрез неадекватни рекламни средства, опити за „закупуване” на об-
ществено доверие чрез търговски прийоми, което обикновено води до девалва-
ция на образа на арторганизацията пред обществото.

PR-ът  и имиджът  на арторганизациите
Макар че в средите на изкуството разговорът за пари винаги се е считал за 

неуместен, необходимо е да подчертаем, че внасянето на търговски рекламен 
елемент по непрофесионален и непрецизиран начин винаги рискува да накърни 
лицето на арторганизацията, като меркантилизира отношенията и с публиките. 
Именно по тази причина PR-ът в изкуството е далеч по-подходящият начин да се 
въздейства на аудиториите чрез естетически по същността си средства, защото 
голяма част от инструментариума на връзките с обществеността са форми  на 
изкуството, доколкото кореспондират с реториката, журналистиката, психоло-
гията на творческия процес и финия емоционален подход при създаването на 
среда на взаимно съгласие, в която  комуникацията с обществото протича по-
успешно.

Освен всичко казано, съществува още един минус в разбирането за PR-а в ар-
торганизациите и това е убеждението на някои артмениджъри, че ежедневните 
контакти на артистите с публиката по време на спектакли са достатъчно условие 
за пълноценната  комуникация, която може да замени напълно прилагането на 
PR.

Изпълнявайки своите творчески ангажименти чрез концерти, рецитали, 
представяне на танцови, музикални  и др. спектакли, арторганизацията наисти-
на е в състояние да изпраща своите  послания към аудиторията по пряк начин 
и без посредници, а също така  да получава по пряк начин форми на публична 
оценка. Визията, дрескодът, комуникацията с публиката по време на предста-
вление наистина са елементи на имиджа и репутацията и като такива те са част 
от арсенала на PR. 

Този тип директна комуникация помага, но не може да постигне глобалните 
цели за изграждане на доверие и разбирателство, анализ и тълкуване на мне-
нието на публиките, нагласите и резултатите, които могат да повлияят за добро 
или лошо върху дейността и плановете на организацията в бъдеще [5].

PR-ът е обществената визитка на една арторганизация. Изграждането на 
стабилни контакти с общности от сферата на бизнеса или политиката с цел об-
ществена подкрепа или спонсорство само могат да помогнат за създаването на 
такава среда в арторганизацията, която да помага да се твори по-качествено и 
въздействащо изкуство [3] .
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Арторганизацията е организация с много по-висок градус на градивна енер-
гия, отколкото който и да било друг субект на пазара. Необходимо е този емоци-
онален субстракт  да се капитализира чрез  изпращането на откровени послания, 
които  обществото да може недвусмислено да разчете като покана за честен и 
пълноправен диалог, от който ползата ще бъде непременно двустранна.

„Една компания може да живее и да се развива само с разрешението на ней-
ните аудитории”, казва преди �00 години Теодор Вейл, създател на движението 
за финансова грамотност на подрастващите “Джуниър Ачийвмънт” [4].

Перефразирано на нашата територия, това звучи така: „Една арторганизация 
може да постигне толкова в изкуството, колкото и позволи обществото”. Съз-
даването на среда за откровен диалог, сътрудничество и доверие са  жизнено 
важните условия, които PR-ът  осъществява, за да се гарантира пълноценния 
живот на арторганизацията и възможността и да изпълни своята мисия - да тво-
ри изкуство с високи естетически стойности.
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С. 2007 
3. Начева Н., „Връзки с обществеността на културни институции”, С. 

2010
4. www.konsult-center.ru
5. http://uspeh.start.bg/PR-%D1%8A%D1%82-2263



�4

БоРИСЛАв ЗЛАТАНов
Осъвременяване на образователните методи

Днешният модел, следван от огромното мнозинство от образователните ин-
ституции, включва преподаването на определен обем от информация в рамките 
на учебни часове, провеждащи се в сградата на училището или университета. 
Основното предназначение на времето, прекарано с преподавателя, е за придо-
биване на споменатия обем информация. Възможността за индивидуална рабо-
та се определя от количеството останало време след преподаване на материята 
и от броя на обучаващите се в класа или курса.

Първо и основно средство за предаване на информация е писменият текст. 
Една от най-често използваните форми е тази на вербалното предаване на ин-
формация, която своевременно да бъде записвана от учащите се. По такъв на-
чин преподавателят е основната фигура в даден урок или лекция и той/тя взима 
най-голямо участие в него.

Спецификата на структурирането и разчленяването на образователния ма-
териал на по-малки сегменти най-често се обуславя от интерваловите периоди, 
отделени за учебни часове. 

Някои значителни съществуващи проблеми при сегашния образовате-
лен подход

- Малка или никаква степен на онагледяване на образователния материал.
- Ограниченото лекционно време се използва за предаване на статично съ-

държание, което оставя малко възможност за практически дейности и взаимна 
обмяна на опит.

- Когато образователният курс е специално създаден, много малък процент 
от населението има възможност за достъп до него.

- Дължината на отделните теми се ръководи от продължителността на учеб-
ния час.

- Липсва индивидуализация на процеса на обучение.

Преодоляване на тези проблеми чрез промяна на връзката преподава-
тел–учащ се

Развитието на комуникационните технологии предоставя нови възможности 
за осъществяване на образователните дейности. Една от конкретните възмож-
ности, радваща се на особен успех през последните години, е тази за публику-
ването онлайн на образователното съдържание, предназначено за усвояване 
от учащите се. В рудиментарния си вариант това би означавало просто прена-
сяне на същата форма и структура на образователния материал от класната 
стая или лекционната зала към уеб пространството. Информационните техноло-
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гии обаче предоставят възможност за пресъздаване на учебното съдържание 
под нови форми, нови начини на представяне и изложение, нови структури и, 
в крайна сметка, нови похвати за достигане до приемателя на информацията. 
По-пълноценното оползотворяване на този потенциал е в зависимост от фак-
тори, като наличие на визия у педагозите, за по-оптимално осъществяване на 
обучението, степен на владеене на информационните технологии, творческото 
им използване и т.н.

Използването на съвременните комуникационни технологии за пресъздава-
не на образователния материал може да донесе много и различни ползи. Тук ще 
разгледаме някои възможности, предлагани от тях, за преодоляване на споме-
натите по-рано проблеми в сегашния образователен модел.

- Възможност за широко онагледяване на образователния материал

Включването на изображения, схеми, диаграми и др. в голяма степен може 
да обогати преподавания материал. Чрез съвременните технологии става въз-
можно вплитането на аудио и видео средства по начин, който да ги направи 
интегрална и силно илюстративна част на отделния урок или лекция (а друга 
възможност е не елементи, а цялото съдържание да бъде представено под фор-
мата на видео). Освен за разбирането на информацията, това би спомогнало и 
за включването й от учащите се в система на знание, съдържаща и нагледно-
практически, и теоретични компоненти.

- Освобождаване на времето с преподавателя за коментиране и разгръща-
не на материала и за прилагането му към различни ситуации. Възможност за 
учене на по-дълбоко ниво.

Добивайки обема от информация самостоятелно, учащите се получават мно-
го по-голяма възможност за задаване на въпроси относно разглежданите теми, 
както и за обсъждане и решаване на поставени проблеми. Фокусът на институ-
ционалното учене може да се измести от такъв, центриран върху добиването 
на обем от знания, към такъв, целящ предоставяне на начини на мислене, съз-
даване на мотивация, развитие на критичните и аналитичните интелектуални 
способности, изграждане на лично отношение към научната проблематика, 
насърчаване на индивидуалността и т.н.

- Либерализиране на достъпа до информационно-образователното съдър-
жание чрез публикуването му онлайн

Днешните глобални проблеми, пред които е изправено човечеството, из-
глежда са силно свързани с и зависими от неговото съвкупно ниво на образо-
вание. Осигуряването на свободен достъп до образователното съдържание би 
било ясна и недвусмислена стъпка в посока повишаване на това ниво. По този 
начин образователните институции биха изпълнявали първичната си функция в 
контекста на новата технологична реалност.
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- Отделните теми в рамките на определения за усвояване образователен 
материал могат да бъдат с по-оптимална, съобразена с характера на тема-
тиката дължина

При разделянето на цялото образователно съдържание и структурирането 
му под формата на отделни теми, лекции и уроци, липсата на ограниченията на 
класно-урочната система може да поощри търсене на различни модели, начини 
и похвати, както и дух на иновативност у преподавателя-педагог. Намирането 
на структури на темите, които да съответстват в по-пълна степен на природата 
на процеса на учене (как човешкият когнитивен апарат преминава от непознато 
към познато), на характера на отделните концепции и взаимоотношенията по-
между им, вземайки предвид степента на значимост на информацията спрямо 
образователните нужди на индивида в съвременния свят, може да се превърне 
в по-добре осъзната педагогическа цел.

- Възможност за различни степени на индивидуализираност на обучението

Битувайки онлайн, образователната програма може да започва от кое да е 
ниво на вникване в материята и детайлност на разглеждане на концепциите, 
процесите и понятията. Това дава възможност на програмата да бъде съобра-
зена с голям обхват от различни индивидуални нива на познание на учащите се, 
което на свой ред би позволило много по-оптимално следване на основопола-
гащия принцип за преминаване от познато към непознато. В допълнение към 
това, краят на образователната програма не е задължително да бъде фиксиран 
и при желание може да продължава далеч след покриването на определения 
минимум образователен обем.

Смесено учене

В последните години терминът „смесено учене“ става популярен. Смесеното 
учене е такава форма на обучение, при която учащият се:

а) поне отчасти учи посредством достъп до онлайн съдържание, при което 
съществува елемент на контрол на учащия се над време, място, последовател-
ност и темп на ученето;

б) поне отчасти учи в училищна сграда под инструкциите на преподавател.

Комбинацията от горните две, като при това са възможни различни степени 
на съотношение между тях, е известна като „смесено учене“.

Резултати от прилагането на модели на смесено учене

В Политехническия университет в Мадрид от 2005 до 2008 г. се провежда екс-
перимент, в който предметите Физика I и Физика II се преподават под формата 
на смесено учене за вторите две години (2006-2008)�. През учебната 2005-2006 

� J.C. Jimenez-Saez and S. Ramirez (2009). Blended Learning in University Education: Activities, Re-
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г. курсовете се преподават само по традиционния начин, като има две групи от 
студенти – повтарящи годината (R�) и учещи предмета за първи път (E�). През 
2006-2007 г. се обучават три групи – повтарящи годината, които учат по тради-
ционния начин (R2); изучаващи предмета за първи път, които също учат по тра-
диционния начин (E2); и повтарящи годината, които се обучават под формата на 
смесено учене (Rb2). (Следва да се отбележи, че последната група е съставена от 
студенти, които са подбрани по това, че имат два или по-малко изпита за взима-
не.) През 2007-2008 г. трите групи са същите, но няма никакъв подбор на студен-
тите, обучаващи се чрез смесено учене; трите групи се обозначават съответно с 
R3, E3 и Rb3.

Следната таблица показва процентът на успешно взимане на изпита в края на 
годината за двата предмета:

Наблюдава се ярко открояване на процента на успеваемост при студентите, 
учещи под формата на смесено учене. По-малкият процент успеваемост при Rb3 
в сравнение с Rb2 се обяснява с наличието на подбор на студенти през 2006-2007 
г., които да се обучават чрез смесено учене.

През 20�0 г. Министерството на образованието на САЩ извършва мета-ана-
лиз на 23 проучвания, съпоставящи смесеното учене с традиционната форма на 
учене, при която обучението се извършва единствено лице в лице2. Усреднена-
та разлика в резултатите е в полза на смесеното учене – учебните резултати на 
експерименталните групи (обучаващи се чрез смесено учене) надвишават тези 
на контролните групи (обучаващи се по традиционния начин) с фактор от +0.35. 
Съставителите на мета-анализа уточняват, че тази средна разлика от 23-те ана-

sults and Quality, Technology Education and Development, Aleksandar Lazinica and Carlos Calafate 
(Ed.), ISBN: 978- 953-307-007-0, InTech, Available from: http://www.intechopen.com/books/
technology-education-anddevelopment/ blended-learning-in-university-education-activities-
results-and-quality

2 U.S. Department of Education, Office of Planning, Evaluation, and Policy Development, Evaluation 
of Evidence-Based Practices in Online Learning: A Meta-Analysis and Review of Online Learning 
Studies, Washington, D.C., 20�0.
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лизирани проучвания в полза на смесеното учене не се дължи непременно на 
използването на комуникационните технологии само по себе си. Твърде е въз-
можно допълнителни фактори да са допринесли за по-добрите резултати на 
групите, обучаващи се чрез смесено учене. Това се съгласува със схващането, че 
съвременните средства за комуникация не довеждат до определени резултати 
сами по себе си, а вместо това дават възможности, които могат, а могат и 
да не бъдат оползотворявани.

Текущи експерименти

През октомври 20�� г. програмата Next Generation Learning Challenges обявява 
предизвикателство към средните и висшите училища в САЩ за разработване на 
модели на смесено учене3. Двадесет средни училища се включват в програмата, 
разработвайки 20 различни и индивидуални начина на прилагане на смесеното 
учене. Половината от тези училища въвеждат новия модел през есента на 20�2 
г., а другата половина предстои да го въведат през есента на 20�3. Включват се 
и �0 висши училища, които ще започнат да прилагат своите модели на смесено 
учене през 20�3 г. 

Целта на програмата е да се тестват тези модели и да се открият работещи 
начини за възползване от това, което ни предлага текущото ниво на техноло-
гиите.

Заключение

Досегашните опити в посока преминаване от използването на учебното вре-
ме и материално-техническа база за предаване на корпуса от знания към оси-
гуряването на пълен и непрекъснат достъп до него демонстрират положителни 
и обещаващи резултати. Макар и винаги да има пречки пред променянето на 
съществуващите и установени модели – те са познати и човек обвързва начина 
си на мислене с тях, – истинският и съществен прогрес е възможен само чрез 
възприемането на експериментално-изследователска нагласа, цел на която е 
достигане до по-ефективни начини за правене на нещата. В тази светлина, оп-
лакването от съществуващото положение губи смисъл като действие, ако няма 
предприемане на активни стъпки в търсенето на работещи решения за подо-
бряването му.

3 http://nextgenlearning.org/blog/nglc-releases-profiles-latest-grantees
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ас. МИЛЕНА БоГдАНовА
Дейността солфежиране в различните методи  

за музикално слухово развитие

Дейността солфежиране е безусловно „първородна” и като дейност и като 
изпълваща съдържанието и названието на дисциплината солфеж. Породена е 
от практическа нужда – обучение на певците, изпълняващи песнопения в рели-
гиозната практика във времето на Гвидо Д’Арецо. Солфежирането остава важна, 
широко разгърната учебна практика в професионалното музикално обучение. 
Създадените от XVIII век насам методи за музикално слухово обучение с различ-
ни названия съдържат тази дейност в голяма степен. Теоретичните постановки 
във всеки от тях са насочени именно към нейното ефективно обезпечаване и 
резултатно провеждане.

Доколкото методите за музикално-слухово възпитание са прилагани в масо-
вото обучение, то е защото е отдавано голямо значение и смисъл на музикалната 
грамотност (последната предполага умението за солфежиране). Така в масовото 
училище както хоровото пеене и свиренето на инструмент, така и грамотността 
за „пеене по ноти” (четене на нотен текст) е изпълвало съдържанието на обуче-
нието и самата дейност е била „на почит”. По-късно, когато на масовото музикал-
но възпитание се възлагат и други задачи тогава самата дейност „се смалява”, 
попадайки в по-широка и по-обща педагогическа доктрина. 

Казаното до тук „подготвя” разсъжденията за солфежирането като дейност 
в отделните методи: като обем в общата учебна работа и като начини за осъ-
ществяване. Преди това, обаче, е редно да се направят някои терминологични 
уточнения�.

Понятието солфеж (sol fatio) и свързаната с него дейност солфежиране (solfare) 
възникват във връзка с обучението на певци през Средновековието. Певците 
прочитат нотният текст с глас и го озвучават със срички, от което се поражда 
фразеологичното съчетание „пеене по ноти” популярно и днес. Термините сол-
мизация и солмизирам са с по-късен произход. Вероятно са въведени от Ре-
несансовите теоретици във връзка с разширяването на хексахордовата систе-
ма и появилото се вследствие на това явление мутация (преминаване от един 
хексахорд към друг, при което след сричката „сол” е следвала сричката „ми”). 
В хода на историята солфеж и солмизация, както и солфежирам и солмизирам 
са започнали да се употребяват като синоними. Вследствие на тази синонимна 
употреба и до днес се използват словосъчетания като „относителна солмизация”, 
„абсолютна солмизация” или „солфежиране на абсолютна основа”. При едно съ-
временно дефиниране на понятията солфежирам и солмизирам е редно да се 

� Виж Богданова М.  “Солфежиране/солмизиране – терминологични уточнения”, сп. „Музи-
кални хоризонти” бр.3/20�2 г.
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уточни, че дейността солфежиране следва да се отнася единствено и само до 
пеене на абсолютни тонови височини, назовавани с Гвидовите срички. Докато 
терминът солмизирам следва да се отнася към всеки метод, свързан с пеенето 
на мелодии чрез слогови названия на степените на някакъв звукоред. Същест-
вуват множество солмизационни системи2 в основните световни музикални 
култури, характерно за всички тях е, че те служат за помощно средство при уст-
ната музикална традиция и могат да бъдат използвани както за пряко обучение, 
така и за запаметяване на чутото. 

Методите за музикално слухово развитие са разделени основно в две групи: 
релативни, при които слоговите имена имат значение на ладови или зву-

костепенни, а не на абсолютни тонови височини;  
абсолютни, при които слоговите наименования имат значение на конкретна, 

абсолютна тонова височина.
Не е създадена диференциация за тях като отнасящи се до масовото музикал-

но възпитание и до професионалното музикално обучение. Така самата дейност 
солфежиране остава валидна, но „непрофилирана”, от което начините, способите 
и средствата за нейното осъществяване недостатъчно и неясно артикулирани. От 
изложеното по-горе следва дейността солфежиране да се свързва с абсолютните 
методи, а дейността солмизиране с релативните. Различните видове солмизи-
ране, обаче, могат да се разглеждат като подготвителен етап към същинската 
дейност солфежиране, дори това да не е упоменато и да не е цел в даден метод. 

Родоначалник на дейността солфежиране – прочитане на непознати песно-
пения и създател на първия метод за осъзнаване на тоновите отношения е бе-
недектинския монах Гвидо д’Арецо (990–�033). През XI век Гвидо установява 
шестстепенен звукоред, въвеждайки слогови наименования на тоновите висо-
чини. Тези наименования са извлечени от първите срички на началните шест 
стиха от религиозен химн за Йоан Кръстител. Това са ut, re, mi, fa, sol, la – срич-
ки, образувани от всичките пет гласни и шест различни съгласни букви. Съв-
падението на тези азбучни особености заедно със стъпаловидното възходящо 
движение от „C” до „A” кара някои учени да предполагат, че Гвидо е композирал 
нарочно мелодията по този начин. Сричките на Д’Арецо са възприети като име-
на на тоновете от „c�”до „a�” и представят един възходящ хексахорд със строго 
определени съотношения тон-тон, тон-полутон. В този първи по рода си метод 
дейността солфежиране се осъществява въз основата на представи за звукосте-
пени – началните срички на всеки стих от химна. Посредством тези представи 
постепенно се изграждали умения за разчитане на непознат музикален текст. 

2 Виж Богданова М. „За солмизационните срички”, 5та Научна конференция на докторанти,  
НБУ, 20��
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Системата на Гвидо е релативна3, но изначално тя е създадена като абсолют-
на. Фактът, че тоновите височини от „c�” до „a�” вече имат свои названия е пред-
поставка за възникване на солфежиране с абсолютната им височина. 

През XVII век в областта на инструменталното и професионалното музикално 
обучение се установява абсолютна система на солфежиране. Един от първите 
учени, които разработват тази система е мишел – Пиноле монтеклер (�667–
�737), който издава пособието „Нов метод за изучаване на музика”. Той предлага 
многобройни едногласни и двугласни упражнения за солфежиране, съставя таб-
лица с мажорни и минорни ладове, построени върху всяка една от основните ди-
атонични степени с цел да улесни дейността транспониране. Солфежирането се 
осъществява с гвидовите срички без да се произнасят хроматичните изменения. 
От средата на XVII век абсолютната система започва да се назовава натурално 
солфежиране. Негова родина е Франция. Дейността солфежиране се осъществя-
ва в тоналността до мажор. Основа на обучението са многобройни упражнения 
– секвенции, чрез които се усвояват различни ритмични групи и интервали. Из-
вестно от това време учебно пособие е „Солфежи за Парижката консерватория” 
от Керубини, Госек, Меюл и др. френски композитори. 

След зараждането на хомофонния стил, в музикалната педагогика се създават 
редица методи, в които тоновите отношения се осъзнават не само с модалната 
си зависимост (степен на звукореда), но и с ладовата си функция, създавана в 
мажоро-минорната система. Тази група методи, наречени ладовостепенни също 
се разделят на абсолютни или релативни в зависимост от това, дали названието 
на първата степен на лада има абсолютно или относително значение. 

По-известни сред тези методи са „Цифрения”, „Тоника Сол-Фа”, „Тоника До”. 
Всички тези методи, създадени между XVII и XIX век са релативни. Друга обе-
диняваща ги характеристика е, че при всеки от тях е потърсен нов символ на 
тоновите височини. 

При „Цифрения” метод, създаден от Жан-Жак Суети и усъвършенстван от 
Жан-Жак Русо (�7�2–�778), Пиер Гален, Еме Пари и Емил Шеве нотните знаци 
са заменени с арабски цифри. За пеене в мажор се използват слоговите имена 
на до мажор, а в минор на ла минор. Абсолютната височина на тоналността се 
обозначава с буква в началото на записа. Записани две цифри една под друга 
посочват модулация. Нотните стойности се означават над цифрения запис. Фор-
ма на работа за овладяване на тоновите трайности е солмизиране на такива със 
специално създаден от Еме Пари ритмичен език4. Големият недостатък на този 
метод е липсата на линейно-пространствена нагледност при солмизирането. 

3 Идеята да се именуват с еднакви, конкретни срички за всяка степен еднакви по структура 
хексахордови редици е втория пункт в метода, създаден от Гвидо в средновековната музи-
кална теория. /бел. моя/ 

4 Подобен на създадения от Пари ритмичен език се използва в солфежното пособие за �ви клас 
за средните музикални училища от авторски колектив Александрова, Пръвчева, Георгиева.
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Пиер Гален се опитва да преодолее това чрез нагледното помагало „Металопла-
ст” – деветолиние, върху което педагогът да показва мелодии, които учениците 
да озвучават. 

Отбелязването на тоновите височини с цифри, но римски, и до днес се из-
ползва в българската солфежна практика. В повечето случаи се солфежира с 
абсолютни тонови височини – способ при овладяване тоновите имена с тяхната 
ладова характеристика в различните тоналности. Също така се използва и сол-
мизиране върху цифрен запис (със сричка „но” или с изпяване на самата цифра) 
с цел учениците да изградят навици за възприемане и възпроизвеждане на все-
ки тон от мажорния или минорен лад съобразно неговата ладово-функционална 
характеристика. 

Следващият метод – „Тоника Сол Фа” е английски, създаден от Сара Гловър 
(�785–�867) и усъвършенстван от Джон Кърван (�8�6–�880), именуван на на-
гледното помагало „Модулатор”, което се използва при солмизиране с модула-
ция до доминантовата и субдоминантовата тоналности. Тук нотният запис е за-
менен с буквен. Използват се началните букви на слоговите имена (d,r,m,f,s,l,t). 
Новост в този метод е въвеждането на ръчни знаци. Те служат за изобразяване 
на звуковисочинното движение от една страна и за посочване характеристиката 
на степените от друга. От казаното следва да се отбележи, че в метода „Тоника 
Сол-Фа” се използват както слухови и зрителни, така и двигателни представи за 
осъзнаването на тоново-височинните отношения.

В Германия „Тоника Сол-Фа” е „прекроена” от Агнес Хундоегер (�858-�927) в 
така известния метод „Тоника до”. И тук за солмизиране в мажор се използ-
ват слоговите наименования на до мажор, а в минор на ла минор. В началното 
обучение се работи само с ръчни знаци, които символизират ладовите функции 
на тоновете. Започва се с усвояване на интервала низходяща голяма терца от 
популярен народен мотив, следва запознаване и затвърждаване на представа 
за мажорно тоническо тризвучие. За нагледно помагало при солмизирането на 
тези тонове се използва сричкова таблица. Неусвоените тонове са отбелязани 
с точки. „Ла” и „ре” са следващите тонове, които се прибавят към сричковата 
таблица, с което децата вече използват в солмизирането пентатонична редица. 
След многобройни упражнения посредством сричковата таблица и импровиза-
ции с ръчни знаци, обучаваните се запознават с „фа” и „си”, с което се оформя 
представа за мажорен лад, който е често срещан в немската народна музика. 
Към солмизиране чрез нотно писмо се пристъпва едва, когато децата са се за-
познали изцяло с характера на всички степени. В началото на петолинието се 
поставя ключ „До” на някоя линия или междулиние, за нотни знаци се използват 
първите букви от слоговите наименования. Според метода първоначално тряб-
ва добре да се овладее релативното нотно писмо и едва тогава да се премине 
към абсолютна нотация и солфежиране с абсолютни тонови височини и съответ-
ните им названия. 
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Въпреки положителните страни на метода, времето отделяно за подготовка 
и преход към същинското солфежиране е прекомерно много. Методът е подхо-
дящ по-скоро за масовото музикално образование.

Сред методите, създадени между XVII и XIX век, интерес представляват аб-
солютния немски „кlavisiren” или „Abecedieren” и изобретения от Карл Айтц 
„Тонворт”. 

В първия солфежирането се извършва с помощта на буквените названия на 
тоновете, включително и на хроматично изменените. В този метод е преодоляна 
основната критика към абсолютните методи, че при тях няма различно назова-
ване на всички тонове, което води до неточно отразяване на тоновите величини 
на интервалите. 

Вторият метод – „Тонворт” (tonwort – пойна дума) е изключително сложен. В 
стремежа си да създаде метод, приспособен към хроматиката на късния XIX век, 
Карл Айтц (�848–�924) дава нови названия на всички диатонични, хроматични 
и енхармонични тонове. В основата на системата са серия от седем слогови наз-
вания (bi, to, gu, su, la fe, ni), които са абсолютно свързани с възходящата гама 
C dur. Към тази серия има още две – при диатоничните полутонове се запазва 
гласната на основната степен, а при енхармоничните замени се запазва съглас-
ната. Чрез употребата на тонови срички, индентифициращи всяка абсолютна то-
нова височина, Айтц предполага улесняване на солфежирането и подобряване 
на точното интониране. 

През XX век търсенията за по-съвършени методи за музикално слухово въз-
питание и нотно ограмотяване продължават. Тези методи се характеризират с 
активно развитие на ладовия усет, с продължителен подготвителен период за 
натрупване на музикално слухови представи. 

На основата на някои принципи от системата Тонворт и Тоника До в общоо-
бразователното музикално образование в Германия се официализира методът 
„Я-ле-ми”. Неговият създател Р. Мюних (род. �877 г.) разработва относителна 
система за солмизиране с нови слогови наименования на тоновете. 

В Унгария Золтан кодай (�882–�967) създава метод, като приспособява То-
ника Сол-Фа и Тоника До към характерните за унгарския фолклор пентатонични 
редици и диатонични ладове. Методът му е релативен – в мажор се солмизира с 
названията на до мажор, а в минор на ла минор. При солмизиране на повишени 
степени Кодай запазва съгласната на основната степен, но за отличаване при-
бавя гласната „и”, а за понижени степени гласната „а”. Системата на Кодай при-
добива световна известност и се използва в масовото музикално образование 
на много страни. 

В края на XVIII век натуралното солфежиране навлиза и в Русия. Солфежира-
нето (с абсолютни тонови височини) става задължително в Петербургската и Мос-
ковската консерватории. Относителните методи продължават да се използват в 
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масовото музикално възпитание и в хоровите дружества. През 60-те години на 
XX век в Естония е създаден още един относителен метод – „йо-ле-ми”. Него-
вият създател Х. Калюсте разработва своя система на основата на унгарската на 
Кодай. В стремежа си да постигне различие от слоговите названия, използвани 
за солфежиране, Калюсте запазва началните букви на Гвидовите срички, но им 
прибавя нови гласни. 

В България концепции за музикално възпитание започват да се развиват  
през XX век. В първата половина на века свои идеи разработват Д. Христов и Б. 
Тричков.

д. христов (�875–�94�) се позовава на особеностите на родния фолклор в 
неговото мелодическо и метроритмично многообразие. За изходно начало в 
системата си за музикалнослухово развитие Христов полага тонът „ре”, върху 
който чрез ритмично говорене в тон се усвояват нотните знаци на линейно нот-
ната система. С прибавяне на тоновете до и ми се започва осъществяване на 
дейността солфежиране върху тристепенна структура с три възможни заключи-
телни тона. Постепенно тоновия обем се разширява с тоновете фа и си, с което 
се оформят нови тонови редици. С добавянето на тоновете сол и ла Христов раз-
крива основните степени на мажорния лад, но те се явяват като резултат, а не 
като изходно начало в системата му. Методът на Добри Христов е абсолютен зву-
костепенен, солфежирането се извършва единствено в тоналността до мажор. 
Идеите му да се създаде метод за музикално слухово възпитание, основаващ се 
на ладовото и метроритмично богатство на българския фолклор дават основа на 
множество разработки от средата на века до днес. 

За разлика от Христов, Борис Тричков разработва система за нотно огра-
мотяване и пеене (�923 г.), която използва за ладова и интонационна основа 
принципите на класическата мажоро-минорна система. Изходно начало за не-
говия музикално възпитателен метод е тоновата стълбица – мажорната гама 
на тоналността До мажор. Степените на гамата, които имат точно определени 
места и постоянни взаимоотношения една към друга и всяка към тониката, 
Тричков възприема за основа на съзнателното нотно пеене и солфежна техни-
ка. В своя метод Тричков поставя мелодията в основата на музикално слуховото 
възпитание. Въвежда слухово подражателното пеене като подготвителен етап 
към съзнателното солфежиране. Написва множество песни с различни текстове 
и метроритмична организация, в основата на които лежи гамата. Осъзнавайки, 
че звукът е абстрактно понятие, Тричков подкрепя слуховото усещане за гама с 
други сетива – въвежда показване на мелодичното движение с ръка и създа-
ва картина на стълбицата, чрез която децата получават зрително възприятие. 
За преход към нотното пеене – към същинското солфежиране (пеене по нотен 
текст) Тричков въвежда т. нар. днес – подчинено солфежиране. Научените по 
слухово подражателен път песни започват да се изпълняват с гвидовите слогови 



�5

названия на тоновете. С помощта на нагледното помагало „Стълбица” обучава-
ните изпълняват с тонови имена различни интонационни упражнения за поред-
но пеене без скокове. Използва се застояване или повторение на даден тон, зиг-
заобразни мелодични построения и др. Нотния знак като писмен белег на тона 
Тричков въвежда постепенно. За всеки тон използва и словесна характеристика, 
свързана с неговото значение в лада.

Методът на Тричков е абсолютен, голяма част от принципите заложени в него 
се използват и до днес в българската солфежна методика. През втората поло-
вина на века в България работят много солфежни педагози, които правят за-
дълбочени изследвания в областта на музикално слуховото развитие и издигат 
дисциплината солфеж на високо професионално ниво – Камен Попдимитров, 
Иван Пеев, Асен Диамандиев и др. 

В съвременната българска методика съзнателното солфежиране се подгот-
вя от т. нар. подражателно пеене – заучаване на песни по слухово-подражателен 
път. Разучаването и художественото изпълнение на песни има за цел да обога-
тява музикалния опит на децата, да развива музикалната им памет и да засилва 
емоционалната им отзивчивост към музиката. В този начален период основна 
задача е да се създадат гласово-двигателните навици, да се укрепи детския глас, 
постепенно да се разшири диапазона му – това са основни предпоставки за ус-
пешното осъществяване на дейността солфежиране. Резултатна форма на ра-
бота е разпяването, което се провежда върху откъси от песни, като вниманието 
е насочено към създаване на навици за правилно дишане, звукообразуване и 
артикулация. Тоновият обем на детските гласове се разширява чрез транспони-
ране на разпевните упражнения. Песните се подбират така, че в последствие да 
служат като материал за наблюдение при осъзнаването на музикално изразните 
средства и при нотното ограмотяване. Практикува се и подражателно пеене на 
изсвирени или изпяти от преподавателя фрази, свързани с определена дидак-
тична цел. Тези фрази се пеят със сричка, например с „но”. Основните изисквания 
са насочени към точно интониране и точно възпроизвеждане на ритъма. В този 
период на подражателно пеене се въвеждат и първите аналитични наблюдения, 
свързани с посоката на мелодичното движение и с това как се движи мелодията 
– постепенно или със скок. 

Прехода от подражателно към съзнателно солфежиране се нарича подчине-
но солфежиране – подражателно пеене с тонови имена. Изпълнявайки заучени 
мелодии с тонови имена като следят нотния текст, децата постепенно започват 
да свързват височината на тона и неговото име със съответния нотен знак. Като 
форма на работа в този период се практикува учителят да свири или пее мелоди-
ята, а децата да я следят слухово и зрително. Така солфежният процес постепен-
но укрепва и се преминава към солфежиране на леки непознати упражнения. 
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Дейността солфежиране се осъществява правилно, когато зрителната пред-
става задейства двигателната под направляващата роля на слуховите предста-
ви. Затова по време на цялата работа е необходимо преподавателят да преслед-
ва постигане на неразривна и балансирана връзка между зрителни, двигателни 
и слухови представи. 

Пеенето по ноти е една от основните дейности в занятията по солфеж и пред-
ставлява ефективен метод за развитие на качества като музикалност в широк 
смисъл, емоционалност и творческа фантазия,  необходими за музикантите от 
всички специалности. Следва, че дейността солфежиране е средство за разви-
тие на музикалния слух и способ за осмисляне на художественото съдържание 
и изразност на музикалния текст. В този смисъл дейността е необходимо да се 
познава в детайли, за да се провежда пълноценно във всеки един етап от музи-
кално-слуховото обучение.
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гл. ас. СвЕТоСЛАв КАРАГЕНов
Семантични и лингвистично-семиотични аспекти  

на акомпанимента

„Акомпанимент” е един от ракурсите на съвременния поглед върху явления 
от различни епохи. Разглеждането на съпровода като събирателно понятие ком-
бинира и реконструира различни аспекти на явлението: исторически; техноло-
гически; семантически. Интересно е да се установи, че последните два могат да 
преминават един в друг с оглед първия.

Цитирайки „Текстът като модел: херменефтично разбиране”, Т. Бурдева при-
вежда мнението на Пол Рикьор, който разглежда тълкуването (разбирането) 
като приоритетен начин за включване на индивида в цялостния контекст на кул-
турата, като процес, с помощта на който се изявява психичният живот на човека; 
като начин за усвояване на обективния свят. Многообразните човешки творения 
– научни съобщения, художествени произведения, религиозни учения, обреди 
и култове, философски концепции, морални норми и др., са културни форми, ко-
ито могат да бъдат разглеждани като „текстове” на различни езици, като знаци 
от различен тип. [3] „Може би изглежда странно да се разглежда една скулптура 
като текст. Но текст значи не само поредица от изречения. Текстът е всичко, ко-
ето е направено и носи значение.” [3,287] Нещо повече, според Х. Гадамер „при 
разбирането на наследеното се разбира не просто разбирането на текстовете, то 
извлича възгледи и познава истини.” [4]

Обикновено разбирането се разглежда като постигане на смисъла. Това се 
счита за основание художественото разбиране да се търси в осмислянето на 
произведенията на изкуството, в овладяването на художествено-смисловото 
значение на неговите изразни средства. В този аспект се оформят две различни 
становища. Като музикант, Д. Христов говори за принудителното разбиране на 
музиката в нейното специфично, иманентно разгъване като сложна символна 
система, като своеобразен човешки изказ. За него са налични достатъчно осно-
вания за да се приеме, че музиката като знакова система по-рано от другите се е 
откъснала от своя материален носител.“ [��] А. Бошнакова разглежда посоченото 
твърдение от по-различен ъгъл. Според нея: „Музикалното значение на тоновете 
и техните съчетания, поставени в конкретен музикален контекст съставят пред-
мета на музикалната семантика (...) Сравнението, което се прави между езика и 
музиката се основава на твърдението, че подобно на езика и музиката е система 
от звукови сигнали, всеки един от които съдържа някаква идея. Това обаче би 
могло да се приеме само донякъде. Дори и само заради това, че зад отделните 
думи стоят конкретни образни реалности, докато зад звуците стоят различни 
усещания и то в повечето случаи строго индивидуални...“ [2,25] Подобна зави-
симост от езика стои и пред комуникационните възможности на човешкия глас 
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– никой не би разпознал в безсловесния крясък оперно пеене и информацията, 
която би получил извън този контекст най-вероятно би била с отрицателен знак! 
Може би тук е редно да се уточни, че все по-често става въпрос за граматика, а 
не за понятийна система.

Езикът е система от знаци за кодиране и декодиране на информация. Орга-
низацията на езиковите знаци (думи) се нарича граматика, но в една по-широка 
перспектива това название може да се отнесе към всички правила за използва-
не на един език. “Нито едно (от изразните средства на изкуството, б. м.) не може 
да стане езиков елемент на изкуството, докато не е преминало инстанцията на 
осъзнаване като изразно средство. Става дума не само за задълбочаване на 
познанието за външния свят, а най-вече за претворяването в художествената 
сфера на многократно опосредстваните форми на общественото и индивидуал-
ното съзнание, поведение, емоционални и естетически комплекси (чувства)“. 
[6,9] Но:

 - Езикът по-скоро произвежда (а не отразява) значение;
 - Езикът не изразява индивидуалността. 
Тези два аспекта на структурализма визират две имплицитно обвързани 

страни и на отношението главен глас – акомпанимент. Обвързаността на глав-
ния глас с изява на индивидуалното поставя пред него основно изискване за 
оригиналност, неповторимост, с което да заяви оразличаването като своя основ-
на функция. Същевременно, поставянето на музиката като цяло в контекста на 
езика постулира по необходимост по-високата устойчивост на акомпанимента. 
Така акомпаниментът, като комплексно явление, до голяма степен се превръща 
в носител на езикови асоциации. Последните нямат музикална същност, поради 
отсъствието на понятиен потенциал в музиката, но в контекста на различни ху-
дожествени кооперации с танцови или словесно-театрални същности са способ-
ни да възпроизведат техни аналогии. Следователно, оставяйки на главния глас 
репрезентативността на изказа, акомпаниментът поема граматико-синтактич-
ната му организация. Очертаната зависимост, като важна особеност на бинар-
ната система главен глас-акомпанимент разкрива ракурс към нея в полето на 
информацията, реализирайки някои нейни основни свойства. При съхранява-
нето на изискването за новост от страна на главния глас, съпроводът осъщест-
вява повторяемост, осигурявайки възможност за многократно използване. Това 
съждение естествено поставя акцент върху технологията като комплекс от сред-
ства за оптимално предаване на съдържание, на творчески замисъл. Само ако 
между тях съществува адекватност, се създава възможност за тълкуването на 
музиката като език, респективно – като лингвистична система; като код – рес-
пективно като семиотична система; като система – респективно като структура с 
елементи и функции (връзки) между тях.

Под семиотично съществуване на обекта се разбира неговото съществуване 
в качеството на знак. Семантиката (от старогръцки: σημαντικός, semantikуs - зна-



��

чим, от σημαίνω, semaino - да означавам, посочвам, от σήμα, sema – знак), като 
дял от семиотиката, най-общо изучава значението в езика. [�4,35] На свой ред 
музикалната семиология (семиотика) изучава знаците като музикални модели 
на различни нива. Следвайки Р. Якобсон В. Кофи Агаву заема идеята за музикал-
ната семиоза, тоест, музикалните знаци (конвенции) в текста или без него. Ролан 
Барт не смята музиката за семиотична система, а Мидълтън, счита, че музиката, 
давайки обитание на семиотична реалност, е приоритетно развита върху вербал-
ния език. [9;�0] Д. Христов също смята, че дори и в началото да е имало известно 
семантично родство на музиката и речтата, то по-нататък процесът продължава 
като диференциране, при което музикалната изразност се отдалечава от пър-
воизточниците, придобивайки самостоятелност. Музиката обаче продължава 
да бъде разглеждана от ракурса на знаковите системи. Всъщност би могло да 
се твърди, че явлението „многогласие” окончателно разграничава музиката от 
езика в словесно-вербалната му форма. Знаци, значения в музиката се случват 
основно върху конотациите на звуците и чрез социалните конструкции, т. е. чрез 
присвояването и уголемяването на определени значения, свързани с тези ко-
нотации. Като музикално явление, съпроводът също носи тези характеристики. 
Същевременно известен факт е, че акомпаниментът през вековете спорадич-
но формира свои знакови средства. Отличим е и трети момент - историческото 
формиране на сложни знакови категории, част от които - в полето на акомпани-
мента. Комуникативната роля на съпровода е различима още в древността. В 
синкретичната култура на Елада тя става видима:

 - посредством инструментариума (например видовете поетични жанрове 
– монодии – не на последно място се разграничават по инструмента, който ги 
съпровожда);

 - посредством типологията на самия съпровод (интонационно-симултанен; 
ударно-шумов;) първият предполага подкрепа на вокално-словесно послание, 
а вторият – организиране на ритуално-двигателен акт). В За поетическото из-
куство Аристотел твърди: „Четвъртата от въпросните части (на трагедията, бел 
м.) е езикът. Според мен езикът, както се каза по-напред, е изразяването на ми-
сълта чрез думи, което има еднакво значение и при стихотворната, и при про-
заичната реч. От останалите части петата, музикалната страна, е най-важното 
сред украшенията...“ [�,74] Тази роля се загубва през западното средновековие, 
(оставайки предположително на фолклорно равнище) за да се възстанови с 
раждането на операта в края на Ренесанса. По-късно към нея се прибавя и трета 
възможност, вече в сферата на акомпанимента – комуникация чрез жанрово 
типизираните форми, голяма част от които са в полето на изследвания обект 
(заради комплексния му характер). 

Генерирането на знаци в сферата на музиката е процес с разнопосочен харак-
тер, в който се разграничават няколко водещи линии:
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 - създаване на знаци за отбелязване на музикални същности (музикална 
азбука) 

 - създаване на знаци за изпълнение на музика (музикална емотивност)
 - създаване на знаци за систематизиране на музикални същности (музи-

кална символика)
 - формиране на музикална сигнификация (аудиосигнализация, теория на 

афектите; музикална звукопис; каденци; акордова семантика...) В своя труд 
„Музикант – теоретик – изпълнител” от ср. на XVIІІ в. П. К. Хардинг пояснява, че 
когато минорната или мажорната хармония (мелодия, консонанс) в музикално-
то произведение са издържани в теситурно отношение на едно равнище, то това 
означава неизменност, постоянство на чувствата. При повишаване на теситура-
та се повишава силата на възприятие на възвишеното чувство (dur), при пони-
жаване тя отслабва... И по-нататък: „Бързата смяна на хармониите изобразява 
забързаност в смяната на чувствата... Скоковете по интервалите на хармонията 
придават настроение на неудържима радост...” [7,40] Захарова отнася възник-
ването на много от риторическите фигури към италианския мадригал, но отбе-
лязва факта на разработването на музикалната риторика основно в Германия. 
Немският музиковед Ролф Дамян вижда причината в отличаващия немските 
музиканти – съвременници на Шютц - конструктивно-рационалистичен метод 
на творчество... Немците се придържат към мнението, че прилежността и уси-
лената работа водят до върховете на композиторството. [5] Може би неслучайно 
и генералбасът, открит в Италия, методически бива разработен основно в Герма-
ния, факт, ясно проследим на основата на автори и издания по тази тема.

Дали „теорията на афектите” и свързаната с нея „музикална риторика” е ока-
зала влияние върху акомпанимента?! 

В своята Musica poetica, �606 Бурмайстер заявява: „Фигура музика е музи-
кален ред, бил той в хармонията или в мелодията, установен (в) откъс, който 
започва след клаузула и завършва преди клаузула, който излиза извън прос-
тия контрапункт, но присъства и облича богато орнаментираното провеждане.“ 
[�3,225]

Появата на фигурите изразява засилен интерес към мелодическото изграж-
дане на партиите. Бурмайстер е категоричен и по този повод: „...те (фигурите, 
бел. С. К.) са повече мелодически средства, елементи на мелодическия строеж“. 
[�3,225] 

От приведените в цитати изказвания е видно, че влияния са вероятни и могат 
да бъдат търсени в следните направления:

 - Стремежът към ярко пресъздаване на определен афект (фигурно) е спосо-
бен да изтъкне изпълняващата го партия в статут на водеща, главна; 

 - Преминаването на конкретната фигура в останалите гласове създава рав-
ноправие между партиите, по подобие на имитационната полифония, но съще-
временно ги диференцира.
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Приложени в главния глас, коментираните фигури целят формиране на сло-
весни аналогии, подчинени на модната тогава теория на афектите или на ора-
торските похвати. Проведени във вътрешни гласове обаче, те се превръщат в 
средство за мелодическо орнаментиране на подчинените на баса вътрешни 
гласове. Утвърждаването на вертикалните блокове в структурноединни същно-
сти – акорди – разглежда фигурите под нов, вече специфично музикален ъгъл 
– през призмата на акорда. 

Опирайки се на обясненията и класификацията на М. Москов в сферата на ези-
кознанието, можем да представим акомпанимента и като съвкупност от знаци. 
Разкриването на връзки между тях в общ контекст – изразяване на звуков ком-
плекс, предназначен за съпровод – дава основание те да бъдат разглеждани 
като знакова система. Това например е отличителна особеност на съществуване-
то на един от видовете съпровод - т. н. генералбасов акомпанимент. Разшифро-
ването на колонките от цифри под нотирана басова мелодия според установени 
в практиката конвенции и съобразно сръчностите на акомпанятора реконструи-
ра, по-скоро интерпретира авторовия замисъл.

„Кодирането е шифроването на информация чрез специфична система от 
знаци. Информацията има кодова форма на съществуване.” [8] Коментираната 
система може да бъде определена като сложна, защото дава възможност за 
генериране на сложни знаци. През различни периоди, във връзка с различни 
стилистични аспекти на приложение в нея се включват или изключват знаци, 
изменят се значенията на други, факт, който предпоставя нейния отворен ха-
рактер. Самите знаци от тази система, разбирани като материални, сетивно въз-
приемаеми предмети, които в процеса на познанието се явяват заместители на 
други предмети и служат за получаване, запазване и преобразуване на инфор-
мация за тях, имат свои специфични характеристики. Те са предимно символи 
(букви, цифри,) които в действие се интерпретират от изпълнителя като сигна-
ли за определени конкретни действия. Имат невербален, графичен характер и 
се възприемат визуално. В системата участват както атомарни (неразложими, 
прости) знаци (отделни цифри, букви, математически или знаци за алтерация, 
цветове), така и комплексни (разложими, сложни, суперзнаци). По функция се 
използват както денотативни – обозначаващи обекта пряко (ноти, специални 
символи), така и конотативни – обозначаващи обекта непряко чрез вторична 
употреба на денотативния знак (букви, цифри) знаци. Има редица примери за 
промяна в значението на символиката в полето на акомпанимента: буквата „D”, 
използвана като конотат в класическата хармония е функционален индикатор 
- „доминанта“; в джазовата практика – указание за басов или основен тон, или 
за квинтакорд върху този тон; във френската лютнева табулатура – освен строя 
на една от струните на лютнята (2 отгоре надолу) означава и четвъртия пореден 
полутон върху която и да е струна. [�2;�5] Цифрата може да означава позиция, 
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интервал, акорд, добавен тон и т. н. Като цяло системата може да се окачестви 
като първична, защото не следва модела на друга знакова система. Ладовата 
система или хармоническото съзвучие (акорд), например, нямат натурални 
праобрази в природата.

Според начина на преобразуване на материалната страна на знака – дали на-
чалния материален израз на знака се преобразува или не, знаковите системи се 
определят като преобразуващи знакови системи или непреобразуващи знакови 
системи. Табулатурите са графични преобразувания на грифовете на инструмен-
тите, но означенията на акорди и нотното писмо (без ключовете) нямат такъв 
характер. 

Хегел обозначава „едновременното унищожаване и същевременно, за-
пазване в преработен вид на цялото съдържание на предходното развитие“ с 
термина „снемане“ (Аufhebung). От диалектическата идея за снемането тръгва 
съществено следствие: всяка по-нисша структура или системно разполагане ос-
тавя свои белези в по-висшето образуване; всяка актуална, днешна структура 
съдържа белези, следи – макар загубили същностния си смисъл – от предиш-
ни свои състояния. Практиката на генералбасовия акомпанимент за първи път 
въвежда нещо като релативна метасистема за височинно означаване, вторичен 
код, който шифрова (буквално “цифрова“!) партията на акомпанимента. Фактът 
може да се тълкува в няколко аспекта:

 - социален - като формулиране на „отраслов секрет“
 - културен - като способ за „съхраняване на сакралността на творческия акт“
 - прагматичен – като прийом за рационализиране на музикалния запис, 

„музикална стенография“, актуализираща типизирани четивно-приложни уме-
ния в оперативен порядък

 - системно-структурен – като симптом за фокусиране върху ново, ком-
плексно измерение на вертикалната проекция – акорд.

Практиката на съпровода утвърждава употребата на сложни, комплексни 
знаци в музиката (лад, строй, тоналност, акорд, ладо-тонален индекс) и формира 
условно-рефлекторен механизъм за тяхната разпознаваемост. През по-голяма-
та част от своето съществуване съпроводът не притежава собствен специфичен 
знаков комплекс, който еднозначно да го детерминира като уникалност с кон-
кретни социокултурни измерения. Същевременно, на значително по-късен ис-
торически етап и основно във връзка с развитието на многогласието, постепенно 
се оформя и разпростира съвсем различна визия за това явление. Култивирани-
те впоследствие компоненти на акомпанимента, фактурно и метроритмически 
подсилват средствата за синтактично разчленяване в музиката, формирайки 
основания за преки асоциации с лингвистични (езикови) конструкции. Типичен 
пример за това предлага терминологичният инструментариум на Римановия 
период.
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“Понякога мелодическата интонация се явява не толкова функция на изра-
зяване, колкото функция на изобразяване – рисувайки, например, външния 
облик на персонажа чрез характера на неговата реч (двамата евреи на Му-
соргски). Съществуват също и ред традиционни интонации, например сигна-
ли с фанфарен характер, които в различен контекст и варианти придобиват 
достатъчно многообразно изразително и изобразително значение... Особена 
уговорка изисква формално-смисловата природа на лайтмотива. При предва-
рително указание (конвенция, б. м.) под определено звукосъчетание може да 
се подразбира каквото и да било.” [6,�9] Това е в сила за всички езици. В полето 
на акомпанимента оперната традиция от епохата на барока обвързва с подобни 
конвенции редица негови единици – акорди. Така умаленото четиризвучие се 
свързва с особен патос, Неаполитанският акорд „изразява трагизъм“... Тиражи-
рането на такива тълкувания и многократното им повторение в подобни, сло-
весно пояснени ситуации формират у тях символно-асоциативен стереотип – те 
се превръщат в безсловесни сигнали с възможна самостоятелна изява. “Именно 
високата, прогресивно развиваща се степен на собствена значимост на съпро-
вода определя възможността, целесъобразността и, накрая, необходимостта 
от разделяне на материала на музикалното произведения между двама (или 
повече) изпълнители – солист и акомпанятор.” [6,2�] Появата на каденца е знак; 
появата на интродукция е знак; появата на кондукт е знак; появата на опреде-
лени, комплексно-типизирани средства в съпровода е знак за жанр, а оттам и 
за номинирания с него ритуал. НОТИРАНИЯТ АКОМПАНИМЕНТ Е СЛОЖЕН ЗНАК!!! 
Практиката на съпровод обаче е несъвместима с вербалния тип комуникация! 
С други думи понятийността, смисълът, значението, които лежат в основата на 
словесно-вербалния тип комуникация се различават от комплексно- асоциатив-
ния, обобщено интерпретативен модел на музикална комуникация. 

На фона на общата представа за музиката като информационен поток от ана-
логов тип, съпроводните практики в различни свои прояви съумяват да форми-
рат оперативни микро-езици с дискретен, дигитален облик (генералбас, джазов 
акомпанимент, функционален запис). Пълната нотация на акомпанимента пре-
връща характеристиката на информацията в неговия сектор в равнозначна на 
главната по начина на представяне на данните й.

В заключение - като знаци, корелативни на явлението съпровод, могат да 
бъдат приобщени много и по същество противоречиви същности. Различното 
им отношение към него, разнообразните начини, по които се проявяват и гене-
рират, преобладаващо интерпретативната им същност създава големи затруд-
нения, но оправдава посочения в заглавието ракурс. Установяването на тяхната 
разнопосочност най-малкото налага разпределението им в няколко най-общи 
групи:
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 - знаци за инициация на явлението - косвени знаци, т. е. знаци, очертаващи 
присъствието на идеята “съпровод” чрез указване на нейния функционален ан-
типод - главния глас. В такъв контекст например се вписва figura musica.

 - знаци за репрезентация на явлението - знакови комплекси на самото 
явление в различни негови прояви. Такива са както релативните елементи на 
“музикалната азбука” - инструменталните табулатури, генералбасовата система, 
означенията на акорди в джаз и поп музиката(...), така и комплексни знаци от 
типа на конкретна жанрова типизация и фактурно оформление.

 - знаци, указващи обекти в полето на явлението. Като такива могат да бъ-
дат приети композиционно-драматургични компоненти, чиято реализация до 
голяма степен или изцяло засяга акомпанимента. Такива са например функци-
оналните акордови означения, каденционните структури, специфичните акорди 
“с имена”.

Макар да разкрива една изключително хетерогенна картина, разгледаният 
ракурс дава едно от основанията за системно-структурни измерения в сферата 
на обекта на изследване. 
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д-р МАРИЯ КАРАИвАНовА
Математическо моделиране на арматурна редица  

от диези или бемоли
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МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ НА АРМАТУРНА РЕДИЦА

ОТ ДИЕЗИ ИЛИ БЕМОЛИ 

д-р Караиванова М. Ас. 

Диатонична ладова организация в натуралната [1] тонова редица. 
Обособяването на музикалните тонове и подреждането им по височина се 
основава на осемстепенната диатонична гама, създадена от Питагор. В нейния 
съвременен вариант всеки от тоновете има свое название, а установената 
наредба по височина обвързва това название с число-номер, известно като 
диатонична степен. 

 

Диатоничната гама е основната структурна единица, пораждаща 
натуралния тонов ред и е организирана в интервала октава [Быстрый И. М., 
2001]. 

Числовото моделиране на музикален тон с дължина на звучаща част от 
струна – lm, и на музикален интервал с наредена двойка дължини – ( lm ; ln ) [2], 
дава възможност да се изграждат математически модели на диатоничната 
гама, а именно: питагоров, натурален – максимално подчинен на 

консонантност от типа 
n

n+ 1  и равномернотемпериран, в които акустичната 

стойност на интервала октава остава неизменно числото 1/2. Използвана като 
оператор за умножение, тази акустична стойност осъществява пренос на 
диатоничната гама във възходяща или в низходяща посока. Осемте тона, 
пренесени с операторите ω = 1/2 (възходяща октава) или ω -1= 2 
(низходяща октава), пораждат нови гами, които прозвучават като изходната, 
но по-високо или по-ниско от нея. Последователно прилагани, двата оператора 
изчерпват елементите на тоновия ред, при което се образува верига от 
осемстепенни гами, подчинена на двете условия: 
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 последният тон ( VIII ст.) на едната е първи ( Iст.) в следващата;  
 на степени с един и същи пореден номер съответстват едноименни 

тонове, разположени през седем позиции. 
При такъв моделен подход в натуралния тонов ред могат да се получават 

различни вериги от гами със специфично звучене, определяно като ладова 
характеристика. Разнообразието в ладовите характеристики се обуславя от 
начина, по който се редуват различните по вид интервали, образувани от 
съседни тонове в диатониката. 

Математическият подход, с който Питагор въвежда тоновете от 
натуралната редица [Караиванова М. 2009], създава линейна структура от два 
типа неравномерно редуващи се интервали (секунди) – голям ( Г ) и малък (М). 
(фиг. 1, а). Независимо от промените, които търпят акустичните стойности на 
двата интервала в еволюцията на музикалните системи, структурата на 
редуването им остава неизменна. В течение на годините, при възприетия днес 
еталон за височина на тона, е установено базово съответствие между 
диатоничните степени и съвременните тонови названия. (фиг. 1, б). 

 

 
а) Интервалова структура на натуралния тонов ред; 

 

 
б) Съответствие между диатонични степени и тонови названия. 

Фиг. 1. Натурален тонов ред. 

 

Съответствието се определя от веригата на диатоничните гами с начален 
тон ДО и утвърждава независима от строя (питагоров, натурален или 
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равномерно темпериран) линейна интервалова структура от седем 
последователни големи или малки секунди. (фиг. 2). 

 

 
 

Фиг. 2. Интервалова структура на натурална диатонична гама  
с начален тон ДО. 

 

Но в качеството на начало (I ст.) може да се вземе и всеки следващ тон. С 
промяна на тона в ролята на първи се изменят и тоновите названия 
(височините) на останалите степени и се обособява друга верига от гами. Така с 
тоновете на създадената от Питагор диатонична гама в натуралния тонов ред 
се определят седем вериги от гами с различни интервалови структури, чието 
звучене възпроизвежда така наречените стари ладове. С развитие на 
европейската музика се утвърждават два от тези ладове – мажорен (йонийски, 
създаденият от Питагор) и минорен (еолийски, с начален тон ЛА ). 

 
Фиг. 3. Интервалови структури на мажор и минор. 

 

Моделиране на мажоро-минорна интервалова структура с 
изменение на диатонична степен. Музикалната практика често налага да 
се построи мажорна или минорна структура от произволен тон в натуралния 
тонов ред, т. е. да се транспонира в нова тоналност. За целта може да се 
използва акустичната стойност на интервал малка секунда (една от 
реципрочните дроби 15/16 или 16/15 [3]) [Караиванова М. 2008]. 
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Нека  = 15/16. В качество на акустична стойност тази дроб определя 
интервал възходяща малка секунда. Приложена като оператор за умножение 
към конкретен тон, дробта го повишава, т. е. измества изходния тон с полутон 
нагоре (надясно по оста). Названието на новия тон е като това на изходния тон 

с добавен към него знак за повишение: „ “ ( диез ).  
 

 (до) = 15/16 (до) = до  ;        (фа) = 15/16 (ми) = фа . 

 
Фиг. 4. Действие на оператор   за повишаване на определен тон с полутон. 

 

С диез, обвързан със съответното тоново название, се означава и 
конкретното действие на оператора  = 15/16 върху тона (фиг. 4).  

Дробта  -1 = 16/15 определя акустичната стойност на интервала низходяща 
малка секунда. Приложена като оператор за умножение в даден тон, тя 
измества тона надолу (наляво по оста) и го понижава с полутон. Полученият 
нов тон приема названието на изходния тон с добавен към него знак за 

понижение: „ “ ( бемол ). Бемол, обвързан със съответния тон, именува и 
действието на оператор  -1 = 16/15 върху този тон (фиг. 5). 

 

 -1(ре) = 16/15(ре) = ре;                   -1(сол) = 16/15 (сол) = сол. 

. 

Фиг. 5. Действие на оператор  -1 за понижаване на тон с полутон 
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Зонната природа на слуха позволява да се твърди, че тон, повишен с 
оператор  или понижен с оператор  -1, или съвпада със следващия тон от 
тоновия ред (фиг. 6, а), или образува с него интервал малка секунда (фиг. 6, б). 

                         

 
а) 

Фиг. 6. Позиция на производен тон, получен с операторите   или  -1. 

 

Във втория случай действието на всеки от операторите  или  -1 променя 
интервалите между съседните тонове. Това действие трансформира 
поредиците от големи елементи (секунди) – от група с два в група с три 
елемента и обратно. Осмислена с изменение (повишаване или понижаване) на 
определена диатонична степен, подобна трансформация премества 
(транспонира) натуралната мажорна структура с начален тон ДО в ново начало. 

Операторът e = 15/16, приложен към четвъртата диатонична степен (фиг. 
7), повишава с полутон всички едноименни на нея тонове и намалява броя на 
големите секунди между IV и VII диатонични степени. Повишението се бележи с 
арматурен знака диез ( ) и премества (транспонира) с четири позиции (с 
квинта) нагоре както мажорната интервалова структура, така и нейната IV 
диатонична степен.  
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Фиг. 7. 

Транспонираната с оператор e (ФА) интервалова структура определя две 
нови паралелни тоналности (мажорна и минорна), които са с един диез – 

ФА . 
Операторът  -1 = 16/15 променя едноименните тонове от друга група. 

Приложен към седма степен (фиг. 8) в натуралната мажорна диатоника, този 
оператор понижава съответните тонове с полутон, като премества 
(транспонира) с три позиции (с кварта) нагоре интерваловата структура и VII-
та й степен. Транспонирането с оператор  -1 (СИ) се отбелязва съответно с 
арматурен знак бемол ( ) и определя други две паралелни (мажорна и 
минорна) тоналности, които са с един бемол – СИ. 
 

 
Фиг. 8. 

 
Описаното транспониране може да се осъществява многократно. 

Изместването на мажорната структура поставя нови тонове в положението на 
IV и VII степен. Приложен към новата IV степен, операторът e  отново премества 
с квинта (с четири позиции) интерваловата структура,  добавя нов диез:  (IV) 
=  (ДО)  и определя нова двойка паралелни тоналности. А операторът  -1, 
приложен към новата VII степен, измества с кварта (с три позиции) 
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интерваловата структура, добавя нов бемол:  -1(VII) =  -1(МИ) и определя 
друга двойка паралелни тоналности. След седемкратно транспониране с 
операторите  (IV)  и  -1(VII) всички натурални диатонични степени са 
изменени – съответно повишени или понижени, а образуваните редици от 
арматурни знаци (диези или бемоли) задават множеството от паралелни 
тоналности, познато като квинтово-квартов кръг на тоналностите.  

Математическо моделиране на арматурна последователност от 
диези или бемоли. На всеки музикален тон съответстват две числа. Едното 
показва номера на избрания тон в натуралния ред, а другото е диатоничната 
степен, определяща тоновото название. По същество транспонирането на 
тоналност се свежда до въвеждане на един или повече арматурни знаци 
(диези или бемоли), които уточняват тоновете на изменените (повишени или 
понижени) степени в новата тоналност. Арматурният знак действа върху 
конкретна група едноименни тонове и се назовава с тяхното име. Тъй като 
едноименните тонове са разположени през седем, по номера на всеки от тях в 
натуралния ред може да се определи съответната двойка диатонична степен –  
тоново название. На тази основа могат да се определят и тоновите имена на 
знаците както в пълната арматурна редица така и в нейните подредици.  

Квинтово-квартовият кръг на тоналностите, изграждан с полутонови 
изменения на диатонични степени, поставя в съответствие два типа редици – 
на последователно прилаганите оператори и на въвежданите арматурни 
знаци. На редицата { n}  съответства редица от диези { n}, променящи IV ст., а 
на редицата { n -1} – редица от бемоли { n}, променящи VII ст.: 

{ n (IV) } = {e n (IV)};  
{ n (VII) } = {e -1

n (VII)}. 
Елементите (арматурен знак и пораждащ го оператор) под един и същи 

номер n в съответните редици имат общо тоново название. 
Редиците { n (IV)} и { n -1(VII)} могат да се запишат с изреждане на 

елементите си, при стойности на n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: 
{ n} = { 1 ;  2 ;  3 ;  4 ;  5 ;  6 ;  7 }; 
{ n -1} = { 1 -1;  2 -1;  3 -1;  4 -1;  5 -1;  6 -1;  7 -1 }. 
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Всеки следващ елемент в тези редици увеличава съвкупността на 
съответните арматурни знаци с един и задава двойка паралелни тоналности. 

Елементите на редицата {n} последователно обхождат и повишават с 
полутон поредица от тонове { tn } = { t1 ; t2 ; t3 ; t4 ; t5 ; t6 ; t7} (фиг. 9). 

 
Фиг. 9. Тонове, последователно изменяни с оператора {n (IV)}. 

 

В общия ред тоновете от { tn } са разположени през четири един от друг. 
Когато броенето започва от ДО (1 = ДО) и 1 (t1) = 4, последователните позиции 
от натуралния тонов ред, в които действа операторът e, т. е. поставя се диез, се 
определят с аритметичната прогресия:  

¿ {n (tn )}= 4 + (n-1). 4 = 4 n. 
Същевременно на всяка позиция n (tn) = n (tn) съответства степен от 

натуралната диатоника, която задава тоновото название на елемента tn, а от 
там и на n = n. Тъй като едноименните тонове са разположени през седем 
позиции в тоновия ред, на елементите от аритметичната прогресия n (tn) се 
съпоставят натурални диатонични степени f (n) Î {1, 2, ..., 7}. 

Съобразно изложеното по-горе, названието на всеки елемент en се явява 
функция от номера му в редицата  { n}:  

 n  = f(n) = 4n - [n
2 ] . 7, за n {1, 2, ..., 7}. 

За всяка стойност на n, функцията  n = f (n) определя натурална 
диатонична степен, а от там и тоновото название на съответните  tn ; n (tn) ; n 
(tn). 

При n = 1,  f(1) = 1. 4 - [1
2] . 7 = 4 – 0 . 7 = 4. 
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Ако f (1) = 4, то t1 = ФА  и e1 (ФА) = ФА . 

При n = 2,  f (2) = 2. 4 - [2
2] . 7 = 8 – 1. 7 = 8 – 7 = 1. 

Ако f(2) = 1, то t2 = ДО и e2 (ДО) = ДО . 

При n = 3,  f (3) = 3. 4 - [3
2] . 7 = 12 – 1. 7 = 12 – 7 = 5. 

Ако f(3) = 5, то t3 = СОЛ  и 3 (СОЛ) = СОЛ ... 
 

По стойностите на  n = f (n), за n {1, 2, ... , 7} се определят названията на 
диезите в пълната арматурна редица (табл.1). 

 

 
 

Табл. 1. 
 

Аналогични разсъждения определят функционалната връзка между 
названията на бемолите и техния номер в арматурната редица. 
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Фиг. 10. Тонове, последователно изменяни с оператора {n
-1(VII)}. 

Позициите { tn } от тоновия ред (фиг. 10), в които се прилага операторът e -1, 
т. е. поставя се бемол, са разположени през три елемента и при условието e1

-1 = 
7 образуват аритметичната прогресия: 

¿ {n
-1

 (tn )}= 7 + (n-1). 3  =  4 + 3n. 

 За всеки елемент от прогресията  -1
n (tn) , функцията y (n) = [n

2 ] .7 

определя числото на натурална диатонична степен fe
-1 (n)  {1, 2, ... , 7}, която 

задава тоново название на съответните tn ;  -1
n (tn)} и n (tn) . Така названията 

f-1 (n) на бемолите се получават като функция от техния пореден номер n {1, 
2, ... , 7}: 

 n -1 = f 
-1 (n) =  4 +3n - [n

2 ] . 7, за n {1, 2, ..., 7}. 

При n = 1 ,  f-1(1) = 4 + 1. 3 - [1
2] . 7 = 7 – 0 . 7 = 7. 

Ако f-1(1) = 7, то t1= СИ и  -1(СИ) = СИ. 

При n = 2,  f 
-1(2) = 4 + 2. 3 - [2

2] . 7 = 10 – 1. 7 =  3. 

Ако f-1(2) = 3, то t2= МИ и  -1(МИ) = МИ. 

При n = 3,  f-1(3) = 4 + 3. 3 - [3
2] . 7 = 13 – 1. 7 = 6. 

Ако f-1(3) = 6, то t3= ЛА и  -1(ЛА) = ЛА ... 
 10 
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 За всеки елемент от прогресията  -1
n (tn) , функцията y (n) = [n

2 ] .7 

определя числото на натурална диатонична степен fe
-1 (n)  {1, 2, ... , 7}, която 

задава тоново название на съответните tn ;  -1
n (tn)} и n (tn) . Така названията 

f-1 (n) на бемолите се получават като функция от техния пореден номер n {1, 
2, ... , 7}: 

 n -1 = f 
-1 (n) =  4 +3n - [n

2 ] . 7, за n {1, 2, ..., 7}. 

При n = 1 ,  f-1(1) = 4 + 1. 3 - [1
2] . 7 = 7 – 0 . 7 = 7. 

Ако f-1(1) = 7, то t1= СИ и  -1(СИ) = СИ. 

При n = 2,  f 
-1(2) = 4 + 2. 3 - [2

2] . 7 = 10 – 1. 7 =  3. 

Ако f-1(2) = 3, то t2= МИ и  -1(МИ) = МИ. 

При n = 3,  f-1(3) = 4 + 3. 3 - [3
2] . 7 = 13 – 1. 7 = 6. 

Ако f-1(3) = 6, то t3= ЛА и  -1(ЛА) = ЛА ... 
 



103

10 

 

 
 

Фиг. 10. Тонове, последователно изменяни с оператора {n
-1(VII)}. 

Позициите { tn } от тоновия ред (фиг. 10), в които се прилага операторът e -1, 
т. е. поставя се бемол, са разположени през три елемента и при условието e1

-1 = 
7 образуват аритметичната прогресия: 

¿ {n
-1

 (tn )}= 7 + (n-1). 3  =  4 + 3n. 

 За всеки елемент от прогресията  -1
n (tn) , функцията y (n) = [n

2 ] .7 

определя числото на натурална диатонична степен fe
-1 (n)  {1, 2, ... , 7}, която 

задава тоново название на съответните tn ;  -1
n (tn)} и n (tn) . Така названията 

f-1 (n) на бемолите се получават като функция от техния пореден номер n {1, 
2, ... , 7}: 

 n -1 = f 
-1 (n) =  4 +3n - [n

2 ] . 7, за n {1, 2, ..., 7}. 

При n = 1 ,  f-1(1) = 4 + 1. 3 - [1
2] . 7 = 7 – 0 . 7 = 7. 

Ако f-1(1) = 7, то t1= СИ и  -1(СИ) = СИ. 

При n = 2,  f 
-1(2) = 4 + 2. 3 - [2

2] . 7 = 10 – 1. 7 =  3. 

Ако f-1(2) = 3, то t2= МИ и  -1(МИ) = МИ. 

При n = 3,  f-1(3) = 4 + 3. 3 - [3
2] . 7 = 13 – 1. 7 = 6. 

Ако f-1(3) = 6, то t3= ЛА и  -1(ЛА) = ЛА ... 
 

11 

 

Стойностите на n
-1

  = f-1
 (n), за n {1, 2, ..., 7} определят названията на 

бемолите в пълната арматурна редица (табл.2). 

 

Табл. 2. 

Предложеното математическо моделиране на арматурна редица от диези 
или бемоли се явява нова възможност за конструиране на квартово-квинтовия 
кръг на тоналностите, която представлява интерес за както за изучаването на 
тази тематика, така и за създаване на софтуерни продукти, обслужващи 
изследванията в музикалната теория. 

 
ПОЯСНЕНИЯ: 

[1] Натурална, в съвременния смисъл на несъдържаща алтеровани тонове. 
[2]  Използвано е приетото в математиката означение за наредена двойка 

обекти: (а ; в) , за а = lm и в = ln . 
[3] В различните музикални системи малката секунда и голямата секунда 

променят акустичните си стойности, но това не променя структурата на 
тяхната последователност (фиг. 3) Тук за удобство е предпочетена 
акустичната стойност на малка секунда от натурален строй. 

[4] Всяко число N = [N] + {n}, където  [N] се нарича цяла, а {n} – дробна част. 

Например:     2 =  [2] + {0};   2,3 =  [2] + {0,3};    
2
3 = [0] + {

2
3 }. 
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доц. д-р АНТоН АНдоНов
Ролята и значението на сватбените игри и хора  

в обреда „Засевки” от Ямболско

Един от най-съществените, силни обредни моменти, с които започва сватбата 
е засяването на  „медениците”. Замесването на обредните хлябове във всички 
изследвани селища от ямболско се провежда в дните четвъртък или петък, като 
обредът е особено разгърнат и неслучайно информаторката от с. Ген. Тошево 
казва: „Замесването на лябовете е като малка сватбичка” /Toна Р. Желева/. 
Правят се както в дома на годеника, така и на годеницата. 

Млади зълви замесват „квас” още в сряда срещу четвъртък , като обличат 
празничните си дрехи и отиват най-напред за „нова” прясна  вода преди изгрев 
слънце. На път за кладенеца изпълняват песента:

Четири дружки  еро ле
за уда  отиват еро ле
лябу да месят еро ле
кравай да месят еро ле... (с. Мамарчево)

Стигнали на бунара, момите пълнят ,,котлите” с вода и  играят на песен около 
тях „буенек” в размер 2/4, като водачка задължително е момиче ненавършило 
брачна възраст, облечено в празнични дрехи. То води всички жени заловени на 
пояс, като  всяка зълва се стреми да стъпва по пътя на първата, очертавайки 
форма на сключен кръг. Изпълнението им е организирано така, че при изявата 
им се спазва обредният характер на играта, а именно - по-сковано и целомъдре-
но, по подобие на невестата на сватбата / с. Скалица/.

На ,,раз”- стъпка с десния крак   вдясно, като тялото е обърнато в посока на-
дясно, а левият крак се отделя в положение на отворена свивка.

На ,,два”- стъпка с левия крак  вдясно, а  десният крак се отделя в положение 
на отворена свивка до левия. 

Люби Еню Мара,
по малко га люби,
по многу га лъжи... (с. Скалица)

Една от зълвите се облича в мъжки дрехи / с. Синапово/, а  другаде, първо 
венчана зълва, която стои до младоженката по време на църковното венчаване, 
се облича в булчински сукман на невестата и така пристъпва към замесването / 
с. Ген. Инзово/. Момите зълви, които месят обредните хлябове, трябва да са не-
пременно  с живи родители. Христо Вакарелски пише, че „Твърде често условие 
в Тракия е „месарките” да бъдат непременно с баща и майка. При избора им то 
се спазва дори да са от „повторни”  родители”. (�,стр.344) 

Рано сутрин се меси  обредният хляб „меденик” от чисто пшенично брашно, 
като  името му произлиза от това, че се маже отгоре с мед- символизиращ сла-
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дък живот на младите /с. Калчево/. „ Според народната вяра с меда се лекуват 
всички болки, пред меда и восъка бягат всички магии, всички лоши дихания” 
(2,стр.2�9). Първоначално замесването се предшествува от обредно пресяване  
на брашното от три или пет зълви с нечетен брой сита / три, седем или девет/. 
Когато са три, второто и третото от ситата сменят местата си последователно оти-
вайки отгоре, като деверът сипва в горното сито докато се отсее брашното. При 
отсяването участниците пазят да не  удрят ситата, за да  не се карат младите 
след сватбата /с. Кабиле/. А според думите на информаторката Нели Д. Ройдева 
пресяването през три сита символизирало „смесването на три рода- моминия, 
момковия и кръстниковия” /с. Тенево/.  Целият процес на пресяването се съпро-
вожда от обредни песни, които имат характер в повечето случаи на припевки: 

Трепнали са, екнали са до три сита
у Иванчови равни двори...  (с. Веселиново)

В началото на замесването изпъква ролята на девера /с. Бояджик/, макар че  
не са редки случаите, когато замесват само зълви-моми /с. Ген Инзово, с. Тенево, 
с. Калчево/ или невести /с.Кабиле, с.Победа, с.Зимница/.    Обредното замесване 
се прави от главното лице /девер или зълва/, като хваща точилка или кавал,  с 
които  бърка   водата и брашното,  размесвайки го в еднородна смес. „При меси-
ниту на  мидиницити съ умесвът родуити”/ Марийка С. Рачева с. Победа/ След 
това девера взема ситото /с. Ген Тошево/ и удря тавана с него, викайки три пъти 
„пет мъжки и три женски” благопожелания към младите за плодовитост. Според 
фолклористката Радост Иванова участието на девера  в замесването на обредно-
те хлябове не е случайно: „Неговото участие поставя на преден план мъжкото 
начало. То се потвърждава и от фалическата характеристика на предмета, с 
който той забърква брашното - кавал, точилка” (3, стр. �8�).

Подготвителният етап  на засяването в други краища на страната е отразен 
в материалите на Димитър Маринов, според който: „Жената, която ще замес-
ва тестото, ще бъде облечена в нова премяна; водата,  с която ще се замеси 
брашното, ще бъде прясна и неначената; ситото в повечето случаи - ново...“ 
(2,стр.373). Това доказва, че пресяването и месенето на хлябовете се предхожда 
от специална подготовка, която се отнася както до обредните лица, така и до не-
обходимите за обреда предмети.

След замесването на меденика зълвите поливат с вода  от бяло котле на об-
редното лице, което  е месило. Държи се водата да е  много бистра и в котлето 
да има цветя /здравец/ и монети. Събраната след измиването вода се разлива 
върху  плодно дърво или трендафил, за да бъдат „родовити” младоженците /с. 
Тенево/. Докато тестото втаса зълвите изпълняват конкретно обредно хоро на 
песен в размер 2/4. Това е първи вид традиционно празнично хоро от с. Тенево, 
което е с опростена структура, състоящо се от ниски стъпки и леки пружинки, 
изпълнявани в посока на дясно. Отличителна черта на варианта  е несинхрони-
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зиращият ритъм с движенията на хорото, които носят белезите на старинния тип 
женски хора  с обредно-тържествен характер, окачествени от Анна Илиева като: 
„Старинни  женски „ходени„ хора, носещи богата гама от древни смисли с осве-
щаващо – сакрална дейност” (4, стр.39). Танцовата структура е шест такта и е от 
типа ходено хоро  в равноделен ритъм. Формата е сключен кръг, като изпълни-
телките са обърнати към центъра  на кръга. Хват за пояс.

Вила сей луза виняна
виняна и ракияна.
Не било луза виняна,
околом града Ямбола... (с. Тенево)

В с. Александрово украсата на питата  представлява нечетно число дупки. 
Вярва се, че те трябва да бъдат направени с пълно (напредено) вретено, за да 
стане  пълна, „трудна” невестата. Част от сватбените хлябове е предназначена да 
послужи за основа  на кумовото дърво, друга - за бъклицата на девера, а трета 
се разчупва  и изяжда от  участниците в обреда. Паленето на пещта и печенето на 
хлябовете е обредно само в някои области на Тракия. Христо Вакарелски  споме-
нава, „че когато запалят  пещта за хлябовете, момите пеят нарочна песен  и 
играят  около пещта, а като сложат медениците „във  фурната викат  ху-ху!” 
(�,стр.346).

В с. Тенево още докато се пече меденика /в миналото това ставало в пещ ка-
квато има във всеки двор/ зълвите отиват за кръстницата /кумата/, да види че-
иза на булката и опита от меденика. В това време  свекърът и свекървата калес-
ват кумовете, като ги канят на сватба с вино, варена кокошка, баница, милина. 
„Кръстникът се уважава като Господ, един Господ на небето, един кръстник на 
земятя”/ Мара К. Желева с. Тенево / Според думите на информаторите „кръст-
никът не се потъпква”. Ако той не е поканен да кумува както повелява тради-
цията, произнася клетва в деня на сватбата. ”Запалва свещ и кълне – както се 
топи свеща, тъй да се топят младите” /Тана И. Чолакова с. Тенево/.   А в това 
време, през целия път до дома на кръстницата и обратно, зълвите, които имат 
за цел да  я доведат  в дома на „младоженека”, пеят и играят буенек в ритъма на  
хороводни песни - 2/4. Водачка е  момата - зълва  месила медениците. Движе-
нието е основната ходена стъпка на „буенек”, но характерното в изпълнението са  
ниските, влачещи ситни стъпки без високи свивки, което може би е резултат на 
обредното пеене, разделено на две групи. Физическото натоварване с вокалното 
изпълнение предопределя и начина им на тацуване, а именно  - опростени, ни-
ски, бавни движения.

Оригиналността при подреждането на участничките, една зад друга, хват за 
длани  със стъпки, следващи стъпките на предишния, доказва че танцуването 
представлява едно организирано със собствен ритъм ходене на хороводна ве-
рига и почти забавена пулсация  в  равноделен размер.
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Мамо, мила мамо,
любе ми са жени,
любето незнайно... (с. Тенево)

Някъде около меденика, участниците се хващат на право, разиграно тракий-
ско хоро, като скачат, тропат колкото могат „за да не се карат младите” /Станка 
Д. Милчева с. Поляна/. А другаде  с право тракийско хоро повежда девера /с. 
Веселиново/, като взема в длан меденика, покрит с червен воал и три босилкови 
стръка -  символизиращи предпазване от зли сили.   Играта е с тържествен ха-
рактер, тежка, почти ходена в сключен кръг, а хорото се завърта само три пъти, 
изразяващо роднинска мощ, сила и бъдещо здраво семейство.

Интересен вариант на меденишко хоро се наблюдава и в с. Ген. Тошево. При 
него има периодичен синхрон между музика и танц. Песента се изпълнява  от 
две групи едногласно и антифонно. Обредното игрово изпълнение в определени 
моменти има вид на  несинхронизирана изява между  музика и танц, което е 
отличителна черта на старинните ,,слядни” обредни хора, характерни за бело-
морските тракийски преселници от ямболско. Те се характеризират с оригинал-
ност в придвижването и начина, по който стъпват  участниците, а имено - всеки 
следва стъпките на предишния  с леко триене, „суркане” на краката в земята. В 
изследвания пример   танцовата структура е  6+3, а музикалната фраза е 4+4 в 
размер 2/4. Композиционното придвижване е съчетано в многообразна форма 
- три такта в посока напред – вдясно към центъра на хорото, три такта  в посока 
назад - вдясно от центъра на хорото и три такта в посока надясно, като учас-
тниците запазват  положението на тялото към центъра на кръга. Това събиране 
навътре и навън  е  неопределима магическа граница, в която  има разделение 
на съвършенство,  плодородие  и  лоши, зли сили отвън кръга. 

След изпичането на медениците в с. Тенево се изпълняват втори и трети вид 
обредни празнични хора около хлябовете. Характеризират се с особена тър-
жественост и подчертано организирана метроритмика в съпровода. Песните са 
едногласни, обикновено по-раздвижени и ритмични. Изпълняват се на запяване 
и отпяване, разделени на две групи, като пеят унисонно. Пеещите групи са раз-
положени в началото и в края на танцувалната верига, а стъпките от хорото са 
плавни, равни, като тялото леко се полюлява. В танца на участничките се наблю-
дава особена психическа настройка за извършване на някакво тайнство, отра-
зено в лицеизраза, стойката и начина на игра. Обредното поведение е сдържано 
и сковано, показателно разкриващо женска имитативна магия, насочена към 
обредните хлябове. От това следва да направим извода, че при танцуващите не 
е водещ стила и начина на изява, а характера и емоционалното им състояние. 
По този начин се изяснява смисъла на танца и основната функция на изпълни-
телите, а именно,  освещаване на медениците  за  здраве и берекет  на младите   
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и  всички участници в сватбата. Хората се изпълняват в затворен кръг по посока  
надясно с леко свиване към центъра и навън от него. Хват за пояс. Размер 2/4.

Снощи, мани мо, отидаф на дукянето,
седнаф ни седнаф, мани мо,
хапнаф ни хапнаф... (с. Тенево)

Преди изпълнението на третия вид обредно хоро около хлябовете се изпъл-
нява определена театрализация, в която вземат участие свекървата и зълвите 
участнички по приготвянето на медениците /с. Тенево, с. Тервел, с. Коневец/.  В 
играта, разиграна между обредните лица  се крие смисъла на чистата и непороч-
на булка, която свекървата ще разпознае за своя  бъдеща снаха  в своя дом. Три-
те хляба се поставят един върху друг, намазани с мед, по средата се слага малка 
„ракиена” чашка, покрита с червена кърпичка – символ на женска непорочност. 
В началото свекървата притеснена казва на зълвите да пазят чашката, тъй като 
ако се загуби, цяло село ще ,,одумва” (говори) булката и нейната „честност”.  В 
този момент една от  месарките   задава въпрос на свекървата дали медениците 
са  хубави, цели, ненапукани, обли и жълти, за да й отвлече вниманието. Тя съ-
ответно й отговаря с одобрение: „кусур на мидиниците ни мога  да намеря, убави 
са, обли, чисти както ши е чиста  наща булка”/ Мара Х. Желева с. Тенево/. В 
подкрепа на казаното фолклористката Радост Иванова определя формата и цве-
та на обредните хлябове за  неслучайни:  „Жълтият цвят на меда и овалната 
форма на хляба конкретизират връзката със слънцето, а питата се оформя 
като символ на вселената с нейните природни компоненти - земя, вода, небе и  
слънце”(3,стр. �83). След одобрението за външния вид  на хлябовете от главното 
обредно лице,   свекървата в определен момент се обръща и  вижда, че чашката 
я няма. Започва да я търси,  разпитвайки всички присъстващи. Тя им обещава,  
в знак на благодарност при  връщане на чашката, да ги възнагради  с  пендари, 
бакър вино, червен герест петел, кокошка и др. Така  весело настроените жени  
връщат чашката, а свекървата радостна им дава   обещаните подаръци. Следва 
оглеждане на даровете, направени от бъдещата невяста за кума и кумата,  и лич-
но кръстницата дава своето  одобрение, че са хубави и „скопосни”. Тогава всички 
обредни лица, подготвили медениците, заиграват последното обредно хоро,  в 
кръг около хлябовете, като кумата и свекървата са седнали  до тях. Играта има 
вид на симетрична структура по подобие на право тракийско хоро с известни 
различия. Ниските ходени стъпки на „раз” и „два” от първия такт се кръстосват 
ляв зад десен, като втори такт е повторение на първи. На „раз” и „ два” от трети 
такт съответно се изпълнява  люш, при който тялото леко се накланя в посока 
надясно.

Любили  ми са лъгали, мъри,
Стоян и Донка двамата,
от малки дор големи, мъри... (с.Тенево)
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След това хоро участниците в процесията разчупват меденика и раздават на 
всички присъстващи.  В с. Ген. Инзово  момите месарки се втурват към медени-
ка и бързат да си отчупят сами по парченце. Стремежът е никой да не остане, без 
да е вкусил от младоженческия меденик.  В тополовградските села/ Г. Шарково, 
М. Шарково/  този вид обреден хляб се разчупва в неделя след венчаването, по 
време на угощението в момкови. „Една от зълвите слага меденика на глава-
та си и подскачайки го разполовява. След това раздава по парченце на всеки от 
сватбарите” (5, стр.��7). Подобен вариант се среща в с. Бояджик ( Ямболско), 
където деверът хваща меденика над главата си и с  двойна ръченичнa стъпка  
го разчупва. След това  гадае каква ще e първата рожба на младото семейство, 
ако в дясната му ръка е по-голямото парче хляб  - ще е момче, ако ли  пък се 
окаже в лявата - момиче. В традиционното народно вярване символиката дясно 
–ляво конкретизира  противопоставянето на мъжкото праведно начало и  жен-
ското грешно начало, подвластно на дявола. Играта на мъжа е с ниски свивки и 
подскоци, но пъргава и стегната. Това се дължи от една страна на  бързината на 
музикалния ритъм със съпровод на гайда и от друга, на техническата подготов-
ка, съчетана с нагласата на изпълнителя да  предопределя съдбата на младото 
семейство за продължението на рода от мъжки или женски наследници.

1 такт
На „раз”- стъпка с десния крак
На „два”- левия крак се отделя в положение на отворена свивка до десния
На „три”- подскок на десния крак
2 такт
Изпълнява се като � такт но на „ раз” започва с левия крак
В с. Скалица в момента на разчупването  „деверът” гадае по парчетата от 

хляба, вземайки под внимание в коя ръка е по-голямото: „аку и в лявътъ ми 
ней на убу, ама аку и в дяснътъ ми по голямуту на късмет шай”  /Диньо Г. Ми-
ланов с. Скалица/. Това действие само по себе си е значимо, тъй като осмисля 
динамиката на бъдещия брачен  живот. Чрез акта на разчупването  на меде-
ника, символично се противопоставят краят на старото  и началото на новото 
семейство.  Танцът тук също е определящ фактор. Бързите и динамични стъпки,  
придаващи положителна енергия на изпълнителя, го определят като водещ в 
събитията за положителното протичане на сватбата и късмета на младите. За 
разлика от примера в с. Бояджик, тук обредното лице изпълнява разновидност 
на тройната ръченична стъпка, която е моделирана по характерната за Тракия 
- със стъпване  вляво и вдясно. Интересното тук е, че тялото леко се завърта 
с дясното рамо в посока   напред - вдясно, като на „два” от седемвременния 
размер  левият  крак изпълнява кръстосана стъпка зад десния и съответно се 
редува в посока на ляво. След  момента на гадаенето, в което деверът  е активен 
участник,  важна роля играе и резултатът от цялата процесия, а имено  бъдещето 
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на семейния род. Тогава всички присъстващи в естествено и непринудено със-
тояние от думите на изреченото в лицето на девера, с провиквания и ръченичен  
танц  в импровизационна структура, изразяват радостта и отношението си от 
резултата на гадаенето.

Връзката танц-обред в засевките е очевидна. Не подлежи на съмнение фа-
ктът, че игрите и хората хармонират с функцията на обреда.  При това танците в 
този обреден  момент следват реда на действията или в най-общи линии орга-
низират сватбата на  танцувално обредно равнище. В същото време се проявява 
и емоционалната атмосфера, отношението на участниците към протичащите съ-
бития, което говори, че тяхната изява е от голямо значение в сватбения процес 
„засевки” от ямболско.  Този съществен първи обреден момент от сватбата играе 
огромна роля в живота на човека. Съществува вярване, че „комуто не замесили 
хляб на сватбата, не могъл да умре” (3,стр.59). Христо Вакарелски цитира след-
ния случай:  „Един дяду, много стар, чакали го да умре,  мъчил се, болен лежал 
ду никуе време, па не умирал. Сетили се тугава, че на сватбата му замески не 
правили, та зели, че му замесили мумичета и тъгава умрял”(�,стр.340,3,стр.
59) Привидният пример сам по себе си  убедително изтъква първостепенното 
значение на засевките и обредното приготвяне на сватбените хлябове, а оттам и 
значението им в живота на човека.

изПоЛзВаНа Литература
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ас. ЗоЯ МИКовА
Няколко пролетни празника от Пловдив -  

Сирни  Заговезни, Пун Парегентан, Ту-бишват и Пурим

По време на Възраждането и след Освобождението в Пловдив се заселват го-
леми групи българско население основно от селата по поречието на р. Марица, 
от гр. Копривщица и по-късно – от Родопите. 

На територията на град Пловдив днес живеят повече от �2 етнически общно-
сти, които използват над �6 различни езика. Българите съжителстват най-дълго 
време с арменци и евреи. Те поддържат общностите си с различни обществени и 
културни учреждения, религиозни храмове, организации, сдружения, периоди-
чен печат, училища, читалища и т.н. Поради това насочваме вниманието си вър-
ху тях. Настоящият текст има за цел да посочи някои близки моменти в няколко 
традиционни пролетни практики, отчасти оцелели до днес.

Въпреки че наблюдаваните етнически общности използват различни цикли 
и календари за изчисляване на празничните дати – (лунен, слънчев, слънче-
во-лунен), при всички тях личи обвързаността им с началото и края на т.нар. 
„стопанска година”. Празниците са концентрирани именно в ранните пролетни 
дни, които ознаменуват раждането на „новия живот”, събуждането на Земята. В 
периода, който обхваща приблизително месеците февруари-март, те варират с 
разлика от няколко седмици. По това време на годината българите отбелязват 
Заговезни, арменците – Пун Парегентан, евреите – Ту Бишват (Нова година 
на дърветата, лас Фрутас) и Пурим. Тези дни приблизително съвпадат и с кар-
навалните празници в други страни по света - във Венеция, Рио де Женейро, с 
настъпването на Китайската Нова година, и др.

В християнската религия Заговезни (Прошка, Поклади) е денят, с който се 
поставя началото на Великденските пости. Българската традиция различава 
„Месни” и „Сирни” Заговезни. Арменците нямат подобно разделение и отбеляз-
ват само „Сирни” Заговезни (седем седмици преди Великден). Еврейската Пасха 
(Песах) се предхожда от празника Пурим. 

За българите „..най-веселите обичаи през годината стават през Сирната не-
деля...”.� Като задължителни елементи от празника, можем да посочим няколко 
стъпки: обхождане на домовете от групи маскирани мъже – кукери; семейната 
вечеря (ядат се преди всичко млечни храни - баница с извара и мас, яйца, мляко 
с ориз) и „хамкането” (на яйце или халва от децата); прескачането на огъня (за 
здраве, за прогонване на бълхи и други насекоми); почистване на домовете; оп-
рощаването на членовете на семейството.

Масово карнавални ритуали на българите в различните региони на страната 
се отбелязват между Коледа и Заговезни през т.нар. „погански дни”.  След това за 
всички вярващи настъпват дни на смирение и пречистване. Задължителни дейст-

� Вакарелски, Христо – Българските празднични обичаи, �943 г, стр. 37
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вия в карнавалните игри са били: обхождане на домовете, заораване, засяване, 
убиване (смърт) и раждане (възкръсване). Основният смъсъл на ритуалите е 
„….магически да се въздейства на плодородието...” 2 и на природните явления. 

В миналото в маскираните групи са участвали мъже, които приемали ролите 
на различни персонажи – освен кукер с маска и чанове, още булка, баба, поп, 
цигани, мечка и т.н. Обхождали съседските домове и изпълнявали различни 
„сцени”, а хората ги дарявали за здраве с пари, храна и вино. 

Предрешването и прескачането на огньове отпаднали от традиционния праз-
ничен календар на пловдивчани още в първите десетилетия на ХХ век и днес се 
практикуват единствено в кв. Коматево и в съседните населени места – Първе-
нец, Марково, Храбрино, Й. Груево (джунгали), Раковски (кукове – Куков ден), в 
Карловските села – Васил Левски, Турия, Сушица и др. (старци - Старчов ден). 

По сведения от Аксиния Бутева докъм 40-те години на миналия век през Сир-
ната неделя се организирали различни балове във Военния и Гражданския клуб, в 
Куюмджиевата къща, на които присъствали отбрани гости със специални покани. 
Също така се организирал и Градски карнавал с „…шествие по Главната улица….
Карнавалът траеше от 3 до 7 дни. По време преди Великденските пости, обикнове-
но м. февруари…”.3 „...Карнавалните шествия напомняха онези в чужбина….”.4

Днес в Пловдив можем да видим само възстановка на маскарадните /кукер-
ските/ игри на площада по повод на някакъв общоградски празник.

Кукерски маски5

В малко  семейства в града днес се практикува  „хамкането” и искането на 
прошка от близките, което в миналото се придружавало с целуване на ръка на 
по-възрастните и думите „Прощавай...”, от молещия и отговор „Простено да ти 
е от мене и от Бога”.

Денят на Заговезни арменците наричат - Пун Парегентан. Името на празни-
ка в буквален превод (както посочва и Кусан Хадавян) означава „Добра жизне-

2 Кузманова, Василка – За системния характер на пролетните обреди, В:Обреди и обреден 
фолклор – �98� г., стр.��5-�45

3 Бутева, Аксиния – Карнавалът в Пловдив – граници, участници, пространства, В:Маскара-
дът и времето, Перник 2009г.стр.205-2�5

4 Пак там, стр.207 
5 Кукерски маски от кв. Коматево, съхраняват се в РЕМ – гр. Пловдив, Инв. № 3224 ЕМ-П4 и 

Инв.№3222 – ЕМ-П4. Днес тези маски не се използват.
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ност”6. Отбелязва се винаги в неделен ден и въпреки че не е църковен празник, 
на неделната служба в храма се изпълняват специални песнопения. Днес стро-
гият пост не се спазва от всички арменци, единствено се съблюдава храните за 
вечерята да са постни. По данни на Е. Мицева някои от информаторите са посо-
чили, че на този ден са почиствали съдовете от мазнините. Други пък припом-
нят обредни практики като „хамкането” с халва и традиционните маскарадни, 
карнавални обхождания на домовете, свързани с много веселби, шествия, пес-
ни и танци. 

Като специфична арменска традиция можем да посочим изработването на 
МОРМОРОЗ (МАРМАРОЗ) или ХУДЖУЛИГ - предмет, който изпълнявал функцията 
на календар и отброявал седмиците до Великден 7. 

Няма данни за това, дали в миналото арменците са прескачали ритуални ог-
ньове, но тази година в двора на църквата „Сурп Кеворк” такъв празничен огън 
беше запален за Сретение Господне (�4.02.). В навечерието на празника (�3.02) 
ритуално прескачане направиха всички млади двойки - семействата сключили 
брак и сгодилите се през изминалата година, както и всеки от присъстващите, 
който желае. Правят го както казват „...за здраве..”. Някои от по-възрастните 
представители отнасят част от пепелта в домовете си, която използват с пред-
пазна цел, разпръсквайки я в четирите ъгъла на жилищата си.

Ограничение за участие в карнавалната вечер няма - маскират се както деца, 
така и мъже и жени. Използват се модерните анимационни герои и маски, рази-
грават се томболи, игри, разказват се приказки и притчи. Днес децата от Армен-
ското училище разиграват театрална постановка свързана с празника.

Прескачане на празничен огън и детска театрална постановка 8

6 Хадавян, Кусан – Празници и традиции на арменската апостолическа църква – �997 г.
7 Мицева, Евгения – Арменците в България – култура и идентичност, 200�г., стр.87. Предме-

тът се изработвал от глава лук и седем кокоши пера, символ на седмиците до Великден. На 
седмицата за Цветница завързвали червена панделка, а на перото символизиращо Велик-
денската седмица, поставяли зелена панделка.

8 Прескачане на празничния огън на празника Сретение Господне - �4.02.,  в двора на армен-
ската църква „Сурп Кеворк” гр. Пловдив и театрална постановка за празника Пун Пареген-
тан, изпълнявана от театрална група с участието на деца от  арменски произход „Малвина 
Манукян”.
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евреите отбелязват началото на новата „стопанска година” на Ту Бишват. 
Наричат я още Нова Година на Дърветата, а сефарадските евреи 
– Лас Фрутас – Празник на Плодовете. 

В България празникът е през месеците януари-февруари, а в Израел по това 
време на годината започва цъфтежът на дръвчетата. Затова денят е посветен 
на растенията, плодните дръвчета, на Новото начало, новия живот. Оттук про-
изхожда и задължението на всеки евреин да засади дърво, което е символ на 
Възраждането и заселването на Израел. Тази мицва9 по-късно прераства в 
действието при раждане на дете в семейството да се засади дърво в полето. В 
днешно време в специален фонд в Израел еврейските общности от цял свят, 
включително и пловдивските евреи, набират средства, които използват за зале-
сяване. На Ту-бишват украсявали синагогата с живи цветя, клонки от дръвчета 
и задължително прочитали �5 псалма, като символ на �5-те стъпки, водещи до 
вътрешния двор на Храма. Празникът продължава в семейна обстановка и  на 
обществено място (площад). 

Прието било да се приготвя празнична вечеря, а на трапезата освен всички 
ястия да присъстват поне �5 вида плодове и различни тестени изделия. Те мо-
гат да са свежи, сезонни или консервирани, сварени или изсушени - смокини, 
фурми, ябълки, орехи, леблебия, мандарини, портакали, датас, рошкови и др�0. 
Според различните кабалистични течения тази цифра може да варира, но на 
трапезата задължително присъстват седемте вида плодове и зърнени култури, 
които са символ на земята на Израел – грозде, смокини, фурми, маслина, 
пшеница, ръж, ечемик 11.  Преди Втората световна война и до към средата на 
ХХ век, районът на Орта Мезар в Пловдив се превръщал в своеобразен панаир на 
плодовете, като се предлагали не само типичните за региона, но и тропически, 
екзотични плодове. Площадът бил отрупан с много сергии, продавачи, светлини, 
забавления и зрелища.�2 Жените приготвяли за децата торбички болсикас 13, 
които напълвали с най-различни плодове.

Като карнавален ден евреите отбелязват празника  Пурим – Празник на 
жребия, на съдбите (от пур-жребий). В еврейския календар Пурим е фиксиран 
и често се случва да бъде в делничен ден. В диаспората се отбелязва в два дни 

9 Мицва – задължение
�0 Ротшильд, Яаков – Ту-бишват – брошура на ОЕБ ШАЛОМ, стр.8 
�� Всеки плод или храна символизира различните типове евреи. На трапезата се изпълнявал 

специален седер – ред, в който се вкусват плодовете. Също така, задължително се изпивали 
четири чаши вино – бяло и червено, в различни пропорции, които отново символизирали 
прехода от зима към пролет.

�2 Москона, Исак  - Празничните обреди и обичаи на българските евреи в миналото, В: Го-
дишник на евреите в България, �972 г., стр.�94 и Цветина Врагова – Календар на спомените 
– Спомени на българските евреи от началото и средата на ХХ век, Пловдив, 2005 г., стр. �2

�3 Болсикас– тобрички пълни с лакомства и плодове за децата
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– �3 и �4 адар�4. Това е най-веселият и най-сладкият празник за децата, които се 
обличат с различни  костюми и маски. На групи обхождат домовете на хората от 
общността, като ги развеселяват с различни сценки, а домакините им даряват 
подаръци и пари. Децата събират, т.нар. мах пурим (дребни пари или милости-
ня). На този ден евреите проявяват своята милост и щедрост към всички бедни 
като изпращат подаръци, пари или храна �5. В миналото площадът на Орта Мезар 
пред Четвъртък пазар се превръщал в място за забавления, на което „...монти-
рали въртящи люлки...”16, един своеобразен панаир за вкусни неща  и празни-
кът продължавал до ранни зори с много веселие, шеги и настроение. В средата 
на ХХ век го наричали Пролетна вечер и изпращали специални покани�7. 

Събирането на семейството на празничната трапеза е важен момент – то по-
казва единението на общността. Жените приготвят специалните ястия и слад-
киши: мавлачи де Пурим18, тишпищи, печена тиква, баклава с шам фъстък, 
фолар( цяло печено яйце в гърне), локум,„Ушите на Аман”, „Косите на Аман”.19 
Ходи се на гости между близки и роднини.

Задължително на организираните обеди, вечери и семейни събирания са 
пеели или декламирали т.нар. „комплас де Пурим” 20. И. Москона посочва, че 
пуримският фолклор е нараствал и се обогатявал през вековете, а у нас има за-
пазени над тридесет такива песни.2� 

�4 Еврейският месец „адар” приблизително съвпада с месеците февруари-март от българския 
календар. Датата е фиксирана в еврейския календар, но еврейската година се състои от 354 
дни. При високосна година дните се увеличават до 384 и се добавя т.нар. „ втори адар”. Виж. 
Норман Соломон „Юдаизъм”, 2003 г., стр.97

�5 За празника всеки трябва да прочете Мегилат Естир, да присъства на четенето на истори-
ята, да се напие, да се маскира. Едно от задълженията на всеки евреин е да засвидетелства 
своята щедрост и да прояви милосърдие към по-бедните. Това се изразява в даряването на 
минимум два хранителни продукта към поне двама души. Днес, дамите от женския клуб 
„Рош Ходеш”, под ръководството на г-жа Ема Мезан, организират събирането на средства 
и приготвят специално украсени кошници с вино, сокове, плодове, сирене, кашкавал и др. 
храни, които даряват на двама души. Кошниците съдържат и малък свитък с пояснение 
за традицията – какво, как и защо се прави. Този дар се нарича – мишло ахманот /мишло 
ахманоц/.

�6 Москона, Исак – цит. съч., стр.�95
�7 Врагова, Цветина – Календар на спомените..., 2005 г. стр.�4
�8 Мавлачи де Пурим - цветни букви от сладко тесто за децата
�9 Триъгълни сладки, наречени „Ушите на Аман”, сварено фиде, подправено с лимон – „Косите 

на Аман”. Изяждането на сладките и фидето символизира унищожаването на злодея Аман.
20 Москона, Исак – цит.съч. стр.�95 и Николай Кауфман – Песенният фолклор на българските 

евреи в миналото, В: Годишник на евреите в България, год. ХХ, �985 г. стр.��3-�49
2� Москона, Исак – цит.съч – стр. �95 посочва, че �2 песни са отпечатани в книжката „Комплас 

де Пурим” – първо издание от �83� г. в Солун, второ издание – �86� г. в Белград и трето 
издание във Виена през �887 г.
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Разглеждайки вокалния сефарадски фолклор на българските и балканските 
евреи, Николай Кауфман отчита наличието на три групи песни – романцеро, 
кантикас и коплас де Пурим. Кауфман уточнява и още едно делене на репер-
тоара, като пише за т.нар. „класова разлика”. По-бедните слоеве от населението 
са носители на старинните обредни песни кантикас, коплас де Пурим и др., а при 
интелигенцията и в репертоара на богатите преобладават романцеро (романси), 
които са по-близки до „европейската градска песен”. 

Авторът дава кратка характеристика, като посочва, че „коплас де Пурим”,  са 
протяжни песни, близки до оплакванията, пряко свързани с празничната вечеря 
на празника Пурим 22.

Тази група песни се отличава по звучене от „.... обикновените танцови, лю-
бовни и други песни. При тях преобладава епично – разказвателният тон... 
тези песни звучат като един самостоятелен клон на еврейската песен...”23. 
Изградени са върху библейски текстове, легенди и предания, които са част от 
историята  на евреите 24:

В днешно време хората от общността се събират най-често в сградата на 
улица „Хр. Г. Данов”. По време на преките ми наблюдения и участие в еврейския 
празник Пурим имах възможност да заснема деца, маскирани с различни теа-
трални маски, да запиша преразказването на историята на Естер, групово во-

22 Кауфман, Николай – Евреите и балканската градска песен – БФ, �995 г, кн.5, стр.9-45–по 
данни от автора песента е записана от д-р Сузана Вейх-Шахак и е публикувана от нея в 
„Mazaltov’s  repertoire of songs”, Ерусалим, �982г. Изпълнителката  Матилда Лазар /Мазалто/  
е родена в България и е преселена в Яфо, Израел. 

23 Кауфман, Николай – Песенният фолклор на българските евреи в миналото, В: Годишник на 
евреите в България, год.ХХ, �985 г, стр.�36

24 Пак там, стр.�37, пример 22
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кално изпълнение и една мелодия, която е част от инструменталната ашкеназка 
традиция за празника.

Ето и една песен, която изпълниха всички заедно. На припева се вдига шум с 
кречетала, пляскат с ръце и тропат с крака, за да заглушат името на злосторника 
Аман.

Видно е, че тази песен не носи посочените от Н. Кауфман специфични белези 
на „коплас де Пурим” и има по-скоро танцувален и развлекателен характер. Пе-
сента е разпространена сред еврейските общности по цял свят.

В изброените празници на българи, арменци и евреи се очертават няколко 
близки момента:

1. Отбелязва се началото на стопанската година; началото на пости25 /при 
арменци и българи/, които предхождат най-големите религиозни празници. 
При всички етнически групи постът се изразява в две направления: 

 • материален аспект – въздържане от употреба на храни с животински 
произход, алкохол, полови  взаимоотношения. Почистване на домовете и по-
специално съдовете от мазни храни. Българите започвали почистването веднага 
след празника, на т.нар. - Чисти понеделник, същото важало и за евреите, които 
в миналото започвали почистването на домовете и подготовката за Пасха още 
на следващия ден след Пурим. Днес, това се случва седмица или �0 дни преди 
Песах. Арменците почиствали домовете преди Заговезни.

 • духовен аспект – смирение, помирение, прошка между членовете на 
семейството и близките /българи и арменци/26, благотворителност за бедните 
представители от общността /при евреи/.

2. в посочените практики има карнавални (маскарадни) игри: Арменци 
и евреи имат спомени за обхождане на домовете от карнавални групи, които 
изпълнявали различни шеговити сцени. При тях няма ограничение за пол, въз-
раст – участват както деца, така и възрастни. Те отбелязват карнавалния ден 
като още един повод за събиране на семейството, на общността, а костюмите се 
свързват с различни персонажи от приказки, филми и др.

25 При евреите постите са в два дни преди празника Пурим – �� адар.  На самия празник има 
забрана за пост и  траур. До Песах, хората трябва да почистят, да освежат домовете и т.н.

26 Еврейският ден на Великата прошка е Йом Кипур – празника се отбелязва през еврейския 
месец Тишри, /Тишрей - приблизително съвпада с месеците септември-октомври в българ-
ския календар/
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Явно изразеният аграрен характер на българските Заговезни днес е заличен 
и кукерите се събират, за да изпълнят една възстановка на традицията, като не 
влагат същия смисъл в ритуалните действия на празника.

За представителите и на трите групи население, разглежданите празници са 
още една възможност за затвърждаване на личностната идентичност и израз 
на принадлежността към съответния етнос, както и начин на съхранение на 
общността.

Деца на еврейския празник Пурим в ОЕБ „Шалом”  гр.Пловдив
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реЧНиК

Болсикас, булсикас – торбичките, дарявани на децата за Ту-бишват

Мавлачи – сладки букви за Пурим – определя се от респондентите като чисто 
сефарадска традиция разпространена сред евреите от цяла България. В Пловдив, 
мавлачите са били изработвани от майстор арменец

Мах пурим – дребни пари, милостиня, 

Мицва – задължение

Мишло ахманот – дарение, кошници с храна дарявани за по-бедните, болни-
те и страдащите

Раш - шум

Седер – строго определен  ред, в който се изпълняват различните действия за 
празника

Цедака – благотворителност, проява на милосърдие
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гл. ас. БЛАГовЕСТА КАЛЧЕвА
Обичаят „Разливане на вода”  

при власите от селища в Северозападна България 

Този влашки обичай е известен и като „Носене, разливане на вода.” („Фий 
мъртурия”). Характерен е за гр. Козлодуй, с. Хърлец, с. Лесковец, а в с. Софро-
ниево подобен на него е част от Великденските обреди. От теренно проучване на 
фолклористката Екатерина Анастасова в Тимошкия регион, става ясно, че този 
обичай се явява като обреден момент в друг, характерен само за власите обичай 
- ,,Помана приживе” (6). 

Макар и млади Таня Рахова от гр. Козлодуй и Таня Младенова от с. Хърлец, си 
спомнят като деца как са вземали участие в този обичай. В някои семейства е 
битувал доскоро. 

„Баба ми ме будеше много рано – по тъмно, преди да изгрее слънцето” 
- казва Таня Младенова. 

Няма конкретни дни, в които се е провеждал. Най-често това е било напролет, 
когато тревата се раззелени и цъфнат цветята – преди Великден. През лятото и 
зимата не са разливали вода. Най – вероятно целогодишно се е провеждал само 
в селища, в които носенето на вода е обредна част от погребалните обичаи. 

Баба Пенка и дядо Никола Кръстеви казват, че в тяхното село Лесковец „носе-
нето на вода за умрял ставало само на Велики четвъртък, а ако е за жив, 
може и през другото време”. В гр. Козлодуй и с. Хърлец този обичай не се явява 
част от Великденските обреди. Битувал е като самостоятелен такъв. 

И тук трябва да уточним, че този обичай се е провеждал както приживе, така 
и за вече умрели - както в деня на погребението, така и за по-рано умрели хора, 
,,с единствената мисъл да се намира (вода) след смъртта им, за душата им” (2). 

Странно, непривично е, но власите са хора с особена философия. Надеждата 
за лесен и красив задгробен живот, а също и недоверието в близките, ги кара 
сами още приживе да помислят за необходимото на “он`я свят”. 

„Да си го направя аз, че не се знае ша щат ли мойте като умра” - казва 
Пенка Кръстева от с. Лесковец. 

„Разливането на вода” е свързано точно с мисълта „да се намира вода и на 
он`я свят”. Такава е символиката на този обичай. По тези места населени от вла-
си, животът и смъртта са много сляти. 

Мъртурия (така се казва детето, което разлива водата) може да бъде само 
малко дете – „Да не е жена, да не е мома” (Иванка Марева с. Хърлец). Не се 
споменава за конкретна възраст. 

Според Екатерина Анастасова, в Тимошкия район ,,Разливането на вода” се 
извършва ,, от младо момиче (�6 годишно), най – често роднина на стопаните”. 
(3) 
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Най-вероятно са избирали малки деца, защото те са чисти и непорочни. Все 
още не умеят да лъжат и това е един вид гаранция, че водите, които се носят 
наистина са предназначени за конкретен човек. 

В зависимост от това за кого се прави „Фий мъртурия” ( дали за мъж или за 
жена ), съответно на мъжа ”мъртурията” е момче, а на жената - момиче. 

Именно това дете е свидетел, че всичко, което е на трапезата и водата, която 
е носило, ще отиде при мъртвеца, или ако разливането е приживе – за дадения 
човек след смъртта му. 

Рано сутринта преди изгрев слънце момичето, което кара водата (то трябва-
ло да е младо, неомъжено) взема чисти прикадени ведра - символ на чистата, 
бистра вода. Пълни ги и полива първо растенията, но не в собствената градина, 
а на комшиите или други близки, защото през корените на растенията, водата 
отива при човека, за когото е предназначена. 

За разлика от с. Лесковец и с. Софрониево, баба Теменуга Йонова от с.Хърлец 
казва, че мъртурията и момичето, което ще кара вода, трябва да преспят в дома 
на починалия или на този, който ще си разлива вода приживе. Най – вероятно 
така са смятали, че духовната връзка между персонажите се засилва, а оттам и 
сигурността за добър живот в отвъдното. 

Водата, която се разлива се нарича малка и голяма. 
 Голяма – 48 кобилици (96 ведра) 
 Малка – 24 кобилици (48 ведра) 
Голямата вода се носи всеки ден в продължение на една седмица (без не-

деля), а малката - само понеделник, четвъртък и събота, като всяко ведро се 
отбелязва върху едно дръвче наречено „рабуш”. Смята се, че малката вода се 
разлива за починало дете. 

В с. Лесковец и в с. Софрониево са разливали вода за умрели и на Велики 
чътвъртък, като са наричали всяко ведро за починал човек. Носили са и цветя, 
палили са и свещичка, която са залепяли на камък. 

Докато в другите селища - гр. Козлодуй, с. Хърлец, с. Софрониево, ,,мъртурия-
та” е момче съответно за мъжа и момиче - за жена, то в с. Лесковец това се е 
правело само от момичетата, а момчетата са ходили на Велики четвъртък със 
звънчетата от къща на къща и са казвали: 

„Цъка,цъка ън комбинята! 
Дъм ун оо ши ун колак!” 
(Превод: Дай ми едно яйце и кравайче!)

Звънели са със звънчетата и продължават: 
“Дака немик ну доц, 
пе вара тоц самоара!” 
(Превод: Ако нищо не дадете, през лятото всички да умрете!) 

След като им дадат стопаните яйце и кравайче, тръгвали към друга къща. 



124

В с. Хърлец и гр. Козлодуй, след последното носене на вода в събота са меси-
ли малки, големи и най-големи питки, като големината зависи от възрастта на 
живите или починалите, за които се разлива водата. 

Отиват рано на реката, за да ,,Освободят водата” - ,, Съ слободъм апъ” - ( 
казва Иванка Марева ) и там върху кърпа се подреждат питките, колачета, жито, 
вино, вода, млечница. 

Върху питките се слагат  чаталести  дръвчета (с три върха ) – четали - брад 
и на края на всеки връх се слага ябълка или свещ. Завързва се и малка кърпа с 
паричка. 

Слагат още плантига ( панделки ) - червена или синя и мъниста. 
Предварително са издълбани 40 малки кратунки, в които се поставя  по една 

свещ. 
След приключване на разливането, тези кратунки се пускат по реката да плу-

ват и да ,,отидат при душата на починалите”. 
Когато обичая се прави приживе, на реката момиченцето, което е носило во-

дата, и жената, за която е разливано, ( аналогично - момченцето и мъжът, за ко-
гото е разливано ) застават една срещу друга и държат от двете страни рабуша. 

Трети човек ( произволно избран ) пита детето: 
,,Фиу мъртурия къамкарат апъ на....(името на този, за когото е разли-

ването)?’’
Детето отговаря: “Фиу” 
(Превод: – Съгласен ли си да си свидетел на...?  – Съгласен съм.)
Този въпрос и отговор се повтарят три пъти и се отрязва част от дръвцето. 
Детето се явява като посредник между живия и умрелите! 
Този диалог се разиграва преди да се пуснат кратунките със свещичките във 

водата. 
В с. Лесковец, когато е за умрял човек, в една от кратунките освен свещ слагат 

хляб, стотинка, жито и бонбон. 
Момата, която е носила водата застава с единия крак във водата и подава 

рабуша на детето и отново следват по-горе описаните въпрос и отговор. 
След това чупят клечката, слагат я в избраната кратунка и я пускат във вода-

та. Ако кратунката се обърне значи момата се е срещала с момче. Това вярване 
липсва в Козлодуй и Хърлец, но и в трите селища, като свърши всичко на река-
та, това е когато кратунките се загубят от поглед, даряват мъртурията и детето 
със всичко, което са приготвили роднините на починалия или човека, за когото 
приживе се разлива вода. Дарявали са ги със забрадки, герданчета, мъниста, 
панделки, а в по-ново време са им давали и пари. 

После всички се връщат в дома на този, за когото се разлива водата. Като 
преди да влязат в дома мъртурията стои на входната врата, гребе с каничка 
вода и полива ръцете на влизащите, за да се измият и се слага трапезата за 
най-близките. 
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Теменуга Йонова и Таня Младенова от с. Хърлец казват, че ако обичая се пра-
ви по време на пости се готви постно, а иначе традиционните ястия за района 
- пържена риба, влашка саламура (вид рибена чорба), кокошка, питка, вино. На 
всяко ястие има сложена свещ. Масата трябва да е обърната с единия край на 
изток - от изток изгрява слънцето – изгрява живота и носи здраве. 

Ястията са подредени от източната страна, като са разделени за мъже и за 
жени. 

Главата на закланата кокошка или петел се слага задължително при мъжките 
ястия. 

Според Иванка Марева от с. Хърлец на трапезата задължително се слага гъс-
ка или патица, а не кокошка, „защото тя рови из говнаците”. 

След прекадяването и молитвата на свещеника, която е една за живите и дру-
га за мъртвите, се сяда на масата. До този момент ракията не присъства никъде 
в обичая, защото се е смятала за дяволско питие. След молитвата вече се е поз-
волявала употребата на ракия. 

Виолета Гергова и Иванка Марева от с. Хърлец описват питката, която на 
практика се състои от три питки (колаци), наредени една върху друга – най-го-
лямата, по-малка и най-малката. 

Всяка една от тях се нарича ,,ун кап’’ (една глава). Най-голямата е предназна-
чена за Господ, средната – за починалия, а най-малката – за мъртурията. 

На най-горната питка се маха средата, така че да се образува дупка под фор-
мата на паничка, в която се слага жито. В него се забожда отново брад (като във 
Великденския обичай). 

Според Иванка Марева трите питки се наричат ,,капу де църъна” (глава на 
петел ). Тази глава е предназначена за покойника и обикновено се дава на отеца 
отслужил молитвата. Отделно за ,,мъртурията” има една питка, в която е забу-
чен брад с вързана в кърпа паричка. Може да бъдат направени колаци и за дру-
ги починали близки. 

На този обичай не са се пели песни и играли конкретни хора. 
Към края на обредната трапеза, под въздействието на виното ли, или по по-

добие на древните траки, са се веселели дори и при мисълта за оня свят. Викали 
са някъде отблизо музиканти и като ,,им дойде настроението“, пеели влашки 
песни и заигравали традиционните хора, които играели на всеки празник. В този 
район са властвали цигулката и свирката (дудук), по-късно в годините свирят и 
на флигорна. Хората в този район са загубили обредното си предназначение. Те 
са само с развлекателен характер. 

,,Фий мъртурията’’ е традиционен влашки обичай. Някои изследователи 
като Валентина Власева, Ивалина Василева, Калина Тодорова, казват, че е погре-
бален обичай, но направеното изследване в този район, с влашко население, до-
казва, че се прави и приживе за хора, които искат да си осигурят необходимото и 
в живота на он`я свят,  когато и да се случи това. Нека не погребваме и тях. 
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Наистина този обичай с основание буди вниманието на етнолози и фолкло-
ристи, но все още неговото изучаване е недостатъчно. 

В структурата му се откриват древни ритуални моменти, свързани с очисти-
телната сила на водата на прехода между живота и смъртта. Реката от древни 
времена е път към отвъдното. 

Интересен паралел на този обичай намираме в Североизточна Сърбия. Нари-
ча се Хомолие, където подобно на влашкия Великден в с. Софрониево, на Велики 
четвъртък на реката се извършва ,,пуштаье воде” - обредно изливане на вода, 
предназначена за покойника, слънцето, месечината и другите небесни светила.

Във водата се пускат дъсчици със запалена свещ и се казва: 
“Да се види на ономе свету мом jовану, Лазару ....и т.н. (Да се види на 

онзи свят на моя Йован, Лазар .... и т. н.) и се изреждат всички имена на по-
койниците, след това и на небесните светила.

Очевидно смисълът на обреда е свързан не само с покойника и зрението му в 
отвъдното, но и със светлината на оня свят (3).

В този ред на търсене на символиката и на семантиката на думите - за оси-
гуряване на вода в отвъдното – се вписва и изливането в реката на природната 
вода. Изглежда, че обичаят ,,Носене и разливане на вода” осигурява първата 
стъпка към очовечаването на отвъдното – превръщането на непознатото, ди-
вото, нeчовешкото в организирана реалност, повтаряща земната. 
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ас. дИМов ЕНЕв
Непознатият Еркеч

Обичаите „Валянка” и „Седянка” или пътят от младежката задявка до 
сватбата. 

В тази статия ще се опитам да докажа как два по-скоро трудови обичая, 
като „Валянка” и „Седянка” от село Козичино (Еркеч), са всъщност обичаи на 
„Любовта”.

Днешното село Козичино, известно повече със старото си име Еркеч се на-
мира в подножието на източна Стара планина на границата между Бургаска и 
Варненска област.

Със своите специфични особености можем да определим Еркеч като един са-
мостоятелен подрайон, започвайки с:

�. Стратегическото географското разположение /на входа на Дюлинския про-
ход, който е бил основен за преминаване  на керваните от морето и ориента/.

2. Характерният говор е също специфична особеност на региона - /хората в 
този район са наричани „ваяци” или „вайковци” заради старинния диалект, запа-
зен в значителна степен и до днес. Името  “ваяци”  го дава акад.Любомир Миле-
тич в началото на 20-ти век. Причината за това е честата употреба на сричката 
“ва”, вместо “бе”, “бре” и други специфични фонетични особености в говора/.

3. Не на последно място, различните и специфични обреди и обичаи, най- 
известните от които са „Лазаруване” или „Лазари” – момински празник с много 
характерни особености, „Бабин ден” – празник, тачен и празнуван от еркечани 
на 2� януари, „Петльов ден”-  2 февруари, ден на мъжката рожба, изключително 
почитан празник в Еркеч.

Други характерни обичаи за с.Козичино (Еркеч), които са запазени и до днес, 
но не толкова популяризирани от фолклористи и изследователи са: „Валянка”, 
„Седянка” и „Сватба” от с.Козичино. Именно върху тези няколко обичая мисля да 
поразмишлявам в тази публикация и по точно върху обичаите „Валянка” и „Се-
дянка” и това как една младежка задявка, преминавайки през различните нива 
на едновремешното общуване, достига до създаването на семейното огнище. А 
обичаят „Еркечка сватба” ще е обект на следващи научни разсъждения.

валянката е първият обичай от поредицата, който искам да разгледам и да 
се опитам да вникна по-подробно във вътрешните детайли на обичая и неговата 
по-дълбока същност. Как един обичай с типично трудово начало се превръща в 
обичай на младежката задявка и на зараждането на първите любовни трепети 
между двама млади.

Характерно за този обичай е подготовката за зимата. След като жените и де-
войките са изпрели и изтъкали абите и навоите, те трябва да бъдат оваляни и 
по този начин подготвени за тежката зима. Без дебелите ямурлуци и навои на 
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краката мъжете няма да могат да вършат работата си – да пасат овцете, козите, 
говедата, да нахранят свинете, да наберат дърва, да отидат на лов и всякаква 
друга работа, изискваща топло облекло предвид суровата зима в региона. Въ-
обще през ръцете на жената и девойката в Еркеч преминава всичко, свързано 
с обличането на човека - ризи, гащи, навои, ямурлуци, врахами, престилки, ко-
лани, върви, джамадани, елечки, аби, гайтани и т.н. Затова при избор на невес-
та еркечани на преден план поставят качества, като ранобудност, работливост, 
бързина в работата, ефективно изпълнение на задълженията – предене, тъка-
не, готвене, въобще, оправност в домакинството.

Есен е! Реколтата е прибрана и е време да започване и тъкането на абите и 
навоите на мъжете. Време е за „Валянки”. Момите се интересуват коя жена е из-
тъкала навоите, къде ще има „Валянка”. Питат: „Бульо, ти изтъка ли навуите, га 
шъ правиш валанка?”

„Валянки” се правят срещу петък или неделя, когато момите не предат. Сто-
панката, която ще прави „Валянка” още от вечерта обикаля комшийските и род-
нинските момичета и ги кани на „Валянка”. 

Момите не ходят натруфени като за хоро, но се обличат спретнато. Ако не с 
нови, то с хубави врахам, риза, вала, престилка и ръченик, а най-отгоре обличат 
„кича”- дълга отворена женска връхна дреха без ръкави, покрита с усукани въл-
нени дебели конци, дълги десетина сантиметра. Тя освен с другите си функции, 
които има – държи меко на коленете и ги прикрива. На главата слагат цвете. 
Момите се стремят да изглеждат добре, защото знаят, че на „Валянката” освен 
работа ще има и песни, танци и шеги с ергените, които ще дойдат по-късно.

 С пристигането си момите – валячки биват нахранени от стопанката с 
предварително приготвени боб, зеле, варени или печени тикви, варен ошав и 
крушов булгур. Разстила памучна черга, нарежда сахани (плитки медни чинии) 
и панички с приготвените ястия. Момите вечерят и помагат на домакинята да 
прибере софрата. Докато се хранят валячките, стопаните приготвят стаята, в ко-
ято ще се  валят навоите, като слагат предварително измитата диканя  обърната 
с кремъците нагоре. От двете страни на диканята се постилат черги, да не убива 
на коленете на валячките, върху диканята се слагат предварително намокрени-
те навои и валянето може да започне.

 „Валянката” има три етапа: валяне, щипане и мачкосване. При валя-
нето платът се надипля по дължина на диканята и с натискане се валя, като при 
необходимост леко се полива с вода. За да бъде широк и гладък навоят, валяне-
то трябва да се редува с щипане. При него платът се развива и момите от двете 
страни го опъват, „щипят” навоите.Тези два етапа на валяне и щипане се повта-
рят докато навоите станат готови. При извършване на трудовия процес не мина-
ва без шеги, закачки и най вече песни. Песните са бавни и плавни, съвпадащи с 
движенията на ръцете и темпа на валяне. 
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Валят и пеят.
Спона ти,спона, Янки мо,
спона голяма
от кобилицата и от котлите
твоите дружки, Янки мо,
Стойка и Денка
за удъ утодят, Янки мо,
тебе повикват, Янки мо,
тебе възчакват:
Мар въри, въри, Стойни мо,
аз нема да дода.
Иван си доди, ляб ша му слагам.

Вестта, че има валянка, е обиколила цялото село. Овчарите, които се връщат 
късно от къра, са известени от близките си.

Пристигането на момците с гайдарджията оживява „Валянката”. Обикновено 
идват ергени, които „любят” момите, които са на „Валянката”.Те сами предлагат 
на стопанката да помогнат: „Бульо, да седнем и ний да поваляме”. Валянките 
са били мястото и времето на най-голямата възможна близост между момата 
и момъка. Както казват еркечани: „Най-богатата любов беше на „Валянките”. 
Младежите се включват във валянето, като сядат до своите избраници, за да 
могат да се докосват. Това става само с разрешение на стопанката, защото като 
се включат момците, темпът на валяне спада. Сега е моментът, когато момъкът 
с шепот на ухото излива своите чувства на любимата. Свенливият поглед, руме-
ното лице, издават вълненията на момата, че тяхната любов става достояние на 
повече хора. След миг момината китка се оказва на ухото на момчето. Другите, 
които не валят в момента, пеят песни, играят хора и танци като -  „Кукленската” , 
„Калгамашката”,  “Еркечко право хоро” и др.

„Кукленската” се играе под съпровода на гайдата в музикален размер 2/4, 
като играещите се нареждат в квадрат или в каре, като основното движение е 
в ръцете, които изразяват различни движения от трудовия процес – предене и 
пресукване на вълната, намотаване на преждата и др. През това време краката 
отреагират на музиката, като изпълняват пружинки с повиване в дясно и ляво. 
След това се разминават, застават отново един срещу друг и изпълняват след-
ващото движение.Това е игра, която се играе вътре в стаята и не изисква голямо 
пространство.

Обикновено щом валят двойки, водени от взаимно чувство, другите мла-
дежи вдигат повече шум, свири гайдата, играят хора, за да не пречат на влю-
бените.  „Валянката” продължава и след приключване на работата. Веселието, 
закачките, шегите и хората под съпровода на гайдата продължават до късно и 
никой не бърза да си ходи. След като работата привърши постепенно забавата се  
премества в двора на къщата. Хората и игрите стават по-масови и се включват 
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всички участници във „Валянката”. Сега се играят смесени хора, като „Еркечко 
право хоро” и „Калгамашката”.

„Еркечкото право хоро” – смесено хоро в музикален размер 2/4. Играещите 
се залавят за длани с ръце свити в лактите, които отреагират на танца.Танцовата 
фраза на хорото е шесттактова и има периодичен синхрон с музикалната фраза. 
Хорото е с движение на дясно и характерно събиране към центъра на кръга.

„Калгамашката” – смесено хоро в музикален  размер 2/4, на което играещите 
се захващат на „предна леса”. Хорото е динамично и започва на място, продъл-
жава с движение в ляво и характерно събиране към центъра на кръга.Тук тан-
цовата фраза е десеттактова и също има периодичен синхрон между музика и 
танц.

Всичко това се случва под зоркия поглед на стопанката, която строго наблю-
дава случващото се на хорото. Когато тя прецени, пръска хорото и всички се раз-
отиват, като всяко момиче бива изпратено до дома и от стопанката, за да няма 
злоупотреби от страна на ергените.

Седянката е семеен обичай с трудов характер. Вторият от поредицата, чрез 
който ще се доближим максимално до целта на всеки еркечанин  - задомяване-
то.Той е още един момент от бита и трудовия живот на еркечени, където трудът 
е съчетан с песните, игрите и любовта на младите.

За разлика от обичая „Валянка”, който разгледах малко по-горе  в разработ-
ката и който се прави по домовете в стаите и одаите, седянката се кладе извън 
къщите, извън дворовете и по махалите.

В късното лято, след Голяма Богородица, вече е свършила вършитбата и зе-
меделската работа е понамаляла, започва подготовката за зимата, чепкане на 
вълната, предене, пресукване на преждата. Това е женската работа, колкото ес-
тествена, толкова и магическа, около която се правят седенките. 

Вече се е стъмнило, на няколко места в селото са лумнали огньове, селото се 
оглася от момински гласове.

Седенките се кладат от момите и техните майки, които освен работата, която 
имат с нетърпение очакват момците и ергените. Момите да видят своите въз-
любени, а майките им да поработят и все пак да не оставят случващото се без 
надзор. Те палят огън, около който в последствие се събират всички надошли, 
кой да поработи, кой да попее и да поиграе, кой да се порадва на своето либе. 
Постепенно пристигат и други жени със своите дъщери. Всеки, който идва на 
седянката, носи по едно дърво, поставя го в огъня, за да може огънят да стане 
по-голям и да се вижда отдалече.

Някои от възрастните жени прескачали огъня и подвиквали: „Да отърся бъ-
льхите и кърльяжте”. Друга ще подхвърли: „Момците ви нема ли да дойдат?”, а 
някой ще отговори „Шъ додат ма, за кво ти са тия момци от сега? Чобани има, 
свинари има, по къра хора има. Тий сега наш как бързат за седянката”. А най- 
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възрастната жена ги подкани – „Ха сядайте да рабтите, да предете, да плетете, 
да чепкате, Петки иде – хадио”!!! (�4 октомври - Петков ден или Петки е празник 
на църквата Света Петка в селото. По-късно този ден се е превърнал в празник 
на цялото село).

Бърза еркечанката да обработи вълната, защото всяка част от мъжкото и 
женското облекло е от вълна. Всичко трябва да мине през нейните ръце. Затова 
едни чепкат вълна, други предат. Пеят и стари, и млади, доволни че вършитбата 
е приключила и житото е в хамбаря.

Пеят и очакват момците да дойдат…..
Седянката гори Веш ги споменуват, Кавалът му свири говори:
на Недина вратник, Ей го и Неда иде, -Недо, малка моме,
сичките додаха, Димо я водяши, Недо, пристани ми,
сал Неда я нема, отдалеч съ запря, Недо, вуйдисай ми,
Димо и той го нема. със кривак съ подпря, дорде си мъничка,
 със кавал засвири. мъничка и глупава.

Щом се чуят песните на момите, значи че в село се е наклала седянка и мом-
ците бързат да свършат своята работа и да идат на седянката, та да седнат до 
своето либе.

С пристигането на ергените седянката се оживява всякой прескача огъня и 
сяда до своята мома, други наблюдават от страни, коя е най- работна, коя е най- 
хубава, коя най-хубаво пее.

Не се сдържат ергените, току извадят писана гайда или меден кавал и про-
точат бавна седенкарска мелодия. Заиграват моминските сърца, повдига се 
общото настроение. Увеличават се шегите и закачките. Чуват се отделни подвик-
вания:

„Малко ви съ момите”, „Не ви гори вогъня”, „Седянката в Мангър махалъ е 
по- хубава”. А възрастните жени им отговорят: „Момите са ни хубави, ам няма 
кой да им посвири”.

Прозвучават хороводни мелодии, момите захвърлят хурките и повеждат хо-
рото. А майките им със задоволство гледат играта и уж подвикват: „Кой шъ ви 
приде ма пущини?”  И със скрита радост наблюдават играта, оглеждат кой мо-
мък ще се хване до тяхната дъщеря. Така в работа и любовни трепети седянката 
гори до късно вечерта. Всеки момък гледа да се залови до момата която люби, 
да почувства нейната близост, нейната съпричастност и нейните чувства. Защо-
то не рядко се е случвало момата да не желае ергена, който се е хванал до нея на 
хорото и да избяга от него.

(играят се хората -  „Право еркечко хоро”, „Калгамашката” и др.) Хората и игри-
те в този обичай имат развлекателен характер и служат повече за забавление. Те 
нямат специални символики и не носят обредност в себе си. Ако се задълбочим 
в разсъжденията си, можем да намерим някаква символика в смесеното хоро 
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по време както на „Валянката”, така и на „Седянката”, а именно, желанието за 
близост между младите, желанието да докоснеш своята любима, да прошепнеш 
любовни думи и да усетиш тръпката от това.

Ако се вслушаме и вгледаме във всичко, което правят, пеят и говорят момите 
на седянката ще открием и по-дълбок смисъл. Нишката, която излиза из пръ-
стите на момата е и нишката на съдбата. Нишката, която е втъкана в навоите по-
нататък ще се вие около снагата на момъка. Нишката, която привлича момците 
към момите.

Така лека - полека огънят, около който кипи усилена подготовка за зимата, 
около който се вият и хората, догаря и светлината намалява, но с догарянето на 
огъня и намаляването на светлината се запалва искрата на любовта, от която в 
последствие ще запали нов огън, огъня на семейното огнище.  

Много са приликите и разликите в разгледаните по-горе обичаи, като на-
пример:

Приличат си по това, че са семейни, трудови и по това, че първо се събират 
момите – дали ще бъдат поканени от жената, която прави „Валянка”, или ще  на-
кладат „Седянка” в махалата, момите винаги са първи. Тук възниква въпросът: 
Дали момите са там заради работата или заради момците, които ще дойдат в 
последствие? Това е въпрос, на който ще отговорим в други подобни публикации 
и разсъждения.

Различават се по това, че: 
„Седянка” се прави отвън пред двора, в махалата, на открито, където може 

да кладе огън, да се играят хора. А „Валянка” се прави в затворени пространства, 
вътре в къщата, където  случващото се не се вижда от всеки. Тоест, остава една 
скрита страна на обичаите, които разгледах по-горе в материала.

Ето тази скрита страна от народните обичаи и нрави в Еркеч имах предвид, 
като озаглавих материала  „Непознатият Еркеч”. На пръв поглед, едни обичаи на 
еркечани, основани на трудовия процес, които по своя външен облик са съвсем 
различни от това, което носят като вътрешен заряд и послание. Тук се зараждат 
първите любовни трепети между ергените и момите, тук са първите скрити по-
гледи и задевки. Но това е само началото към една заветна цел „Сватбата”, цел, 
която ще премине през много перипетии, докато бъде осъществена.
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ГЕоРГИ ТРИФоНов
Аксесоарите в сценичния костюм, 

създаден на базата на народната носия

Увод
След колорита на народната носия, най-мощно въздействие върху публиката 

оказват украшенията и аксесоарите. Те насочват зрителя в желаната от хорео-
графа посока (какво ще се случи на сцената).  Ако една носия е предназначена 
за ежедневните нужди на героя, като прибавим към нея подходяща украса, мо-
жем да я превърнем в празнична такава. Невъзможно е да си представим сцена 
с мома, която отива „с менци за водица“ да не е закичена с китка. Това показва, 
че украсата на носията е свързана с бита, обичаите и въобще с начина на живот 
на българите до началото на ХХ век. 

Женска украса
Забрадката и прическата са най-богато украсени при женската носия. Обичай-

но е българските девойки да не покриват главите си със забрадки, както правят 
омъжените жени, а да ги украсяват с допълнителни плитчици и косатници. Са-
мата дълга коса при жените играе роля на украса. Но когато тя не е достатъчно 
дълга и богата по природа, са били измислени начини да се избегне този недос-
татък – чрез вплитане на чужди коси (косатници или наставници), вплитане на 
вълнени конци за обем, които създават също така и впечатление за разкошна 
коса. През ХIХ век в различните краища на България съществуват най-разноо-
бразни прически, които между другото са съставна част от различните народни 
носии. Косичник (косатник) – това представлява украса за глава, която е допъл-
нително декорирана с материали, допълващи красотата на дългата коса. Изра-
ботен е от платно или конци и е богато украсен с нанизи от мъниста, раковинки, 
охлювчета, монети, сърма и везба. Дължината на косатника, който започва от 
малка шапчица или венец на главата стига до глезените. Традиционното вчес-
ване на косите на жените започва с път по средата на главата (прав път). Но ос-
вен това в края на ХIХ век някои жени имат подрязани над челото и над ушите 
коси, а често кичури са спуснати над ушите и падат свободно от двете страни 
на лицето (Пловдивско, Сливенско, Ямболско). Вплитат се монети в косатниците, 
от които се правят и огърлици. Тази украса е най-характерна до началото на ХХ 
век не само в селата, но и в градовете. В някои носии съществуват цели нагръ-
дници, нашити с монети. Други характерни украси за глава са– тепелък (игла за 
коса, игла-перо, трепка), звъняща украса (прочелник, обици, подбрадник, наг-
ръдник, кръст и светица), метални колани, изработени от подвижни пластини, 
монтирани върху кожа или плат. За затваряне на коланите от тъкани и пъстри 
ивици се носят пафти и чапрази. Най-типичните народни накити са направени 
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от сребро или сребърни сплави. Има и по-прости метали, които са посребрени 
или позлатени. Златните накити са много редки. По-често са се носили от богати 
жени нанизи от златни монети. Накитите са били ковани, лети понякога украсени 
с емайл и полускъпоценни камъни, цветни стъкла и маниста, по-рядко украсени 
с дребни перли (маргарит).

мъжка украса
Аксесоарите, необходими за ежедневието на един овчар, например, играят 

роля и на украса. Това са: пищови, нож, барутници, чибуци. Всичко това е втък-
нато в силяха. Украсата е свързана неразривно с професионалните нужди на 
персонажите. Това не значи, че липсва „росната китка“ зад ухото, когато момъ-
кът причаква момите край извора. Украшенията по оръжията и цялата носия 
показват също и мястото на отделния човек в социалната йерархия. По пищ-
ността може да се определи какво положение заема той в обществото. Всичко 
това изключително много помага на художника, който има задача да превърне 
народната носия в сценичен костюм.

В един от разказите си Йордан Радичков казва, че „човек не носи ямурлук 
преди да навърши 40 години, а като наметне ямурлука, походката му става ня-
как си по-тежка“. Само този дребен елемент е достатъчен да предпази художни-
ка от грешката да облече „лудите-млади“ с ямурлуци. Това не означава обаче, 
че дружината от коледари ще тръгне да коледува по ризи. Тя ще бъде добре 
облечена в зимната си носия, богато украсена с пуканки. Основен аксесоар на 
юначната дружина ще бъде кривакът с кравайчетата.

Сценична реализация
При сценичния костюм на мъжката и женската носия ежедневният вариант 

на дрехите, в които са облечени персонажите, може да се превърне много лесно 
в празнична одежда, благодарение на накитите и украшенията. Например ко-
гато момата е на извора за вода, не е задължително да се сменя премяната и 
с празнична такава, а е достатъчно тя да бъде закичена с родна китка и това я 
отделя от делничността на събитието. При лазарките, чийто ритуал е свързан 
със съзряването на младите девойки, е необходима пищна украса, която е из-
пълнена от естествени елементи в аксесоарите, които подчертават чистотата и 
невинността на момичето. На сцената това се постига с много малка намеса от 
венци от свежи цветя и здравец и оттук идва изразът „накичена като лазарка“.

При любовна сцена е допустимо момата да бъде по-пищно украсена от мо-
мъка, който не е задължително да се яви пред нея с цялото си снаряжение (ако 
е овчар – гега, нож, пищови и т.н.). При празнична сцена на мегдана е допусти-
мо младите хора да покажат най-пищната си украса, съчетана с празничните си 
костюми. 
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В реда на тези мисли е необходимо художникът по костюмите да е добре за-
познат с обичаите, празниците и бита на старите българи. От средата на ХХ век 
народната носия е влязла в музеите и раклите, а в живия си вариант тя продъл-
жава да живее и се развива единствено в сценичните си варианти. В това си ка-
чество дълг на художниците и всички останали автори на произведения, свър-
зани с народното творчество, е да бъдат верни на народната традиция. По този 
начин те ще предпазят постиженията на българското народно творчество, което 
има хилядолетна история от опошляване и всякакви пародийни намеси. Творче-
ската интерпретация на народната носия е преди всичко отговорност, която има 
за цел да запази неповторимите постижения на българите в тази област.
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гл. ас. РоСЛАНА МоРАвЕНовА
Интерпретирането на българския танцов фолклор 

в Балетния спектакъл

Богатството и разнообразието на мелодии, ритми и движения в музикално-
танцовия фолклор на България e неизчерпаем източник за всеки творец в тази 
област, стига той да умее да се възползва от него. Стига да знае кога, къде и как 
ще го приложи. 

Както и да обработва, както и в каква степен и посока хореографът да сти-
лизира необходимия му фолклорен материал, ако му се удаде да разкрие в 
него същността на националния характер, той може да смята, че е постигнал 
в известна степен своята цел. Когато хореографът познава първоизточника на 
танцовия фолклор, неговата фантазия работи по-свободно и интензивно. Това 
той трябва да осъществява преди всичко с голямо уважение към вековните тра-
диции и талант на народа.

Съществено значение при използването на фолклорния материал, още по-
вече при създаването на ново танцово произведение, има запознаването на 
хореографа с живота и бита на народа, чийто фолклор ще използва, с неговата 
история, социално-икономическите и географски условия за живот. Да анализи-
ра причините, които биха могли да повлияят на материалната култура, нрави, 
обичаи и характер на творчеството на този народ.

Защо са необходими тези проучвания? - За да може да се отличи истинско-
то от привнесеното в културата на даден край или народ. Така той ще маже да 
вземе главното, което характеризира образа на народа и отразява най-ярките 
черти на неговия характер.

Българският фолклорен танц може и е използван в танцови произведения на 
фолклорна основа, на основата на класическия танц, на основата на съвремен-
ния или модерния танц и т.н. Той може да бъде съчетан с различни танцови тех-
ники, стига хореавторът да съумее да намери една единна сплав от тези техники 
и да избегне еклектиката в своя танцов изказ. Фолклорният танц може да бъде 
използван  като цитат на фолклора на даден край или страна, в различна степен 
на стилизация, или просто да носи духа, еманацията на народа, чийто фолклор 
се използва. Това до голяма степен зависи от начина, по който музикалният ма-
териал (основа на танцовото произведение) е осъществен и в каква степен носи 
по-горе посочените белези.

Една от целите на този статия е да проследи принципите на използване на 
фолклорния танц в Балетния спектакъл. Ще се спра на българския балет „Козият 
рог” - либрето на Милен Паунов (редакция - Петър Луканов), музика на Краси-
мир Кюркчийски - хореография и режисура на Петър Луканов, в изпълнение на 
балетния състав на Софийска опера и балет.
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Естествено възниква въпросът: Защо се спирам на това произведение? - В 
него до голяма степен се чувства влиянието на българския фолклорен танц. 
Използван е в различни аспекти, в съчетание с различни танцови техники, но 
навсякъде се усеща силата на неговото въздействие.

Говорейки  за фолклорния танц и неговото  използване в българските балетни 
произведения ще отбележа  присъствието му  в редица  балети, като се започне 
от авторите на първите  реализации, почерпили сюжети от българската митоло-
гия - Анастас Петров и Мария Димова. Те продължават набелязания от  Руска Ко-
лева интерес към сценичната адаптация на българския танцов фолклор, но вече 
на друго естетическо и художествено равнище. Именно Анастас Петров и Мария 
Димова  поставят началото на специфични хореографски търсения, формиращи 
национална балетна лексика. Те оформят двуполюсен модел - класически танц и 
български народен танц - в  „Змей и Яна” от Христо Манолов (хореограф Анастас 
Петров) и немски танцов експресионизъм и български народен танц - в „Нести-
нарка” от Марин Големинов (хореограф Мария Димова).

Тук трябва да отбележа, че в периода след Втората световна война нацио-
налните ни балетни творби се поставят от чужди и предимно руски хореографи. 
Запознавайки се епизодично с елементи и похвати на български народни танци 
и използвайки много доброто владеене на българския фолклорен танц от арти-
сти в балетния състав, като Иван Тодоров, Методи Кутев, Георги Андреев и др., 
те насочват своите професионални усилия към намирането на съчетания между 
показаните им български танци и адаптирането им към традиционните сред-
ства на класическия танц. Може би и това е била причината, за да не се  получи 
единен хореографски език, еднородна сплав от класически и народен танц. Така 
се раждат първите постановки на „Хайдушка песен” по музика на Александър 
Райчев и хореография на Николай Холфин, „Легенда за езерото” - музика на Пан-
чо Владигеров - хореография  на Нина Анисимова, „Мадарският конник” - музи-
ка Димитър Сагаев и хореография на Иржи Немечек, „Папеса Йоана” - музика 
на Веселин Стоянов в хореография на Витолд Борковски. „Те изграждат модела 
на новосъздаденото българско балетно изкуство - метод, обединил класическия 
танц с отделни стилизирани фолклорни елементи, предимно в ръцете,  корпуса 
и костюма” (А. Янева - „Балетен репертоар на Софийската опера). 

Тези търсения на използване на българския народен танц в балетния спекта-
къл продължават и в спектаклите на българските хореографи: Нина Кираджие-
ва, Асен Манолов, Богдан Ковачев, Асен Гаврилов, Маргарита Арнаудова, Петър 
Луканов и други представители на българския балет. Те търсят и намират свои 
способи за използването на българския танцов фолклор, за намирането на по-
монолитен хореографски език. Те реализират свои постановки на „Нестинарка”, 
„Хайдушка песен”, „Легенда за езерото”, създават нови български балети, като 
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„Орфей и Родопа”, „Изворът на белоногата“, „Дъщерята на Калояна”, „Козият рог”, 
„Сянката”, „Еньов ден” и др.   

Балетът „Козият рог” е създаден през �983 година на сцената на Национал-
на опера - София и  претърпял нови редакции през 2000 и 2005 година на съ-
щата сцена, а през �997 година поставен и на сцената на Русенската опера от 
хореографа Петър Луканов. Българската балетна критика смята този спектакъл 
за най-добрия български балет, създаден до сега. Ето и някои от заглавията на 
публикуваните рецензии, утвърждаващи това мнение:

”козият рог” - творба равносметка - Киприана Беливанова и Ана Алексан-
дрова - в. „Култура” от �8 февруари �983 година;

”козият рог” - значително национално произведение. - Виолета Консуло-
ва, в. „Пулс” от м. февруари �983 година;

Самобитно, вълнуващо произведение - Трето раждане на „козият рог” 
- Антоанета Георгиева, в.”Труд” от �0. март �983 година;

Лилия Динова, в. „Работническо дело” от 3 май �983 година;
Триумф на „козият рог” в Софийската опера - Маргарита Михайлова - 

в.”Демокрация” от 5 април 2000 година;
Балетната драма „козият рог” - нов успех след 17 години - Ана Алексан-

дрова, в. „Дума от �� април 2000 година;
Голямото завръщане на балета „козият рог” - Росица Никифорова, в. „Сега 

от �3 април 2000 година;
Просто се възхищавам на това чудо - акад. Николай Хайтов пред в. „Бъл-

гарски писател от �8 април 2000 година; 
шедьовър на националната ни балетна драма - Мария Русанова, в. „Култу-

ра” от �5 декември 2006 година;
”козият рог” - зов за хуманност - Ана Александрова, в. Дума, �7 януари 

2007 година, където авторката пише:  „Спокойно можем да наречем „Козият рог” 
българска класика, припомним ли си от историята на балетното изкуство, че 
класическите творби се определят преди всичко  от стойността на хореограф-
ския изказ” и т.н.

Тези заглавия достатъчно говорят за силата и стойностните качества на това 
произведение, за да ме накарат да се обърна към него

Музиката на „Козият рог” на Красимир Кюркчийски привлича и респектира 
със своята издържана симфоничност. Тя представлява една внимателно тър-
сена и обмислена идея за симфонична драма, а не преразказ, още по-малко 
илюстрация на сюжета на Николай Хайтов, а по-скоро като общо художествено 
решение, което носи симфонична свобода и самостоятелност на музикалната 
мисъл на много равнища, и наред с това, маса изискани детайли, надрастващи 
очакваното противопоставяне на „ориенталското”  и  „българското”.
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Наред с покоряващата музика на Кюркчийски, с изключително богат оркес-
тров колорит, над нас властва и езикът на пластиката и формите. Багрите на 
завесата-символ, пестеливият, но внушителен декор като че ли са взети от бо-
гатството на българската земя (художник Иван Йорданов). Костюмите - стилизи-
рани съобразно със спецификата на балета, са запазили характера на неподпра-
вената родопска хубост (художник Бояна Чомакова).

При цялата си българска същност  балетната драма „Козият рог” е покоря-
ваща и внушителна с общочовешката си значимост. Още повече, че основната 
идея на балета - насилието, омразата и жаждата за отмъщение раждат още 
по-голямо насилие, днес като че ли е повече от актуална.

Средствата за пресъздаването на тази творба са почерпени както от глъби-
ните на народностните извори, така и от класически и съвременни  авангардни 
течения. И всички компоненти са в хармония с пластичния хореотекст  на Петър 
Луканов, представляващ хомогенна, експресивна, вълнуваща сплав от класи-
чески и характерни средства, в които майсторски са вплетени български нюан-
си и елементи на българския фолклорен танц, както и елементи на източните 
бойни изкуства, придаващи специфичен аромат и убеждаваща физиономия на 
танцовия изказ. За средствата, с които е разкрита драматургията на спектакъла 
(втората му редакция) Маргарита Михайлова пише: „От дистанцията на времето  
изпъкнаха и главните достойнства на хореографията, създадена върху базата 
на класическия танц -  изчистен, стилизиран и експресивен пластически език, 
бягащ от натурализма и битовостта на ситуациите. Без да ощетява драматур-
гичния заряд, постановчикът опоетизира и естетизира сюжета, измъквайки го 
от конкретността - време и място, пренасяйки го в обобщаващите измерения на 
баладата и мита. 

С режисьорски замах. постановчикът е постигнал както психологическа ре-
лефност, така и органично сливане на  солистичните и ансамбловите изяви, 
давайки възможност на балетния състав да разкрие своите високо-професио-
нални възможности. Освен вълнуващите и силно въздействащи дуети, трябва 
да бъдат отбелязани като високи постижения сцената на озлочестяването - по-
тресаваща и все пак своеобразно естетизирана; оживелите „пламъци - една 
хомогенна ансамблова изява; кукерският танц - ярко съчетание на силата на 
мъжкия български и класическия танц  на фона на народното веселие, изразено 
в  силно стилизирани български танци и полифонично изградени, в единство с 
полифоничното звучене на богатата  оркестрова палитра; оплакването на Лазар, 
напомнящо хор от антична трагедия с ярко изразена симфонизация на танца и 
хореографски текст, наситен с душевността, с еманацията на българския танц 
и накрая, разтърсващата кулминация-финал. За него Ана Александрова пише: 
„Особено впечатляваща е драматургичната градация във финала, зазвънял 
като че ли от непоносимата за едно човешко сърце болка. Гърмят разлюлените 
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от Кара Иван огромни чанове-камбани, отзвук от ранения човешки дух, вряз-
ващ в нашата чувствителност своя наситен с трагизъм зов за повече хуманност” 
(в. „Дума”, �7 януари 2007). 

Ето как отразява този финал Маргарита Михайлова:  „Кулминацията на целия 
спектакъл намирам във финалната сцена, която със своя драматизъм и изра-
зителност потриса зрителя. Трагичната участ на двамата влюбени, тези наши и 
Ромео и Жулиета, вкамененият от скръб горе на скалата Кара Иван, пронизи-
телният звън на разлюлените чанове, отправящ сякаш към Вселената протест 
срещу несправедливостта на трагичното човешко битие - дори само с тази сцена 
да бе сполучил Луканов, пак щеше да остане в историята на българския балетен 
театър” (в.”Демокрация”  5 април 2000 ).

И накрая ще си позволя да цитирам автора на разказа и сценария на филма 
„Козият рог” - Николай Хайтов пред в.”Български писател” (след премиерата на 
втората версия - 2000 г.)  „…хореографът явно нещо е променял, имам такова 
впечатление - но се е получило нещо великолепно. Има нещо по-зряло, нещо 
по-искрено, нещо по-спонтанно и в движенията, и в мизансцена,  и във всяко 
отношение. Забравяш, че това е балет и на моменти се вживяваш така, както 
когато гледаш филма, а в някаква степен и повече. Значи изкуството упражнява 
своята магия. Знам, че е трудно това да стане с думи. Трудно е да стане с музика. 
Трудно е да стане на кино. Още по-трудно и най-трудно е, когато имаш един-
единствен „инструмент” - танца. Аз просто се възхищавам на това чудо. Значи 
режисьорът е успял с този така нечуплив език, дори само с него да изгради това 
впечатление, което иначе - в киното да речем - се изгражда с цял арсенал от 
невероятни средства. Та звукове ли не щеш, та образи ли не щеш, та думи ли не 
щеш, та музика ли не щеш, та природа ли, та изгледи ли, та атмосфера на об-
становката ли, та какво ли ни щеш…И това именно, което се създава с толкова 
много неща, с толкова много „инструменти”, режисьорът на балета успява да го 
изрази с едни прости, елементарни на пръв поглед движения ….В изкуството 
никога няма нищо убедително, ако тези, които го осъществяват и изпълняват, 
не се вживеят….”  



141

КРАСЕН ГоСПодИНов
Фразировката – основа на  

музикално-танцовото взаимодействие (МТВ)

Примери: Музикално-танцов спектакъл ,,Хубава Яна“- ‚,Сватба“ – финален 
тракийски танц

Хореография: Проф. Даниела Дженева
Музика: Красен Господинов
CD ,,Accent �”(,,Акцент �“) – тематична и сюжетна танцова музика, изд. от 

‘’ГЕГА НЮ’’ – �998г. 
и солова демонстрация на лично творчество

• Съвпадения на танцови и музикални фрази.
 �а) при равен брой тактове – симетричност и  асиметричност
Пример: Право тракийско хоро - 6 такта мелодия – 6 т-та движения;
6 т-та мелoдия – наличия на паузи в движенията

 �б) при различен брой тактове – през период
Пр-р: 8 т-та мелодия – 6 т-та движения

Фразирането е покриване на музикалните детайли чрез танцовите и на танцо-
вите чрез музикалните. То е отношението както на хореографа спрямо: интона-
циите, тембрите, темпата, метроритмите, видовете оркестрион и оркестрация, 
така също и на музициращия по: танцовата лексика, драматургията и компози-
ционните решения (рисунък в пространството).

Фразирането е трактуване и интерпретиране на сюжетната линия посред-
ством музикално-танцовото съдържание.

2. Компоненти на фразирането.
 2а) Интонациите и тембрите са в основата на образа, характера, емоциите, 

състоянието на героите и явленията.
Пр-р: ,, Kрасавицата и Звяра “ – в различните сцени музиката се характеризи-

ра с лирика, драматизъм, напрежение.

 2б) Темпата и метроритмите са в основата на периода (времето) , за който 
се развива действието.              

Пр-р: В традиционен стил – най-бързото добруджанско е умерено бързо тра-
кийско; най-бързото тракийско е умерено бързо шопско.

В модернистичен стил – варирането се увеличава.
 2в) Видовете оркестри: битов - традиционен и комбиниран. Влиянието му 

е в основата на традиционни и модернистични решения. Стилизацията се пости-
га чрез превес на отделни структурни детайли (похвати, прийоми).
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Пр-р: „Легенда в Съвремието” – акордеон с битов оркестър;
„Сватба” – битов оркестър; 
„Смесено шоу хоро“ - акордеон, битов оркестър и синтезатор; 
„Красавицата и Звяра“ - цигулка с битов оркестър.

 2г) Оркестрацията - влиянието й върху цялостната драматургия на произ-
ведението. Тя го илюстрира.

3. Видове: камерна, масова и синкретична (разнородна).
Пр-р: „Инструментална пиеса“, „Двете върби‘‘, предходните примери и други.

Фразирането е техническо и художествено покритие на: мотиви, музикални 
изречения, фрази, фрагменти, етапи, преходи, логически връзки, разработки, 
прийоми, динамични, темпови, метро - ритмични, етно - характерни, синкре-
тично - образни, показно - демонстративни визуални решения.

Степента на фразирането най - силно доказва нивата на музикален и танцов 
усет.

Колкото по - съдържателна е музикалната композиция, толкова повече въз-
можни тълкувания, решения, интерпретации и естетика дава тя за отразяване 
на дадена тема и сюжет чрез движенията на тялото и актьорската игра, т. е. чрез 
танца.

3. Видове фразиране:

 3а) Слабо детайлизирано - с умерени изразителност и отражение на музи-
калната и танцова лексика.

Пр-р: При по - слаби динамични нюанси,  мелодика с тесен амбитус, семпло 
(пестеливо) приложение на мелизмите, темповото еднообразие.

 3б) Силно детайлизирано - с ярки изразителност и отражение на лек-
сиката.

Пр-р: Музикални обработки и композиции с ясно изразени художествени 
критерии и качества.

методична система за музикално-танцово взаимодействие 
(МСМТВ)

Видове: пълно, непълно и противоположно

Пълно: - на мелодия от 8 такта във възходяща посока отговаря осемтактово 
възходящо движение

Непълно: - на мелодия от 8 такта, първите 4 - ри такта са във възходяща, а 
от 5 - ти до 8 - ми в низходяща посока, отговаря осемтактово възходящо дви-
жениe
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Противиположно: - на мелодия от 8 такта във възходяща посока, отговаря 
осемтактово низходящо движение

Взаимновлияещите си музикални и танцови елементи във всяко тактово 
време,  дават на фразата степента на аудио - визуалния ефект.

Свойство на МСМТВ е конкретиката. Качеството на музициране, танцувалност 
и артистизъм изцяло зависи от осъзнаването и интерпретирането на съдържа-
нието, изграждащо драматургията на действието при музикално - танцовите 
произведения.Частичните и цялостните покрития с движения на музикалните 
структурни елементи при мотив, фраза, период, фрагмент и цели части от ком-
позицията доказват в различна степен академичността и художествеността на 
музикално - танцовия сценичен продукт.

�. Видовe взаимовлияния на музикално - танцовото взаимодействие.

 а) При създадена първо - музикална композиция, второ - покритие с дви-
жения.

 б) При създадена първо - танцова лексика,  второ - музикално покритие 
на движенията.

 в) При  паралелно създаване на музикалната и танцовата композиции.

2. Приложение на МСМТВ спрямо компонентите на музикалната композиция.
 а) мелодика
 б) акомпанимент
 в) хармонизация
 г) акценти и синкопи
 д) ефекти
 е) танцувалност
 ж) инструментариум
 з) унисони
 и) многозвучия и многогласия
 й) динамика
 к) темпа
 л) основни и комбинирани метруми

Основа на музикално - танцовото взаимодействие е фразирането. МТВ дава 
възможност за трактуване на музикалните композиции с прогресивна етно - из-
разителност и техникоусъвършенствани стилистики, прилагайки ги в световна-
та  учебна и концертна практика. МТВ е валидно за абсолютно всички тактови 
времена (за всеки момент на музикално - танцовата композиция) за различните 
взаимовлияния на музикалните и танцови структурни елементи. МТВ е уникал-
на система при създаване на аудио - визуален сценичен продукт. То е валидно, 
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защото е логично обосновано спрямо тактовия размер и обективно съпоставено 
на фразировката.

3. Характерни белези на МТВ:

 а) уникалността му се състои в това, че е независимо от стила и мащаб-
ността на муз. партитура.

 б) универсализмът му се доказва с факта, че е приложимо върху абсолют-
но всички компоненти, изграждащи музикалното и танцово съдържание.

 в) прогресивността на МТВ е реалистична, защото усъвършенства музи-
калния усет на танцуващите и танцувалния усет на свирещите и пеещите.

 г) МТВ е новаторки подход при създадена музикално – танцова компо-
зиция, тъй като съвпаденията между изграждащите детайли не са случайни, 
синхронизирането е точно, а фразирането – осмислено.

 д) танцувалност, характер, стил и образ са в единно цяло.
 е) МТВ балансира музикалните и танцовите съдържания.

4. Свойства на МСМТВ:
- конкретиката, естетиката, тенденциозността, актуализирането, еволюира-

нето, авангардизмът, отстояване на собствен стил и превес на академичността

изВоДи:
�. МСМТВ дава възможност за по - голяма (по - пълна, по - явна) конкретика 

при фразирането.
2. Съдържанията придобиват по - установяваща се илюстративност и атрак-

тивност.
3. МСМТВ придава на формата висока степен на художественост, породена 

от приложението й върху дванадесетте компонента, които изграждат муз. ком-
позиция, залагайки и следвайки основния принцип за професионално и акаде-
мично обогатяване (усъвършенстване) на всеки детайл (елемент), изграждащ 
музикалната наука и изкуство.

4. Видовете МТВ са основни (водещи) средства при създаване на произведе-
ния, защото изясняват музикално - танцовите дадености.

5. Помага за художествено тълкуване и академизиране дори на най - сурово-
то и първичното, безизразното и ограниченото, нелогичното и слабо заложеното 
съдържание.

6. МСМТВ одухотвоторява и обогатява семплото, застоялото и вялото творче-
ско търсене.

7. Неговата конкретика отстоява правила и похвати и при най - развитото 
творческо въображение (без ограничения).

8. Оправдава всеки стил и нестандартен подход.



145

9. Възпитава усъвършенстване на изказа.
�0. Подчинява на логика всички творчески търсения.
��. Еволюира стойностно създателските и интерпретаторски подходи при му-

зикално - танцовия сценичен продукт.
�2. Увеличава изразителността на характерите, образите, отношенията, със-

тоянията и действията в цялостната драматургия на произведението.
�3. Фиксира темпата, а когато ги варира - има ясни ограничителни критерии 

спрямо техническите умения на изпълнителите, действеността на сюжета и сти-
листиката на съдържанието.

�4. Повишава многозначително илюстративността на музикалната партитура, 
т.е. прави музикалната композиция по - подходяща за сценичния спектакъл.

�5. МСМТВ балансира между степента на възприемчивост и сюжетно - дра-
матургичния план.

�6. Устойностява както цитатността, така и авторската творческа мисъл.
�7. Усъвършенства авторството.
�8. Балансира между напредничевост и степен на подражаемост. 
�9. Формира оригиналност в автора.
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НАдЯ МУРджЕвА
Хореографът и неговите педагогически умения  

при обучението по народни танци на деца от 3 до 7г.

При танцовото възпитание и обучение на деца от три  до седем годишна 
възраст от първостепенно значение е хореографът педагог да предизвика ин-
терес и отношение към българските народни танци. Той трябва да е способен 
да развива пълноценно индивидуалните способности на всяко едно  дете, като 
същевременно ги запознава със значимостта на танца като изкуство. Чрез своя 
индивидуален подход и стил на преподаване хореографът педагог е необходи-
мо да формира позитивна образователна и възпитателна среда, да създаде у 
децата положителни емоции, нагласа и мотивации, които са нужни за качестве-
ното протичане на учебно-танцовите занимания. Основната цел на хореографа 
педагог е да пробуди  интерес към танцовото изкуство чрез “оптимално използ-
ване на действени форми на общуване на децата с музика и танци, събуждане 
и развитие на интереса, създаване и развиване на потребност от музикално и 
танцово изкуство в живота на детето.” [�; стр. 3] 

Важна страна в учебно-тренировъчната дейност е педагогическото общуване 
между децата и хореографа.  Поведението и общуването им  в работния про-
цес ще допринесе за ефективността и постигането на търсените образователни 
резултати. Хореографът педагог определя целта, задачите, темпото и нивото на 
усвояване на зададения от него материал за изучаване. Той трябва да даде необ-
ходимите разяснения и указания, като внимателно и търпеливо подхожда към 
учебно-тренировъчния процес и поставя изискванията си пред децата. Неговата 
дейност има оценяващ и коригиращ характер. В резултат от подхода му на пре-
подаване, у децата се създават така необходимите отношение и поведение към 
танцовото изкуство.  Екипността и дисциплинираността са важни елементи от 
цялостното обучение в танцовото изкуство, които ще осигурят успешното про-
тичане на всеки урок. 

Хореографът трябва да бъде компетентен  и да изгради стройна система от 
целенасочени дейности, които да допринесат за възпитаването на танцови уме-
ния и ценности у децата. 

За да постигне целите си в репетиционния процес, той не само организира 
целенасочено собствената си дейност, но и въздейства върху всички деца в гру-
пата, като създава добра комуникация между него и тях. По този начин педаго-
гът обогатява детския танцувален опит, натрупва у децата елементарни знания, 
умения, навици и отношение към българските танци.
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Пред личността на хореографа педагог и неговата дейност стоят следните  пе-
дагогически задачи:

• Да създаде интерес към българския фолклор и традиции.
• Да положи начални знания и елементарни умения в танцовото изкуство.
• Да осигури емоционално преживяване и отношение към танца, съобразя-

вайки се с възрастовите и индивидуални особености на децата.
• Да възпитава нравствени, социални и естетически качества на личността.
• Да мотивира децата да продължат заниманията по народни танци и в учи-

лищна възраст.
Основен и водещ елемент за успешната дейност на хореографа педагог е же-

ланието за работа с деца. Други важни фактори са кореспонденцията с родите-
лите и добрите отношения с колегите в звеното. 

Според Е. Николова и С. Петрова: “От значение за успеха в педагогическата 
дейност е как учителят контактува с децата, с колегите,  с помощният персо-
нал, с родителите и с обществените институции” [�; стр. 86.] 

Хореографът трябва да изгради доверие към себе си у децата, което ще до-
принесе за добрия контрол над тях и съответно доброто протичане на учебно-
тренировъчния процес. Поощренията са един от важните стимули, подпомагащи 
усвояването на нови знания и умения от децата в процеса на техните занимания. 
В следствие на това децата ще очакват с нетърпение следващия урок.

При децата от три  до седем години  е важно  това, как хореографът ще ги 
запознае с танцовото изкуство и как ще ги насочи към правилното развитие. 
“Въпросът за правилното развитие на способностите у децата е труден и 
комплексен, а формирането и развитието на заложбите у детето изискват 
по-голямо прецизиране при изучаването на отделните изкуства.” “Тези залож-
би биха могли да се насочат още по-пълноценно в следващия етап – първите 
училищни години.” [�;  стр. 9�]

Важен момент при работата с  деца е  хореографът педагог да има възмож-
ност  във всеки един етап от репетицията да има визуален контакт с всяко едно 
дете, за да упражнява необходимия контрол.

Основна цел в обучение по народни танци е създаването и развиването на 
интерес към танцовото изкуство у децата и формирането на елементарни позна-
ния и умения. Необходимо е хореографът да познава специфичните изисквания, 
тяхната психология и да прилага адекватни и ефективни педагогически методи 
и средства.

Литература
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гл. ас. вЛАдИМИР вЛАдИМИРов
Тамбура и модерност

Текстът е опит да се очертаят някои от посоките на модернизация на тамбура-
та в новите, модерни полета на фолклорната ни музика. Ключови думи – тамбу-
ра, модернизация, модерност.

През последните десетилетия тамбурата се наложи по безспорен начин в мо-
дерната фолклорна практика в България. В оркестъра от народни инструменти 
тя изпълнява важната функцията на носител на хармония, ритъм и мелодия  
[Василев, 2009]. Едновременно с тези процеси на утвърждаване в новите модерни 
полета на българската народна музика, тамбурата се превръща от елемент на 
локалната селска традиция в съставна част от градската и национална култура.

Всичко това трудно би се случило, ако тамбурата продължаваше да битува 
в своя архаичен първообраз. Именно своеобразната революция във вида, ус-
тройството и настройката на инструмента, позволяват тези процеси да протекат 
точно по този начин. И да доведат до резултат - раждането и утвърждаването на, 
определяния от Л. Пейчева, модерен стил на свирене на тамбура. 

Интерактивността между града и селото на полето на модернизираната 
фолклорна музика не подминава и този инструмент. Огражданен през първата 
половина на XX век, след 50-те наблюдаваме обратния процес. Модерната там-
бура се завръща в селата, измествайки безвъзвратно старите образци - факт, по-
твърден и от последните теренни проучвания в Пиринския регион. Естествено, 
в началото на тези процеси е имало съответна реакция, най-вече от фолклорис-
ти, радетели за съхраняване на фолклора в чистия му, неподправен вид. В тази 
посока е било и недопускането на модернизирани фолклорни инструменти на 
съборите за народно творчество. Ето какво споделя Елена Стоин в тази връзка: 
„Тамбурите в нашите ансамбли не са чисти тамбури (те са с изкуствени ключове 
и т.н.). Такива на Копривщица не допускаме.” [Стоин, �986]. Така Стоин става пър-
вият български изследовател, отбелязващ процеса на промяна в българската 
тамбурата като модернизиране. Днес сме свидетели, че тези изисквания вече 
не са актуални, като на последното издание на Пирин пее 20�2 г. бе отбелязано 
наличието на един  автентичен инструмент, представен от Ахмед Бюлюкбашиев 
от с. Рибново.

Защо точно „модерна”, а не „съвременна” тамбура, би бил логичен въпрос в 
дискурса на настоящото изследване. Oxford English Dictionary определя след-
ното значение на думата „модерен” (modern): характерен за настоящи и ско-
рошни времена, противоположно на отдалеченото минало. Както Антъни 
Кинг коректно отбелязва, бихме могли да отличим тази дума от „съвременен” 
(contemporary), което означава точно сега [Кинг, 2004]. 
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Понятието „съвременен” в известен смисъл би могло да бъде пробле-матич-
но в изследване, засягащо еволюционни процеси, като настоящото изложение, 
тъй като не дава ясна представа за какви времеви граници се отнася. Всичко, 
което е било съвременно по отношение на традицията преди �00 години, съ-
отнесено към днешния ден е вече анахронизъм. В този аспект „съвременна-
та” преди век тамбура, не е същата като днешната. Тя е претърпяла различни 
качествени промени – в начина на изработка, в устройството, настройването, 
маниера на свирене, функцията. Твърде вероятно е еволюцията й да продължи 
и в утрешния ден.

Тези промени биха могли да се съотнесат към другото значение на думата 
„модерен” от горецитирания речник: обозначаващ настоящ или скорошен стил 
или тенденция в изкуството, архитектурата или друга културна дейност, 
белязан от значително отклонение от традиционните стилове и ценности. 
Вглеждайки се в съвременното битуване на инструмента, не е трудно да отли-
чим осезателното му отклонение от традиционните му форми на съществуване 
до средата на миналия век.

Естествено не би могло и понятието „модерен” да бъде разглеждано в тесния, 
едностранчив и популярен у нас доскоро смисъл на „моден”, или „който е съо-
бразен със съвременната мода”. 

Трансформацията, претърпяна от тамбурата в България през последните 60-
70 години, би могла да бъде погледната и пречупена през разбирането на Цвета-
на Хубенова, че „модернизацията означава процес, еволюция или революция от 
едно състояние към друго, като постигнатото или желано състояние на про-
цеса модернизация е модерността” [Хубенова, 2005]. Промените, настъпили при 
тамбурата през 50-те години на миналия век са революционни по своя характер 
и затова модернизирането на инструмента логично води до резултата, обект на 
настоящото изложение – модерната българска тамбура.

Тези процеси не остават незабелязани и от чужди изследователи на фолклора 
ни, като Тимоти Райс. В изследването си „Music in Bulgaria”, Райс констатира два 
вида тамбури у нас – традиционна и модерна, като такава диференциация на-
блюдаваме само при този инструмент [Rice, 2004]. В същото време, авторът много 
точно определя и белезите на модернизирането й, а именно: форма, начин на 
настройване, характерен маниер на изпълнение на акордов съпровод и мело-
дии, изпълнявани едногласно.

Условно бихме могли да определим средата на миналия век като времето 
на появяването и утвърждаване на модерната българска тамбура. Процесът е 
пряко свързан и съвпада по време със събития като: основаване на Държавния 
ансамбъл за народни песни и танци - София и Ансамбъла за народни песни при 
БТР, а също и с началото на фабричното производство на народни инструменти 
в ТПК „Народен стил”. Това е цял век след появаването на “модерната хърватска 



150

тамбура”, определено от Уолтър Колар към средата на XIX век [Kolar, �973] и близо 
50 години след навлизането й в градовете ни. 

При българската тамбура процесът на модернизация започва с изменение на 
вида и устройството й, преминава през промяна на начина на настройване и 
функцията на инструмента и завършва с преодоляване на локалното й битува-
не, придобивайки постепенно национална значимост и разпространение. В по-
следните две десетилетия бихме могли да добавим и вписване на инструмента 
в различни глобализиращи фолклорната ни музика проявления, чрез активното 
й използване на полето на етномузиката.

Всъщност съвременната българска тамбура може да бъде съотнесена и към 
някои от „аспектите на модернизацията на старата селска фолклорна музика” 
[Пейчева, 2008] в различните нейни практики,  форми и измерения. А именно:

• Озападняване
• Това е процесът на адаптиране на чужди музикални практики и елемен-

ти (като инструменти) в „не-западни музикални култури”. Действие, свързано с 
новите предизвикателства пред създадените в България по западен образец 
народни оркестри, а именно - да изпълняват хармонизирана и аранжирана му-
зика. Озападняването при тамбурата е свързано с привнасянето на хърватските 
инструменти у нас, които в последствие оказват влияние върху съвременния 
облик и на българските. Самата практика на тамбурашките оркестри продължа-
ва и до днес да битува у нас, макар и в по-слаба и видоизменена форма.

• Огражданяване
Този процес започва да се заражда още преди Освобождението, когато тамбу-

рата е била „любим инструмент на градското население и особено сред еснафа”. 
Тя изпреварва с близо половин век останалите народни инструменти във вза-
имодействието си с модерните кларинет, акордеон, цигулка. В началото на XX 
век тамбурата си затвърждава този особен статут на „градски инструмент”. Това 
става благодарение на проникналите у нас и придобили голяма популярност 
„тамбурашки оркестри” – те са важна част от процеса на усвояване на чуждото 
и неговото внедряване в новите функции и форми на художествената практика 
в след-освобожденска България. Така, когато в началото на XX в., първо чрез 
оркестър „Шоп”, гъдулката, гайдата и кавалът започват да се противопоставят 
на модерните салонни (в т.ч. и тамбурашки) оркестри, тамбурата се явява сво-
еобразен медиатор между селската традиция и нахлуващите отвън музикални 
практики.

Придвижвайки се от селата към градовете в първата половина на миналия 
век, фолкорната музика и нейните носители стават част от цялостния процес на 
урбанизация на обществото ни.  В същото време селската традиция при този ин-
струмент се сблъсква с утвърдената вече практика на тамбурашките оркестри. 
Едно неравностойно противопоставяне, в което архаичните образци логично от-
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съпват пред по-усъвършенстваните им хърватски събратя. Общото родово наз-
вание - „тамбура” и на „селските” (българските), и на „градските” (хърватските) 
инструменти, позволяват тази асимилация да се случи толкова незабележимо 
и безболезнено. И в крайна сметка да доведе до изместване и забравяне на ар-
хаичните тамбури. А ние да възприемаме модернизираната българска тамбура 
като естествен продължител на старата традиция, без да се замисляме от какво 
е повлияна тази съществена промяна.

• Рационализация
Осъществява се чрез темперация и стандартизация. Темперацията установя-

ва норми за строежа на интервалите, при което октавата се дели на �2 еднакви 
полутона. Прилагането на тези критерии при фолклорните инструменти е най-
осезаемо при тамбурата. То се постига с използването на комплексни математи-
чески формули за внедряването на темперацията като стандарт. С приключване 
на процеса на трансформация от диатоничен към хроматичен гриф вече можем 
да говорим за инструмента като за „добре темперираната тамбура” [Владимиров, 
20��]. Стандартизирането на размера и устройството на тамбурата е в пряка 
връзка с уеднаквяването на интонацията - изискване и предизвикателство пред 
съвременните народни оркестри.  

Като част от рационализацията може да се посочи и началото на фабрично 
производство на инструмента, а също и внедряването на нови технологии и ма-
териали при направата му.

Тамбурата може да бъде съотнесена, макар и косвено, и към още един модер-
низационен стандарт – хармонизацията. Като единствен участник в оркестъра 
от народни инструменти, който може да изпълнява акордови последования, се 
оформя и една от основните му функции – акомпаниращата. Всъщност това му 
качество е целенасочено търсено и пряко свързано с аспект от модернизиране-
то му – по посока брой струни и начин на настройването им.

В ръцете на изпълнителите вече е един инструмент с подобрени и стандарти-
зирани конструктивни и акустични качества, като за него вече не важи с пълна 
сила твърдението: „Тонът на тамбурата е тих, нежен и краткотраен”, а по-скоро: 
„новата тамбура получи по-силен тон и в някои случаи се приближи до мандо-
лината” [Кауфман, �970]. 

И в този смисъл тамбурата, според мен, трябва да се разглежда не толкова 
като носител на традиция, свързана с предмодерната фолклорна музика, а по-
скоро като една от модернизационните прояви на същата тази музика през ми-
налия век, даваща възможност за развитие на тамбурджийското изкуство и за 
извеждането му в нова творческа посока и професионална сфера.
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Вместо заключение.
С особена сила в настоящия дискурс звучи констатацията на Цветана Хубено-

ва, че новото действа като спасител на старото, презареждайки, преформули-
райки и съживявайки го в традицията. Именно такава, според мен, е и ролята 
на модерната българска тамбура в съвремието ни – да вдъхне живот на старата 
инструментална традиция, за да можем всички ние – изпълнители и препода-
ватели, професионалисти и любители, да я съхраним и предадем на следващите 
поколения.
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КИРИЛ БЕЛЕжКов
За тракийското кавалджийско изпълнителство -  

ранните звукозаписи на Станил Паяков и Георги Кехайов 
от първата половина на XX век

В началото на 30-те години на XX век в България започват да навлизат чуж-
дестранни звукозаписни компании – „Favorit”, „Pathe”, „Columbia”, „London Record” 
и др. Те проявяват голям интерес към българския фолклор и затова реализират 
много записи на народни певци и инструменталисти. Едни от първите изпълни-
тели, осъществили записи, са певците Атанаска Тодорова, Мита Стойчева, Гуди 
Гудев, кавалджиите Станил Паяков, Георги Кехайов, Цвятко Благоев, фолклорни-
те групи „Бистришка четворка”, „Кореняшката група” и др.

Станил Паяков (�900-�979 г.) има издадени няколко плочи с тези звукозапис-
ни компании. „London Record” издава две плочи: в първата Ст. Паяков съпровож-
да на Ат. Тодорова на песните ”Яно, Янчице” и „Пуста съм Севда хвърлила”, а във 
втората – кавалджията изпълнява инструментален вариант на песните „Едно се 
конче продава” и „Ботю на Плевен”. С фабриката за грамофонни плочи  „Криста-
лъ” Ст. Паяков и Ат. Тодорова записват следните песни: „Ален божур”, „Шиленце”,  
„Грозданка дума Димитру”, „Аз съм ерген” и „Стаю комита отива”. Звукозаписното 
предприятие „Арфа” издава две плочи, в които Ст. Паяков изпълнява следните 
мелодии: „Димитър рано подрани”, „Богдане, влашки войвода”, „Станке ле, конак 
сайбийке” и „Шиленце, вакло байново”. Фабриката „Радиопром” осъществява за-
пис на две пиеси, изпълнени от Ст. Паяков – „Ируча стадо пасеше” и „Овчарска 
песен”.

Георги Кехайов (�904-�977г.) също има издадени плочи. Компанията „Pathe” 
записва и издава две мелодии, изпълнени от кавалджията – „Обесването на 
Васил Левски” и „Не бой се, Радо моме”. „Columbia” издава две плочи, в които Г. 
Кехайов изсвирва следните песни: „Димитър рано подрани”, „Я викни, Славке”, 
„Дойчо шилета пасеше” и „Станке, конак сайбийке”. С компанията „Polydor” ка-
валджията записва пиесата „Хороводна”.

Записите са осъществени в периода средата на 30-те – края на 40-те години. 
Звуковият носител е грамофонната плоча на 78 оборота. Тя е от т.н. краткосвире-
щи плочи и  може да съхранява около 3 минути запис на страна�.

В следващите редове ще бъдат представени и анализирани някои от изда-
дените на плочи безмензурни мелодии, изпълнени от Станил Паяков и Георги 

� Вж. Лозанка Пейчева, „Между Селото и Вселената”, Акад. изд. „Проф. М. Дринов”, София, 
2008г., стр.26�-262
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Кехайов2, защото както казват старите хора – „Майсторлъкът на музикантите е 
в бавните мелодии”.

Тази бeзмензурна мелодия, изсвирена от Ст. Паяков с кавал с основен тон ДО 
на първа октава, носи характерните белези на овчарските мелодии. Нотираният 
по-горе пример представлява първия дял, който се изпълнява в бавно темпо. 
Следва втори дял, който е кратка ръченица в умерено темпо, а третият дял е 
отново безмензурна мелодия в бавно темпо. Т.е. това произведение е в проста 
триделна форма (а-b-a�) с видоизменена реприза, а тази форма е характерна 
за овчарските мелодии3.  Друга отличителна черта на овчарските мелодии е на-
личието на специфични кратки мелодически построения (мотиви). Тези мотиви 
се повтарят неколкократно – обикновено 2-3 пъти, но може повторяемостта да 
достигне до 7-8 пъти. Конкретно в тази безмензурна мелодия, във втората фра-
за откриваме следния мотив: .

Между двата тона a2 Ст. Паяков използва „почукване”4. Мотивът е повторен 
още веднъж, но с малка промяна: .

Между двете повторения на мотива Станил Паяков използва първи пръст, т.е. 
той ги „отделя”, като отваря задния грифов отвор с палеца. В следващата фраза 
отново виждаме същия мотив, но транспониран малка терца нагоре: .

В този случай мотивът се повтаря три пъти: .

2 За улеснение при разчитането на нотния текст някои от орнаментите ще се изписват с цифри 
от � до 7, които показват кой пръст еднократно отваря и затваря съответния грифов отвор. С 
цифрата 8 ще се отбелязва  т.н. „втори гриф” на съответния тон, изключение прави тонът „си” 
на втора октава, който ще се изписва с 0. 

3 Вж. Любен Досев, „Буколическата музика в кавалджийското свирене”, Годишник на АМТИ, 
П-в, �995 г. 

4 „Почукване” -  акцентиращ тон, който се намира между два тона с еднаква височина. Този 
междинен тон  се изписва като къс форшлаг и отстои секунда (по-рядко терца) по-ниско 
спрямо главните тонове.
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Ст. Паяков отново използва „почукване” между първите два тона c3, след това 
- четвърти пръст, за да „отдели” мотивите един от друг, тази последователност се 
повтаря още веднъж и накрая завършва с „почукване”.

Друга безмензурна мелодия, изпълнена от Ст. Паяков с кавал с основен тон СИ 
бемол на малка октава, е „Димитър рано подрани”. Самото заглавие подсказва, 
че това е инструментален вариант на песен.

В тази мелодия не се откриват характерните за овчарските мелодии кратки 
мотиви. Това показва, че кавалджията се стреми да изпълни песента максимал-
но близо до първообраза, като спазва фразирането и дългите нотни стойности.

Георги Кехайов също свири тази безмензурна песен с кавал с основен тон СИ 
бемол на малка октава, при това в същата тоналност, така че може да се на-
прави сравнение между двамата кавалджии по отношение на орнаментиката, 
стиловите особености и импровизаторските умения.

На пръв поглед няма осезаеми разлики в мелодията и фразирането на две-
те изпълнения. Но в интерпретацията на Г. Кехайов се забелязва, че има една 
фраза повече (предпоследната фраза), т.е. вероятно кавалджията е чул песента 
в този вариант и така я е запомнил. По отношение на фразирането Ст. Паяков по-
често накъсва мелодията чрез език, докато Г. Кехайов свири през цялото време 
легато. При орнаментиката се откриват най-много разлики между двамата ка-
валджии. Да разгледаме например втората фраза:
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Имаме едни и същи тонове (d3, cis3, h2, a2), но разликата е в това кой пръст 
се изполва, за да се отделят един от друг. Ст. Паяков използва четвърти пръст 
между d3 и cis3 и cis3 и h2, а Г. Кехайов – съответно втори и четвърти пръст. 
В кавалджийската практика се е утвърдил вторият вариант, защото редуването 
на два различни пръста създава по-добро, по-разнообразно звуково усещане у 
слушателите. 

В третата фраза има разлики както в орнаментиката, така и в импровизатор-
ските умения на кавалджиите:

          
В този случай интерпретацията на Г. Кехайов е по-близо до оригиналната пе-

сен, докато Паяков показва майсторството си да импровизира. Станил раздро-
бява ритмически фразата и я обогатява с повече орнаменти, но запазва мело-
дичната линия: .  

Между cis3 и h2 той използва четвърти пръст. След това в мелодията има три 
поредни тона h2. Паяков може да използва един и същ орнамент между всеки 
от тоновете, но решава да разнообрази орнаментиката като „отделя” първото и 
второто h2 със седми пръст, а между второто и третото –   „почуква” с кутрето. При 
изпълнението на тази песен Г. Кехайов много често използва една специфична 
комбинация от пръсти. Когато в мелодичната линия има два поредни тона a2, 
той изпълнява първия тон с втори гриф, а втория – с нормална пръстовка:

   

Този маниер на изпълнение омекотява звучността и създава впечатление у 
слушателите, че се изпълнява един тон a2, а не два, както е в действителност. 
Ст. Паяков на същото място използва „почукване” между двата тона a2, което 
подчертава тяхното присъствие в мелодията. 

Друга безмензурна мелодия, изпълнена от Г. Кехайов отново с кавал с осно-
вен тон  СИ бемол на малка октава, е „Дойчо шилета пасеше”. Тази песен кавал-
джията изпълява в тоналност fis moll. Във времето, в което е свирил Кехайов, 
не са били много кавалджиите, които да свирят в тази тоналност. Смятало се, че 
е трудна и неудобна гама и е правило впечатление, когато някой свири в тази 
тоналност5.

5 Вж. Слав Драгански, „Кавалът свири, говори”, изд. Хр. Г. Данов, стр. 60



15�

„Дойчо шилета пасеше” спада към инструментално изпълняваните народни 
песни от овчарски тип6. Нотираният по-горе пример е първият дял и се изпъл-
нява в бавно темпо. Следва втори дял, който представлява Ръченица в умере-
но темпо и накрая – трети дял, който отново е безмензурна мелодия в бавно 
темпо. Т.е. пиесата е в проста триделна форма (a-b-a�) с видоизменета реприза. 
Още в първата фраза Кехайов изпълнява характерния за овчарските мелодии 
многократно повтарящ се мотив:  

Този мотив се повтаря пет пъти, като  всяко от повторенията кавалджията 
„отделя” с шести пръст. В този мотив тонът ais се изпълнява чрез втори гриф, 
който в случая представлява „кърма”7 на осмия грифов отвор. Характерен белег 
в свиренето на Кехайов е наличието на динамика. Още в самото начало на мело-
дията след всяко „почукване” на тона cis3 той започва да свири в тиха динамика 
и постепенно увеличава силата на звука. Друго, което прави впечатление в тази 
фраза, е нейната продължителност – 25 секунди. За да постигне тази дължина 
на фразата, кавалджията използва верижно дишане, наричано още прикрито 
дишане. По-нататък в мелодията Кехайов изпълнява може би най-характерния   
звуков ефект за овчарските мелодии – т.нар. „звънци”8  

6 Вж. Манол Тодоров, „За буколическата музика в българския инструментален фолклор”, сп. 
„Българска музика”, кн. �0, �973 г., стр. 39

7 Вж. Константин Шопов, „Похвати при изпълнение на българска народна музика”, изд. „Фор-
туна Прес”, Плевен, 2005 г., стр. 74

8 „Звънци” – наричани още „хлопки”, „сечене” и др., са звуков ефект, при който при свирене на 
един и същ тон, първият се изпълнява с нормалната пръстовка, а вторият – с втори гриф.
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В досега представените пиеси не беше обърнато внимание на един от най-
характерните компоненти на безмензурните мелодии – вибратото9. Скоростта, 
с която Ст. Паяков изпълнява вибратото, е по-голяма (6-7 движения на пръста в 
секунда), следователно движението на пръста не е толкова плавно и отклоне-
нието във височината на тона е по-осезаемо. При Г. Кехайов вибратото е малко 
по-бавно (4-5 движения на пръста в секунда) и съответно по-плавно. 

Освен Станил Паяков и Георги Кехайов има и други кавалджии, реализира-
ли записи по същото време. Това са: Христо Кондов, Генчо Колев-Кехаята, Иван 
Арсенов и др. Всички тези изпълнители от този период (30-те – 50-те години 
на XX век) са носители на чистия, автентичния фолклор, а той трябва да бъде 
съхранен. За тази цел трябва да се издирват, дешифрират и издават като нотен 
материал такива мелодии, за да се изпълняват от идващите поколения.

9 Вибратото при кавала се получава чрез плавно люлеене на пръста във вертикална посока. 
(Вж. Любен Досев, „Методическо ръководство за овладяване на орнаментиката в Южнотра-
кийския кавалджийски стил”, Пловдив, �994 г., стр. 8)
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СоФИЯ РУСЕвА
Двуредната стихомелодична строфа в  
българските народни хороводни песни 

/Родопи и Северозападна България/

Анализът на структурата и формата на народните песни се сблъсква с доста 
затруднения. Те произтичат от комплексния характер на обекта на изследването 
или взаимодействието между музикалното и поетично начало, обусловило син-
кретичната природа на народната песен. Термините, с които си служим на този 
етап, са понятия от смесено музикално-поетично равнище, въведени и изяснени 
от Тодор Джиджев.  

Терминът стихомелодична строфа е предложен от Тодор Джиджев през 60-те 
години на миналия век, за да обозначи връзката между стих и мелодия в бъл-
гарската народна песен при анализиране на формата на песента. Той  предлага 
още термините тонсричка /термин, обединяващ тона и сричката в едно/, тон-
сричкова група /част от музикалната строфа, отговаряща на „едно полустишие 
от текста или на една музикална фраза от мелодията”/ [3, стр. 9�], стихомело-
дичен ред /един ред от стихомелодичната строфа/, стихо-мелодична строфа. 
Мело-стих и мело-стрoфа са изпяти един или няколко стиха, като при последния 
мелодията каденцира и по този начин тя оформя строфи в целия поетичен текст, 
който по принцип не е със строфичен строеж.

Обект на изследване в настоящата статия са 405 двуредни народни хоро-
водни песни публикувани в сборниците „Народни песни от Тимок до Вит” /ТВ/ и 
„Народни песни от родопския край” /НПРК/. Решението да се разгледат именно 
двуредните песни бе съобразено с голямото разпространение на този вид сред 
хороводните песни като цяло и в частност - в двата сборника. Тодор Джиджев 
определя двуредната стихомелодична строфа като най-стабилна сред останали-
те структури, което ни навежда на мисълта, че тя би могла да служи като база за 
сравнение при по-нататъшни изследвания и анализи. 

От общо 295 броя хороводни песни в сборника „От Тимок до Вита”, 209 са с 
двуредна структура, което е  почти 7�%. Още по-категоричен е процентът на 
разпространение на двуредната структура в сборника „Народни песни от родоп-
ския край” – от общ брой 2�2 хороводни песни, �97 или около 92% са двуредни. 

Анализът на структурата на поетичния текст показа, че и в двата сборника 
най-широко приложение намира осмосричният стих и по-точно осмосричникът 
от вида 5+3. Това е съвсем логично, тъй като той е определян като „най-българ-
ския стих”, заради широкото му разпространие във всички райони и жанрове 
в страната. Срещат се по-малко на брой десетосричници, дванадесетосрични-
ци, шестосричници, седмосричници, комбинирани и хетерометрични стихове. 
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От �45-те осмосрични двуредни хороводни песни в ТВ, 83 са със структура 5+3. 
Останалите 62 са от вида 4+4. 

По-впечатляващо е съотношението  при родопските песни, при които от �53 
осмосричници �32 са от вида 5+3, а само 2� са с групиране на сричките 4+4. 

И в двата сборника се срещат примери, макар и малко на брой, за разшире-
ние на осмосричника с вметка. В ТВ разширението варира – от дву- до петсрич-
ни вметки, като най-много са песните с двусрично разширение. Трудно е да се 
определи закономерност в ситуирането  на вметките, тъй като те се появяват 
почти наравно като външни, а друг път като вътрешни разширения. Срещат се 
и осмосричници, чийто втори стих е рефрен. В по-голяма част от случаите той 
също е осмосричен, рядко по-малко или повече развит от основния стих. В 
сборника с песни от родопския край разширения на осмосричната структура се 
срещат сравнително рядко. При двуредните стихо-мелодични строфи вметката 
е почти винаги двусрична и се намира в края на първия стихомелодичен ред  
(5+3+2). Пример за така позиционирана вметка е песен № �480 от НПРК:

По отношение на метрума валидно и за двете фолклорни области е преобла-
даващото разпространение на двувременния метрум, макар и в различно съот-
ношение. Въпреки това в  „От Тимок до Вита” откриваме голямо метроритмично 
разнообразие – от двувременни /които са най-много – 95 на брой/ до комби-
нирани метрични групи и хетерометрични редици. Втори по разпространение е 
деветвременният метрум с четвърти дълъг дял, който срещаме в 55 песни.

Съпоставката със сборника „Народни песни от Родопския край” показва раз-
лична картина: от �97 двуредни хороводни песни двувременният метрум е при 
�94, т.е. почти �00 % са с този метричен показател.

За изохрония приемаме случаите, в които тонсричките са с еднаква продъл-
жителност във времето, т.е. с еднаква трайност. Изохрония в чистия й вид се 
среща рядко и то при песни със сравнително малък размер на стиха – шесто-
сричници и осмосричници. Пример за това е песен № 3780 от сборника  ТВ:
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Анализът на метроритъма показва, че в двата сборника съществуват разли-
ки в преобладаващия метроритмичен строеж. Най-разпространени в Североза-
падна България са песните с частично изохронен строеж или хетерохронен от 
първа степен, при които основната трайност на тонсричката се е нарушила. В 
пример № 3928 /ТВ/ нарушението се е породило от хемиолно удължение:

При други песни хетерохрония се е получила от разширяването на стиха чрез 
вметка или поради наличието на нарушения в основния стих.

Най-голям брой са песните в родопския край, които са с различни трайности 
на тонсричките или с напълно хетерохронен строеж, НПРК № �564:

Буквалното повторение, като един от принципите за изграждане на формата, 
наблюдаваме само при пет песни в от ТВ - № 3930:

Видоизменено повторение е сравнително често използван принцип. Първи-
те му прояви са в случаите, когато промяната е само в каденциращия момент. 
Следващата стъпка е ритмично или мелодично вариране в началото или среда-
та на втория стихомелодичен ред, № �645 /НПРК/:

При по-голяма част от песните се наблюдава производен контраст, т.е. втори-
ят стихомелодичен ред повтаря или доразвива елементи от първия.   Песен № 
3779 от ТВ е пример за това:
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Най-разпространени сред песните от Северозападна България  /ТВ/ са ква-
дратните построения, при които има количествено равенство и симетрия меж-
ду частите в цялото. Тодор Джиджев характеризира тези структури с понятието 
пълно мащабно равновесие /равнотрайност между стихомелодичните редици и 
тонсричковите групи/, ТВ № 3864:

Най-много са примерите като горния - изградени от осем такта, като всеки 
от двата осмосрични стиха, образуващи двуредната стихомелодична строфа, е 
разположен върху четири такта.  Те от своя страна се състоят от по две тонсрич-
кови групи. 

Прави впечатление, че такива квадратни построения срещаме при песни със 
структура на стиха и от двата типа на осмосричника - /4+4/ и /5+3/. Пример за 
осмосричник от вида 5+3 е песен № 38�2:

Квадратната структура и пълното мащабно равновесие са най-разпростране-
ни и сред осмосричните песни в деветвременен метрум. От общо 53 песни 49 
са с квадратна структура. Въпреки, че деветвременният метрум е наложил тон-
сричковите групи да бъдат от по един такт, това не променя пълното мащабно 
равновесие при тях. Пример за това е песен 3934 /ТВ/:

Най-разпространени сред осмосричниците от вида 5+3 в 2/4 от родопския 
край са структурите, които Тодор Джиджев окачествява с понятието „частично 
мащабно равновесие” - равенство или само между тонсричковите групи, или 
само между мелодичните редици – при родопските песни се среща равенство 
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само между стихомелодичните редици [3, стр. 98]. В родопския сборник най-мно-
го са примерите изградени от по десет такта, като всеки от осмосричниците за-
ема пет такта. Тонсричковите групи се състоят от по два и три такта и могат да 
бъдат подредени по два начина - 2+3+2+3 или 3+2+3+2. Пример за това е 
песента „Да знае мома да се не жени” /НПРК �504/, в която тонсричковите групи 
са разпределени 3+2+3+2.

Въпреки многото общи белези в структурното изграждане на двуредните 
стихо-мелодични строфи между двете фолклорни области, в Родопската област 
масово явление е т.нар. „частично мащабно равновесие”, докато в Северозапад-
на България убедително се налага квадратната структура, характерна с пълно 
мащабно равновесие.

изПоЛзВаНа Литература:
1. Джуджев, Стоян - Българска народна музика. том 2 -  „Музика”, С., 1975 г.;
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3. Джиджев, тодор – Проблеми на метроритъма и структурата на песенния 

фолклор. БАН, С., 1981.
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ския край” – С., БАН – 1970 г.
5. Стоин, Васил – Сборник „Народни песни от Тимок до Вита” – С., БАН – 1928 г.



1�4

ас. д-р РАдА СЛАвИНСКА
Безмензурната проблематика на  

мануалното претворяване

Проблемът за мануалното претворяване на безмензурните песни продължа-
ва да е “тера-инкогнита” в методичните единици на обучението по дирижиране. 
Десетилетия, след като явлението “Народни хорове и ансамбли” стана най-масо-
вото� културно, музикално и артистично събитие на близката ни история, десети-
летия след като стотици безмензурни песни бяха претворени и досега се претво-
ряват на сцена, педагогическата наука няма единна, оповестена и публикувана 
позиция относно мануалното претворяване на безмензурната проблематика. В 
ръцете на педагозите остава индивидуалната интерпретация на изискванията 
към реализацията на тази представителна част от обработените български на-
родни песни – спецификата в разчитане на условността на изписване на тези 
произведения, систематизирането на повторяемите елементи, конкретизиране-
то на различията в еднакво изписаните орнаменти, избистрянето на мелодийна-
та стилизирана2 конструкция с нейните опорни елементи и мн. др.

Условността на безмензурната хорова песен по отношение на бързина, на ук-
рашения, а понякога дори и на мелодическа линия чрез неизписани, но подраз-
биращи се форшлази, глисанди или пък на неизписани предявяващи се тонове, 
поражда редица проблеми в осмислянето и мануалното претворяване на пар-
титурата. В хоровата безмензурна песен бързината на изпълнение, подредбата 
на хармоническата тъкан, имитационните елементи в съпровождащите гласове 
или контрамелодиите са подчинени изцяло на основната мелодия, затова ней-
ното изясняване е основна предпоставка за истинен прочит на творбата.

Според Манол Тодоров безмензурните песни са “...народни песни, които се 
пеят с голяма свобода, чести фермати и богата орнаментика и не са подчине-
ни на определен метрум...3”. Това тезисно, но добре формулирано определение, 
конкретизира и проблематиката на хоровите произведения, създадени върху 
безмензурни образци и насочва вниманието върху основните пунктове, които 
затрудняват обучаващите се диригенти в показа на мелодията на тези песни: 

1. Липса на метрум – диригентските движения трябва да са с различна 
скорост и това да бъде търсено съзнателно и целенасочено. Всяко неволно 
уеднаквяване на скоростта води до усещане за метричност и следва да бъде 

� Делирадев, Ив. – Проблеми на репертоара на народните хорове, дисертационен труд, Плов-
див, 2000, с. �27; Кауфман, Д. – Мистерията на българското многогласие, Акт Мюзик, Плов-
див, �998, с. �29-�3�

2 Станилова, Св. – “Вокално-изпълнителските способности на народния певец – формиране и 
развитие”, дисертационен труд, Пловдив, 2003, с.�34

3 Четриков, Св. – Музикален терминологичен речник, изд. “Музика”, С., �979, с. 43
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култивирано чрез продължително слухово възприемане на безмензурни об-
разци и преодолявано с усилие на волята. Липсата на метрична организация 
в песните ликвидира възможността от използване на различни диригентски 
схеми, тъй като това би означавало диригентът да обедини метрично даден 
отрязък от песента и да създаде усещане за метрична организация (на силни и 
слаби времена) – организация, напълно чужда на природата на автентичната 
безмензурна песен. 

2. Чести фермати – разпяванията в безмензурните песни са върху опорни-
те тонове. В метрично организираната музика ферматите са художествено сред-
ство за фокусиране на вниманието върху даден детайл посредством нарушение 
на пулсацията и равномерността. В този смисъл в безмензурните песни не се 
говори за традиционните фермати, а за разпяване върху определени тонове 
според индивидуалната естетика на изпълнителя и утвърдените диалектни тра-
диции. Затова трудно се говори за фермата. По-коректният изказ в обучението 
по дирижиране би бил тези тонове да бъдат показвани с техниката на поставяне 
на фермата, а да се тълкуват като тонове със свободна продължителност, съо-
бразена не с нотната стойност, а с мястото в общата мелодическа конструкция 
и свободното тълкуване на тоновата трайност като тон с непропорционална на 
останалите тонови трайности продължителност.

3. Богата орнаментика – изключителното изобилие от орнаменти в без-
мензурните песни е между най-сложните за показ и уеднаквяване изисквания 
към диригента. Този проблем предопределя пределно конкретизиране на всеки 
детайл и контролирането на бързината на всяко украшение, което поражда не-
прекъсната промяна на скоростта на движение и висок процент на предвари-
телните уточнения относно броя на нотните стойности, включени в един дири-
гентски мах. Удобен пример е групетото, което често в хороводните песни заема 
цяло тактово време4. Като техника на вокално изпълнение в безмензурните 
песни то се изпълнява по същия начин, но бързината му не е пропорционал-
но съотносима към останалите нотни стойности. Това означава, че скоростта на 
изпълнението му зависи от диригента, а не от инвенцията на певеца. Подобна е 
проблематиката в реализиране на повечето украшения. Колкото по-разгърнати 
(вокализация в истинския смисъл на думата) са те – различни видове тресене, 
рулади, каскади – толкова по-уточнен и детайлен се налага да бъде диригент-
ският показ. Практиката в изпълнение на безмензурни песни е доказала, че 
почти невъзможно е певчески да се обединят украшения с повече от 5 тона (по-
сложни от групето) в рамките на един диригентски мах.

4 Кушлева, А. – Звукоизвличане и орнаментика при народното пеене. Методи за тяхното 
овладяване”, дисертационен труд, Пловдив, �996, с. �35
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4. Голяма свобода на изпълнение – автентичната безмензурна песен “...
рядко се изпълнява от народния певец два пъти по един и същ начин..5”. Тази 
нейна специфика поражда множество тълкования в диригентския показ. Опо-
средственото музициране на диригента – чрез хоровия “инструмент” – означа-
ва, че свободата на изпълнителя е ограничена в рамките на уточнените предва-
рително детайли и в груповото изпълнение на пиеси с безмензурна организация 
свободата на изпълнение може да бъде прерогатив само и единствено на дири-
гента –  лицето, на което са вменени правата да обедини, ръководи и моделира 
общото усещане за свободно изпълнение на колектива.

В творческите си търсения диригентите на народни състави достигат до раз-
лични интерпретации на безмензурните песни, но пред обучаващия се диригент 
интерпретационната проблематика е вторична. Тя е следствие от прецизния и 
конкретизиран мануален показ най-вече на мелодийната същност на песните. 
Едва тогава се достига възможността за “творческо изпълнение ... с вложено 
лично тълкуване6”, каквато е същината на интерпретацията. 

Изясняването на елементите на мелодията и начина на тяхното обединяване, 
контролиране и подготвяне на едновременност на изпълнението й чрез дири-
гентските жестове лежи в основата на един по-висш етап от развитието на обу-
чаващите се диригенти. В световната диригентска и педагогическа практика има 
утвърдени модели на обучение относно мануалния показ на основните музи-
кални елементи – темпо, динамика, щрихи, метрична и ритмична организация. 
Изкуството на ръководене на музициращи колективи е изминало хилядолетен 
път на развитие, за да доведе до система от унифицирани, ясно разбираеми и 
логически обосновани жестове, заимствани от човешката жестикулация и мак-
симално лишени от двусмисленост при възприемане. Система, която съчетана 
с диригентския лицеизраз, поведение и харизматичност, се превръща в универ-
сален език без думи, понятен в целия свят. 

В този език метричната организация на музикалната тъкан се претворява 
чрез диригентските схеми, темпото – чрез бързината на движенията, дина-
миката – чрез тяхната амплитуда, щрихите – чрез различията в плавността на 
жестовете, ритъмът – чрез разделяне на функциите на двете ръце или промени 
в интензитета на равномерността. Базирайки се на основните понятия в жести-
кулативния език, обхващащи както фундамента (метрична и ритмична орга-
низация), така и надстройката (темпо, динамика, щрихи, характер, стил и др.), 
посредством огромно многообразие от съчетания и нюанси, диригентът претво-
рява написаното в партитурата и влага своя индивидуален прочит.

5 Джуджев, Ст. – Българска народна музика, изд. “Музика”, С., �975, с. �45
6 Пашова, Г., Наймушин, Б., Велева. Б. – “Речник на чуждите думи в българския език”, изд. 

Хермес, С., 200�, стр. 23�
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Безмензурните песни се дирижират и моделират чрез същия този език, но 
имат своята специфика, определяща ги като една обособена група – те са мно-
гогласни варианти на утвърдена в народното творчество практика на свободно 
музициране. Начинът на автентичното изпълнение е следствие на диалектната 
специфика и индивидуалното изпълнителско майсторство. Докосвайки се до 
подобни песни диригентът първоначално си изяснява всички компоненти на 
мелодията и системата от знаци, чрез които да я реализира и след това прис-
тъпва към обхващане на останалите елементи от хоровата тъкан. Основната 
грижа при претворяване на партитурата е показът на хармоничния пласт да не 
променя пропорциите в мелодичния. В този показ два базисни компонента на 
универсалния “диригентски език” са неприложими – това са диригентските схе-
ми, обрисуващи метричната организация на музиката и темпото като функция 
на метрично (равномерно) организираната скорост.

В безмензурните песни с термина “темпо”, синоним на скорост, се определя 
бързината на изпълнение на украшенията – спокойни, бавни, бързи, умерени. 
Наложилите се темпови определения са бавно, свободно, ad libitum, rubato. Те по 
никакъв начин не подсказват скоростта на изпълнение на отделните елементи, 
а само указателно ориентират за качествената отлика от метрично организира-
ните партитури. Затова и при безмензурните песни не се говори за темпо, а за 
времетраене. Интерпретациите се отличават или по общата продължителност 
на изпълнението (скорост, темпо) или по различна съотносимост между момен-
тите на застой (опорните тонове, ферматите) и движение (украшения). И ако 
“темпото” все пак зависи от емоционалното състояние на диригента, то начинът 
на организация и на структуриране на движението и покоя в мелодическата ли-
ния на безмензурните песни е следствие на дългогодишно обучение на усет към 
тези песни. Именно това ги прави толкова трудни за мануално претворяване. 
Неизградилият подобен усет диригент може да покаже съвършено всеки детайл 
и въпреки всичко да няма песен.
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НИКоЛАй ГУРБАНов
“Трънке, Тудорке, черна чирешо” на Красимир Кюркчийски 

през призмата на обучението по  
дирижиране на народни състави

За да бъде претворена една хорова партитура, диригентът предварително 
трябва да осмисли в детайли структурата на песента и нейните компоненти. 
Пътят преминава през изясняване на хорово-певческите и мануални проблеми, 
стиловите особености на епохата, пречупени през конкретния композиционен 
почерк и изграждането на собствена позиция по отношение на предполагаемата 
интерпретация. Едва тогава той може да пристъпи към реализация на творбата. 
Първите стъпки на начинаещия диригент в обучението по дирижиране в Бъл-
гария минават през претворяване на хоровите произведения от клавир. Макар 
и слуховите усещания спрямо истинския хор да са твърде различни, основните 
етапи в подготовката на партитурата са еднакви.

Между натрупания репертоар през първата година от обучението ми по ди-
рижиране на народни състави песента “Трънке, Тодорке, черна чирешо” на Кра-
симир Кюркчийски предизвика у мен истинско желание да я претворя с реален 
фолклорен състав. Анализът, който представям, е своеобразен първи опит да 
обмисля и теоретично да систематизирам компонентите на една хорова пар-
титура във формално-структурен и идейно-естетически план. Писменото съз-
даване на теоретичен анализ провокира заостряне на вниманието към иначе 
лесни за подценяване детайли, като например диапазона на отделните партии 
или лада на автентичния първообраз. Подобно предварително обмисляне на 
различните компоненти би спестило репетиционно време и би ни насочило към 
най-рационалния начин за преодоляване на проблеми от различно естество в 
пряката ни работа с хоровия колектив – време за разчитане, регистрово удоб-
ство, избягване на интонационни проблеми и др.

Композиторът Красимир Кюркчийски е един от най-забележителните българ-
ски творци на XX-ти век. Неговият уникален почерк се корени основно в тясната 
връзка с българската народна вокална и инструментална музика. 

За разлика от много автори на аранжименти на български народни песни, ко-
ито не създават собствена музика, Кюркчийски е и утвърден композитор. Това 
се доказва със сътворените от него опери и балети, симфонии, концерти, вокал-
но-инструментални произведения, филмова музика и мн. др. В дългия списък 
от негови произведения се нареждат и десетките обработки на народни песни 
(според Рада Славинска� над �30, от които ��7 публикувани).

� Славинска, Р. – “Песните на Красимир Кюркчийски за народен хор – специфика и значимост”, 
дисертационен труд, Пловдив, 20�2
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Освен таланта, който притежава, Кюркчийски е и високо образован музикант. 
Завършил композиция в БДК, в класа на проф. Панчо Владигеров, след това спе-
циализирал в Московската консерватория в класа на Дмитрий Шостакович, сред 
творците в жанра на обработката Кюркчийски се отличава със сериозното си 
академично образование. Дългогодишният му практически опит като диригент 
на оркестъра на Държавния ансамбъл за народни песни и танци и Ансамбъла за 
народни песни към Комитета за радио и телевизия, спечелената популярност и 
утвърждаване на “Мистерията на българските гласове”, наградите за компози-
ции, всички тези достигнати върхове още повече утвърждават името му като 
синоним на новатор.

Песента „Трънке, Тудорке, черна чирешо” е една от многобройните  обработки 
за акапелен народен хор на Красимир Кюркчийски. Автентичният първообраз 
от Шоплука, запазен и в обработката, е в най-често срещаната разновидност на 
единадесетвременния метрум, а именно – вида “д” – сложен, неравноделен, 
петделен, с тривременен дял, симетрично ограден от двувременни. Петделният 
метрум, съчетан с умерено бързото темпо на песента, предопределя използва-
нето на диригентската схема на 5. Всеки мах от тази схема показва един дял, а не 
едно метрично време, както е например в простите метруми. По тази причина 
третият мах обхваща 3 метрични времена за разлика от останалите махове и 
скоростта на движението се намалява пропорционално.

На пръв поглед тоналността, в която композиторът е обработил песента, е „ла 
минор”, тъй като няма поставени арматурни знаци. Наличието на алтеровани 
степени в хармонизираните дялове - „си бемол”, „ла бемол”, „ми бемол” и „ре 
бемол”, а в кодата и „фа диез” – говори за това, че композиторът мисли в опре-
делена хармония, която не указва чрез арматурни знаци. Това е част от общия 
почерк на Красимир Кюркчийски.

Реално амбитусът на първообраза и по-специално липсата на VI-та степен не 
позволяват да се прецизира дали става дума за натурален минор или за дорий-
ски лад, но явно се наблюдава дорийски (минорен) долен тетрахорд, а моду-
лацията чиста кварта нагоре във втори дял, съчетана с частични хроматични 
поредици в съпровождащите гласове, попълват общия хроматичен звукоред на 
песента – явление, типично за Кюркчийски, отбелязано и разгледано най-вече в 
трудовете на Киприана Беливанова2 и Рада Славинска3.

2 Беливанова, К. – “Симфоничното творчество на българските композитори от третото поко-
ление”/ Хлебаров, Ив. – Киприана Беливанова. Изследвания. Критика. Публицистика; Арт-
кооп, С., 2002, стр. �37; Друмева, К. – “Фолклор и съвременно музикално мислене (наблю-
дения върху музикалния език на Красимир Кюркчийски”, сп. “Българска музика”, кн.2, �969

3 Славинска, Р. – “Песните на Красимир Кюркчийски за народен хор – специфика и значимост”, 
дисертационен труд, Пловдив, 20�2
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Тоникалното слухово усещане в песента се променя както следва:
- в края на първия дял (там където солистката завършва на тона ре�), се из-

гражда слухово усещане за минорен лад от ре;
- вторият дял представлява хармонизиран вариант на непроменена мело-

дия, осмислена като част от мажорен лад с друга тоникална основа – от сол;
- третият дял е пренесен секвенционно ч.4 нагоре;
- кодата, като единствен изцяло авторски елемент на формата, обединява 

различните тоникални и теситурни проявления. Това се проявява чрез използ-
ване на четиригласна фактура и обхващане на цялостния амбитус на творбата 
посредством двупосочно теситурно разгръщане. 

Кодата се явява естествен динамически връх в стъпаловидното изграждане 
на динамиката в трите дяла. Финалният акорд на песента обхваща тоновете ре�, 
ми�, фа#�, ла�, което представлява ре-мажорен квинтакорд с добавен тон - че-
тиризвучие с устойчива функция, тъй като реално съзнанието на слушателя не 
търси разрешение на акорда. Финалният мажорен квинтакорд с добавена втора 
степен е споменат и в дисертационния труд на Рада Славинска като любим похват 
на композитора: “...този акорд се превръща в своеобразна “запазена марка” на 
композитора, тъй като се среща в една пета (�9.6%) от изследваните песни...4”.

Амбитусът на обработката на песента е ч.�2 (сол-ре2). Независимо от високата 
теситура на първи глас в трети дял на песента, общото усещане е за обмислена от-
към “гласов комфорт” партитура. Всеки глас пее в сравнително удобен регистър, 
което облекчава диригентското претворяване както в репетиционната дейност, 
така и за концертна реализация. Разгръщането на хоровия диапазон най-вече 
в кулминацията на творбата (третия дял) и в кодата не поражда интонационни 
проблеми или проблеми, засягащи звуковата емисия, защото композиторът е 
съчетал това двупосочно разгръщане с динамическо нарастване. По този начин 
Кюркчийски е предотвратил чисто физиологичните затруднения на певческия 
процес при народните певици, получаващи се от комбинация на висок регистър 
и изискване от звукоизвличане в тиха динамика.

Песента е в куплетна форма с изразена триделност, с кода. Наблюдават се три 
проявления на вариантност на автентичния първообраз. Поради липсата на нов 
тематичен материал песента не би могла да се определи като проста триделна от 
типа “a – b – c”, а по-скоро като разновидност на вариантните форми с наимено-
вание на дяловете “а – а� – а2”. Първият дял представлява едногласно предста-
вяне на автентичния първообраз, вторият дял – тригласна хармонизация върху 
различна тоникална основа, а третият дял – секвенционно пренасяне на втория 
дял на възходяща чиста кварта. 

Определянето на дяловете е пряко свързано с диригентската проблемати-
ка, защото това са най-логичните места за дъхове или цезури. Не се създава 

4 пак там, с. �55
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необходимост между дяловете в тази кратка песен да се правят цезури. Нито 
текстът, нито мелодическата линия провокират това. Дъховете обаче се нала-
гат по естествен начин, защото всеки дял е цялостно мелодическо излагане на 
автентичния период. Цезури биха могли да се направят между двата куплета и 
при прехода от втори куплет към кода. Преди кодата това е особено подходящо, 
защото кодата се явява обединяващ структурен елемент и цезурата подчертава 
нейната функция.

Динамически песента се изгражда в естествена възходяща градация, предиз-
викана от натрупването на гласове и от теситурното разгръщане. В мануалния 
показ това довежда до разширяване амплитудата на диригентския жест и мак-
симално освобождаване на движенията, съчетано с подчертано легатен щрих 
– движения, трудни за постигане в бързо темпо и неравноделен метрум. 

Първият дял се изпълнява от солистка. Без да е указана нейната принадлеж-
ност към определена хорова партия, диапазонът на солото би бил удобен теси-
турно за солистка, избрана между хористките от високите гласове. Във втория 
дял се включва тригласен женски народен хор, като мелодията е в първи глас, а 
останалите два гласа акомпанират на първия. В трети дял наблюдаваме секвен-
ционно пренасяне на втори дял в по-висок регистър за всички гласове, което 
довежда до естествено ново динамическо стъпало и по-напрегнато звукоизвли-
чане. Между третия дял и връщането към втори куплет би могло да се направи 
генерална пауза, което допълнително да разнообрази песента в художествено 
отношение.

Темпото на песента е указано като “бързичко”. Бързите темпа са типични за 
метричните песни в Средна Западна България и изобщо за закачливите, хумо-
ристични песни в цялата страна. Няма посочени темпови отклонения. Въпре-
ки липсата на указания, в интерпретацията си диригентът може да си позволи 
ritardando в края на трети дял и в края на кодата. И двете места рамкират завър-
шени музикални построения и биха били логични и очаквани.

Динамичен план на песента, освен типичното за Красимир Кюркчийски съ-
поставяне на форте пиано в кодата, не е публикуван. Закачливият характер и 
общата големина на партитурата не предполагат търсене на множество дина-
мични нюанси. Въпреки това естествената възходяща динамика на развитие се 
предопределя от композиционното решение или това е динамика, постигната 
по естествен път – чрез натрупване на гласове и чрез по–висока теситура. Со-
листката запява тихо (дял „а”), хорът в удобна теситура (дял „а�”) – средно силно, 
след това хорът във висока теситура (дял „а2”), звучащ по-силно от предшества-
щите го два дяла и кодата, която е указано да се изпълнява най–силно.

От гледна точка на мануалния показ, могат да се използват три различни схе-
ми за дирижирането на песента – схема на пет, комбинирана схема на 3+2 и схе-
ма на три. Схемата на пет е съобразена с бързината на темпото, от гледна точка 
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на това, да не се появят нежелани отклонения (най-често забавяне). С всеки мах 
от схемата на пет се показва по един дял от неравноделния петделен метрум 
и по този начин максимално лесно се контролира темпото. Възможно е да се 
приложи и комбинирана схема 3+2, която по същество е вариант на схема на 
пет. Макар и често използвана при дирижиране на ��/8 и ��/�6, всъщност с нея 
се показва устойчива хетерометрична редица 7+4. В комбинираната схема има 
наличие на две първи времена и леко се променя тежестта на относително сил-
ното време в единадесетвременния метрум. Третата схема, с която би могла да 
се дирижира песента „Трънке, Тудорке, черна чирешо” е схемата на три. Послед-
ната най–много би улеснила диригента в търсенето на легатен жест и лекота на 
изпълнение. Според мен е по-добре да не се започва с нея преди заявяването на 
метроритмичната пулсация, а да се приложи поне след втория дял, с цел по–ста-
билно метрично въвеждане в творбата.

Песента “Трънке, Тудорке, черна чирешо” е една от много харесваните песни 
на Красимир Кюркчийски. Относителната лекота и изчистеност на фактурата я 
определят като възможна за изпълнение и от самодейни фолклорни състави с 
по-скромни технически и гласови възможности. 

Името на Кюркчийски се свързва с някои от най-трудните и представи-
телни обработки за народни хорове като “Калиманку, Денку”, “Янкин брат”, 
“Злато моме” и мн. др., но и в неговото творчество могат да се срещнат 
по-олекотени фактурно и хармонически творби, каквато е анализираната 
песен.
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АЛИЯ САхЛ хАНСЕ
Ескизен аналитичен поглед върху  

„Не бързай, Слънчо” на Стефан Кънев

Стефан Кънев е сред най-големите имена на композитори от съвременната 
история на обработения български музикален фолклор. Роден е на 20 юли �930г. 
в София, в семейство на интелектуалци. Вече юноша, Стефан Кънев започва да 
взема уроци по пеене. През �949г. е приет във Вокалния факултет на Държавна-
та консерватория. Изучава хармония при проф. Парашкев Хаджиев, композиция 
при проф. Веселин Стоянов, музикален анализ при проф. Марин Големинов и на-
родна музика при проф. Стоян Джуджев.  

Автор е на над 5000 обработки на мелодии за вокални, инструментални и 
вокално-инструментални формации. Предпочитанията му са предимно към ро-
допските и добруджанските народни песни. Стефан Кънев пише едни от най-ху-
бавите си песни за ансамблите – „Добруджа” в Добрич, Северняшкия Ансамбъл 
в Плевен, Родопския Ансамбъл в Смолян и Ансамбъл „Пирин” – Благоевград, 
като едновременно е и консултант на тези състави. Основател е на Алжирския 
ансамбъл за народни песни и танци в Алжир. От репертоара на тези ансамбли 
като емблематични за Стефан Кънев са: „Песен за Добруджа”, „Помамил Иван 
стадото”, „Оплакала се гората”, ”Мари Тудоро, дженлатска дощеро”, „Листни са 
горо”, ”Фати са моме на хоро” и много други. 

Може би най-известните песни за народен хор на Стефан Кънев са “Тръгнала е 
малка мома”, получила световна известност в изпълнението на трио “Българка”, 
“Прочу се мома Неделя” - изпълнявана на стотици концерти по всички континенти 
от “Мистерия на българските гласове”, “Я подай, Тойне, витите гривни” и “Не бър-
зай, Слънчо”, влезли в репертоара на десетки хорови състави от цялата страна.

Стефан Кънев прави обработки за оркестъра на БНР и на някои от най-впечат-
ляващите инструментални мелодии на Атанас Вълчев, Костадин Варимезов, Стоян 
Величков – „Елховско хоро”, ”Главанско хоро”, ”Тракийски напеви”, Родопска поема 
„Рожен”, „Орфей и Родопа”, ”Трите пъти”, „Увалийско хоро”. Двете хитови песни за 
солист и народен оркестър на Пенка Павлова и Соня Кънчева – „Злато моме, Злато 
джанъм” и „Янкин брат” също са в обработка на твореца Стефан Кънев. „Големият 
композитор си отиде от този свят на 22 декември �99�г. Имаше още много музика 
в душата си, която не написа, но и това, което остави, е непреходно” – казва него-
вата съпруга, известната странджанска певица Калинка Згурова.

През 2002 г. в София се сфомира камерен фолклорен състав на негово име 
– „Стефан Кънев” с диригент д-р Михаил Букурещлиев – известен български 
фолклорист, диригент и композитор, задълбочен изследовател на българския 
детски музикален фолклор. Традиционно формацията включва в репертоара си 
обработени народни песни от Стефан Кънев. Концертите на този състав се при-
емат с повишен интерес от културната общественост на България.
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Песента „Не бързай, Слънчо” е авторска песен на композитора Стефан Кънев 
по текст на известния фолклорист и изследовател Николай Кауфман. “Тази песен 
е един от първите хитове в концертната програма на народния хор на ансамбъла 
“Пирин” и на най-изтъкнатите народни хорове – участници в националните фес-
тивали през 60-те и 70-те години.”� Сред изпълнителите на песента се нарежда 
дори българската поп-рок група ФСБ.

„Не бързай, Слънчо” е изключително лирична песен с любовна тематика. Въ-
преки реалната звучност на песента в ми минор, шестата повишена степен, указа-
на в арматурата, говори за нагласата на композитора към дорийски лад. Песента 
е в размер 8/8 и се изпълнява в бавно темпо и в щрих legato. Текстът и мелодията 
са в абсолютен синхрон, обогатен с нежни динамични нюанси. Кулминационният 
момент в песента се появява в началото на втория дял и е подчертан с тембров 
контраст между високи и ниски гласове. В този дял на песента мелодията е раз-
пределена между алти и сопрани. Композиторът явно „...има предпочитания към 
алтовата звучност...”2 и често в песните му партията на алтите е натоварена с изна-
сяне на мелодичната тежест. Пренасянето на мелодията от алти към сопрани във 
втория дял обогатява темброво цялостното изграждане на песента.

Песента е създадена за тригласен женски народен хор. Хоровият амбитус е от 
ми на малка до си на първа октава и високите гласове звучат в най-удобната за 
тях теситура. Афинитетът на композитора към алтите се доказва от амбитуса на 
трети глас, който е разгърнат до децима. 

Творбата е в проста двуделна форма. Първият дял е съставен от две полуиз-
речения, като второто е повторение на мелодията, и развитието е реализирано 
в динамичен и хармоничен план. Във втори дял се появява нова мелодична ли-
ния, като се запазва легатния щрих и мекотата на изказа. Контрастът се създава 
единствено в темброво отношение. Второто полуизречение на втори дял мело-
дически и хармонически е буквално повторение на първото, указано чрез знаци 
за повторение, но с различен текст. 

Песента не създава особени мануални затруднения, но мекотата на легатния 
щрих, съчетан с особеното равновесие, характерно за размер 8/8, все пак е пре-
дизвикателство пред начинаещия диригент.

„Не бързай, Слънчо” е една от изпълняваните и много харесвани песни на 
Стефан Кънев. „Кристално ясна форма, без външни ефекти, логична хармония, 
отлично гласоводене – такива са произведенията на този наш майстор. Дори в 
авторските му песни – като например „Не бързай, Слънчо” по текст на Николай 
Кауфман – до такава степен е запазен стилът на народния певец, че човек никога 
не би подозрял, че това не е народен оригинал.”3 Тази песен е скъп дар към съ-
кровищницата на българската музикална култура.

� Делирадев, Ив. – “Проблеми на репертоара на народните хорове”, хабилитационен труд, 
Пловдив, 2000, с. �7

2 Славинска, Р. – „Песните на Красимир Кюркчийски за народен хор – специфика и значимост”; 
дисертационен труд; Пловдив, 20�2г.; стр. 344

3 Грозева, В. – „Композиторът Стефан Кънев”; изд. ЕФ „Кънев – Калинка Згурова”; �993г.; стр. 55
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доц. д-р ЗоРА ЯНАКИЕвА
Проблеми на педагогическата практика по  

изобразително изкуство в магистърска програма

Във висшето училище учебната дисциплина Педагогическа практика в клас 
има определено място и значение, във връзка с професионалната научнотео-
ретична и практическа подготовка на студентите и тяхната реализация като ху-
дожници-педагози. Ролята на бъдещия преподавател е да отговаря на социал-
ните потребности и изсквания, методически да планира, организира и ръководи 
учебно-възпитателния процес по Изобразително изкуство в средното общоо-
бразователно училище.

Специалността „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ в  
АМТИИ – магистърска програма дава възможност за повишаване на квалифи-
кацията на дипломираните учители бакалаври, чрез надграждане на знанията 
и уменията от педагогическата теория и практика, посредством преподаване на 
специализирани уроци в профилираните паралелки на гимназиалния етап. Обу-
чението се осъществява индивидуално през втори и трети семестър в базовото 
училище „Св. Св. Кирил и Методий”. Оценяването по Педагогическа практика в 
клас се извършва с изпит през трети семестър, като се вземат под внимание ре-
зултатите от текущите проверки през двата семестъра, активното, съзнателно и 
мотивирано отношение на студентите през целия период на обучение, умението 
за събеседване, конфериране и научна защита на урок. В процеса на конфери-
ране стажантите защитават собствена педагогическа позиция за избор и разра-
ботване на дидактически стратегиги и технологии на преподаване, с оглед на те-
мата, целите и учебното съдържание на урока, художествено-изобразителните 
умения, психологическите и възрастовите възможности на учениците.

За разлика от бакалавърската програма, където студентите се обучават да 
планират, организират и ръководят учебно-възпитателен процес с ученици от 
прогимназиалния етап 5-8 клас, и хорариум един-два часа седмично за отдел-
ните възрасти, в магистърската степен обучението по Педагогическа практика 
е надграждащо и се провежда в гимназиалния етап 9-�2 клас. Подготовката на 
учениците се диференцира на: задължителна, задължителноизбираема и про-
филирана, като за последните два типа –  седмичната натовареност е от три до 
пет часа. 

Предвид специализираното обучение и възрастта на гимназистите, учеб-
ното съдържание се различава съществено по тематичен обхват и проблема-
тика в сравнение с предишните класове. Главните различия се отнасят: до по-
задълбоченото усвояване на знанията и уменията, тяхното систематизиране и 
обобщаване, повишаване на изискванията към формиране на естетическата и 
художествената култура на учениците.  „Учебните проблеми и задачи за отде-
ните класове са степенувани според дидактическия принцип за постепенно ус-
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ложняване. Тяхното развитие се обуславя от предходната образователна степен 
и етапи“ [4, стр. 49]. Профилирането е в две посоки: по учебно съдържание и по 
интереси, а учебното съдържание е разпределено в две образователни рав-
нища: първо и второ, които са задължителни за профилираната подготовка, с 
възможности за творческо прилагане на учебната програма. „Профилираната 
подготовка не е професионална подготовка. Тя е част от цялостната система на 
обучението по Изобразително изкуство в общообразователното училище“ [пак 
там, стр.6�]. Затова не се допуска тясно специализиране само в един вид или жанр 
изкуства и работа с конкретни материали и техники, като се изключват остана-
лите в учебния процес. Знанията и уменията се надграждат, по отношение на 
теорията и историята на изобразителното изкуство и художествената практика.  
Освен това, според интересите на учениците и условията в училище, обучението 
се осъществява в „организационната форма“ Изобразително студио, с възмож-
ност гимназистите да избират една от трите му разновидности: студио за изящ-
ни изкуства, студио за приложни изкуства, студио дизайн. Тези различия спрямо 
предходната възраст се отразяват съществено на подготовката на стажантите за 
планиране и провеждане на урок, чрез завишаване на изискванията в процеса 
на преподаване, с оглед на обема, характера и спецификата на теоретичната ин-
формация, нейното художествено и философско интерпретиране, усложняване 
на дидактическите показатели за изпълнение на учебно-изобразителните за-
дачи, като се набляга на креативните и оригинални идеи в творческия процес, 
визуализирани в подходяща художествено–пластична форма.  

В сравнение с прогимназиaлния етап, равнището на познавателните възмож-
ности и на художествено-изобразителните умения на гимназистите е по-високо, 
тъй като имат изградени базови знания и умения от предходния училищен пе-
риод, което улеснява „разкриването и задълбочаването на нова проблематика и 
ново равнище в трите области: възприемане на действителността, възприема-
не на изкуството и практическа дейност“ [пак там,стр.40].

Изложението на учебното съдържание с мултимедийни технологии, показва 
доколко стажантите са усвоили знания и умения за провеждане на учебен про-
цес, чрез осъществяване на презентации с компютърни програми. Мултиме-
дийните технологии, за разлика от методическите табла и визуалните средства, 
позволяват по-изчерпателно онагледяване на различни проблеми от областта 
на теорията и историята на изкуствата. Създават условия за по-непринудено 
вникване в учебното съдържание, за по-задълбочено запознаване с творчест-
вото на отделни художници и с произведения от различни исторически периоди. 
Посредством тях се променя количественият обхват на демонстрираните техни-
ки и материали, които дават информация за различните варианти на работа като 
разкриват богатството от естетически възможности за въздействие. Употребата 
на технични средства при анализиране на творби на изкуството показва, доколко 
задълбочено стажантите се отнасят към собствената подготовка и желанието да 
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провеждат активно, мотивиращо обучение, да поставят учениците в условия на 
проблемна ситуация. Идеята от общуване с художествените произведения е да 
се стимулира критичното мислене и творческата активност на учениците, като се 
научат да защитават собствено мнение и позиция по проблеми на изкуството.

В сравнение с прогимназиалния етап, където се набляга на систематичното 
овладяване и разширяване на знанията и уменията на учениците и където се 
изнасят предимно комбинирани уроци, в гимназията акцентът се измества по 
посока на тяхното обобщаване и систематизиране. Поради спецификите на учеб-
ните проблеми и задачи, в профилираната подготовка се явяват и някои разлики 
по отношение на типа уроци, и от такова гледище, е необходимо да се извърши 
по-задълбочено осмисляне на практическата приложимост на дидактическите 
методи. Наред с комбинирания урок широко място заемат уроците за обобща-
ване и систематизиране на знанията, за развиване на умения и навици, и по-
рядко, за разработване и усвояване на нови знания, като се „използват по-голе-
ми методически единици-дидактически комплекси. Те обединяват група уроци 
по общи учебни проблеми и задачи на едно или повече образователни ядра и 
стандарти“ [пак там, стр.76].

В профилираната подготовка по-голямо значение имат учебно-изобрази-
телните дейности: рисуване по натура, рисуване по въображение, изпълнение 
на тематични фигурални и нефигурални композиции, приложно-декоратив-
но рисуване. Съобразно уменията, възрастта и възможностите на учениците, 
студентите подхождат творчески в избора на дидактически методи, които са 
класически и специфични за обучението по Изобразително изкуство: училищна 
лекция за устно изложение на учебното съдържание, демонстрация на модели, 
анализ на обект, анализ на творба, експериментиране с изобразителни техни-
ки и материали, методи за изучаване и изобразяване на натурата (измерване, 
визиране, определяне на наклони, опорни точки, скициране на обект от различ-
ни точки на наблюдение, сравняване на рисунката с модела чрез изнасяне) и 
конферанс. Учебните форми на работа се съобразяват с интересите, възрастта 
и специализираната насоченост на учениците. По тези причини, както по отно-
шение на предварителното планиране, стажантите завишават своите изисква-
ния към практическото реализиране на учебно-възпитателния процес, за което 
показател е проявената критичност към собствената педагогическа дейност. 
Така магистрите изграждат по-високо равнище на професионална подготовка, 
спрямо подготовката на техните колеги по същата дисциплина от предходната 
бакалавърска степен. 

В гимназиалния етап засилената междупредметна връзка с обучението по 
другите учебни дисциплини дава възможност за прилагане на организацион-
ната форма Образователен проект с интегрално-ситуационно съдържание. 
„Самостоятелната работа на учениците е свързана с осъществяването на разно-
образни изследавателски и творчески дейности: проучване, систематизиране, 
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представяне на информация, реализиране на творчески продукт“ [пак там, стр.76-
77]. Смисълът от контакта на студентите с работата по образователния проект 
е да осъзнаят значението на интеграцията в учебно-възпитателния процес, 
търсенето и намирането на допирни точки между отделните учебни предмети 
и „създаване на нови, общи проблеми и задачи. Интегративните процеси се ба-
зират върху главната изходна позиция: светът е единен, цялостен, обединен“ 
[3, стр.�56]. Проектът, като форма на работа, дава възможност да се постигнат 
по-високи резултати в развитието на учениците, тъй като процесите и явлени-
ята се изучават неизолирано, от гледище на отделните учебни предмети, а вза-
имосвързано. В резултат на това, крайният продукт се интегрира в съзнанието 
на учениците. Посредством участието в работата по образователни проекти, 
стажантите се учат не само да прилагат комплексно-интегралния подход, чрез 
поставяне на учениците в проблемни ситуации, но да оказват полезни съвети в 
самостоятелната творческа дейност, да посочват възможности за решаване на 
изобразителните задачи, като стимулират тяхното креативно мислене. 

Профилираната подготовка по Изобразително изкуство се разширява и за-
дълбочава в извънкласните и извънучилищните форми на работа: посещение 
и обучение в художествените галерии и музеи, задължително провеждане на 
учебен пленер по предварително разрабтена програма от базовия учител извън 
планираното през годината тематично разпределение. Важно място в подго-
товката заемат формите на обществена изява, а именно: годишните изложби, в 
които се включват не само произведения на учениците от творческата дейност в 
учебни (класни и извънкласни) условия, но също така и свободни работи. 

Цифровата оценка на гимназистите се формира комплексно по преценка на 
стажантите и базовия учител, като се отчита изпълнението на учебно-изобрази-
телните задачи по дидактически и естетически показатели, активното участие 
и мотивирано отношение в учебно-възпитателния процес, равнището (първо и 
второ) на усвоени знания, съобразно държавните образователни изисквания. 
За разлика от оценяването в прогимназиалния етап, в профилираното обуче-
ние „Основен принцип на оценяването е стимулиране на: повишен интерес към 
изобразителното изкуство; творческа самостоятелност при изпълнение на изоб-
разителните задачи; способност за критична оценка и адекватно ориентиране в 
художествените явления от миналото и съвременността“ [4.,стр.58]. Поради ди-
ференциацията на „изобразителните умения на отделни ученици“ се вземат под 
внимание творческите предпочитания, „способности и талант“, без, разбира се, 
да се абсолютизират тези показатели.

За проверка на знанията и постиженията на гимназистите, на стажантите се 
възлагат задачи за разработване на дидактически тестове. Предимствата на 
тестовата форма за изпитване е, че дава възможност за по-обективно диаг-
ностициране и измерване на учебните постижения, в резултат на сравнително 
равните условия, при които се поставят учениците. Чрез творческо прилагане на 
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теоретичните знания от лекционния курс по методика, на практика се усъвър-
шенстват уменията за оценяване, тъй като студентите ползват различни форми 
на проверка: устно, писмено и практическо изпитване.

Професионалната подготовка на обучаемите в магистърска програма се из-
гражда на по-високо равнище, в сравнение с подготовката на студентите от пре-
дходната бакалавърска степен. За първи път на стажантите се дава възможност 
да направят собствено проучване по даден проблем, чрез провеждане на педа-
гогически експеримент. Процесът по планиране и организиране на изследването 
включва, разработване на концепция, изясняване на теоретичните схващания и 
позиции, определяне на методите, планиране на „организационно-технически-
те дейности и мероприятия“. Структурата на изследване съдържа определени 
компоненти и дейности, чийто модел се овладява и прилага от студентите в про-
цеса на работа, а именно: намиране на постановка на проблема, формулиране 
и обосновка на темата, определяне на обект и предмет, „цел и задачи, научни 
въпроси и хипотези, основни понятия... , разработване на план на инструмен-
тариум, формиране на извадка, определяне на критериите и показателите на 
изследването, разработване на модел за анализ на данните“ [�, стр.42].

Профилираната подготовка в гимназиалния етап променя съществено мяс-
тото и значението на обучението по Изобразително изкуство. Това се отнася до 
по-задълбоченото усвояване на знанията и уменията, повишаване на критери-
ите към изграждане на естетическото отношение и естетическата култура на 
учениците към изкуството, природата и действителността. Адекватно на тези 
процеси се променят изскванията към планиране, организиране и провеждане 
на методичните единици, с добри възможности за тяхното презентиране с мул-
тимедийни технологии. Обучението в преподаване на специализирани уроци и 
усъвършенстването на педагогическата работа на стажантите в магистърската 
програма, дава отражение на професионално-педагогическата подготовка. В 
системното осъществяване на урочната дейност, студентите непрекъснато обо-
гатяват своите знания и умения, като усвояват на практика позитивен педагоги-
чески опит. По този начин, имат действително добри възможности да изградят 
едно по-високо равнище на професионализъм, в сравнение с техните колеги по 
същата специалност от предходната бакалавърска степен. 
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5. янакиева, з. Педагогическата практика по изобразително изкуство във ви-
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доц. МъГъРдИЧ КАСАПЯН
Кратък исторически преглед на  

високопечатната графика 

Общото понятие графика идва от френската дума ‘gravure’. В същността си 
представлява ръчно изработване на печатаема форма (матрица), с цел прехвър-
ляне на изображението от нея върху хартия, чрез ръчен или механичен способ 
на намастиляване и отпечатване. Този процес предлага тиражиране на образа в 
определен брой екземпляри. Съществуват много разновидности на гравюрата 
– древни и съвременни, пряко зависещи от техническите фактори и открития 
през вековете. Видовете гравюри са предпоставени най-вече от основите, върху 
които се изработват, както и от технологичния процес на получаване на печатна-
та форма. Графичните техники понастоящем са изключително много и разноо-
бразни като печат, но в своите разновидности се обобщават в три основни вида 
– висок печат, дълбок печат и повърхнен печат.

Гравирането се е практикувало още от древността при изработването на ук-
рашения за оръжия и дрехи от метални пластини. Често за целта са се използ-
вали и скъпоценни метали, а гравираните места се запълвали с цветни сплави 
за по-голяма яснота на изображението. В процеса на работа, за да се проследи 
гравирания образ, са използвали боя и отпечатвали върху хартия, пергамент, 
папирус или дори плат. Декоративни украси чрез способа на отпечатване са на-
мерени както в Китай, Индия и Япония, така и в Атмин (Високия Египет), но тези 
изображения не са гравюри в същностното значение на това понятие. 

Различаваме два основни типа гравюри – самобитни (авторски) и репроду-
кционни (възпроизвеждащи). За развитието и на двете,  необходимо условие е 
било изнамирането на хартията, като носител на отпечатъка. Производството на 
хартия за първи път се появява в Китай, според някои китайски летописи, в пе-
риода около II век. От VI до VIII в. тя се разпространява и в Средния Изток, както в 
Индия и Япония, а около X в. с нея се запознават и арабите. Чрез техните  нашест-
вия близо до Европа и по-точно в Гърция, хартията се усвоява в европейските 
страни, начиная от Италия с названието ‘гръцки пергамент’. По-късно, около XII 
в., достига Франция, Германия и др. Но най-значимото откритие, дало стимул не 
само за развитието на гравюрата, но и за разпространението й, е откриването на 
книгопечатането. Този процес е започнал с конструираната от Йоханес Гутенберг 
първа по рода си печатна преса в средата на XV в.

Като най-ранни произведения на гравюрата се считат  високопечатните гра-
вюри, правени в Китай още през VII в. Това били илюстрации към религиозни 
текстове, изобразяващи сцени с техните божества, а през X - XIII в. са илюстри-
рани и светски такива.
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Чак към XVII в., при династията Чун, дърворезът се освобождава от илюстра-
тивното си приложение и придобива правото на самостоятелен вид изкуство. 
Разпространява се сред народните маси като “нян хуа” или картини за китай-
ската нова година. Това били цветни гравюри за украса на домовете с култово 
значение.

От Китай гравюрата на дърво или т. нар. още ксилография, се разпространила 
в Япония, като японските гравьори намерили способ за отпечатване на акварел-
ни цветни изображения. Известен японски гравьор от XVII в. е Ишикава Моро-
нобу. По-късно през времето на Японския Ренесанс (Укийо-е), се появяват нови 
сюжетни мотиви – синтезирани природни  елементи – птици, планини, дървета 
и растения, както и жени (гейши). Известни автори са Сузуки Харунобу, Кориусай, 
Утамаро и др. В началото на XIX в. се появяват и най-известните дори и в Запад-
на Европа японски гравьори Хокусай и Хирошите. Техните виртуозни гравюри, 
изпълнени с лекотата и вдъхновението на моментното впечатление, са един от 
факторите, повлияли на импресионизма в европейското изкуство.

За началото на развитието на високопечатната гравюра на нашия континент 
е характерно  изобразяване на религиозни и митологични сцени,  отново като 
илюстративен материал. Най-старите намерени гравюри са от �4�8 г. – “Св. Бо-
городица, заобиколена от четирима светци” и от �423 г. – “Св. Кристоф носи мла-
дия Исус”. Изработката е линеарна и груба, но постепенно този тип изображения, 
и поради тиражирането си, стават все по-разпространени и търсени от хората, 
най-вече поради религиозния си характер. Изобразявали се светци-закрилници, 
някои от които се колорирали ръчно и служели за украса и поклонение. Ксило-
графията с изключителна приложимост навлязла и в илюстрацията на книжни 
издания – първо в Италия, а после и във Франция. Достигнали до наши дни са 
изданията на “Сънят на Полифил” от Франческо Колона на италиански (�499 г.) 
и френски (�546 г.), илюстрирани, за съжаление, от неизвестни за нас автори. 
Тези изображения са съвсем линеарни, което вероятно е ехо от средновековния 
скован, схоластичен стил, продиктуван от недотам доброто познаване законите 
на светлосянката и пространството.

През �492 г. в Германия излиза книгата “Нюрнбергски хроники” с енциклопе-
дичен характер и с над 2000 илюстрации в техника дърворез. Много голяма част 
от тях са изпълнени от Михаил Волгемут – учителя на  Албрехт Дюрер. В същото 
време във Франция творят гравьори, като Маркюр Жола, Жан Кузен, Бернар Со-
ломон и др., предимно с илюстрации. 

Без съмнение, един гениален гравьор, не само в немската, но и в световната 
история на изобразителното изкуство, е Албрехт Дюрер (�47� – �523 г.). За него-
вото изкуство и личност може да се говори много, но поради ограничението, ще 
кажа само, че освен виртуозен гравьор на дърворези, той е работил също тол-
кова значимо и в областта на дълбокопечатната графика, както и в живописта и 
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акварела. В ксилографията е създал и т. нар. “циклови поредици” по определени 
теми. “Големите страсти” – �2 листа, “Апокалипсис”– �6 листа, “Животът на Ма-
рия” – 20 листа. Тук е мястото да спомена, че при гравюрата на дърво някои от 
най-продуктивните художници са ползвали услугите на майстори гравьори, усъ-
вършенствали своя занаят до ниво да задоволи и най-прецизните им изисква-
ния. Въпреки това, Дюрер в дърворезите си сам е изработвал най-трудните и ак-
центувани детайли, а повече от гравюрите му са изработени от Херонимус Реш. 
Пак в Германия по това време работят Холбайн Младши, както и  Лукас Кранах. 
Холбайн също прави големи графични цикли с максимална прецизност, благо-
дарение на гравьора Ханс Лютцембург. Нуждата от майстори гравьори – хора 
без художествени заложби, но с изключително усъвършенствани занаятчийски 
технически умения, налага появата на гравьорски ателиета (работилници), в ко-
ито се обучават ученици с технически опит, т. нар. “формшнайдери”. В много слу-
чаи печатът (автографът) на автора стои върху гравираното изображение. Нача-
ло на тази практика създава Дюрер в своите гравюри. По-късно, заедно с този 
автограф на художника, се е приело да се отбелязва и името на самия гравьор.

Много интересно развитие на гравюрата на дърво се забелязва в Италия и по-
специално в творбите на Уго да Карпи (XV в.). Характерно за него е, че създава 
цветни гравюри като използва цвета (петното), а не щриха и линията. Служейки 
си с няколко дъски като основи, той степенува цветовите удари и създава усеща-
не за светлосянка. Постига се ефекта на акварелната техника, което е в ярък кон-
траст с по-строгия, линеарен и щрихов похват на работа, използван в Германия.

Постепенно приложната страна на този вид печат се забелязва и осмисля все 
повече и навлизайки в книгопечатането, ксилографията измества не само мини-
атюрите, изработвани на ръка като илюстрации в книгите, но и самия текст. Той 
се изписва вече не калиграфски, а чрез изработени от дърво клишета на страни-
ци. Те се гравират бавно, но за сметка на това тиражът, в който се печатат и раз-
пространяват е значително голям, така че да може да задоволи нуждите на все 
по-нарастващото потребление и нужда от книгата. Редом с религиозните книги, 
достигащи до все по-широк кръг от народа, се изработват и такива с учебно и 
философско съдържание. Това начинание предполага и обучаването на повече 
майстори гравьори, което да отговори на нуждите на обществото. Гравюрата на 
дърво търпи огромен разцвет през XVI, XVII и XVIII в. 

Един интересен факт, случил се към края на XVIII в., дава в ръцете на гравьо-
рите още една допълнителна и изключителна възможност за подобряване ка-
чеството им на работа. Това се случва в Англия и е дело на английския художник 
Томас Бевик. Тук е мястото да кажа, че гравюрата на дърво има две разновидно-
сти. Описаните до момента автори и развитие от древността до XVIII в., познават 
само надлъжната (или правата) дъска, като основа за работа. Големият проблем  
при нея е, че жилките на дървото са трудно преодолими и щрихът и линията ста-
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ват по-груби. Втората разновидност е т. нар. напречна (или щорцова) гравюра. 
Особеното при нея е, че повърхността за гравиране се изработва от напречното 
сечение на дървото. Именно това е откритието на Бевик. На един конкурс, обя-
вен в Англия той демонстрира своето хрумване и това дава мощен тласък на 
дървореза. Най-добрият материал за щорц е чемшировата дървесина, защото 
има много плътно и равномерно сечение. Другата особеност са инструментите, с 
които се работи върху дъската. Томас Бевик не използвал вече длета и обрезни 
ножчета, а инструменти за гравюра върху метал, общоизвестни като щихели. Те 
са за много по-прецизна и фина работа, позволяваща максимална детайлност и 
полутоново степенуване.

Особено пълноценно новото откритие намира приложение във Франция. 
Поради интензивната и голяма по обем работа, майсторите са прибягвали до 
странен метод при изработване на клишетата. Разделяли са дъските на няколко 
парчета – 2, 4, 6 и повече и при предварително нанесена рисунка, са гравирали 
отделните части, след което са ги съединявали в единното изображение. За да 
съвпаднат до крайна точност линиите, отделните гравьори не разработвали до 
края парчетата, а после, при съединяването им, майсторът на ателието ги свърз-
вал чрез допълнителна работа с щихелите. Появяват се изключителни виртуози 
на гравирната техника, без които много от достигналите до нас шедьоври на 
щорцовата гравюра просто нямаше да съществуват. Дотолкова се отчитала тях-
ната заслуга, че както казах по-рано, много от тях са си гравирали имената ре-
дом с подписа на художника илюстратор. Такива гравьори са Пизан, Панмакер, 
Мартен, Карл Бод, Огюст Лепер, Гусман и др., някои от които са и самостоятелни 
художници. 

Безспорен връх във високопечатната щорцова гравюра през XIX в. и въоб-
ще, е гениалният Гюстав Доре. Виртуозен художник-илюстратор, той илюстрира 
около �00 тома от световната литература, включително и Библията. Започва от 
съвсем млад (около �5-годишен) да сътрудничи на френски издания и въпреки 
краткия си живот е изключително продуктивен. Той рисува картините, а гравьо-
ри като Пизан, Панмакер, Гусман и др. ги прехвърлят, изработват и отпечатват 
като гравюри с неповторима свежест и прецизност, придаващи и най-динамич-
ните и сложни движения на линията и щриха на Доре.

 Но както често се случва в графиката, при взаимодействието си с полигра-
фията, последната променя своето приложение и изобразителни средства. Така 
се получава и с приложимостта на гравюрата на дърво. От основно средство за 
илюстриране, тя придобива все по-самостоятелно значение. Това, разбира се, е 
положителен процес, що се отнася до статуса на ксилографията, и има няколко 
фактора, обуславящи такова развитие. Най-значимият от тях е появата на фо-
тографията в края на XIX в. и нейното неминуемо участие в илюстрирането на 
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книги, списания и други периодични издания. Гравюрата става скъпа и нерента-
билна в сравнение с фотоспособите на печатане.

Така, постепенно ксилиграфията придобива самостойно, авторово звучене. 
Това предполага прокламирането на идеи, свързани с живота, позициите и соци-
ума на творците художници, подвластни единствено на собственото си творческо 
кредо. В края на XIXв. и началото на XX в. се появяват художници с многостранни 
възможности и в областта на високия печат. Имена като Кете Колвиц в Германия 
и белгиеца Франс Мазарел  в Белгия и по-късно –Франция, допринасят много 
за новото, по-експресивно, силно контрастно и лишено от полутон звучене на 
гравюрата. И при двамата автори стиловите особености като че ли са продик-
тувани от сюжетната натовареност със социално-драматична и революционна 
обосновка. Липсата на каквато и да е префиненост, максималната категоричност 
и простота, създават друг вид естетика, непозната на задължителната зависи-
мост при илюстрационната графика до онова време. 

Може да се пише още много и за руската, чешката, полската гравюра – сами 
по себе си значими етапи в развитието на дървореза, но поради ограничението 
на изданието бих искал да кажа няколко думи и за българската гравюра – на-
чални стъпки и развитие до наши дни.

Възраждането в България е много добра предпоставка за появата на този вид 
изкуство у нас. Подобно на Италия и Франция, началото на графиката започва с 
приложението й в илюстровани книги. Основите, на които се изработват, са дър-
вени или метални. Разбира се, дървените са много редки и недобре запазени. 
Всички тези отпечатъци са известни с общото название щампи (от итал. stampa 
– отпечатък). Те са спомогнали за развитие и популяризиране на българското 
книжовно дело. Печатници за тях е имало най-вече извън България – в Све-
та Гора, Рим, Букурещ, Виена, Белград, Одеса и др. Книги на български език се 
печатат още от средата на XVII в. Първата българска печатна книга – “Абагар” 
на Филип Станиславов, илюстрирана с гравюри на дърво, излиза в Рим през 
�65� г., а първата българска книга със светско съдържание – “Стематография” 
на Христофор Жефарович е отпечатана през �74� г. във Виена. Постепенно обаче 
щампите придобиват самостойно, макар и с религиозен характер, приложение. 
По причина на търсенето на такива изображения (на светци, сцени и др.), в Бъл-
гария възникват щампарници, най-вече в по-големите духовни средища, като 
Рилския, Бачковския, Врачанския и Троянския манастири. Тясната връзка между 
Рилския манастир и Самоков е причина там да се появи и прочутата Самоковска 
гравьорска школа, обхващаща цели фамилии, най-известни от които Карасто-
янови и Клинкови. В годините след Освобождението, традицията от щампите 
намира своето продължение в гравюрите на Васил Захариев – един твърде са-
мобитен художник. Графиките му са по-двуизмерни, декоративни и без търсене 
на пространство, но звучат изключително синтезирани, до монументалност. В 
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следствие неизбежното влияние от европейската графика, се появяват и възпи-
таници на някои чужди школи като Пенчо Георгиев, Преслав Кършовски, Бинка 
Вазова и др. Видни представители на високия печат у нас през средата на XX в. са 
още Веселин Стайков, Евтим Томов, Галилей Симеонов, Сидония Атанасова и мн. 
др., създали класически произведения в родната ни графика.  

Тук заслужава да отбележим и употребата на високия печат в жанра екслиб-
рис, който е сравнително нов в графичната ни традиция.  Имена като Здравко 
Захариев, Зафир Йончев, Георги Пенчев, Пенчо Кулеков и др., а в най новата ни 
история Петър Лазаров, заслужават своето място заради големия си принос за 
популяризирането на българската високопечатна графика в чужбина. Последни-
ят, живеейки в Холандия,  е направил над 250 екслибриса с невероятна прециз-
ност и стилизация, неизбежна като изискване при този жанр. Освен екслибриси, 
лично в оригинал съм виждал дърворези на Лазаров със сюрреалистичен ха-
рактер, изработването на които изисква пределно ясна концепция при формо-
образуването и детайлността, както и в черно-белия баланс.

В своето развитие днес, високият печат използва и други материали за осно-
ва като линолеум (съответно линогравюра), както и дори шперплат. Сега щор-
цовата дъска успешно се замества и от синтетични материали като форекс (вид 
пластмаса), чието предимство освен добра наличност и ниска цена, се намира в 
значително голям по размерите си формат, което е безспорно качество в съвре-
менните тенденции при графиката. Така той е  по-достъпен за графиците, които 
могат да изграждат своите произведения на базата на приемливия в много от-
ношения графичен експеримент. Използването на тези съвременни материали 
създава по-добри възможности за приспособяване към  нарастващите изисква-
ния на изящната високопечатна графика. Реализацията на графични изложби с 
наличието и на високопечатни техники създава конкурентноспособност и про-
фесионализъм, отговарящ на все по-големите очаквания. Правят се и успешни 
комбинации на гравюра върху форекс с други видове печат.

Друга съвременна високопечатна техника е ръчно изработеното цинково кли-
ше, което дава много добри чисто рисувателни възможности (рисува се с грунд), 
неосъществимо по друг начин. То се изработва върху цинкова основа и чрез из-
ползване на химичен процес се образуват високите печатаеми повърхности. 

Високопечатната графика продължава да предлага своите дадености и да 
очарова с безспорните качества на най-древната графична техника – жива и 
обогатена с все по-разнообразни и нови тенденции и възможности.



1��

ас. АЛЕКСАНдъР ГьошЕв
Българският национален символ „лъвът“  

през епохата на възраждането

Съвсем наскоро се навършиха 250 години от написването на „История сла-
вянобългарска“, едно изключително проникновено и духовнозначимо за нас 
българите произведение, чието създаване изпод перото на Паисий Хилендар-
ски, беше ознаменувано с всенародни чествания в цялата страна. Величавото 
дело на атонския монах, основоположник на българското Възраждане, беше 
достойно отбелязано и от академичната общност с множество прояви и съби-
тия. Така „тая книжица“�, запленила съзнанието на предците ни, опазена от из-
чезване според завета на първосъздателя си, за пореден път даде основание 
за преосмисляне на нейното духовно послание. Послание, което е в основата 
на историческото самоопределение на нашата нация и проправило път към 
зараждането на националните символи и идеали на българите по време на 
Възраждането. 

Именно от „История славянобългарска“ правдиво научаваме за царската 
хералдична символика на средновековна Шишманова България: „като знак 
на царския печат имали лъвско изображение“. А внушението, направено 
от атонския монах веднага след тези редове:  „Това означава, че българ-
ският народ бил силен във война и войска като лъвове...“, е заредено със 
силна патетика и мощ, извела в съзнанието на много родолюбиви читатели 
след това образа на лъва като царски величав знак, свързан с българската 
държавност. 

Без съмнение, лъвът се възприема като хералдичен образ, който е  пряко 
свързан с Българското царство на Балканите, още преди написването на „Ис-
тория славянобългарска“ от Паисий. Лъвски фигури, свързани с българската 
държава, има открити още от времето на Първо българско царство в районите 
на старата българска столица Плиска и крепостта Чаталар. В Омуртаговия над-
пис от Чаталар четем: „И направи изкусно мост на Тича заедно с малкия стан и 
четири колони и отгоре на колоните постави два лъва.“2.

По време на Второ българско царство може да се каже, че фигурата на лъва 
е присвоена от българската аристократицията за обозначаване на лично пред-
ставителство. В този смисъл, те не са хералдични изображения, които се унас-
ледяват, а лични знаци, използващи анималистична символност. 

Лъвски фигури се срещат и в облеклото на българската аристокрация, както 
и в керамиката, монументалната архитектурна пластика, в нумизматиката и 

� Цитатите са  от „История славянобългарска“, препис-белова на Паисиевия автограф,  преве-
дена на новобългарски език от  Петър Дикенов,  С., 2003, с. 3��,

2 Бешевлиев, В. Прабългарски епиграфски паметници, С.,�98�



1��

бижутерията на средновековната българска държава3. От този период до нас 
са достигнали няколко пръстени-печати с лъвски образи върху тях, множество 
монети и др.

Можем да  предположим, че през XVI-XVII век из българските земи на Ос-
манската империя, е имало достатъчно голям брой запазени цървени аспри4, 
останали от времето на Второ българско царство. Те се пришивали към облек-
лото на българките и са част от бижутерията5 и материалната българска кул-
тура от предвъзрожденския й период. Върху много от тези монети, на опаката 
им страна, е изобразен Шишмановият билонов лъв – изправен на задните си 
крака, обърнат на дясна хералдична страна, с три зрънчести точки под опаш-
ката му, разделена на три разклонения6. Подобен род средновековини монети 
са служели по-късно, по време на Възраждането, като първообрази при из-
работването на геми от майстори-занаятчии, които гравирали миниатюрни 
изображения, върху скъпоценни и полускъпоценни камъни. Камъните, след 
като бивали обработени и полирани, се монтирали върху сребърни и златни 
пръстени и служели като личен знак на своя притежател7. Тъй като се копирали 
антични и средновековни образци, хората, съвсем основателно, ги именували 
антики, мехюр и др.

Може би от такъв занаятчийски род8 произхожда и дойранският българин 
Христофор Жефарович9 – една от най-видните фигури на нашето Предвъз-
раждане, автор на „Стематография“ от �74� година. Народността му и негово-
то потекло са установени окончателно след като руският изследовател Н. М. 
Петровски�0 открива документи, посочващи безспорно българския му произ-
ход. Това красноречиво си личи и от думите на Карловацкия митрополит Павел 
Ненадович, отправени в посвещението към него из редовете на „Стематогра-
фия“: „Благопочтенному господину Христофору Жефаровичу ревнителя оте-
чества болгарского”. 

3 История на българското изобразително изкуство, С., �976
4 Мушмов, Н., Монетите и печатите на българските царе, С., �924
5 Рошковска, А., За глиптиката от епохата на българското Възраждане, Проблеми на изкуство-

то, �976
6 Мушмов, Н., Монетите и печатите на българските царе, С., �924
7 Рошковска, А., За глиптиката от епохата на българското Възраждане, Проблеми на изкуство-

то, �976
8 Пак там. Името Жефарович е перифраза на турската дума „джуфер“, което значи скъпо-

ценност.
9 Златарски В., Народността и родното място на  Христофор Жефарович. Македония – полити-

ческо, научно и литературно списание, С. �922, год. I, кн. I
�0 Петровски Н., К биографии Христофора Жефаровича, Известия Второго отделение Импер. 

Академии наук, кн II, с. 297 и сл., �9�0
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„Стематография“ е първата книга-албум със светски характер в българ-
ската литература. Книгата представлява сборник с изображения на сръбски 
и български светци и царе��, гербовете на южнославянските и други народи 
(царства и области), обяснителни бележки към тях и посвещения. Книгата на 
Жефарович оказва значим принос в развитието на българската и сръбска пое-
зия�2. Тя е превод от латински на отпечатаната през �70� г. във Виена книга на 
Павел Ритер-Витезович�3 (�650–�7�3 г.) и носи същия надслов. Произведени-
ето на хърватския енциклопедист може да се посочи като основен първоизвор 
на „Стематография“, от него са взаимствани голяма част от образите и тексто-
вете, включени в нея.

Паисий е ползвал множество домашни извори�4 при съставителството на 
своята „книжица“, но най-значимият му досег с хералдичен такъв, е книгата 
на Жефарович. „Стематография“ дава силен тласък в развитието на печатната 
графика и изкуството на книгата в Европейския Югоизток. Чрез нея се „довъ-
оръжават“ народите на Балканския полуостров с „печатий царских“. В нея, на 
лист 5а, е изобразен и гербът на България, представляващ разярен златен ко-
ронован лъв, разположен върху червеното поле на испански щит�5, над него 
царска трилистна корона�6, обсипана с перли. Това хералдично изображение 
с лъвска фигура е най-разпространената форма на българския герб по време 
на Възраждането.

Паисий Хилендарски не припознава Жефарович като българин и не спо-
менава неговото име в своята книга, въпреки че със сигурност е използвал 
този извор за своето просветителско начинание. Заради общото „илирийско“  
внушение на „Стематография“ и поместеното изображение на титулната и 
страница на сръбския крал Стефан Душан, атонският монах е смятал тази кни-
га за сръбска. Но приносът на „Стематография“ от �74� година е от голямо и 
съществено значение за формиране на представите на българите, че българ-
ският знак е „левски“. Не случайно някои от по-късните преписи на Паисиевата 
история се подвързват редом с книгата на Жефарович. 

�� Василиев А.,Български светци в изобразителното изкуство, С., �987
�2 Георгиев Е., „Христофор Жифарович – деец на българското  предвъзраждане” в „Люлка на 

старата и нова българска писменост”, ДИ „Народна просвета”, София, �980 г.
�3 Pavao Ritter Vitezovic, Stemmatographia sive armorum iliricum delineatio descripto et restitutio, 

Viena, �70�
�4 Дрангова, Н., Домашни извори на „История слявянобългарска“ от сборника посветен по 

случай 200-годишнината от История славянобългарска „Паисий Хилендарски и неговата 
епоха“ , С.,�962

�5 „На българския герб е изобразен изправен, обърнат надясно златен коронован лъв вър-
ху испански щит на червено поле и царска корона отгоре”,  Дерменджиев, Хр., Българският 
герб през Средновековието и Възраждането.

�6 Относно символиката на короните вж. ръкописа на Хр. Дерменджиев, Българските гербове



1�0

Познати са множество преписи на Паисиевата история – днес науката по-
знава около 70, но особен интерес към настоящата тема имат онези, в които са 
включени прерисувани гербовете от „Стематография“ на Жефарович. Лъвски 
фигури в хералдични пози има представени и в други гербови изображения, 
свързани с България и нейните области, включени в Стематография от �74� г. 
Това са гербовете на Дардания, Тракия и Македония, но описанието на приле-
жащите към тези области територии е фрагментарно и лаконично.

Първият познат препис, в който се появява гербът на България е т.н. Ахта-
ров сборник, съставен от търновеца Стоян Пенев Ахтар�7 през �842 година.   
Паисиевата история обхваща �0 листа от голям сборник, където заедно с цени 
на търговски стоки, разни бележки и рецепти са прибавени и два герба – този 
на България и на Турция, както и изображение на цар Иван Шишман. Гербът на 
България не е предаден с точната графична цветова хералдична щриховка.

През същата година се появяват още два преписа – дело на  П. Р. Славейков 
и Хр. Драганов известни като: Първи и Втори Търновски препис. И в двата пре-
писа са поместени прерисувани гербове от „Стематография“  на Жефарович, 
отново е включен гербът на България и е поместен образът на последния бъл-
гарски цар на Търновското царство. И тук гербовете са свободно интерпрети-
рани и не са прерисувани точно от първообразите на жефаровичата книга. 

През �845 година Тодор Шишков прави препис на Паисиевата история, из-
вестен като Трети Търновски препис или Шишков препис. В този препис той 
включва и гербове от „Стематография“. При прерисуването на гербовете, сред 
които е и този на България, той прилага копистки похват, чрез използване на 
стъклена просветка. Тази техника му е предадена от даскал Георги от Дряново, 
тогава учител във взаимното училище в Търново.

През �844 година в Букурещ, под редакцията на Христаки Павлович, се отпе-
чатва първото печатно издание на „История славянобългарска“  със заглaвие 
„Царственик“ . На лист 77, глава трета, озаглавена „Знамение на Болгарскихъ 
хоругвахъ“, е представен гербът на България, който представлява изправен на 
задните си крака коронован лъв върху испански щит. Формата на испанския 
щит в хералдиката е кръгла, а графичното цветово съответствие спрямо хе-
ралдичния код, който се присвоява на лъва е  злато, а на щитовото поле – чер-
вено. Това е и последният герб на България отпреди Освобождението.

По време на Кримската война на българския доброволчески корпус�8  са 
дарени няколко знамена. Върху едно от тях е изобразен гербът на България 
от „Стематография“ на Жефарович. Върху друго знаме, на същия корпус, е из-
образен коронован лъв, държащ в една от лапите си кръст. 

�7 Дерменджиев, Хр., Гербовете от „Стематография“ на Христофор Жефарович в късните пре-
писи на Паисиевата „История славянобългаская“, �972

�8 Дерменджиев, Хр., Българският герб, �968
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През �857 година Натанаил Пловдивски�9, които бил настоятел в Добровец-
кия манастир в Молдова, дарил парична помощ и направил печат с български 
лъв. Това станало след като при него дошли, с патриотични намерения за изда-
телска дейност в Белгия, Георги С. Раковски и Павел Грамадов.

През �858 година в Белград хаджи Найден Иванов Татарпазаджичин изда-
ва литографии на българските царе Иван-Владимир и Иван Шишман20. Върху 
литографския отпечатък на Иван-Владимир, под рамката, която обгражда об-
раза на царя, е поместен българският герб от „Стематография“.

През същата година художникът Станислав Доспевски тиражира литогра-
фия с лика на българския цар Иван Шишман. Българският цар е изобразен в 
медальон, под него два ангела държат свитък с изображение на герба от „Сте-
матография“2�.

През �862 година при формирането на Привременно българско прави-
телство, Георги С. Раковски моли да се изработи и кръгъл печат за нуждите 
на революционната организация, целяща освобождението на България чрез 
всенародно въстание. Изработеният печат носи девиза: „Свобода или смърт“. 
Върху печата е изобразен изправен коронован лъв, които държи в лапите си 
меч и кръст, а под задните му крака стоят потъпкани турски знамена и осман-
ски полумесец.

През �860 година Николай Павлович работи в Белград върху издаването 
на серия литографии с мотиви от българската история за книга на котленския 
революционен деец Георги С. Раковски „Няколко речи о Асеню Пьрвому“. Нико-
лай Павлович е син на Христаки Павлович и  отрано е закърмен с родолюбиви  
силни чувства към българската история. Образът на коронования лъв от стра-
ниците на бащиния  „Царственик“ е оставил дълбок отпечатък в съзнанието на 
този талантлив български художник и той го ползва умело в своите графични 
композиции. В литографията „Пленяването на гръцкия император Тодор Ком-
нин“ към книгата на Раковски,  Павлович поставя изправен лъв върху знаме, 
което става важен акцент в тази графична композиция.

Хетнрих Дембицки, поляк по рождение, но „българин“ по революционно 
дело, близък съратник на Христо Ботев, използва също образа на лъва в свои-
те литографии. Това правят и художниците с по-скромни рисувателни възмож-
ности като Фиала и Клипарски.

През �870 година в румънската столица Букурещ е организиран Българ-
ският революционен централен комитет. Васил Левски и Любен Каравелов 
застават начело на тази организация, чиято основна цел е политическото ос-

�9 Пак там
20 Томов, Е. Възрожденски щампи и литографии, С., �962
2� Дерменджиев, Хр., Художественото наследство на Христофор Жефарович и неговото зна-

чение за Българското национално възраждане, с. Векове
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вобождение на България със собствени сили по пътя на въоръжената борба. 
Върху устава на БРЦК, издаден същата година в Женева, е изобразен изпра-
вен лъв потъпкал османско знаме на фона на балкански пейзаж. Левски е из-
бран за главен апостол на Мизия, Тракия и Македония и е натоварен от БРЦК 
с организиране на революционните структури на вътрешната организация. За 
нуждите на своята апостолска дейност Левски  моли БРЦК да изработи печат 
с лъвски образ.

В нашето Възраждане няма друг по-ярък символ на България от „лъвския 
знак“. От тъмното, безпросветно време на робството, до светлия повик за сво-
бодата, това е духовният образ скрепил националното ни самоопределение. 
Това е образът от байраците на българските четници и Априлци, прозвището 
на Апостола и съвременния ни национален символ. Това е символният образ, 
възродил в представите на нашите родолюбиви предци идеята за единение 
и свободна нация.
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гл. aс. д-р СИЛвИНА ИЛИЕвА
Големите предизвикателства на „Големите изображения” 

във външната реклама – проблеми в графичното оформление

Тези изображения са впечатляващи и няма как да не бъдат забелязани преди 
всичко заради основната им характеристика, а именно големият размер. Те са спе-
цифичен тип рекламоносител, който не те оставя безразличен, както би могло да 
стане с телевизионната или печатната реклама. Те са навсякъде около нас и дос-
тигат до всякакъв тип хора независимо от възраст, пол или образование. Този тип 
рекламоносители не ни оставят безучастни нито визуално нито емоционално.

Кои изображения всъщност са големи? По дефиниция това са всички изобра-
жения над �00х�4�см или по-точно всички с ширина по-голяма от �00см и висо-
чина по-голяма от �4�см. Но за по-лесно може да се обобщи, че всяко изображе-
ние с ширина над �м се счита за „голямо”. Друг синоним и разпространен термин 
е „широкоформатни изображения” той произтича от метода на отпечатване на 
този вид рекламоносители.

Къде се прилагат тези изображения? Най-характерното им приложение се 
свързва с външната реклама, интериорната реклама и дизайн, панаирите и из-
ложенията и транспортната реклама. Но като че ли терминът „външна реклама” 
е най-обединяващ и най-популярен за всички тези изображения, въпреки упо-
требата им и в интериора.

Външната реклама е всъщност само един от популярните рекламни канали 
и доскоро се смяташе, че  има само поддържаща роля към другите. На нея се 
възлагаше предимно поддържащата и напомняща реклама. Но днес е доказа-
но, че тя е силен и достатъчно ефективен самостоятелен рекламен канал с из-
ключително силно въздействие върху зрителя. Тя е основен канал в рекламата 
на цигари и алкохол, чиято пряка реклама е забранена в електронните медии от 
европейското законодателство и в частност българското. При външната рекла-
ма на тези продукти трябва да се съобразят единствено със закона за здравео-
пазването.

Именно атрактивното представяне е голямото предимство, на което се зала-
га във външната реклама. Тя позволява всякакъв вид визия и рекламен показ. 
Дава изключително големи възможности за реализация на нестандартни и 
креативни идеи. Дава евтин и атрактивен начин на представяне и е незаменим 
помощник в налагането на продукт или марка.

Основните изяви на големите изображени във външната реклама са:
1. Билбордове с техните разновидности:
  • пиза
  • скролер
  • ракета
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2. Мегаборди:
  • арки
  • магистрални
  • върху фасади и покриви
3. Опаковане на сгради и фасади
4. Панаири и изложения
5. Знамена и трансперанти
6. Витрини и тенти
7. Табели, тотеми, спирки, ситилайт постери
8. Транспортни средства със следните подраздели:
  • мотори
  • леки и лекотоварни автомобили
  • тежкотоварни автомобили
  • градски, междуградски и международнен транспорт
  • самолети и кораби.
Друга възможност за изява на големите изображения дава интериорът и въ-

трешната реклама във всички нейни варианти:
  • постери и банери
  • подова графика
  • декори
  • щандове и изложения
  • табла и пана 
  • асансьори, ескалатори, хладилни витрини, вендинг автомати
  • събития: изложби, концерти, семинари, пресконференции, промоции, 

фирмени партита
  • места за продажба в магазините и пр.
Всички изброени варианти, и много други по-непопулярни, са място за изява 

на т. нар. „големи изображения”. Все пак това са основно места за реклама, а 
именно тя притежава мощ и възможност чрез различни методи да въздейства, 
да убеждава, да определя избора ни. В същото време рекламата е най-пряко 
свързана с графичния дизайн и пряко влияе върху развитието му по хиляди 
начини: от изобретателната употреба на типографията, през развитието на най-
различни фотографски стилове чрез използването на цвят и форма та до най-
модерните и нови подходи в оформлението.

Графичният дизайн е най-предната линия на рекламата. Той осъществява 
визуалната комуникация на рекламодателя с потребителя. За впечатляващ гра-
фичен дизайн са необходими наколко компонента: идеята - най-главният от тях, 
предпоставка за добър графичен дизайн, концепция и творческа стратегия са 
другите два, които позволяват осъществяването на първия. А те се базират на 
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проучването, ясните маркетингови цели и емоционалната връзка с потребителя. 
Проучването включва:

1. Определяне на целевата група;
2. Концепция – тема и посление на внушението;
3. Характеристика на продукта и определяне на най-важната полза от него 

върху, която да се акцентира;
4. Желана реакция на целевата аудитория.
След като се базира на проучването и се определят елементите, включени 

в рекламата започва работота на графичния дизайнер по визуализирането на 
идеите.

Основните елементи на графичния дизайн, които са подходящи за този вид 
реклама са три: изображение, послание и лого или логотип.

изображенията  са рисунки или фотогорафии или илюстрации. Факт е, че в 
рекламата в днешно време доминират фотографиите. Обяснението на този факт 
е, че човек е предразположен повече към визуалната, отколкото към вербална-
та информация. Смята се, че една снимка може да замени около �0 000 думи. За 
най-голямата сила на фотографията се счита найната правдоподобност. Хората са 
склонни да вярват на  това, което виждат дори в ерата на цифровата фотография 
и множеството компютърни манипулации. Фотогорафските изображения могат 
да се използват по различни начини и с различна цел. Най-често се използват за 
представянето на продукт, следвано веднага от представянето му в употреба. 
Снимките често се използват, за да визуализират посланието или за индентифи-
кация на правдоподобността.

Посланията, или по-популярни днес като „слоугани”, са най-важният ти-
пографски елемент в дизайна. Неговата основно функция е да привлече внима-
нието. Освен това служи за връзка между изображението и зрителя, за по-ясна 
комуникация с основната идея. Доброто послание привлича, сигнализира, пред-
лага, споменава някаква полза или характеристика на продукта. То трябва да е 
кратко в рамките на до 4-5 думи и да се запомня лесно. Ако не спира погледа или 
е прекалено дълго, вероятно изобщо няма да бъде прочетено.

логото или логотипът са подписът на рекламата. Емблемата или търговската 
марка не само представят продукта или фирмата, но и гарантират за тях. Логото 
трябва да бъде отличително, четливо, запомнящо се и дълготрайно.

Външната реклама  изисква много ясни и категорични послания, изчисте-
ни от излишни детайли. Това е така, защото тя обикновено се цели в подвижна 
мишена и затова се счита за най-изчистеното средство за реклама. В повече-
то случаи в нея участват само 2 или 3 от основните компоненти на рекламата, 
примерно само изображение и лого или дори само един елемент, като логото е 
достатъчен.



1��

Външната реклама е най-старият и най-икономичен вид реклама. Много от 
хората и дори от специалистите не я харесват и я смятат за прекалено натрап-
чива и загрозяваща градската среда, но независимо от това тя предлага много 
специфични предимства: позволява много изобретателни и нетрадиционни ре-
шения примерно, обемни реклами или реклами с продължение. 

Външната реклама е реклама в движение. Често покрай нея преминаваме 
с над �00км/ч. Това я прави много специфична и трябва да се взима под вни-
мание, когато се проектира такава реклама. Първото и най-важно нещо е да се 
отчете времето, което имаме за възприятие. То е не повече от 5-6 секунди, защо-
то минаваме покрай нея с определена скорост или, в случая на транспортната 
реклама, тя минава покрай нас за определено време. Второто най-важно усло-
вие е разстоянието, от което се възприемат големите изображения. В повечето 
случаи то е значително. Именно заради това условие, когато проектираме или 
представяме билборд трябва да се отдалечаваме често и да го гледаме поне от 3 
до 5м при условие, че проектът е разпечатан на размер А4. За да оценим ефек-
тивността му освен да се отдалечим най-добре е и да се движим покрай него със 
скорост. Третото, но не по значение, е че тези изображения са огромни и освен 
това са с пропорции, които са много далеч от обичайните или от „златното сече-
ние”. Това създава много големи проблеми при композирането на елементите 
на дизайна в тези формати. Често дори се налага прекомпозирането в много 
различни формати, за да се изпълнят условията на наетите рекламни площи. 
Местоположението е също важен фактор – дали е в градска среда или на ма-
гистрала. Дали е стратегически разположен в близост до услугата или мястото за 
продажба. Или пък е разположен на ключово място с голям трафик и достъпно 
до максимален брой потребители.

Големите изображения са и много гъвкави. Като кажем външна реклама 
най-често си мислим за билбордове, но местата където се използват големите 
изображения са неизброимо повече. Всичко, което знаем за графичния дизайн 
и неговите принципи в типографията, цветовете, изображенията и другите еле-
менти на визуалната комуникация важат и за външната реклама, но уникалните 
характеристики като време, скорост и формат са специфични фактори, с които 
трябва да се съобразяваме при проектирането на ефикасна реклама с големи 
размери.

Ето изведени някои принципи, които са от изключителна важност при проек-
тиране на големи изображения в рекламата:

1. Да съдържа не повече от три от основните компоненти на дизайна – лого, 
послание, изображение;

2. Посланието не трябва да е по-дълго от 5-6 думи, но най-добре е да е по-
кратко;

3. Големите илюстрации и фотографии привличат погледа;
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4. Подходящо е използването на дръзки цветове, за да привлечем внима-
нието;

5. Използване на точна и ясна идея, която бързо да комуникира със зрителя 
в рамките на няколко секунди;

6. Да се подчертае поръчителят, най-вече чрез логото, е изключително важно.
Външната реклама и в частност големите изображения са предизвикателство 

и поле за големи творчески изяви на всички дизайнери от рекламни агенции по 
цял свят. Ежедневно всеки от нас е подложен на непрестанен поток от информа-
ция и рекламни послания, някои от тях са наистина оригинални, интригуващи и 
въздействащи. В голяма степен това е още по-силно при големите изображения

Рекламата трябва да дава мечти, но трябва да казва и истината. Графичният 
дизайн е средството, чрез което може да се визуализират тези мечти. Той започ-
ва от идеята и минава през много етапи, докато достигне желаното внушение. 
Това е сложен творчески процес, който трудно може да се опише или да се даде 
рецепта за него. Най-важното обаче  е, че всяка добра идея може да се визуали-
зира още по-добре. Това се нарича креативност, а големите изображения са едно 
от основните полета за изява на креативността на графичния дизайнер.
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СТЕФКА ПоПовА
Някои назидателни теми в  

българската монументална живопис

Още в християнската книжнина, под апостолско име се съдържат важни нрав-
ствени теми, които ни преподават знания по морал под формата на проповед с 
практическо съдържание. (�) Зографите  в пълнота изпълват, богобоязливо и от-
говорно, това съдържание с непреходна образност. За да бъде възможно изслед-
ването на въпроси, свързани със самата същност и съдържание на определени, 
силно въздействащи, назидателни теми в българската монументална живопис, 
е необходимо да споменем най-често интерпретираните сюжети, заели ключово 
място в нашата стенна декорация в православния храмов интериор.  От особено 
значение при определянето на основните сюжети, влизащи в състава на назида-
телната тематика, е и местоположението им, но преди всичко потребността  за 
духовно- нравствено израстване на всеки мирянин, посещаващ Божето Обитали-
ще. При формиране на националната и културно- историческа изобразителна те-
матика в българската храмова стенопис и по специално в украсата на преддверия, 
манастирски трапезарии, фасади и редица открити и закрити галерии се засилва 
интересът от сцени като: ”Страшния съд”, ”Колелото на живота”,  „Митарствата на 
душата”, ”Сътворението на света”, ”Апокалипсиса ” и много други теми, засилващи 
страха от ада и възмездието, въплътени в сюжетната линия. Зографите създали  
стенописните композиции, тези изобразители на Божието слово, създават дъл-
боко емоционална представа у зрителя за две вечно борещи се сили - доброто и 
злото, насочвайки чувствата ни към свръхчувствени възприятия и ни отвеждат в 
света на Бога, където винаги побеждава доброто и то е приготвено за нас от него. 
Този път е винаги изпълнен със осъзнаване на истини, които ни разкрива храма 
чрез своята стенопис, символика и слово, а преки участници се явяват творците 
– създатели на поучителни “слова” чрез образност.

Много са писаните произведения, посветени на теми за монументалната 
живопис в храма, заемащи смисловия и каноничен център в декоративната 
система на преддверия, кораби и олтари. Този обем от информация ни дава въз-
можност ясно да откроим теми, характеризиращи се с голяма морална и етична 
натовареност,  пряко представени ни още на самия вход на църковната сграда,  и 
да маркираме тяхната иконографска същност. Зографите, изписвайки Дома Бо-
жий, вплитат по изкусен начин сцени, назидаващи и укрепващи вярата у всички 
преминаващи или влизащи в храма. Често тези теми през българското възраж-
дане се вплитат с друга силно популярна у нас ”патриотична” тематика. (2)  

Именно в преддверията, този “мост” между човека и бога, се виждат идеи, 
издигащи съзнанието на човека. Важно за отбелязване са дълбоките традиции 
в изписването  на преддверията и манастирските трапезарии. (3)
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Сцените появили се в българската религиозна стенопис след �0 век, стават 
изразители на силно нравствени и философски идеали. Несъмнена е ролята им 
да възпитават ценности и морал.  Влизайки в този ”Пантеон” от поучителни об-
рази, човек символично преминава в един по-чист и по-висш свят на божията 
Премъдрост, а своеобразен трамплин за душата се явяват всички тези сюжети, 
богобоязливо разкрити ни от зографите още на самия вход на храма. Традицията 
за тяхната поява и утвърждаване в стенната живопис води своето начало още от 
десети, единадесети век в Света гора. (4)

Атон се явява възлов религиозен център, събиращ в своите храмове цялостна 
“писана ерминия”, оказала силно влияние върху българската монументална жи-
вопис. От особено голямо значение за цялата съвкупност от назидателни теми и 
образи се явяват манастирските църкви, като основни пазители на традицията 
в иконографията. (3)

В тази кратка разработка бих желала да се спра само на някои ключови теми, 
представящи назидателни сюжети, често интерпретирани от българските зографи.

СТРАшНиЯТ Съд 
Тази тема най-точно подготвя душите, 

чрез земния си път да заслужат райското 
блаженство.От дванадесети век нататък 
тя се изобразява почти във всички църк-
ви у нас, а иконографията й е оформена 
през единадесети век. Идентифициране-
то на сцената в декорацията на храма се 
улеснява най-вече поради ясно изразе-
ните две противоположни части на ком-
позицията.Тук виждаме ясно изразен Рай 
и силно емоционално въздействащ Ад. 
Сцената първоначално се появява върху 
фасадата на храма, а в последствие зае-
ма източната стена на преддверието,така 
че влизайки в дома Божий първо зрите-
лят да си направи равносметка. Тя е най-
голяма по площ, като дори в Бачковската 
костница заема цялото пространство на 
преддверието. Тук ясно е подчертано рая-
доброто, като райските градини заемат 
цялата източна стена.Тук виждаме Бого-
родица на трон върху входа, фланкирана 
от двете страни от ангели, а от дясно, като 
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стожер пазещ и посрещащ праведниците, влизащи в Лоно Аврамово,  е благо-
разумният разбойник, заслужил чрез разкаянието си вечен живот. Като център 
на композицията виждаме сцената Дейсис, съставена от главата на църквата 
Христос на трон, а от двете му страни молитвено застъпили се за хората са  Бого-
родица и Йоан Кръстител. Спасителят събира около себе си ангелското войнство 
и апостолите седнали на тронове от двете му страни, чакащи праведния съд. 
Под Христос се спуска огнена река, която поемайки грешниците ги отвежда в 
лявата част на композицията, в черен и непрестъпен ад на жестоки мъчения. 
Под трона на Бог виждаме Уготования престол с коленичилите фигури на Адам 
и Ева, изкупени от Христос чрез разпятието си. По средата на композицията се 
спуска божията десница, държаща везна винаги наклонена на дясно, явен знак 
за победата на доброто. Към центъра пристигат групи от персонажи, чакащи  
съда на делата им. От дясно на Христос виждаме райските градини, маркирани 
с висока крепостна стена, а пред  портите  апостол Петър води групата на пра-
ведниците, получили правото чрез праведния си живот да влязат в лоното.(6) 
Сцената е ключова за украсата на фасади и преддверия, защото чрез средствата 
на живописта ни се показва апокалиптичната картина на огнения ад, поглъщащ 
грешните и  неразкаялите се души. Насочва ни към избор, който трябва да на-
прави всеки един от нас, а иконографията на сцената се явява поучителна. 

колелоТо НА живоТА
Тази специфична композиция може 

би по-силно от всички други символич-
ни картини ни показва преходността на 
земния живот. Това е причината за чес-
тата й поява върху фасадите и преддве-
рията в манастирските храмове в Бъл-
гария. Интерес предизвикват сцените в 
Преображенския манастир върху фаса-
дата. Иконографията на сцената показ-
ва кръговрата на човешкия живот чрез 
няколко вписани един в друг кръгове, а 
като център на този безкраен кръговрат 
се явява слънцето, ясно напомнящо ни 
за Христос. В четири отрязъка на окръж-
ността, виждаме четирите сезона, отно-
во напомнящи ни за преходността. Около кръга зографите представят човешкия 
живот от раждането  ни,  през съзряването - на самия връх на окръжността, до 
смъртта - на самия край на колелото.Човешката фигура, преминаваща през ко-
лелото, в края на земния си път бива погълната от змей. Тази сцена е силно из-
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пълнена с назидателна символика и не случайно художниците я интерпретират 
в декорацията на храма.(7)

миТАРСТвАТА НА душАТА
Тема въведена ни в стенната живопис 

от Христо Димитров.(2) Тук проследя-
ваме пространството между небето и 
земята, явено ни с 20 отделни “съдили-
ща”, през които преминава нашата душа. 
Съдиите, наречени митари в отделните 
епизоди, изобличават душата ни в гре-
хове, а ангели изтъкват добрите ни дела. 
Тук виждаме отново борба между добро 
и зло вътре в самите нас. Тази тема е с 
епизодично повтаряща се схема на различните митарства на душата(7). Според 
Доротея Соколова, художниците тук прилагат кадров ритъм в иконографията 
на композицията. Сцените от митарствата са с кратка иконография, често без 
голяма разлика в сюжета на отделните епизоди, но тук текстът внушава силно 
емоционално въздействие. 

Обикновено сюжетите са решени като самостоятелни картини, но разкриват 
една обща идея за морала, добродетелите на човека, изразена чрез средства-
та на живописта. Тези три основни теми, застъпени в декорацията на храма са 
само част от ясно установената линия на назидателни търсения от зографите. 
Тези теми ни дават духовно наставление и играят важна роля за формирането 
на българско духовно самосъзнание.Творците изкусно ги подбират не просто, за 
да илюстрират Светото писание, но и да съградят добродетели. Те се превръщат 
в творци на “рисувани канони”, даващи нравствено етични норми.

Литература:
1. Д. Киров; Към изворите на Християнския морал.
2. е. Попова; Теми въведени в българската живопис от Христо Димитров.
3. Д. Соколова; 24 стенописа 
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ПЕТЯ УЗУНовА
Трудности в обучението на ученици от VІ и ІХ клас  

при изобразяване на натюрморт в графична рисунка

Проблемът за натюрморта широко се разглежда в обучението по изобрази-
телно изкуство. Без изключение той е поместен в учебното съдържание във все-
ки клас от прогимназиалната до гимназиалната училищна възраст под формата 
на различни учебнопрактически задачи за графично и живописно изпълнение. 
Интересът на децата при неговото изучаване, като една от любимите теми за 
работа, породи желанието ми да разкрия какви затруднения възникват в изоб-
разителната дейност на ученици от две различни възрасти, при рисуване на на-
тюрморт от натура с графични изразни средства и материали.

Разглеждането и изследването на проблема в прогимназиален и гимнази-
ален етап се определя от следните причини: първо, че изучаването на натюр-
морт посредством неговото обемно- пространствено изобразяване с молив е 
нова материя за усвояване в VІ клас, че обучението по проблема продължава 
по-нататък в следващите класове, което предполага, че деветокласниците са 
изградили знания и умения в тази област. Второ, поради разминаване във въз-
растта и степента на подготовка, вероятно биха се откроили различни по харак-
тер затруднения в изобразителната дейност на учениците, особено на тези от ІХ 
клас, които поради по-дългия период на обучение са усвоили значително повече 
знания и умения. 

Проблемът за трудностите при изобразяване на натюрморт в рисунка с гра-
фични техники и материали не е задълбочено разгледан в научната литература 
до момента, което предизвиква интерес да се извърши такова проучване.

Целта на настоящето изследване е да се откроят и посочат какви са трудно-
стите на учениците в прогимназиалния и гимназиалния етап в обучението по 
изобразително изкуство, и по-специално, в процеса на изобразяване на натюр-
морт от натура посредством употреба на графични материали, техники и израз-
ни средства.

В процеса на изследване, при проучване и интерпретиране на емпиричните 
данни се поставят някои по-важни въпроси, а именно: какви пропуски и сла-
бости допускат учениците в изобразителната дейност при рисуване на натюр-
морт от натура? Открояват ли се сериозни затруднения? От какъв характер са 
тези затруднения? Преодолими ли са в хода на учебно-възпитателния процес по 
изобразително изкуство? Налага ли се необходимостта от помощта на учителя за 
отстраняване на грешките в практическата дейност на обучаемите?

Хипотеза на настоящето изследване е предполагаемото съждение, че неза-
висимо от възрастта на учениците, при изобразяване на една и съща учебна за-
дача „Натюрморт по натура“, вероятно ще се откроят затруднения, които следва 
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да се докажат. Допуска се също така, че гимназистите от ІХ клас, които са усвоили 
значително повече знания и умения в сравнение с децата от VІ клас, срещат по-
малко затруднения в изобразителната дейност. 

Обект на изследване са ученици от прогимназиалния и гимназиалния етап на 
възраст VІ и ІХ клас, обучаващи се в СОУ „СВ.Св. Кирил и Методий“ в град Пловдив 
и учебно-практическите резултати от извършената художествено-изобразител-
на дейност. Предмет са различните по характер трудности при рисуване на на-
тюрморт от натура с графични материали и техники.

   Изследването представлява констатиращ педагогически експеримент, кой-
то се провежда с помощта на стандартизирана анкета. Посредством въпроси и 
предварително формулирани отговори, учениците трябва да изберат един от 
предложените варианти, за да се гарантира точността на изследването.

Общият брой на анкетираните лица е тридесет и двама, които се разпределят 
поравно в две възрастови групи: �6 ученика от VІ клас и �6 ученика от ІХ клас.

Трудностите при изобразяване на натюрморт от натура с помощта на графич-
ни техники и материали се отчитат посредством следните два критерия:

 • композиционен строеж;
 • изграждане на формата и пространството.
За отчитане на резултатите от проучването по първия критерий, композицио-

нен строеж, отнасяме следните показатели:
 • поместване на предметите в листа;
 • съразмерност и пропорционалност на предметите.
Към втория критерий, изграждане на формата и пространството, също се от-

насят два  показателя:
 • светлосенъчно изграждане;
 • материалност на предметите.
При количественото обработване на емпиричните данни по първия показа-

тел, Поместване на предметите в листа, �8.75% от анкетираните в VІ клас отго-
варят, че не изпитват затруднение при композиране на предметите в изобрази-
телното поле, 43.75% признават, че леко се затрудняват, докато 25% откровено 
заявяват притесненията си на този етап от изобразителната задача.

По същия показател в девети клас отговорилите, че не се затрудняват е при-
близително три пъти повече, 3�.25% споделят леки притеснения, което е с двама 
ученици по-малко в сравнение с тези от прогимназията. Само един гимназист не 
може да определи точно степента на затруднение (леко или силно). 

По втория показател, Съразмерност и пропорционалност на предметите,  
6.25% от анкетираните в VІ клас заявяват, че задачата е лесна и относително 
вярно постигат формата на предметите по отношение на тяхната съразмерност 
и пропорционалност. �8.75% имат сериозни затруднения в конструктивното 
изграждане на обектите, което налага необходимостта от помощта на учите-
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ля. 50% -определят този показател на едно средно положение за изпълнение 
между лесно и трудно, докато за 25%  вярното пропорционално изобразяване 
на формата предизвиква сериозни затруднения.

За разлика от децата в средната училищна възраст, деветокласниците се 
чувстват по-уверено. Отговорите по втория показател, че учебно изобразител-
ната задача е трудна, са два пъти по-малко. Един ученик определя съразмер-
ността и пропорционалността като равнище на сложност някъде по средата, 
докато друг гимназист заявява, че изпитва затруднение при конструиране на 
предметите и вярното пропорционално изграждане.

От количественото обработване на данните по третия показател, Светлосе-
нъчно изграждане, става ясно, че няма шестокласник, който да не се затруднява, 
именно защото обемно-пространственото изграждане на предметите е ново 
учебно съдържание и все още учениците не са формирали достатъчно умения. 
Това е причина болшинството от тях да не могат да  преливат най-светлата част 
и колонната сянка с полутон, за да постигнат илюзията за обем на предметите. 
25% от анкетираните отговарят, че леко се затрудняват, което е с един ученик 
по-малко в сравнение с гимназистите. Тъй като деветокласниците значително 
по-добре се справят с обемно-пространственото и светлосенъчно изграждане, 
процентът на отговорилите, че не се затрудняват е значително по-голям.

По четвъртия показател, Материалност на предметите, процентът на 
изпитващите затруднение ученици в ІХ клас е по-малък в сравнение с този на 
децата от VІ клас. Двама гимназисти уверено споделят, че успяват да постиг-
нат материалността на различните предмети при изобразяване на натюрморт 
от натура с графични материали, за разлика от анкетираните в VІ клас, където 
нито един ученик не отговаря положително на този въпрос. Равен е броят на  
учениците от двете възрасти, които считат, че са се справили по отношение на 
материалността само за отделни предмети, което представлява 25% от анкети-
раните за съответния клас. Еднакъв е също процентът на отговорилите и в двете 
училищни степени, че не са изпълнили задачата по този показател, защото не са 
успели навреме да я завършват докрай.

Обработването на количествените данни показва, че една от причините за 
по-големия процент шестокласници да се затрудняват, при композиране на 
предметите при рисуване на натюрморт от натура, вероятно се дължи на липса-
та на достатъчно умения, в сравнение с гимназистите. Не само композирането, 
но и правилното съразмерно предаване на пропорциите и формата на предме-
тите затруднява повече малките ученици, за които натюрмортът в рамките на 
учебната година се разглежда два до три пъти с различни учебни цели и задачи. 
За гимназистите този проблем е изучаван в продължение на три години. Те са 
изградили не само знания, но и умения за перспективното и светлосенъчното 
изграждане на предметите. Затова процентът на отговорилите, че  не се затруд-
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няват при моделиране на светлосянката е по-голям в сравнение с учениците от 
среден курс.

Поради профилираното обучение в гимназиалния етап, учебният хорариум 
на часовете е по-голям от този в средната степен, което дава отражение върху 
подготовката на деветокласниците. Друг фактор, оказващ влияние на учебните 
резултати, е груповата работа. В часовете по рисуване гимназистите са разде-
лени в две групи, като всяка група разполага с отделен учител. По този начин 
те имат възможност за избор на място, гледна точка за рисуване, по-добра 
видимост при изобразяване на натюрморт от натура. Освен това малкият брой 
ученици позволява да се извършват по-чести и задълбочени корекции, докато 
в VІ клас обучението не е групово, практическата задача невинаги е по натура, но 
също така по памет и въображение.

Учениците и от двете възрасти имат затруднения при изграждане на матери-
алността на различните предмети. Поради липсата на по-задълбочени знания 
и умения в областта на натюрморта, недостатъчното време за работа, волево-
то търпение за завършване на рисунките е обяснимо защо затрудненията при 
шестокласниците са по-големи. Въпреки наличието на знания по проблема за 
перспективните изменения на предметите в пространството, учениците не мо-
гат правилно да отразят съкращенията, както и да постигнат прецизност на из-
пълнение.

В гимназиалния етап учениците доказват наличието на повече знания и уме-
ния, изпълняват изобразителните задачи по-прецизно, поради тяхното повто-
рение и завишаване на изискванията през годините, натрупания опит в изобра-
зяване на натюрморт от натура. Уроците по темата в профилираното обучение 
са свързани повече с изпълнение на практически задачи, с помощта на които 
учениците развиват умения и навици, а знанията, които не са нови за девето-
класниците се обобщават и систематизират.

За преодоляване на посочените по-горе трудности в учебно- възпитателния 
процес по изобразително изкуство е необходимо по-често да се поставят прак-
тически задачи, с помощта на които учениците да развиват своите умения. Да 
се провеждат повече упражнения за наблюдение и анализ на натурата, за сте-
пенуване на стойностите на сивото, за овладяване на щриха, които биха били от 
полза за учениците. Задачите за светлосенъчно изграждане на овални и ръбести 
форми ще помогнат да се откриват разликите между тях. Необходимо е да се 
поставят също упражнения за изобразяване по натура на предмети от различни 
материали - стъкло, пластмаса, дърво, метал и др., за да се изграждат, развиват 
и усъвършенстват уменията на учениците, за пресъздаване на различната ма-
териалност на предметите.

Въз основа на извършените проучвания до момента на проблема за труд-
ностите на учениците от прогимназиалния и гимназиалния етап при рисуване 
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на натюрморт по натура с графични техники и материали, могат да се направят 
следните обобщения и изводи: 

 • Учениците и от двете училищни възрасти допускат различни по характер 
пропуски и грешки при рисуване на натюрморт от натура, чието отстраняване 
поражда специфични затруднения, които се споделят в процеса на изследване. 

 • Потвърждава се хипотезата, че учениците от ІХ клас са усвоили повече зна-
ния и умения в областта на натюрморта, че трудностите при неговото изобразя-
ване от натура, са по-малко за разлика от тези при учениците в VІ клас.

 • При шестокласниците те се наблюдават във всеки етап от изграждане 
на натюрморта. Докато за гимназистите поместването на предметите в листа, 
постигането на съразмерност и пропорционалност не представлява сериозно 
затруднение, то светлосенъчното моделиране на материалността на предметите 
създава притеснения, но в сравнение с децата от VІ клас действително те са по-
малко.

 • Грешките на учениците и от двете училищни възрасти са преодолими в 
хода на учебно-възпитателния процес по изобразително изкуство. За отстраня-
ването им в практическата дейност е необходима помощта на учителя, който 
своевременно да провежда различин по вид корекции. 
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АНТоНИЯ ФИНГАРовА
“Да помним, за да не се повтори”

Избрах това заглавие, защото смислово отвежда към идеята за мост между 
поколенията. Народната памет е ключов момент за развитието и прогреса на 
един народ. Историята не е заради миналото, историята е заради бъдещето.

Използвам повода за тазгодишното отбелязване на 70 години от спасяването 
на българските евреи от лагерите на смъртта. Този нравствен подвиг, този исто-
рически факт няма аналог в световната история. Случилото се преди 70 години 
ни дава повод за национална гордост. Това е изключително ценно наследство, 
което бащите ни са ни завещали. Ние никога не трябва да забравяме примера 
на предишните поколения българи, които с риск за живота си изпълниха морал-
ния си дълг към своите братя евреи. Нужно е винаги да се учим от този пример 
и да предадем паметта за него на следващите поколения. На проведена анке-
та, целяща да разбере информираността на младите хора относно близкото ни 
минало, стана ясно, че има празнота в познанието ни за историята. Този факт е 
обезпокоителен с оглед на това, че неинформираният, незапознатият човек по-
лесно би могъл да бъде подведен и манипулиран. За съжаление чак сега, на тази 
годишнина от спасяването на нашите евреи, бихме могли да кажем, че беше 
достигната по-голяма гласност чрез медии, филми, културни събития и конфе-
ренции. Всичко това цели да покаже на обществото една по-обективна истина за 
събитията и да се осъществи преходът между поколенията. Историята трябва да 
се знае! Народ, който не знае своето минало е обречен да няма бъдеще.

Ще спомена някои от провелите се мероприятия в нашия град. Традиция е 
през последните години Философско-историческият факултет към Пловдивския 
университет да отбелязва годишнина от спасяването на българските евреи. В 
университета се проведе конференция, която разглежда корените на антисеми-
тизма в исторически, богословски, политически и философски аспект. Лекции 
изнесоха световно известни учени в областта на историята, богословието, рели-
гията, публичната администрация, политологията и др. Целта на отбелязването 
на събитията от съвремeнната ни история е да се съхрани националното ни дос-
тойнство, да се даде подходяща основа за разбиране на тези сложни историче-
ски събития и добър пример за следващото поколение граждани на Република 
България. Лектори на конференцията бяха Андрей Аврамов, Йордан Велчев, д-р 
Андерш Гердмар, доц. д-р Валентин Петрусенко, д-р Лиляна Деянова. Заглави-
ята на темите, които бяха разгледани са: “Съвременните тенденции в отноше-
нието към евреите в Европа”, “Размисли за антисемитизма и толерантността по 
българските земи, рефлектиращи за събитията от март �943 г.”,  “Богословските 
корени на антисемитизма от времето на Ранното Християнство, през Просве-
щението до Холокоста”, “Евреите на Балканите ХІV–ХVІІ в.”, “Ролята на духовните 
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водачи във формирането на нагласи”, “Политическите употреби на българския 
антисемитизъм и анти-антисемитизъм”. Запис от конференцията може да бъде 
намерен в сайта на Пловдивския университет. Община Пловдив, Организация на 
евреите “Шалом” – Пловдив, Израилтянски духовен съвет, Регионална дирекция 
Държавен архив, Народна библиотека Иван Вазов и Регионален исторически 
музей – Пловдив подготвиха изложба под надслов “И влаковете заминаха праз-
ни...”. Тя представя заселването и историята на еврейската общност в Пловдив, 
духовния живот на евреите, приноса им в обществения живот на града и делото 
на пловдивската общественост и митрополит Кирил за спасяването на евреите. 
За първи път бяха показани оригинални исторически свидетелства от синагога-
та, от еврейските семейни архиви, от наследниците на пловдивчани с принос за 
спасяването им.

Също толкова важно обаче е да помним и болезнените факти, свързани с 
изпращането на �� 343 евреи от Беломорска Тракия, Вардарска Македония и 
Пирот в концлагера Треблинка от тогавашното българско правителство. Тези фа-
кти са част от националната ни история и не трябва да бъдат омаловажавани. 
Трагичната съдба на тези евреи ни задължава да положим всяко усилие и да не 
позволим никога повече друго българско правителство да сътрудничи на тези, 
които желаят унищожението на еврейския народ и да съдейства за извършва-
нето на подобни чудовищни престъпления. За огромно съжаление, в днешно 
време антисемитизмът в България нараства и лъжите му са особено разпрос-
транени сред младите хора.

Преди 70 години в борбата на гражданите срещу институциите в България се 
потвърди теорията, че народът, народните маси са решаваща сила в историята. 
Tе извършват революции, благодарение на което се осъществява обществен 
прогрес. Днес ние имаме ли чувство на принадлежност към народа, към бъл-
гарския народ? Имаме ли отношение към другите малцинствени групи, които 
съставят този народ и какво е то? Общественият прогрес не се ли осъществява 
въз основа приноса и на по-малките етноси в един народ? Нито един народ в 
историята на цялото човечество не е имал съдбата два пъти да бъде изгонен от 
своята страна и да бъде разпръснат по всички краища на света... и след много 
години отново да бъде върнат в своята страна. Няма друг народ, който в хода 
на историята да е преживял толкова мъка и в голяма степен да е бил зависим 
единствено от надеждата, която го е крепила. Оцеляването на еврейската на-
ция е историческo чудо, нямащо равно на себе си. Историята на човечеството 
не познава по-голяма репатрация от тази на евреите, които през последните 60 
години се върнаха в своята страна от �44 държави на света. Някога Наполеон 
е казал : “един народ, който плаче за загубата на своята Родина отпреди �800 
години и не я забравя, такъв народ никога няма да изчезне. Този народ трябва 
да бъде сигурен, че ще се върне отново в Родината си”. И това вече е факт. Но и 



20�

няма други в света, които през цялата човешка история да са мразени толко-
ва много, както евреите. В хода на историята тази омраза е добивала различни 
имена – тя е започнала като “религиозен антиюдаизъм”, по-късно преминава в 
“расистки антисемитизъм” и в най-ново време се изразява като “политически 
антиционизъм”. Тази омраза винаги е водела до масовото им унищожаване. Ето 
защо оцеляването на Израел може да се обясни единствено с Божията намеса. 
0,2%-ният народ от населението на земята не само е оцелял, но и е оказал ог-
ромно влияние в световната култура, наука и медицина. Уникален е фактът, че 
тази твърде малка нация е дала 27% от всички лауреати на Нобелова награда в 
света. Тази малка страна от само 22 000 кв. км., от която 2/3 е пустиня, се нарича 
“страна на книгите”, защото годишно в Израел се издават над 4000 нови загла-
вия. Официална статистика на ООН подрежда евреите като най-интелигентния 
народ в света. Изреждането на суперлативи може да продължи и в много други 
направления, доказвайки ценността на тези хора и приноса им като етнос в дру-
гите народи. Ще спомена само няколко имена, които са направили постижения в 
някои от направленията, които предполагам ще са по-интересни на аудиторията: 
Музика – (композитори, диригенти, пианисти) – Леонард Бернщайн, Жак Офен-
бах, Артур Рубинщайн, Йохан Щраус, Владимир Хоровиц, Отто Кемперер; Кино 
–  (артисти и продуценти) – Чарли Чаплин, Кърк Дъглас; Сесил де Мил, Джор-
дж Гершуин, Самуел Голдуин; Изобразително изкуство – Макс Либерман, Ефра-
им Мозес Лилиен, Феликс Нусбаум, Бернард Беренсон; Психология – Зигмунд 
Фройд; История – Йосиф Флавиус; Философия – Карл Маркс, Барух Спиноза.

И ако Айнщайн, Бор, фон Нойман, Сцилард и Опенхаймер допринесоха зна-
чително много за създаването, развитието  и приложението на атомната бомба, 
то Карл Маркс и Барух Спиноза създадоха, развиха и оставиха като наследство 
на поколенията една много по-страшна идеологическа атомна бомба, която се 
нарича със зловещите имена “комунизъм”, “атеизъм” и “либерализъм”. Нейното 
разрушаващо действие ще продължава столетия и ще праща милиарди човеци 
във вечна смърт – един ужасяващ принос към човечеството, който няма равен 
на себе си. И тук идва ред за един друг принос, за една личност, която промени 
човечеството така, както никоя друга личност, а именно Господ Исус Христос. А 
Той беше евреин, роден в Израел. Какво донесе евреинът Исус Христос на Све-
та, това е обобщил проф. д-р Дечко Свиленов в пет точки, които ще цитирам: 
“Първо: Господ Исус Сам дава отговор, като казва: “Аз затова се родих и затова 
дойдох в този свят, за да свидетелствувам за Истината” (Йоан �8:37). И тъй, пър-
вото, което Исус даде на света е Истината. Истината е най-ценното, което човек 
изобщо може да притежава. За истината човек се бори и е готов да даде живота 
си за нея. Всичко в този свят се върти около Истината. Тя най-често бива напада-
на, манипулирана, презирана, премълчавана и т.н. Коя е Истината? Истината за 
Бога, за човека и за света – Истината за вечността и как човек може да достигне 
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тази вечност. По-важно от това за човек няма! второ: Христос извести на света 
една напълно нова ценностна система. Основата на тази система е Божията лю-
бов, пътят за нейното постигане е вярата в Исус Христос, а нейната цел – вечният 
живот. Тази ценностна система може да направи от един престъпник светия, от 
един грешник – праведник, от един гонител на християнството – мисионер и 
от диви човекоядци – миролюбиви и благочестиви народи. Ние добре знаем, 
че има други религии и ценностни системи, които от един почтен човек могат 
да направят терорист-самоубиец. Трето: Исус Христос е най-големият социален 
реформатор в света. Човечеството дължи на Него премахването на робството, 
както и възстановяване достойнството на жената. Представете си само какво е 
представлявала жената в другите религии и обществени системи, и това още в 
много от тях не е преодоляно: обект за страстолюбива консумация и инструмент 
за биологическа репродукция на Хомо сапиенс. четвърто: Наука и право, рели-
гия и изкуство, история и философия, както и всички останали клонове на чо-
вешката цивилизация, единодушно свидетелствуват за огромното влияние, ко-
ето Исус Христос е имал върху света и продължава да има. Чрез Неговото идване 
историята на човечеството бе разделена на два периода – преди и след Христа. 
Пето: Пред личността на Исус Христос са се прекланяли велики хора на света: 
Сър Франсис Бейкън, Нютон, Пастьор, Карл фон Линей, Фарадей, Паскал, Лорд 
Келвин, Максуел, Кеплер, както и много велики изследователи, които направиха 
прелом в науката, бяха истински последователи на Христос. Когато световно из-
вестната творба “Тайната вечеря” била готова, Леонардо да Винчи поканил един 
свой приятел и го попитал: “Кое ти харесва най-много в тази сцена?” Приятелят 
му веднага отговорил: “Чашата, учителю, чашата! Тя е просто фантастична!” “Така 
ли?” - отговорил художникът, взел четката и задраскал чашата. ”Какво напра-
вихте, учителю! Та тя беше чудно хубава!” Леонардо отговорил: “Нищо не искам 
да засенчва лика на моя Спасител!”

В този ред на мисли ще представя на вашето внимание обобщения очерк от 
презентацията на д-р Гердмар, която разглежда отношенията между юдаизъм и 
християнство като тясно свързани религии; вътрешно-религиозни, междурели-
гиозни, междуетнически и междурасови. Както и отношението на християните 
разделено в две групи, което прави д-р Дечко Свиленов: “едната – християните, 
принадлежащи номинално към големите и по-малки християнски религии (ка-
толици, протестанти и православни) от една страна и от друга страна, християни, 
които са приели изцяло библейската истина и водят живот според тази истина и 
към авторитета на Господ Исус Христос не добавят никакви други авторитети. 
И краткото обобщение, в което се корени християнският антисемитизъм, прави 
д-р Свиленов: “Трите големи християнски религии не приеха неоспоримата роля 
на еврейския народ в Божия план за спасението на човечеството и тръгнаха по 
един дълъг път на антисемитизъм – спомнете си само позора с кръстоносните 



211

походи, средновековната инквизиция, негативното отношение на Мартин Лутер 
към Израел и безразличието на световното православие към евреите... Втората 
категория християни – това са християни, които Господ Исус нарича “Моята Църк-
ва”.  Християни, които са приели безусловно цялата библейска истина и живеят 
според тази истина. Тези християни са разбрали и приемат ролята на еврейския 
народ в сърцата, мислите и действията си. Тези библейски мотивирани христи-
яни се молят за Израел и полагат всичко, което е според силите им, да покажат 
на дело своята любов към този народ.” И тук е моментът да споменем митро-
полит Кирил Пловдивски. Въпреки православното доктринално отношение към 
евреите, митрополит Кирил извършва истински подвиг. Застава на позиция, 
изпраща телеграма до Цар Борис III, среща се с него с помощта на полицейския 
началник и го моли да предаде думите му на правителството. Налага се да прес-
кочи оградата на охраняваното еврейско училище и произнася гръмкото: “Ако 
влаковете тръгнат, аз ще легна на релсите пред влака”. Тези действия са съпро-
вождани и от силна гражданска позиция, направена е подписка за спасяването 
на българските евреи. Димитър Пешев (зам. председател на 25 нар. събрание) 
и Обрейко Обрейков провеждат събрание в защита на пловдивските евреи. Взе-
мат гражданско участие и много други видни българи, сред които Ангел Станков 
– председател на адвокатския съвет; Ваньо Нейков – търговец; Георги Кръстев 
– адвокат; Йордан Ковачев – юрист и писател; Лука Говедаров – журналист; Нед-
ко Каблешков, дружеството на поетите (П. Р. Славейков, Елин Пелин), министър 
Габровски.

В протестно писмо против изселването на българските евреи, Богдан Филов 
пише изложение: “Бездействието по този въпрос на болшинството би го напра-
вило участник в престъпление, грубо нарушение на конституцията, но и в нещо 
повече, в едно обикновено престъпление, масово убийство на хиляди хора.”

Всичко това е жест на солидарност и човечност, морал и съпричастност и води 
до �0 март �943 г., когато са спасени 50 000 български евреи, издадени са и около 
20 000 транзитни визи за отпътуване към Израел. Без гето. Без асимилационни 
процеси. И понякога отплата за героизма е забравата. Самият Пешев умира в за-
брава и нищета, затова трябва да помним наследството от поколенията и да не 
забравяме героичните подвизи на нашите предшественици. Делата на правдата 
минават през всяка бариера. Те надживяват времето, прескачат всяко идеоло-
гическо затъмнение, свързват идещите поколения с предходните и няма сила, 
която да може да ги спре. 

Нека да се върнем на това какво са дали българските евреи на България. 
Ролята на Еврейското певческо дружество с диригент Моис Цадиков по отно-
шение на репертоар, култура на хоровото музициране, музикално образова-
ние, социално общуване е значителна за изграждането на музикалната среда 
и хоровите традиции не само в еврейската общност, но и в България. То е при-
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мер и за междукултурен диалог, привличайки такива изявени имена от онова 
време като Добри Христов, Моис Цадиков, Менахем Бенсусан, Сийка Петрова, 
Тодор Мазаров, Зико Гарациани, Людмила Прокопова, Цветана Табакова, Петко 
Стайнов, Давид Ниньо. Това е първият хор в България, който изпълнява пред 
публика значителни кантатно- ораториални творби. Голямо културно наслед-
ство е и творчеството на г-н Анжел Вагенщайн, който е родом от Пловдив. Той 
издава романите “Петокнижието Исааково”, “Далеч от Толедо”, “Сбогом, Шанхай”, 
“Преди края на света”. Автор е на около 50 сценария за игрални, документал-
ни и анимационни филми, снимани в пет държави. Игрални филми: “Тревога”, 
“Септемврийци”, “Ребро Адамово”, “Звезди”, “Двама под небето”, “Веригата”, “На 
живот и смърт”, “Хроника на едно убийство”, “Допълнение към Закона за защита 
на държавата”, “Борис �” и т.н. Документални филми: “Например Пловдив”, “Кри-
ле над България”, “Български триптих или Държава на духа”. Носител е на много 
филмови награди, литературни награди и държавни отличия.

Навсякъде по света, където евреите са били през всички тези години на роб-
ство или диаспора, са допринесли твърде много за националните култури на съ-
ответните страни, за науката, политиката, икономиката, за просперитета на тези 
народи. Израел е дал много на света и продължава да дава и днес. 

Евреите помнят своята история, а ние знаем ли я? Миналото, това са наши-
те корени, които ни правят народ. Трябва да съхраним и предадем доброто 
наследство, както и да се учим от него. От дистанцията на времето ние можем 
само да почерпим правилни изводи от събитията и да избегнем повторението 
на фатално-съдбоносни грешки. 
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ас. вАНЯ КьоСЕвА
Сравнителна пластична анатомия - кости и стави на гръ-
ден крайник на козле, съпоставени с горен детски крайник

Строежът на крайниците, както и всяка една част от тялото, е подчинен на 
функцията. Оттук идва и основната разлика в костите на гръдния крайник на 
козле и детския горен: положението спрямо тялото и основата. При животното 
крайникът е за придвижване, носейки тежестта на тялото, а при човека - за зах-
ват и различни прецизни дейности. Физиологичните особености и начинът на 
живот определят и степента на въжможност за придвижване: по-здравите и оф-
ормени кости на козлето го изправят до 30 минути след раждането, а при детето 
опората на четири крайника е след 3-4 месеца. При растежа на дългите тръбести 
кости, изграждащи крайниците на всички бозайници, е важна хрущялната плас-
тина, разделяща тялото от епифизата на костта. От пропорционална гледна точ-
ка при козлето това се изразява в по-дълги крайници спрямо торса, докато при 
човек е точно обратното. Така  е и упоменато в учебника на Бамес “Животинското 
тяло“ за дългите крайници на тревопасните и късите крайници на месоядните, 
а също и че с отдалечаването на крайника от тялото се увеличават и разликите 
човек-животно.

Костната система, освен в пропорционално отношение, е значима и като осно-
ва за формообразуване на мускулните обеми. Затова е необходимо да се разгле-
дат отделните етажи на гръдния крайник - крайников или раменен пояс, рамо, 
подрамо и ръка. Отделните анатомични особености на костите на възрастните 
бозайници са добре описани и разгледани в учебниците по Пластична анатомия 
и Ветеринарна медицина, а това е отправна точка, когато се търсят особеностите 
при изследването на гръдния крайник на козлето, съпоставен с добре познатия 
съответен детски.

Лопатката при козлето е единствената кост от раменния- крайников пояс. 
Ключица имат само месоядните бозайници с размер до 2 см. Лопатката е плоска 
триъгълна кост, с външна латерална повърхност, разделена от гребен- костен 
израстък. От трите ръба, дорзалният ръб (откъм гръбначния стълб) е най-къс, 
а същият детски е най-дълъг. При козлето това издължава общата форма на ло-
патката и е тенденция при израстването. От този ръб нагоре лопатката се издъл-
жава и от облия силует на продължаващия формата хрущял. Този хрущял про-
менира в горната част на крайниковия пояс като важен конструктивен ориентир 
при рисуване на животни и е точката на махово въртене, описана от Бамес, при 
движението на лопатката. На предния край на костта, към главата на животното, 
има ставна имка за връзка с раменната кост. По форма и конструкция лопатка-
та е костта с най-малко разлики спрямо същата детска. Тук може да се сравни 
положението на лопатките спрямо тялото и спрямо основната равнина. Двете 



214

лопатки на козлето са успоредни една спямо друга, с огледално разположени 
медиални повърхности, а ставните ямки сочат надолу и напред, така лопатката 
сключва ъгъл около 80 градуса с основната равнина, за разлика от почти хори-
зонтало ориентираните детски.

Раменната кост е дълга тръбеста кост с две епифизи. Горната епифиза е 
по-голяма от долната, има глава, участваща в раменната става. Пред епифизата 
краниално се намират две костни възвишения, нарастващи с възрастта и значи-
телно по-големи спрямо детските, а от възвишенията надолу се спуска грапава 
издигнатина. Това придава лека S-образна тендеция на формата, липсваща при 
детската раменна кост и допълваща се при козлето от обема на двуглавия мус-
кул, минаващ между двете костни възвишения.

При човек горната епифиза на раменната кост е кълбовидна и участва в ста-
вата с �/3 от площта на сферата си. Това позволява размах на движенията във 
всички посоки. При козлето епифизата е също кълбовидна, но с леко издължа-
ване към елипсоид. Това е причината движенията да са махови, само сгъване и 
разгъване. Движението разгъване в раменната става  при козле съответства на 
замахване напред при човек. 

Целият преден крайник при копитните няма костна връзка с торса, защото 
лопатката се свързва с трупа посредством мускули. При човек тази връзка се 
допълва от ключицата. Движението на лопатката при животните се определя 
от Бамес като преместване на раменната става в пространството - напред  и 
назад, така че лопатката играе роля на махало. Това я прави по-подвижна от 
човешката. 

Долната епифиза на раменната кост е с форма на макара за ставна връзка с 
лакътната и лъчева кост, така както е и при човек. Гръбно има ямка за ставно 
свързване с лакътната кост, ограничаваща разгъването в ставата при животното 
до около �20-�25 градуса, за разлика от детската лакътна става, имаща размах 
до �80, а в някои случаи е възможно и преразгъване с 2-3 градуса. Ъгълът меж-
ду раменната кост и лопатката на козлето при изправен стоеж е около 90 граду-
са, при сгънато положение около 30. 

Лакътна и лъчева кост при козлето са обединени в една обща форма. 
Лъчевата кост носи тежестта на тялото, вертикално разположена като колона. 
Лакътната кост е разположена по-високо от лъчевата, заради значително голе-
мия си лакътен израстък, в сравнение с детския, като края на израстъка е силно 
оширен. Надолу дистално формата на костта се стеснява и заради леко извития 
назад и нагоре лакътен израстък, предмишницата има дъговидна форма. Дет-
ската предмишница също има лека дъговидна форма, но в противоположната 
посока гръбно. Двете кости на животното са неподвижни една спрямо друга в 
положение пронация, за разлика от човешките, които при супинация движат 
предмишницата и ръката около оста им. От художествено-пластична гледна 
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точка лакътната и лъчевата кост на козлето могат да се разглеждат като една 
обща форма, променираща ясно в дисталния край към китката, заради по-мал-
кия обем мускули, за разлика от лопатката и раменната кост.

Костите на китката са разположени в два реда – кубовидни кости с хру-
щялни дискове между тях, за да се осъществи движение чрез преплъзване. 
Проксималният (горен) ред е съставен от четири, а дисталният от две кости- как-
то при всички преживни животни. При човек са по четири и в двата реда. Костите 
на китката са свързани помежду си и със съседните епифизи чрез здрави лига-
менти. Граховидната кост е разположена откъм страната на сгъване на ставата 
и е отделна от компактната обща форма на останалите киткови кости на прок-
сималния ред. За сравнение с костите на детската китка, освен броя, различно 
е и съотношението на граховидната към общия обем на останалите - детскста 
грахова кост е значително по-малка.

Разликите в общата форма на китката са, че при козлето кубовидният обем 
изпъква в тази част на крайника на фона на тясната и издължена ръка, докато 
при детския крайник обемът на китката не доминира така, заради разширя-
ващата се длан. Значителни разлики има и при движенията. При животното е 
възможно единствено сгъване от изходна позиция, а при човек елипсовидната 
повърхност на ставата движи ръката във всички посоки. Сгъването при козлето 
е около �70 градуса, а при детската китка до 90, но общият размах на сгъване-
разгъване при човек е �80 градуса. 

Дланни кости- метакарпални
Тук разликите се увеличават. Костите от пет са редуцирани до една, съответ-

стваща на трета дланна кост при човек, като в долния край ставният валяк е 
раздвоен за връзка с двата пръста. Двете стави са тип макари с остри гребени в 
средата, определящи посоката  на движение. Външните страни на макарите са 
по-малки и променят посоката на двата пръста - леко отворени встрани и разгъ-
нати при изправено положение. Въпреки че ставата при животното е раздвоена, 
двата пръста се сгъват и разгъват заедно, заради общия мускул, за разлика от 
човешките кълбовидни стави, движещи всеки отделен пръст. При тревопасните 
зад двете стави има две малки сезамовидни кости, които при козлето са все още 
хрущялни. Те липсват при човек.

В пропорционално отношение към целия крайник метакарпалната кост при 
козлето е по-дълга спрямо детските дланни кости.

Следват двете, насочени напред бабкови кости, съответстващи на първия 
ред (проксимални) фаланги при детската ръка. При преживните животни пръ-
стите са четири на брой, но два от тях, втори и пети, са висящи гръбно на сезамо-
видните кости и са изградени от мека тъкан. Нямат кости и опорно-двигателна 
функция, но са важни от пластична гледна точка за художника. Горните епифизи 
на бабковите кости са по-големи от долните и ставните им повърхности са раз-
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делени от дълбок улей, съответстващ на дланната 
кост. Долните епифизи са тип макара, така както е 
при човек, и ставата им, с втория ред фаланги, осъ-
ществява само сгъване –разгъване. С тази разлика, 
че при козлето в естествено изправено положение 
ставата е леко сгъната.

Две венечни кости съответстват на средния ред 
фаланги при човек, но те са сравнително по-къси от 
бабковите, спрямо същите при човек.  Разположени 
са вертикално и чрез долните макаричковидни епи-
физи се свързват ставно с копитните кости под ъгъл 
90 градуса. Такова разгъване на последната фаланга 
при детския крайник е невъзможно.

Копитните кости са точки на стъпване на 
предния крайник и затова са хоризонтално разпо-
ложени. Обвити са в рогово образувание- копито, 
съответсващо на човешкия нокът. Тук разликите 
козле-дете са големи. Копитните кости са плоски, 
докато последният ред фаланги имат тяло и два 
края. Детският нокът е естествено продължение на 
фалангата, а твърдата тъкан на копитото обхваща 
дори част от венечните кости и в пропорционално 
отношение копитото е много по-голямо.

Познаването на костния строеж на гръдния край-
ник на козлето чрез аналогично съпоставяне с чо-
вешкия, дава при рисуването увереност, яснота и 
разбиране за анатомичните форми.
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НИКоЛАй РАдУЛов
Концепцията за смесената реалност (Mixed Reality - MR) 

и академичното обучение

1. увод
В днешни дни бележещата непрекъснат растеж високотехнологична индус-

трия постоянно генерира нови и нови пътища и средства за достигане на инфор-
мацията до всеки един отделен индивид. Това мощно влияние на технологиите 
променя и начина, по който възприемаме информацията. То вече е дълбоко 
вградено в схемата на функциониране на съвременното общество, чието съ-
ществуване трудно бихме могли да си представим без тази високотехнологична 
среда, в която информацията е въздигната на пиедестал. 

Системата на образованието несъмнено е една от съществените части на 
съвременното общество, имаща и функцията да формира неговото развитие. 
Именно като такава формираща единица е нужно тя да функционира с честотата 
и ритъма на действащите обществени процеси. Вследствие на това, системата 
на образованието носи и отговорността да е способна да предложи знанието в 
една адекватна за времето, в което живеем форма. Форма, която младото поко-
ление ще разпознава и разчита.

Интегрирането на иновативни методи на преподаване в академичната прак-
тика се оказва труден и бавен процес. От една страна, това е така заради сериоз-
ните инвестиции, които е необходимо да се направят за въвеждането на новите 
технологии в процеса на обучение и от друга, заради необходимостта препода-
вателският състав да може да използва същите тези съвременни програмни 
продукти и технологии в образователния процес. Като цяло статуквото на тради-
ционните методи на преподаване е запазено. Очертава се ясен дисонанс между 
начина на достигането на информацията, тоест, на учебния материал до студен-
тите във висшите учебни заведения, и начина, по който същите тези млади хора 
я получават извън тях. Тази разлика определено е в ущърб на добрата работа на 
образованието като система.

Ясно можем да разграничим двата пътя, по които се разпространява инфор-
мацията в нашето съвремие, а съотнесено към системата на образованието 
– излагането на учебния материал. Това именно са традиционният, свързан с 
употребата на хартиени носители и методи на словесно изложение на учебния 
материал или иначе казано, един чисто физически начин за предлагане на 
информацията, и виртуалният, свързан с използването на различни типове 
медии и технологии. Трябва обаче дебело да подчертаем, че тези два начина не 
са взаимноизключващи се, напротив, “Налице е необходимост от намирането 
на оптимално съчетание между традиционните и модерни начини на препода-
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ване с цел подобряване качеството на учебния процес и повишаване нивото на 
образованието като цяло.” [�, с. 6].

2. Принцип
Подходът за предлагане на информация, който обединява традиционните и 

модерните (физическите и виртуалните) методи на преподаване е концепцията 
за смесената реалност (Mixed Reality - MR). Тази концепция се отнася до слива-
нето на реални и виртуални пространства, създавайки по този начин нови среди 
и визуализации, в които физически и цифрови обекти съществуват съвместно и 
си взаимодействат в реално време [2].

Действително в последните години се забелязва ясната тенденция за навли-
зане на компютърните технологии в лекционните зали на повечето университе-
ти по света, а също и в България. Употребата на приложенията на офис-софту-
ера, използван за подготовката на най-различни материали, свързани с учебния 
процес, както от преподаватели, така и от студенти е вече нормална практика. 
Онлайн и дистанционното обучение посредством употребата на напреднали тех-
нологии също вече е широко разпространено. Разбира се, това подобрява ниво-
то на възприемането и увеличава ефективността от обучението [�, с. 7]. 

3. Приложение
Една от формите на приложение на концепцията за смесената реалност в 

системата на образованието e съчетанието между т.нар. образователни виде-
оклипове, в които учебният материал достига до студентите по виртуален път 
и някои традиционни техники на преподаване, каквито са устното изложение, 
анализ, демонстрация и др. Образователният клип представлява кратък видео 
материал, излагащ по атрактивен начин проблема, поставен в лекцията или уп-
ражнението. Появата на този тип образователно средство само по себе си пред-
ставлява нещо ново в процеса на обучение. Важно е да отбележим, че самият 
продукт, наречен образователен видеоклип е авторска разработка на самия 
преподавател и е свързан с творческо-обучаващия процес на студентите. 

Трудността за направата на такъв клип с достатъчно добро качество идва от 
необходимостта да се комбинират доброто познаване на учебния материал с 
подобаващо разбиране за способностите на модерните технологии за визуали-
зация плюс възможността за създаване на интригуващ продукт на изкуството. 
[�, с. 9]

Ключовият момент при приложението MR подхода е именно симбиозата 
между традиционното и новаторското, виртуалното и реалното пространство. 

Приложението на MR подхода като цяло, в глобален мащаб, не е новост, той 
се прилага в различни дисциплини. Разбира се, конкретиката на неговото прило-
жение е от изключителна важност. Употребата му в различните дисциплини има 
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връзка с разликите в целите и задачите, които трябва да постигне този подход 
на преподаване.

Конкретното приложение на този подход на преподаване, върху което ще се 
спрем, е употребата му в специалност Педагогика на обучението по изобрази-
телно изкуство. Тръгвайки от тук и имайки предвид задачите, които обучението 
в тази специалност трябва да реши, ще определим и чисто техническите пара-
метри за направата на такъв тип образователен продукт. Важни параметри са 
времетраенето на видеоклипа и броят клипове, които трябва да се покажат в 
хода на разглеждането на дадена тема или учебна задача.

Времетраенето на клипа има съществено въздействие върху нивото на раз-
биране и осъзнаване на материала от студентите. Твърде кратките клипове не 
позволяват на студентите да се концентрират върху проблема, докато пък твър-
де дългите ги разконцентрират от главната тема на разсъждение. Това поражда 
и проблема за оптималната продължителност на клипа.

Брой клипове за една тема или учебна задача. При поставянето на конкрет-
ната задача пред студентите, която се разглежда в поредица от лекции и упраж-
нения например в часовете по живопис, студентите трябва първоначално да се 
запознаят с основните принципи на работа, материалите и др. Броят клипове 
има отношение и към обема на учебния материал.

Важен фактор, касаещ възможността за употребата на тези образователни 
видеоклипове от преподавателя е техническата му подготовка и оттам неговата 
възможност да създаде един такъв продукт, обвързан с процеса на преподава-
не. Към настоящия момент създаването на един такъв образователен продукт 
може да бъде възприето като ентусиастко отношение към приложението на мо-
дерните образователни технологии [�, с. 7]. Това е така и поради някои финансови 
съображения, свързани със закупуването на необходимите за това хардуер и 
програмни продукти. 

Важен проблем, който трябва да се реши в преподаването в специалността 
Педагогика на обучението по изобразително изкуство, а и глобално погледнато 
като цяло в сферата на висшето образование, е задържането на вниманието 
на студентите върху разглеждания проблем в учебния материал, а също и в 
чисто практическите задачи, и като цяло, мотивацията им за придобиване на 
нови знания и умения. 

Тази мотивация може да бъде определена като продукт от взаимодействието 
между новата информация и интереса към нея, от една страна, и интерпрета-
цията на тази информация в студентските умове, зависеща от оценката им за 
нейната полезност, и техните ежедневни потребности, от друга страна. Следва-
щата стъпка е откриването на оптималната комбинация между традиционните 
методи и модерните образователни технологии. [�, с. 8] 
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4. Заключение и препоръки
Търсенето на такава оптималност в съчетаването на традиционните и мо-

дерните методи не е новост. Както посочва Алекси Данчев, още от края на 80-
те години на ХХ-ти век Бараби (�989 г.) предлага метод, включващ комбинация 
от различни техники на преподаване, налични по това време, за подобряване 
процеса на обучение, а Алън (200� г.) предлага такива, които „... се отдават на 
интеграция както със съществуващите така и с бъдещите мултимедийни 
сървърни платформи, към чиято продължаваща еволюция те би трябвало да 
допринесат по един мощен начин” [�, с. 8]. 

В наши дни проблемът за оптималната комбинация между традиционните 
и модерните методи възниква в резултат на силния прогрес на информацион-
ните технологии и все още широко ползваните начини на традиционното пре-
подаване. Много примери за това могат да бъдат посочени за илюстрация на 
интензивните усилия за търсенето на оптималност в комбинирането на различ-
ни модерни образователни технологии за достигането на максимален ефект от 
обучението.

Във виртуалната мрежа съществуват множество сайтове, предлагащи подо-
бен тип видеоклипове – такива например са видео-уроците (tutorials). Главната 
разлика с тях е тази, че създадените в полза на академичната образователна 
дейност клипове са в помощ на решаването на конкретна учебна задача от сту-
дентите, а видеоклиповете са авторски продукт на самия преподавател. Те са 
адекватни на обкръжаващата ни съвременна информационна среда, а тяхната 
насоченост попада в абсолютния център на изискванията за творческо-обучава-
щия процес и съответно резултатите от него.

Литература:
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МАНЯ МАНЕвА
За работата с 3D и сценографията…

Работата с 3D не е никак лесна, но може да ни бъде от изключителна пол-
за в най-различни сфери от живота. Като студентка по сценография съм била 
изключително много подпомогната от проектите, който съм разработвала във 
виртуалното 3D пространство. 3D програмите ни дават почти неограничени въз-
можности за експерименти с моделиране, текстуриране, осветление и раздви-
жване на обектите в пространството. И същевременно ни дават възможността 
да съблюдаваме процеса на работа в реално време, да правим промени навре-
менно и когато е нужно.

Няколко думи за моделирането...
3D моделирането е изключително голяма стъпка напред в разработването на 

сценографски модели и макети. Това е така, защото работейки с компютър ние 
всъщност не се нуждаем от никакви материали в реалния или виртуалния свят. 
Всичко, от което имаме нужда, е в нашия 3D софтуер. 

Програмите ни дават много големи и разнообразни възможности за модели-
ране на различни обекти. Могат да се изградят обекти както от обикновени кри-
ви, така и от други прости базисни тела, които са заложени в самата програма. 
Методите са много – комбиниране, групиране, екструдиране и разрязване на 
обекти. И не само. А колкото до разрязването на обектите - вече не ни е нужен 
макетен нож и линия, тъй като програмата под нашия контрол може бързо и 
лесно да разреже всеки обект по наше желание под прав или какъвто ъгъл ис-
каме. А в случай, че нещата се объркат, няма нужда да се тревожим, защото ги 
има нашите приятели Save, Undo и Delete. С тяхна помощ можем винаги да сме 
спокойни.

3D софтуерът дава възможност също така за бързо и безпроблемно скалира-
не на обектите. В истинската действителност, ако объркаме размерите на даден 
обект, то би се наложило да го изработим отново и по този начин бихме изгубили 
време и материал. 3D програмата скалира обектите до желания от нас размер. 
Можем да променим размера толкова пъти, колкото желаем. И така – докато не 
стигнем до този, от който се нуждаем.

Друго голямо предимство на 3D моделирането е, че когато създадем нужните 
ни обекти, тяхното прегрупиране и разместване във виртуалното пространство 
не е никакъв проблем. Програмата дава възможност за бързо и безпроблемно 
релокализиране на изработените от нас модели, докато не намерим правилните 
места за тях. Също така не е проблем да завъртим целия макет, за да проверим 
как изглежда от различни гледни точки. А можем и да преместим не макета, 
а самите „нас“ и да се отдалечим от модела, за да видим как би изглеждал от 
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всяко едно място в зрителната зала. По този начин лесно можем да избегнем 
евентуални грешки, свързани с така наречените „мъртви пространства“ и види-
мостта.

Текстурирането във виртуалната реалност...
Текстурирането във виртуалната реалност може да се окаже изключително 

лесно, стига, разбира се, да знаем какво правим. 
В един истински макет, който сме направили на своето сценографско реше-

ние, би било най – лесно да изработим всички детайли от различни хартии или 
картони, но колкото и да ги обработваме и каквато и фактура да сложим на тях, 
то никога не можем да бъдем сигурни, че постигнатият ефект ще е задоволите-
лен. Освен това текстурирането в реалността може да се окаже трудно и заради 
чисто материалната част на нещата – биха ни били необходими множество и 
най-различни материали, като бои, лепила и други. Освен това, ако по някакъв 
начин объркаме фактурата си, то би се наложило да я изработим отново, или 
повторно да изработим направо цял детайл от макета. Което е доста трудоемко, 
времеемко и е свързано с използването и влагането на нови материали.

3D програмите ни дават до голяма степен почти неограничени възможности 
за генериране и боравене с множество различни материали – стъкло, метал, 
дърво, плат, пластмаси и прочее. Можем да нагласим лесно съответните атри-
бути на материалите до желаните стойности и така да направим материала ка-
къвто цвят пожелаем, да му прибавим по-голям или по-малък блясък, да бъде 
грапав или не и т.н. Възможностите ни са многобройни.  Създаденият материал 
може да бъде много реалистичен и детайлен, или пък изключително прост и 
фантастичен, измислен от нас. А можем и дори да импортираме истинско изо-
бражение в програмата, и да приложим него като материал.

Прилагането на текстурата върху съответната повърхност вече също не пред-
ставлява затруднение. Няма я опасността предметът под нея да се изметне и 
огъне. Във виртуалната реалност можем да приложим на всеки един предмет, 
който имаме на сцената, съответния материал, от който би бил изработен дейст-
вителният декор на реалната сцена. 

лаборатория по осветление
Осветяването на макетите не е лесна задача. В реалността тя би включвала 

лампи, крушки, диоди, LED системи, кабелчета, жички и батерийки или други 
източници на енергия и осветителни тела. И експериментите, които бихме могли 
да проведем с този асортимент, с който разполагаме, не са многобройни.

3D програмите ни дават на практика почти неограничени възможности за 
пореден път. Можем да поставим източник на осветление от различен тип на 
всяко едно място, което пожелаем и лесно можем да променяме атрибутите на 
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съответния източник на светлина. Лесно е да експериментираме с цвят, интензи-
тет, вид на осветлението, мекота и други. А чрез осветлението получаваме и на-
пълно реалистична хвърлена сянка. Можем да имаме един единствен източник 
на светлина на сцената, но можем да сложим толкова, от колкото се нуждаем. 
Можем да изключим всички, или пък един по един. 

осветлението, сянката и текстурата
На практика три елемента, които са в много тясна връзка един с друг. Когато 

подредим нашите виртуални декори и ги текстурираме, можем да предадем за-
вършен вид на всичко като поставим и осветление. Но осветлението често крие 
изненади, приятни и неприятни, за които без него трудно бихме предположили, 
че съществуват. И така може да се създаде проблем в една реална ситуация. 

Често срещан проблем е, че дори и декорите да изглеждат много добре по 
начина, по който са подредени, то при включване на светлинен източник да се 
окаже, че създадената сянка ни създава проблем. В реалността тази ситуация 
би означавала пренареждане на всичко, рескалиране на обектите – тоест съз-
даването им наново, както и на нови текстури – много труд, който лесно можем 
да си спестим с помощта на такъв вид софтуер. 

Друг проблем, пред който можем да се изправим, е съприкосновението на 
светлината с текстурата и резултата от това съприкосновение. Без осветление 
текстурата може да ни изглежда много добре, но когато е осветена, текстурата 
може да изглежда по много по-различен начин, което отново крие изненади. 
Ако полученият ефект е нежелателен и неприятен за окото, то трябва да про-
меним както осветлението, така и текстурата. Една такава реално създала се 
ситуация отново може да ни донесе доста затруднения, свързани с изработване 
на едва ли не нов макет и повторно пренареждане и нагласяне на всички оне-
зи лампички и жички. При 3D програмите е лесно – само трябва да променим 
атрибутите на текстурата и осветлението, докато успеем да ги съгласуваме по 
задоволителен начин.

и всичко това – в реално време
3D софтуерите ни предлагат изглед към предметите, които създаваме, в ре-

ално време. Компютърът ни генерира според възможностите си и нашия избор 
триизмерно, подвижно изображение с текстура, осветление и сянка. По този 
начин лесно можем да видим какви са взаимодействията между отделните 
предмети в нашия виртуален макет и можем да експериментираме, докато не 
стигнем до желания резултат. След това с натискането на един единствен бутон 
можем да накараме компютъра да ни изчисли висококачествено изображение 
в желания от нас размер и в желания от нас формат. Оттам нататък полученото 
изображение може да ни послужи по много начини – да попадне в портфолио 
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или пък да бъде отправна точка, или по-точно изображение, върху което да ри-
суваме. Съществуват и много други възможности.

Animation - now!
Създаденият вече макет може лесно да бъде „раздвижен“. Можем лесно да 

си направим анимация, в която изобразяваме движението и трансформациите, 
които се случват на нашата виртуална сцена. И оттам нататък можем само да се 
надяваме, че процесорът ни е достатъчно мощен и че графичната ни карта няма 
да ни подведе. 

Но направеното, което зависи само от нас, може да ни послужи по много и 
полезни начини – от спестяване на труд и време до обогатяването на въображе-
нието и креативността ни. 

В заключение бих казала, че не бива да се плашим от възможностите на бър-
зоразвиващите се технологии, а трябва да тичаме след тях с всички сили, за да 
бъдем „в крак“ с промените. И да „впрегнем“ тези технологии в наша полза.


