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ПРЕДГОВОР 

Бях провокиран да напиша това ръководство по обработка и оркестрация за ОБНИ от 

различни фактори, но преди всичко от три, които считам за основни:  

1) Българските традиционни народни инструменти кавал, гайда, гъдулка и тамбура са 

уникални по своите технически възможности и темброви качества, които ги правят единствени 

по тези показатели в света;  

2) Дългогодишната ми практика като преподавател в АМТИИ „проф. Асен Диамандиев“-

гр. Пловдив по дисциплините „Инструментознание“ за народни инструменти и „Обработка и 

оркестрация за народни състави“ за студентите от спец. „Изпълнителско изкуство народни инс-

трументи и народно пеене“ и спец. „Дирижиране на народни състави“; 

3) Все още няма написано учебно помагало, което да даде основа за тези, които биха 

желали да получат познания, свързани с проблемите на музикалната обработка или оркестра-

ция. 

Големите технически възможности на българските народните инструменти са предпос-

тавка за създаването на много авторска музика за тях, както и различни музикални обработки, 

оркестрации и аранжименти. Авторското творчество на фолклорна основа започва своето раз-

витие още през 50-те години на 20-век, за да достигне своя апогей днес. Много български ком-

позитори създадоха музикални произведения за Оркестър от български народни инстру-

менти (ОБНИ), някои от които с право можем да ги наречем „шедьоври“ в инструменталната 

ни фолклорна практика и които получиха не само национална, но и световна слава. Не бих ис-

кал да изброявам имената на композиторите, които пишат за оркестър от български народни 

инструменти, защото се страхувам, че мога да пропусна някой, но задължително ще посоча 

името на НАЙ-ГОЛЕМИЯ КОСТА КОЛЕВ, дългогодишен диригент на Оркестъра за Народна Му-

зика (ОНМ) при БНР, чиито музикални творби са образец за това, как най-удачно да използва-

ме народните инструменти в създаването на музика, музикална обработка или оркестрация. Аз 

лично съм се учил от него, от неговата музика и винаги го казвам и ще го казвам: “Ако не беше 

Коста Колев и неговото творчество, моето поколение, а и поколенията след мене, нямаше 

да ни има като композитори, автори на обработка или оркестратори”. 

През 2009г. издадох книгата “Оркестърът от Български народни инструменти“, която 

стана основа за усвояването на знания от студентите от тези специалности, свързани с всички 

специфични особености на този вид оркестър. Всичко онова, което съдържа тази книга, дава 

познания свързани с кратка история за развитието на оркестъра от български народни инстру-

менти, информация и характеристика на по-известните оркестри в България, употребата на 

отделните инструменти в състава на целия оркестър, както и функциите, които те изпълняват в 

него. В този смисъл, настоящото ръководство е едно продължение на всичко това, като се разг-

лежда употребата на всеки един от инструментите в неговия състав, употребата на всяка от-

делна група от тях, както и на всички инструменти заедно. Това е следващата стъпка за усвоя-

ване на знания, по отношение използването им в обработката, оркестрацията или аранжимен-

та за народни инструменти. Тук бих искал да поясня какво се разбира под понятията аранжи-

мент, оркестрация и обработка. Много често те се употребяват във фолклорната музикална 

практика, без да си даваме реална представа какво е значението на всяко едно от тях. 

Понятието „аранжимент“ произлиза от френската дума(arrangement), което буквално 

означава уреждам, привеждам във вид или приспособяване на музикално произведение за 

изпълнение на друг инструмент или за друг музикален състав, различен от този, който е изпол-



4 
 

звал в своята оркестрация съответният композитор. В този смисъл това означава, че този, който 

иска да направи аранжимент на съответна авторска песен или инструментална пиеса, трябва 

или да промени инструментите или да направи аранжимент за друг, по-различен музикален 

състав, от този, за който е направена авторската музика. Това във фолклорния жанр не е честа 

практика, за разлика от другите музикални жанрове - в джаза, в поп музика, отчасти и при ня-

кои музикални образци от класическия жанр (особено в последно време) и др. В този смисъл 

(без да налагам моето мнение) считам, че когато използваме понятието аранжимент, трябва да 

се съобразяваме с неговата характеристика и особено, когато се отнася за солова песен или 

инструментална пиеса с инструментален съпровод. В случая, авторът прави не само оркестра-

ция, но полага хармоничния език и съответната басова партия, а това вече можем да го наре-

чем същинска музикална обработка на произведението, а не аранжимент. 

Значението на понятието „оркестрация” се определя от самото му наименование, т.е. 

този, който ще оркестрира, определя състава на оркестъра, функциите на отделните инстру-

менти и раздаването на основната мелодия по инструменти. За да се направи оркестрация, 

оркестраторът трябва да разполага с основната мелодия, която всъщност е музиката на компо-

зитора, хармоничната к схема и партията на контрабаса – т.е. клавирния к вариант. 

Понятието „обработка” включва оркестрацията, хармоничния език, басовата партия и 

всичко останало, от което се нуждае една цялостна музикална композиция. В този ред на мис-

ли „обработвача“ единствено няма право да променя основната солистична партия (основната 

мелодия) на съответното музикално  произведение. Затова с право, в много случаи, авторът на 

музикалната обработка може да се счита за съавтор на музикалното произведение. С тази не-

гова роля той би могъл да допринесе за издигане на неговата художествена стойност и обрат-

но, да попречи за крайния положителен резултат. За това в настоящото ръководство ще изпол-

зваме само понятията „обработка” и „оркестрация”, които ще бъдат основен обект на изслед-

ване, за да спомогне на съответния „обработвач“ или оркестратор да се научи как най-

правилно да използва народните инструменти с цел да „облагороди“ музиката на съответния 

композитор. 

Обработването на фолклорния материал или авторската музика на фолклорна основа е 

вече с близо 80-годишна история в своето развитие и днес е достигнала своя апогей. Затова е 

непростимо да не се познават българските народни инструменти и техните специфични особе-

ности, особено когато посягаме към съответната обработка или оркестрация. Техническите им 

качества позволяват напълно да се използват в едно богато разнообразие от различни оркест-

рови елементи и ефекти. 

Преди да пристъпим към обработка или оркестрация за ОБНИ, трябва да знаем как да 

използваме всеки един от инструментите, включени в неговия състав, по отношение на употре-

бата при различните им функции, диапазона, регистрите, щрихите, динамичните нюанси и дру-

ги характерни и нехарактерни музикални изразни средства. 

Всеки един от инструментите ще бъде разглеждан по реда, по който се изписва в оркес-

тровата партитура от горе надолу, а именно: кавал, гайда, тамбура, гъдулка, виола-гъдулка, 

виолончело (чело-гъдулка), контрабас (бас-гъдулка + бас-тамбура) и най-често използваните 

във фолклорната практика ударни инструменти - тъпан(даул), тарамбука и други ударни инст-

рументи. 

Инструментите, които са включени в съвременния ОБНИ са обособени в три основни 

групи, в зависимост от техниката на звукоизвличането им: 
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Група на духовите инструменти. Това са: кавал, гайда и по-рядко техните разновиднос-

ти - свирка, дудук, като последните два, поради техните несъвършени технически и темброви 

качества, са „изхвърлени“ от употреба. 

Група на струнните инструменти или т.нар. щрайхова група. Те от своя страна се раз-

делят на две групи - висок и нисък щрайх. Във високия щрайх се включват инструментите - гъ-

дулка и тамбура, а в ниския - виола-гъдулка, виолончело (чело-гъдулка) и контрабас (бас-

гъдулка или бас–тамбура). Някои музиковеди разделят тази група на струнни и дрънкови 

(включващи тамбурите). Това наименование е произлязло вероятно от факта, че в повечето 

случаи при употреба, тамбурата акомпанира чрез акордови последования, но отново (без да 

налагам своето мнение), считам това разделение за неправилно, защото т.нар. дрънкови инст-

рументи, не само „дрънкат“, но в много случаи се използват и като мелодични и солови инст-

рументи. 

Група на ударните инструменти. Това са: даул (тъпан), тарамбука и в по-редки случаи 

дайре и различни видове идиофонни инструменти-звънци, чанове, хлопки, дървени лъжици, 

кречетало и други подобни. 

За най-комплектован оркестър от български народни инструменти днес се счита оркес-

тър, който съдържа в себе си следните инструменти: 3 кавала – разделени на три партии; 2 

гайди - разделени на две партии; 3 тамбури - разделени на две или по-рядко на три партии 

(две 1-ви и една 2-ра; 7 гъдулки - разделени на две партии – 4 - 1-ва и 3 - 2-ра; 2 виоли-гъдулки 

- разделени на две партии -1-ва и 2-ра; виолончело (чело гъдулка), контрабас + бас тамбура 

(бас-гъдулка) и даул (тъпан). Този състав на ОБНИ ще бъде основа в настоящето ръководство за 

разглеждане на всички проблеми, свързани с музикалната обработка и оркестрация. 

Преди да започнем оркестрация или обработка за инструментите включени в състава 

на ОБНИ, трябва да се уточнят диапазоните им, които се използват, функциите и начина на из-

писването им. Всички инструменти могат да изпълняват три функции: солираща, акомпанира-

ща и смесена, но всеки един от тях има по една основна. 

Солираща функция имаме тогава, когато определен инструмент или инструменти из-

пълняват основната мелодия (солиращата партия) в оркестъра. 

Акомпанираща функция имаме тогава, когато определен инструмент или инструменти 

със своите партии влизат в състава на хармоничния блок в оркестъра, т.е. те акомпанират на 

други солиращи инструменти.Тази функция се разделя на два вида – ритмизирана и лежа-

ща(педална). Обикновено ритмизираният вид се използва предимно в хороводните мелодии в 

умерено до бързо темпо, докато лежащият се използва предимно в бавните размерни и без-

мензурните мелодии. 

Смесена функция имаме тогава, когато инструментите от определена оркестрова група 

едновременно солират и акомпанират. Ще разгледаме подробно и последователно всяка една 

от групите инструменти, както е по партитура в тези три функциии, които задължително трябва 

да се знаят преди да се започне оркестрация или обработка на определен фолклорен матери-

ал. 

От автора 
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ГРУПА НА ДУХОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ – КАВАЛ и ГАЙДА 

КАВАЛИ 

В съвременния ОБНИ се използва кавал с основен тон: “D” на 1-ва октава, така че, този 

вид ще служи за обработка и оркестрация. Освен този кавал, във фолклорната практика се из-

ползва и кавал с основен тон“С“ на 1-ва октава, но само в солово изпълнение или в съпровод 

на солово пеене: 

Пример 1: Диапазон на кавал „D” (d1 – a3) 

 
 

Тоновете, които са почернени (dis1), (es1), (h1), (c2), (cis2), (dis2), (es2) не трябва да се из-

ползват в обработката или оркестрацията. Те са по-трудни за изпълнение, изискват по-

специална техника на звукоизвличане, а това при наличие на два или повече кавала, неминуе-

мо ще доведе до нарушаване интонационната чистота, нарушения в уеднаквяването на общата 

им звучност и други звукови неудачи. 

 

УПОТРЕБА НА КАВАЛА ПРИ РАЗЛИЧНИТЕ  ФУНКЦИИ 

I СОЛИРАЩА ФУНКЦИЯ 

Тази функция на кавала е основна. И поради тази причина в по-голямата си част от му-

зикалните произведения, основната  мелодия (водещата партия) се поверява на този инстру-

мент. В тази връзка трябва задължително да се съобразяваме с диапазона на кавала, като се 

внимава с тези тонове, които са по-трудно изпълними. Препоръчва се те да не се използват, 

особено когато кавалите са повече от един, а те задължително са повече в съвременния оркес-

тър. Кавалът, като инструмент с богати технически възможности, в тази си функция, може да се 

използва и в различните регистри – нисък (каба), неговия вариант ( тихия регистър, който има 

същия диапазон на ниския регистър, но се използва само в динамика („р“ или „рр“ - от там 

произлиза и наименованието му), средния и високия, в различни тембри, в различни темпа - от 

много бавно до много бързо, в различна динамика от “рр” до  „FF”, както и в различни други 

характерни и нехарактерни музикално-изразни средства, като например: свирене в различни 

регистри едновременно; произвеждане на различни звуци, имитиращи разни животни; разг-

лобяване частите на кавала и свирене с някоя от тях; различни други звукови ефекти и пр. 

Трябва задължително да отбележим, че всички тези нехарактерни музикални изразни средства 

могат да се използват в оркестъра само от един кавал, като солово изпълнение, поради невъз-

можността да се уеднаквят интонационно и темброво в съвместно изпълнение от два или по-

вече инструмента. 
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ВАРИАНТИ НА СОЛИРАЩА ФУНКЦИЯ ПРИ ТРИ КАВАЛА 

А) 1 - ВИ ВАРИАНТ: Когато и 3-те кавала изпълняват основната мелодия в унисон: 

Пример 2: Кавали в солираща функция 

 
 

Б) 2-РИ ВАРИАНТ: Когато и 3-те кавала свирят в две октави. При този вариант на соли-

раща функция имаме два  вида:  

1) Когато 1-ви кавал свири една октава по-високо, а 2-ри и 3-ти една октава по-ниско в 

унисон: 

Пример 3: Кавали в солираща функция 

 
 

2) Когато 1-ви и 2-ри свирят октава по-високо в унисон, а 3-ти една октава по-ниско: 

Пример 4: Кавали в солираща функция 

 
 

В) 3-ТИ ВАРИАНТ: Когато 3-те кавала свирят в три октави - 1-вият в най-високата; 2-рият 

в средната; 3-тият в най-ниската; При този вариант на солираща функция могат да се използват 

нормално и трите регистри – ниският(каба), (тихият), средният и високият. При употребата на 3-

те регистри трябва да внимаваме за основната мелодия, т.е. тя да влиза в състава на нормал-

ния им оркестров диапазон (има се предвид да не се използват трудно изпълнимите тонове). 

Този вариант на солираща функция би могъл да се използва при мелодии с по-малък диапазон: 
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Пример 5: Кавали в солираща функция 

 
 

По отношение на основната мелодия (солистичната партия) няма ограничения свързани 

със сложността на различните мелодически пасажи, различните видове орнаменти, различните 

динамически нюанси, разнообразието по отношение на динамиката, на различните видове 

регистри и други видове нейни компоненти. 

 

II АКОМПАНИРАЩА ФУНКЦИЯ 

Акомпаниращата функция, както вече бе отбелязано, се разделя на два вида: ритми-

зирана и лежаща(педална). При кавалите, предвид техните големи технически възможности, 

ритмизираният вид може да се изгради от по-кратки нотни стойности – шестнадесетини, осми-

ни, осмини с точка, четвъртини, четвъртини с точка до половини. Употребата на по-дългите 

нотни стойности, от тези – половини с точка, цели ноти, ноти в щрих легато или със знак върху 

определена нота коронка (фермата), вече можем да ги определим като лежащи, т.е изпълняват 

лежащия (педален) вид на акомпаниращата функция: 

 

Пример 6: Кавали в акомпанираща функция (ритмизирана) 

 
 

Пример 7: Кавали в акомпанираща функция (лежаща) 
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Тъй като ниският (каба) регистър, по своята звучност се отличава значително по тембър 

от средния и високия, то при изграждане на акордови съчетания в кавалите би трябвало в тези 

случаи той да се избягва от употреба. Най-добре звучат тригласни акорди, които са построени 

само от тонове, съдържащи се в средния и високия регистър, и са построени в тясно разполо-

жение, т.е. разстоянията между отделните тонове в акорда да не са по-големи от интервал 

кварта. Ако все пак композиторът, авторът на музикалната обработка или оркестраторът желае 

да построи съответния акорд или акорди в широко разположение, то препоръчително е разс-

тоянията им да не са по-големи от интервал квинта или най-много секста: 

 

Пример 8: Акорди при кавали в тясно разположение 

 
 

Пример 9: Акорди при кавали в широко разположение, необразцово 

 
 

 

 

 

III СМЕСЕНА ФУНКЦИЯ 

Предвид спецификата на смесената функция, кавалът е единственият инструмент в 

състава на ОБНИ, който в самостоятелно изпълнение не би могъл да я изпълнява. Излючвам 

случаите при употреба на някои нехарактерни музикални изразни средства (свирене в два ре-

гистъра едновременно, свирене и пеене едновременно, възпроизвеждане на различни видове 

звукови ефекти и др.), които принципно не се използват в оркестровото свирене. Поради тази 

причина, тези изпълнителски похвати няма да бъдат обект на изследване в настоящото ръко-

водство. Смесена  функция при кавалите може да се изпълнява само, когато те са минимум 

два. Казахме, че най-оптималният брой кавали в състава на ОБНИ е три, така че при този брой 

ще разгледаме употребата им при смесена функция. 
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ВАРИАНТИ НА СМЕСЕНА ФУНКЦИЯ ПРИ ТРИ КАВАЛА: 

А) 1-ВИ ВАРИАНТ: Когато 1-ви кавал изпълнява солираща функция, а 2-ри и 3-ти аком-

панират: 

Пример 10: Кавали в смесена функция 

 
 

Б) 2-РИ ВАРИАНТ: Когато 1-ви и 2-ри изпълняват солираща функция, а 3-ти акомпанира: 

 

Пример 11: Кавали в смесена функция 

 
 

Тези два варианта на смесена функция са най-често срещани във фолклорната ни инст-

рументална практика. 

В) 3-ТИ ВАРИАНТ: Когато 2-ри и 3-ти кавали изпълняват солираща функция, а 1-ви аком-

панира. Този вариант принципно не се използва, предвид че имаме три партии кавали: 

 

Пример 12: Кавали в смесена функция, необразцово 
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Г) 4-ТИ ВАРИАНТ: Когато 2-ри кавал изпълнява солираща функция, а 1-ви – 3-ти акомпа-

нират; Този вариант е рядко използваем: 

Пример 13: Кавали в смесена функция 

 
 

Д) 5-ТИ ВАРИАНТ: Когато 3-ти кавал изпълнява солираща функция, а 1-ви и 2-ри аком-

панират; Този вариант е рядко използваeм: 

Пример 14: Кавали в смесена функция 

 
 

Тези три варианта на смесена функция (примери В, Г и Д), макар да са възможни, не би 

трябвало да се използват, предвид факта, че трите кавала са разделени на три партии, като при 

това положение, не е професионално индивидуалната солова партия да се поверява на 2-ри 

или 3-ти кавал. 

В оркестровата партитура кавалите се изписват на три нотни петолиния един под друг, 

съответно на 1-во петолиние - 1-ви, на 2-ро - 2-ри, на 3-то петолиние - 3-ти кавал с обща акола-

да, а изписването е в реалната им звучност. Желателно е при раздаване на партиите да не се 

допуска кръстосване на гласовете, т.е. партията на 1-ви кавал да не слиза под тази на 2-рия, 

съответно и тази на 2-рия да не слиза под партията на 3-тия кавал и обратно – партията на 3-тия 

да не надвишава тази на 2-рия, 2-рия над 1-вия и т.н. Може да се допусне кръстосване на пар-

тиите, ако композиторът, авторът на музикалната обработка или оркестраторът реши да изпол-

зва някои полифонични мелодични ходове – имитация, канон, огледален контрапункт и други 

подобни полифонични похвати:  

Пример 15: Кавали в смесена функция 
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ГАЙДИ 

Коментирахме, че в състава на съвременния ОБНИ най-добре е, ако има възможност 

гайдите да бъдат две, съответно разделени на две партии: 1-ва и 2-ра. Във фолклорната ни 

практика се използва т.нар. джура (висока ) гайда с три гайдуници:  

1) С основен тон „D” нa 1-ва октава; 

2) С основен тон“G” на 1-ва октава;  

3) С основен тон „А“ на 1-ва октава. 

Тази гайда, с тези три гайдуници, ще използваме в музикалната обработка или оркест-

рация. 

ДИАПАЗОН НА ТРИТЕ ВИДА ГАЙДУНИЦИ – “D”-(d1-e2); “G”(g1-a2);“А“(a1-h2): 

Пример 16: Диапазони на трите вида гайдуници 

 
 

Тоновете, които са почернени не трябва да се използват при обработка или оркестра-

ция, тъй като, както и при кавали, те са по-трудно изпълними и изискват по-различна апликату-

ра (затваряне и отваряне на съответния грифов отвор). Тонът, който отстои на интервал увели-

чена кварта от основния тон на съответната гайдуница - при „D” - gis; при“G” – cis и при „А“ - dis 

е значително по-лесно изпълним и всеки гайдар, притежаващ средни технически възможности, 

може да го възпроизведе, използвайки т.нар. прийом “кърма“. Независимо от това при обра-

ботка или оркестрация не се препоръчва използването на този тон, особено, когато гайдите са 

повече от една. В противен случай има голям риск да се получи интонационна неточност или 

липса на общ звуков баланс и по тази причина трябва да избягваме тяхната употреба в оркес-

търа. 

 

УПОТРЕБА НА ГАЙДАТА ПРИ РАЗЛИЧНИТЕ  ФУНКЦИИ 

I СОЛИРАЩА ФУНКЦИЯ 

Солиращата функция при гайдата е основна и естествено е в по-голямата част от музи-

калното произведение тя да поема партията на основната мелодия в него. При тази функция 

могат да се използват и трите вида гайдуници, в зависимост от нейния характер и диапазон. 

Правилото, с което трябва да се съобразяваме е да не допускаме употребата на трудно изпъл-

нимите тонове. Гайдата е също инструмент с богати технически възможности, което позволява 
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на автора на музикалната обработка или оркестратора да я използва по-свободно при разда-

ването на оркестровите к партии, но все пак тя е малко „по-тромава“ от кавала, а това налага 

да внимаваме при употребата на ноти с по-кратки нотни стойности. Все пак, в тези случаи, 

всичко зависи от характера на мелодията, от техническите възможности на изпълнителя, както 

и от темпото, с което тя се изпълнява - ако то е по-бавно можем да ги използваме спокойно, но 

в бързо темпо това ще създаде допълнителни проблеми при изпълнение . 

ВАРИАНТИ НА СОЛИРАЩА ФУНКЦИЯ ПРИ ДВЕ ГАЙДИ 

А) 1-ВИ ВАРИАНТ: Когато и двете гайди свирят в унисон: 

Пример 17: Гайди в солираща функция 

 
 

Б) 2-РИ  ВАРИАНТ: Когато двете гайди свирят в две октави: 

Пример 18: Гайди в солираща функция 

 
 

За да получим свирене в две октави трябва гайдите да се ползват с различни гайдуници. 

При този случай имаме две възможности: 

1) 1-ва възможност: Когато 1-ва гайда свири с „А“ гайдуница, а 2-ра с „D” гайдуница: 

Пример 19: Гайди в солираща функция 

 
 

2) 2-ра възможност: Когато 1-ва гайда свири с „G” гайдуница, а 2-ра с „D”гайдуница: 

Пример 20: Гайди в солираща функция 
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Нещо, с което трябва да се съобразяваме, когато гайдите изпълняват солираща функция 

е да се проследи внимателно диапазона на мелодията, която те свирят и дали може да се 

вмести в диапазона на двете гайдуници, които ще се използват? Поради все пак ограничения 

им диапазон, мелодията, при която те солират, трябва да бъде съобразена с това. 

 

II АКОМПАНИРАЩА ФУНКЦИЯ 

Акомпанираща функция при две гайди имаме, когато със своите партии влизат в съста-

ва на общия оркестров хармоничен блок. В тази функция гайдите най-добре звучат, ако се из-

ползват в лежаща (педална) хармония. Техниката на звукоизвличането им позволява да произ-

веждат непрекъснат звук или тон, което е много удачно за този вид функция. Затова трябва да 

се използват ноти с по-дълги нотни стойности – цели, половини с точка, половини ноти. Когато 

се използва определена нота с цяла нотна стойност и трябва да се удължи нейното непрекъс-

нато звучене, много удачно е да се използва в щрих легато (лигатура през тактова черта): 

Пример 21: Гайди в акомпанираща функция (лежаща) 

 
 

Когато гайдите изпълняват ритмизирания вид, основното, с което трябва да се съобра-

зим е с какви нотни стойности ще се изпълни? Предвид, че гайдата е „по-тромав“ инструмент, 

то те не бива да бъдат по-кратки от четвъртини и да се изпълняват в по-бавно или умерено 

темпо. В противен случай ще възникне проблем, поради специалната техника, която се изисква 

при изпълнението им и която става чрез прекъсване на въздушната струя пред всяка една от 

нотите: 

Пример 22: Гайди в акомпанираща функция (ритмизирана) 

 
 

При акомпаниращата функция е добре гайдите да се използват в двугласно звучене, 

(съответно 1-ва и 2-ра), включващо тонове, съдържащи се в общия хармоничен блок на музи-

калното произведение, като по този начин оркестрацията ще звучи по-плътно. При този двуглас 

добре е да се използват интервали, отстоящи на по-голямо разстояние между двете гайди. 
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III СМЕСЕНА ФУНКЦИЯ 

ВАРИАНТИ НА СМЕСЕНА ФУНКЦИЯ ПРИ ДВЕ ГАЙДИ 

А) 1-ВИ ВАРИАНТ: Когато една гайда свири с гайдуница и ручило – с гайдуницата изпъл-

нява основната мелодия, а ручилото „бурдонира“ (обикновено върху основния тон на лада, 8-

ва по-ниско, или върху квинтовия тон на лада под основния). Този случай на смесена функция 

не се използва в оркестъра, тъй като бурдониращият тон ограничава хармоничния език в ор-

кестрацията. Той е най-характерен при солово изпълнение или в съпровод на вокалист – певец 

или певица. 

Б) 2-РИ  ВАРИАНТ: При две гайди смесена функция имаме следните случаи: 

1) Когато 1-ва гайда изпълнява основната мелодия, а 2-ра със своята оркестрова партия 

участва в състава на основния хармоничен блок (акомпанимента). В този случай партията на 2-

рата гайда не трябва да надвишава тази на 1-вата, т.е да не се допусне „кръстосване“ на гласо-

вете: 

Пример 23: Гайди в смесена функция 

 
 

2) Когато на 2-ра гайда е поверена основната мелодия, а 1-ва „акомпанира“. Това по 

принцип не е забранено в оркестрацията, но се счита за неправилно, имайки предвид, че те са 

разделени на две партии. Всъщност при обработка или оркестрация на дадено музикално про-

изведение няма строги „забранителни“ правила, но има утвърдени принципи, които трябва да 

се спазват. В противен случай, има вероятност, композиторът, авторът на музикалната обра-

ботка или оркестрацията да бъде „обвинен“ в оркестрова неграмотност, липса на професиона-

лизъм или незнание. Това категорично в класическия жанр на музиката не се допуска, като 

стриктно се спазва правилото за 1-ва, 2-ра, 3-та партия и т.н., в зависимост от броя на инстру-

ментите във всяка оркестрова група: 

Пример 24: Гайди в смесена функция 
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ГРУПА НА СТРУННИТЕ ИНСТРУМЕНТИ – (ЩРАЙХОВА ГРУПА) 

ВИСОК ЩРАЙХ – ТАМБУРИ И ГЪДУЛКИ 

ТАМБУРИ 

В оптималния състав на ОБНИ се включват 3 тамбури, разделени на три партии. Изпис-

ват се на три петолиния с обща аколада, като на първото се изписва партията на 1-ва тамбура, 

на второто партията на 2-ра и на третото петолиние се изписва партията на 3-та тамбура. Из-

писване партиите на тамбурите става в реалната им звучност, в рамките на техния тонов обем. 

Използват се 4 струнните тамбури в строй: 1-ва струна - „е“ на 1-ва октава; 2-ра- струна “h” на 

малка октава; 3-та струна -“g” на малка okтава; 4-та струна -„d”на малка октава; Струните на 

тази тамбура са двойни, което е свързано със спецификата на фолклорната ни музика, с харак-

терното им триолово движение при звукоизвличане и по-доброто орнаментиране на инстру-

менталните мелодии. 

ДИАПАЗОН НА ТАМБУРАТА – (d – e2): 

Пример 25: Диапазон на тамбурата 

 
 

УПОТРЕБА НА ТАМБУРАТА ПРИ РАЗЛИЧНИТЕ  ФУНКЦИИ 

I AKOMПАНИРАЩА ФУНКЦИЯ 

Акомпаниращата функция на тамбурата е основна, затова ще започнем употребата к с 

тази функция. Тук тамбурата можем да използваме най-разнообразно в двата вида на акомпа-

нираща функция. 

А) УПОТРЕБА НА ТАМБУРАТА ПРИ ЛЕЖАЩ (ПЕДАЛЕН) ВИД 

При лежащия (педален) вид много удобни за употреба са дългите нотни стойности - це-

ли ноти, половини с точка и половини ноти в бавно или умерено темпо. Особено това важи за 

безмензурните песни и мелодии, при които щрихът „тремоло“се използва задължително. Кога-

то определената нота или акорд трябва да бъдат удължени повече от цялата им нотна стой-

ност, можем да ги използваме като поставим коронка (фермата) върху тях, която може да ги 

удължи колкото желае съответният композитор, автор на музикалната обработка или оркест-

ратор. Този пример за лежаща (педална) хармония се използва изключително при безмензур-

ните песни или инструментални мелодии. При използване на по-кратките нотни стойности -

половина с точка или половина е желателно също да се използва щрихът „тремоло“, но в бавно 

или умерено темпо. Това обикновено се случва, когато песента или инструменталаната мело-

дия са в определен размер. При тези случаи щрихът „тремоло“ може да продължи и през так-

това черта с използването на „ лигатура“, която свързва определените ноти в една непрекъсна-

та продължителна звучност. Така се получава ефектът на лежащата (педална ) хармония: 

 

 



17 
 

Пример 26: Тамбура в акомпанираща функция (лежаща) 

 
 

Ако лежащият (педален ) вид се извършва с по-кратки нотни стойности от половина но-

та, то той вече преминава в ритмизиран такъв. 

Б) УПОТРЕБА НА ТАМБУРАТА ПРИ РИТМИЗИРАН ВИД 

Ритмизираният вид тамбурата изпълнява, когато съответните ноти или акорди са с 

кратки нотни стойности - четвъртини, осмини, шеснадесеттини, като в този случай темпото, с 

което се изпълняват няма значение – може да бъде в широки граници, от много бързо, до бав-

но. По-трудно изпълними са тонове или акорди, състоящи се от тридесетвторини, но само в 

бавно темпо. 

Когато акомпаниращата функция се изпълнява с акордови последования, партията мо-

же да се изпише по два начина – с тонови или буквени наименования. Когато тези акорди са с 

тонови имена, съответният акорд трябва да се изпише правилно по отношение тоново му съ-

държание и по отношение неговото обръщение - мелодично и хармонично в реалната му звуч-

ност: 

Пример 27: Тамбура изписана в реална звучност 

 
 

Когато използваме буквените наименования на акордите, трябва да се изписват с ут-

върдените от музикалната теория обозначения – мажорните тоналности с голяма буква, ми-

норните, съответно с малка, например: „C“ -до мажор, ”c” -до минор, „Cis” -до диез мажор, 

„cis” -до диез минор и т.н. В много от съвременните музикални произведения, композиторите 

използват и друг вариант на изписване на акордите – само с големи букви, като при минорните 

тоналности се прибавя малка буква “m” (moll), например: „Еm” - ми минор. Когато тамбурата се 

използва в оркестъра, съвместно с кавали и контрабас, мелодичното и хармонично разполо-

жение на акордовите последования нямат никакво значение. В тези случаи техните разполо-

жения се определят, съответно – мелодичното от най-високия тон на 1-ви кавал, а хармонично-

то от най-ниския тон на контрабаса. За това по-удобно за изпълнителя и композитора е акорди-

те на тамбурата в оркестъра да се изписват с буквените им наименования. За да си служи пра-

вилно с  този начин на изписване, композиторът, авторът на музикалната обработка или оркес-

траторът, трябва отлично да знае как се изписва всеки акорд със съответната буква – както 

тригласните, така и многогласните акордови съчетания. В Българската фолклорна инструмен-

тална музика често те не съответстват по съдържание на класическите тригласни и четириглас-

ни мажорни и минорни тоналности, поради голямото к ладово разнообразие и ако се използ-

ват буквените им наименования, то те трябва много правилно да бъдат изписани с определе-

ната буква и цифра, ако акордът е многогласен. Технически това става, като над петолинието се 

изписват буквите на съответния лад, а на самото петолиние с чертички, ритмиката на музикал-

ния тактов размер. При тази функция тамбурата може да се използва безпроблемно в ритмич-
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но отношение, независимо от тактовия размер, дали е прост - 2/4, 3/4, сложен - 4/4, неравно-

делен, смесен или хетерометричен: 

Пример 28: Тамбура с изписани буквени наименования на акордите 

 
 

 

 

II СОЛИРАЩА ФУНКЦИЯ 

СОЛИРАЩАТА функция при тамбурата не е основна, но това не е пречка тя да бъде из-

ползвана и като солов инструмент. Така, както при всички инструменти, соловата партия трябва 

да бъде съобразена с нейния диапазон. В него няма тонове, които са трудноизпълними и безп-

роблемно можем да го използваме изцяло. В техническо отношение тамбурата също има неог-

раничени възможности, които зависят единствено и само от качествата на изпълнителя. Отбе-

лязахме, че в състава на съвременния ОБНИ има 3 тамбури, разделени на три оркестрови пар-

тии – 1-ва, 2-ра, 3-та, изписани на три петолиния в оркестровата партитура, под партията на 

гайдите. 

ВАРИАНТИ НА СОЛИРАЩА ФУНКЦИЯ ПРИ ТРИ ТАМБУРИ 

А) 1-ВИ ВАРИАНТ: Когато и 3-те тамбури изпълняват соловата оркестрова партия в уни-

сон: 

Пример 29: Тамбури в солираща функция 

 
 

 

Б) 2-РИ ВАРИАНТ: Когато 1-ва тамбура изпълнява соловата партия една октава по-

високо от 2-ра и 3-та, които в този вариант свирят в унисон: 

Пример 30: Тамбури в солираща функция 
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В) 3-ТИ ВАРИАНТ: Когато 1-ва тамбура свири соловата партия една октава по-високо от 

2-рата, а 3-тата една октава по-ниско от 2-рата, т.е. и трите тамбури свирят в различни три окта-

ви. При този вариант на солираща функция, трябва задължително да се съобразим с диапазона 

на соловата оркестрова партия и дали той се вмества в партиите на трите тамбури: 

Пример 31: Тамбури в солираща функция 

 
 

Г) 4-ТИ ВАРИАНТ: Когато 1-ва и 2-ра тамбури свирят в унисон, а 3-та изпълнява същата 

мелодия една октава по-ниско: 

Пример 32: Тамбури в солираща функция 

 
 

Д) 5-ТИ  ВАРИАНТ: Когато 1-ва и 2-ра тамбури изпълняват соловата партия в унисон, а 3-

тата изпълнява същата партия, но две октави по-ниско. Тук трябва да се внимава с партията на 

3-тата тамбура, която по своето съдържание трябва да се вмества с тази на 1-ва и 2-ра тамбури: 

Пример 33: Тамбури в солираща функция 

 
 

Е) 6-ТИ ВАРИАНТ: Когато 1-ва тамбура изпълнява соловата партия, а 2-ра и 3-та изпъл-

няват същата партия, но две октави по-ниско. При този вариант отново трябва да се съобразим 

с тази на 2-ра – 3-та тамбури, която по своето съдържание трябва да се вмества с партията на 1-

ва тамбура: 
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Пример 34: Тамбури в солираща функция 

 
 

При солиращата функция на тамбурите могат да се допускат и други (бих ги нарекъл 

„производни“) варианти на тези, които са описани, но те не ще отговарят на основните правила 

на музикалната обработка или оркестрация и използването им ще се смята за непрофесионал-

но и неграмотно.(напр. 1-ва тамбура да изпълнява солова партия по-ниско от 2-ра или 3-та, или 

соловата партия да се възлага на 2-ра или 3-та тамбури и т.н.): 

Пример 35: Тамбури в солираща функция, необразцово 

 
 

III СМЕСЕНА ФУНКЦИЯ 

Смесената функция при тамбурата, макар и да не е основна, все пак тя е често използ-

вана във фолклорната практика от този инструмент. Това е свързано с факта, че като струнен 

инструмент, тази функция е сравнително лесно изпълнима. Достатъчно е тамбуристът в солово 

изпълнение да свири върху две струни едновременно, за да се получи смесена функция. 

ВАРИАНТИ НА СМЕСЕНА ФУНКЦИЯ ПРИ ТРИ ТАМБУРИ 

А) 1-ВИ ВАРИАНТ: Когато и 3-те тамбури свирят едновременно на две струни една и съ-

ща мелодия. При този вариант соловата партия се изпълнява върху едната струна, а другата 

непрекъснато „бурдонира“, акомпанира върху един тон. В случая много удобно е за акомпа-

нимента да се използва една от празните струни на тамбурата. Естествено, този вариант може 

да се изпълнява и от една тамбура, но в настоящето ръководство, ние разглеждаме употребата 

на три тамбури в оркестъра. Много удачни за изпълнение при този вариант на смесена функ-

ция са двугласните „Пирински“ и „Шопски“ автентични мелодии и песни. С цел запазване на 

тяхната автентичност, те рядко се използват при обработка или оркестрация. Освен това, сами-

ят „бурдониращ „тон, ограничава неговото хармонизиране, а от там и ограничава цялостния 

хармоничен блок на музикалното произведение. Ако все пак обработвачът или оркестраторът 

реши да използва някоя от тези автентични мелодии в партитурата, то задължително тя ще 

бъде поверена на една от 3-те тамбури. Във фолклорната инструментална музика не се използ-

ва вариант те да се изпълняват заедно. Това може да се случи (и то не е рядко) при изпълнение 
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на група от тамбури или тамбурашки оркестър, които са широко разпространени в районите, 

характерни за този инструмент: 

Пример 36: Тамбури в смесена функция 

 
 

Б) 2-РИ ВАРИАНТ: Когато 1-ва тамбура изпълнява соловата партия, а 2-ра и 3-та акомпа-

нират в унисон: 

Пример 37: Тамбури в смесена функция 

 
 

 

В) 3-ТИ ВАТИАНТ: Когато 1-ва тамбура изпълнява соловата партия, а 2-ра и 3-та акомпа-

нират в октави: 

Пример 38: Тамбури в смесена функция 

 
 

Г) 4-ти вариант: Когато 1-ва и 2-ра тамбури изпълняват соловата партия в унисон, а 3-

тата акомпанира: 

Пример 39: Тамбури в смесена функция 
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Д) 5-ТИ ВАРИАНТ: Когато 1-ва и 2-ра тамбури изпълняват соловата партия в октави, а 3-

тата акомпанира: 

Пример 40: Тамбури в смесена функция 

 
 

Разбира се могат да съществуват и други „производни“ варианти на смесена функция, 

но отново бих повторил, че това няма да бъде професионално, имайки предвид разделението 

на тамбурите по партии .При смесената функция, както и при акомпаниращата, съпровождащи-

те партии могат да бъдат изписани както с тонови имена, така и с буквените им обозначения, 

по желание на обработвача или оркестратора. Когато те са изписани с буквените им наимено-

вания, то задължително трябва да се изписва и ритмиката, съобразена с тактовия размер. Тех-

ническите възможности на тамбурата са големи и това позволява тя да се използва в най-

голямото си разнообразие, което единствено зависи само от автора на музикалната обработка 

или оркестрация. 

 

ГЪДУЛКИ 

В оптималния състав на съвременния ОБНИ броят на гъдулките не би трябвало да бъде 

по-малко от седем, разделени на две партии: 1-ва -  4 гъдулки и  2-ра - 3 гъдулки. Принципно 

броят на гъдулките не е фиксиран точно, при наличие на три кавала и две гайди е нормално 

той да бъде не по-малък от седем. Може да бъде и по-голям, стига условията да  позволяват, 

но задължително гъдулките, изпълняващи 1-ва партия, трябва да са минимум с една повече от 

2-рата. Допуска се гъдулките, изпълняващи 1-ва партия, да бъдат с две или три повече от 2-

рата, но това във фолклорната практика почти не се среща поради факта, че рядко би могло да 

се случи да разполагаме с неограничен брой гъдулари. Независимо от общия брой на гъдулки-

те в ОБНИ, те задължително са разделени на две основни партии: 1-ва и 2-ра. Допуска се и раз-

деление на самите партии, ако композиторът, обработвачът или оркестраторът желае. Тези 

случаи се изписват с обозначението „девизи“ над петолинието, в момента на разделението. В 

съвременния ОБНИ се използва три-струнната гъдулка в строй, както следва: 1-ва струна - „а“ 

на 1-ва октава, 2-ра струна - „е“на 1-ва октава и 3-та струна - „а“ на малка октава. 

ДИАПАЗОН НА ГЪДУЛКАТА – (a – e2): 

Пример 41: Диапазон на триструнната гъдулка 
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В рамките на посочения диапазон можем да използваме гъдулката в пълно разнообра-

зие по отношение компонентите на музиката - щрихи, темпа, динамика, сложност на мелодич-

ните пасажи и др. 

 

УПОТРЕБА НА ГЪДУЛКАТА ПРИ РАЗЛИЧНИТЕ  ФУНКЦИИ 

I СОЛИРАЩА 

Солиращата функция при гъдулката е основна, за това и на нея се поверяват голяма част 

от соловите партии в оркестъра. В рамките на нейния диапазон могат да и се възлагат мелодии 

с неограничени технически възможности, свързани с нейните компоненти. 

ВАРИАНТИ НА СОЛИРАЩА ФУНКЦИЯ ПРИ 1-ВА И 2-РА ГЪДУЛКИ 

А)1-ВИ ВАРИАНТ: Когато 1-ва и 2-ра гъдулки изпълняват соловата партия в унисон: 

Пример 42:Гъдулки в солираща функция 

 
 

 

 

Б)2-РИ ВАРИАНТ: Когато соловата партия се изпълнява от 1-ва гъдулка, а 2-рата изпъл-

нява същата партия, но една октава по-ниско: 

Пример 43: Гъдулки в солираща функция 

 
 

В) 3-ТИ ВАРИАНТ: Когато соловата партия в 1-ва гъдулка е разделена на „дивизи“, т.е. на 

две групи, като 1-вата изпълнява соловата партия една октава по-високо от тази на 2-рата: 

Пример 44: Гъдулки в солираща функция, дивизи 

 
 

Г) 4-ТИ ВАРИАНТ: Когато соловата партия в 1-ва гъдулка е разделена на „дивизи“ и я из-
пълняват в октави (1-ва група свири една октава по-високо от тази на 2-рата), а 2-ри гъдулки я 
изпълняват една октава по-ниско от тази на 2-ра група от 1-ви гъдулки. Този вариант на соли-
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раща функция е значително по-труден и затова не се използва във фолклорната практика. 
Трудността произлиза от факта, че разделянето на соловата партия на три октави, създава го-
лям проблем свързан с диапазона на гъдулката. Принципно този вариант не е невъзможен, но 
соловата партия трябва да бъде крайно ограничена по отношение нейния диапазон, т.е. тоно-
вете, които се съдържат в него да се вместват в рамките на тези три октави: 

Пример 45: Гъдулки в солираща функция, дивизи 

 
 

 

 

II АКОМПАНИРАЩА ФУНКЦИЯ 

Независимо от това, че основната функция на гъдулката е солиращата, не са редки слу-

чаите, в които тя се използва активно и като акомпаниращ инструмент. Нещо повече – 1-ва и 2-

ра партии на гъдулките оформят изграждането на четиригласния акорд в оркестровия  щрайх, 

като  в него, за да се изгради правилно, трябва да участват и инструментите контрабас, виолон-

чело и виола-гъдулка. В тази функция гъдулката може да се използва еднакво ефективно и в 

двата и варианта  – ритмизирания  и лежащия (педален). В ритмизирания вариант гъдулката 

може да бъде използвана в най-разнообразна ритмика, съобразена с тактовия размер и темпо-

то, с което се изпълнява музикалното произведение. Могат да се използват различни тонове с  

кратки нотни стойности – от шестнадесетини до четвъртини с точка. Могат да се използват и по-

дълги нотни стойности, но само в бързо темпо – в противен случай гъдулката ще премине в 

лежаща хармония. В лежащия (педалния) вариант трябва да се използват тонове с по-дълги 

нотни стойности – половини, половини с точка, цели ноти. Тези стойности могат да бъдат 

удължени по желание на композитора, обработвача или оркестратора, чрез използване на 

щрих „легато“, лигатура или фермата (коронка), която се изписва над определената нота. В 

тези случаи е добре да се използва и щрих „тремоло“, който е много ефектен, особено при 

изпълнение на бавни (безмензурни) мелодии. В акомпаниращата функция при гъдулката много 

често и ефектно е използването на изпълнителския прийом “пицикато“(pizz),(свирене с пръс-

ти). Използва се широко и в ритмизираната и в лежащата(педална) хармония, но по-естествено 

е употребата и да бъде в ритмизирания вариант, тъй като „пицикато” се използва само при 

тонове с кратки нотни стойности. За да се използва този щрих (пицикато), трябва да се изпише 

върху съответната нота над петолинието, а когато трябва отново да се свири с лък, се изписва 

(аrco) отново върху съответната нота и отново върху петолинието. Тези наименования са заим-

ствани от класическия музикален жанр и за съжаление в българската народна музика все още 

няма утвърден вариант на изписването им. Ако все пак трябва да използваме български вари-

ант, то трябва да се изписва (с пръсти - съответно pizz.) и (с лък - съответно arco). 
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ВАРИАНТИ НА АКОМПАНИРАЩА ФУНКЦИЯ ПРИ 1-ВА И 2-РА ГЪДУЛКИ 

А) 1-ВИ ВАРИАНТ: Когато 1-ва и 2-ра гъдулки, със своите оркестрови партии, участват в 

общия хармоничен блок, като запълват най-високите тонове на съответния акорд: 

Пример 46: Гъдулки в акомпанираща функция 

 
 

Б) 2-РИ ВАРИАНТ: Когато 1-ви гъдулки са разделени на две партии (дивизи), а 2-ри гъду-

ли изпълняват друга партия, оформяща тригласен хармоничен акорд: 

Пример 47: Гъдулки в акомпанираща функция 

 
 

В) 3-ТИ ВАРИАНТ: Когато 1-ви гъдулки изпълняват една партия, а 2-ри гъдулки са разде-

лени на две партии (дивизи), оформящи 3-гласен хармоничен акорд: 

 

Пример 48: Гъдулки в акомпанираща функция 

 
 

Г) 4-ТИ ВАРИАНТ: Когато и 1-ви и 2-ри гъдулки са разделени по на две групи (дивизи), 

т.е. така оформят четиригласен хармоничен акорд: 

Пример 49: Гъдулки в акомпанираща функция 
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2-РИ, 3-ТИ и 4-ТИ ВАРИАНТИ могат да се използват в случаите, когато композиторът, 

авторът на музикалната обработка или оркестраторът решат да раздадат хармоничния акорд 

само в гъдулки, без участието на останалите инструменти в състава на ниския щрайх. Това по 

принцип не се среща често, макар и да са възможни като варианти.  

Д) Когато 1-ви гъдулки са разделени на две партии (дивизи), като 1-вата група изпълня-

ва двойни тонове, а 2-рата със своята партия „допълва“ изграждането на тригласен хармоничен 

акорд. Този вариант на акомпаниращата функция може да се използва от композитора, обра-

ботвача или оркестратора при положение, че желае акордовото съчетание да се изгради само 

от партията на 1-ви гъдулки .Същият начин на изграждане на тригласен хармоничен акорд мо-

же да се изпълни и от групата на 2-ри гъдулки, но това се счита за непрофесионално, имайки 

предвид обстоятелството, че в ОБНИ те са разделени на две партии: 

Пример 50: Гъдулки в акомпанираща функция 

 
 

 

 

III СМЕСЕНА ФУНКЦИЯ 

Макар и да не е основна, смесената функция при гъдулките също е често използвана в 

музикалната обработка или оркестрация. Както при всички струнни инструменти, така и при 

този инструмент тази функция е лесно изпълнима, даже и при солово индивидуално изпълне-

ние. В този случай, гъдуларят трябва да свири едновременно на две струни, като върху едната 

изпълнява соловата партия, а другата акомпанира (бурдонира) на един тон (най-често върху 

празна струна). Подобен начин на свирене най-често се използва при изпълнение на автентич-

ни двугласни песни и мелодии от Шопската и Пиринската фолклорни области. 

ВАРИАНТИ НА СМЕСЕНА ФУНКЦИЯ ПРИ 1-ВИ И 2-РИ ГЪДУЛКИ 

А) 1-ВИ ВАРИАНТ: Когато 1-ви гъдулки изпълняват основната партия в оркестъра, а 2-

рите акомпанират, т.е. със своето изпълнение участват в състава на общия хармоничен блок: 

Пример 51: Гъдулки в смесена функция 
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Б) 2-РИ ВАРИАНТ: Когато 1-ви гъдулки са разделени на две групи (дивизи), като 1-ва 

група изпълнява основната партия, а 2-рата акомпанира. Този вариант може да бъде използван 

от композитора ,обработвача или оркестратора, ако желае смесената функция да се повери 

само на 1-ви гъдулки. Същият вариант може да бъде използван и от групата на 2-ри гъдулки, но 

това се счита за непрофесионално, имайки предвид разделението на гъдулките на две партии в 

оркестъра: 

Пример 52: Гъдулки в смесена функция 

 
 

В) 3-ТИ ВАРИАНТ: Когато 1-ви и 2-ри гъдулки са разделени на по две групи (дивизи), ка-

то 1-вите групи на двете партии изпълняват основната мелодия, а другите две акомпанират. 

Този вариант на смесена функция е възможен, но принципно не се използва във фолклорната 

инструментална практика: 

 

Пример 53: Гъдулки в смесена функция 

 
 

 

Смесена функция може да се изпълни и от един изпълнител – когато гъдуларят свири 

върху две струни едновременно, като върху едната изпълнява соловата партия, а върху другата 

акомпанира - “бурдонира“.Този вид функция е възможен, когато за акомпанимент се използва 

празна струна. В случая може да имаме 4 варианта: 

А) Когато основната мелодия се изпълнява върху 1-ва струна, а върху 2-рата празна 

струна се акомпанира: 

 

Пример 54: Гъдулки в смесена функция 
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Б) Когато основната мелодия се изпълнява върху 2-ра струна, а върху 3-та празна струна 

се акомпанира. Този вариант е значително по-труден и почти невъзможен за изпълнение, 

предвид  факта, че разположението на тези  две струни са поставени на различно ниво спрямо 

магаренцето и корпуса на гъдулката: 

 

Пример 55: Гъдулки в смесена функция 

 
 

От горните два примера се вижда, че тези варианти на смесена функция могат да се из-

пълняват само върху 1-ва и 2-ра струни, както и върху 2-ра и 3-та струни. 

Възможни са и още два варианта на смесена функция, но те са по-трудно изпълними и 

не са характерни във фолклорната гъдуларска практика. Считат се за „непрофесионални“ и за-

това са неизползваеми: 

В) Когато основната мелодия се изпълнява върху 2-ра струна, а върху 1-ва празна струна 

се акомпанира: 

 

Пример 56: Гъдулки в смесена функция 

 
 

 

Г) Когато основната мелодия се изпълнява върху 3-та струна, а върху 2-ра празна струна 

се акомпанира: 

 

Пример 57: Гъдулки в смесена функция 
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НИСЪК ЩРАЙХ – ВИОЛА-ГЪДУЛКИ, ВИОЛОНЧЕЛО (ЧЕЛО-ГЪДУЛКА), КОНТРАБАС (БАС-

ГЪДУЛКА) 

ВИОЛА-ГЪДУЛКИ 

За да бъде оптимален съставът на съвременния ОБНИ трябва да имаме наличието на 

две виоли-гъдулки, разделени на две партии: 1-ва и 2-ра. Във фолклорната инструментална 

практика постепенно и трайно се наложи този тип инструмент, поради две причини: 

1) Всеки гъдулар поради приликата на двата инструмента и еднаква постановка (гъдул-

ка и виола-гъдулка) веднага би могъл да свири на този инструмент, т.е. не се нуждае от специ-

ално обучение. 

2) Във фолклорните среди на България - фолклорни състави, фолклорни ансамбли, фол-

клорни училища и паралелки, липсва класическият инструмент виола. 

Виола-гъдулката, която днес се използва в състава на ОБНИ има същата форма на нор-

малната гъдулка, но общият к корпус е малко по-голям и строят на струните е по-различен. Тя 

също е с три основни струни, върху които се свири, съответно: 1-ва - „d“ на 1-ва октава, 2-ра -“а“ 

на малка октава и 3-та - „d” на малка октава. 

Строят на виола-гъдулката по интервали е подобен на строя на нормалната гъдулка, 

(“а1“, “е1“, “а“), но тоновете к са с интервал чиста квинта по-ниски. При това положение за по-

лесно и бързо разчитане на нотния текст, от страна на изпълнителите (които по принцип са 

гъдулари), партиите им се изписват на виолинов ключ и чиста квинта по-високо от реалната 

звучност на виола-гъдулката, т.е. така тя става транспониращ инструмент: 

Пример 58 Транспониране при виола-гъдулка 

 
 

ДИАПАЗОН НА ВИОЛА-ГЪДУЛКАТА – (d – a1) в реална звучност 

Пример 59: Диапазон на виола-гъдулка 

 
 

УПОТРЕБА НА ВИОЛА-ГЪДУЛКАТА ПРИ РАЗИЧНИТЕ  ФУНКЦИИ 

I АКОМПАНИРАЩА ФУНКЦИЯ 

Акомпаниращата функция на виола-гъдулката е основна, за това в оркестъра тя участва 

изключително за оформяне на оркестровия хармоничен блок. В най-оптималния състав на ОБ-

НИ трябва да имаме наличие на две виоли-гъдулки, разделени на две партии: 1-ва и 2-ра. В 

цялостното изграждане на хармоничния акорд те заемат важно място, като запълват интерва-

ловото разстояние между партията на виолончелото и партията на 2-ри гъдулки. Виола-

гъдулката в ритмизирания вариант на акомпаниращата функция, така както и при гъдулката, 



30 
 

можем да я ползваме в разнообразна ритмика, съставена от кратки нотни стойности – шесна-

десетини, четвъртини, четвъртини с  точка, в бързо и умерено-бързо темпо. Прийомът свирене 

с пръсти (pizz.) също се използва широко в инструменталната практика, особено в този вариант 

на акомпаниращата функция. В лежащата (педална) хармония също има широки възможности. 

Освен използването на дългите нотни стойности – половини, половини с  точка и цели ноти, те 

могат да бъдат удължавани чрез използване на щрих “тремоло“, поставяне на фермата (корон-

ка) над определената нота, както и поставяне на лигатура през  тактова черта. Този начин на 

удължаване на нотните стойности се използва най-вече при безмензурните песни и мелодии, 

както и размерни такива, но в бавно темпо. 

ВАРИАНТИ НА АКОМПАНИРАЩА ФУНКЦИЯ ПРИ ДВЕ ВИОЛИ-ГЪДУЛКИ 

А) 1-ВИ ВАРИАНТ: Когато 1-ва – 2-ра виоли-гъдулки изпълняват акомпаниращата партия 

в оркестъра, чрез свирене в унисон: 

Пример 60: Виоли-гъдулки в акомпанираща функция 

 
 

Б) 2-РИ ВАРИАНТ: Когато 1-ва и 2-ра виоли-гъдулки изпълняват акомпаниращата партия 

в оркестъра двугласно: 1-ва партия – 1-ва виола-гъдулка; 2-ра партия – 2-ра виола-гъдулка: 

Пример 61: Виоли-гъдулки в акомпанираща функция 

 
 

В) 3-ТИ ВАРИАНТ: Когато 1-ва виола-гъдулка изпълнява акомпаниращата партия двуг-

ласно, а 2-рата едногласно. При този вариант се получава 3-гласен хармоничен акорд, което е 

значително по-трудно, но ако партията на 1-ва виола-гъдулка е написана “удобно“ за изпълни-

теля, не би трябвало да има технически проблем при изпълнение: 

Пример 62: Виоли-гъдулки в акомпанираща функция 
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Г) 4-ТИ  ВАРИАНТ: Когато 1-ва виола-гъдулка изпълнява акомпаниращата партия едног-

ласно, а 2-рата двугласно (т.е. обратно на вариант В). Този вариант се счита за непрофесиона-

лен и не се среща във фолклорната инструментална практика: 

Пример 63: Виоли-гъдулки в акомпанираща функция, необразцово 

 
 

Д) 5-ТИ ВАРИАНТ: Когато 1-ва и 2-ра виоли-гъдулки изпълняват акомпаниращата партия 

двугласно. При този вариант на акомпаниращата функция се получава 4-гласен хармоничен 

акорд. За да се получи качествено изпълнение (макар и да е много трудно), композиторът, ав-

торът на музикалната обработка или оркестраторът трябва отлично да познават техническите 

възможности и апликатурата на виола-гъдулката. Макар и възможен, този вариант на акомпа-

нираща функция не се използва във фолклорната инструментална практика: 

Пример 64: Виоли-гъдулки в акомпанираща функция 

 
 

II СОЛИРАЩА ФУНКЦИЯ 

Солиращата функция при виола-гъдулката не е основна, но предвид сходните к качест-

ва с тези на нормалната гъдулка, макар и по-рядко би могла да изпълнява и соловата партия в 

оркестъра. В тези случаи виоли-гъдулките могат да се използват, когато гъдулките „солират“, а 

те да ги дублират, но една октава по-ниско. Все пак, за да се запази балансът между солираща 

и акомпанираща функции в  оркестъра, тяхната роля би трябвало д  се поеме от някои други 

инструменти. 

ВАРИАНТИ НА СОЛИРАЩА ФУНКЦИЯ ПРИ 1-ВА И 2-РА ВИОЛИ-ГЪДУЛКИ 

А) 1-ВИ ВАРИАНТ: Когато и 1-ва и 2-ра виоли-гъдулки изпълняват соловата оркестрова 

партия в унисон: 

Пример 65: Виоли-гъдулки в солираща функция 
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Б) 2-РИ ВАРИАНТ: Когато 1-ва виола-гъдулка изпълнява соловата оркестрова партия, а 2-

рата я дублира, но една октава по-ниско: 

Пример 66: Виоли-гъдулки в солираща функция 

 
 

III СМЕСЕНА ФУНКЦИЯ 

Както при всички струнни инструменти, така и при виола-гъдулката смесената функция 

е сравнително по.лесна за изпълнение и при индивидуално солово изпълнение. Техниката е 

същата, както при обикновената гъдулка - свири се едновременно на две струни, като върху 1-

вата се солира, а върху 2-рата се акомпанира. В този случай най-лесният начин за изпълнение 

е, когато за акомпаниране се използва една от празните струни на виола-гъдулката. При тази 

смесена функция тя би могла да се използва само в индивидуално (солово изпълнение), пора-

ди което не е характерна за оркестровото свирене. 

ВАРИАНТИ НА СМЕСЕНА ФУНКЦИЯ ПРИ 1-ВА И 2-РА ВИОЛИ-ГЪДУЛКИ 

А) 1-ВИ ВАРИАНТ: Когато 1-ва виола-гъдулка изпълнява соловата партия, а 2-ра акомпа-

нира (участва в хармоничния оркестров блок): 

Пример 67: Виоли-гъдулки в смесена форма 

 
 

Б) Когато 2-ра виола-гъдулка изпълнява соловата партия, а 1-ва акомпанира (участва в 

хармоничния оркестров блок. Този вариант е възможен, но се счита за непрофесионален при 

положение, че са разделени на 1-ва и 2-ра. Би могъл да се използва в някои случаи, когато 

композиторът, авторът на музикалната обработка или оркестраторът реши,че по този начин 

желае да получи определен оркестров  ефект: 

Пример 68: Виоли-гъдулки в смесена функция, необразцово 
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ВИОЛОНЧЕЛО И КОНТРАБАС (БАС-ТАМБУРА) 

Виолончелото и контрабасът (бас-тамбура) със своята основна акомпанираща функция, 

оформят хармоничната основа на ОБНИ. Пиша за двата инструмента заедно, тъй като в по-

голямата си част оркестровите им партии се дублират в октави. В ОБНИ се използва класичес-

кият тип инструменти. Изписват се на басов (“F”) ключ и строят им е същият: при виолончелото: 

1-ва струна -„а“; 2-ра струна -“d”; 3-та струна - „g”’; 4-та струна - „С“; при контрабаса и бас-

тамбурата: 1-ва струна - „G”; 2-ра струна -„D”; 3-та струна -„А“; 4-та струна -„Е1“; Партията на 

виолончелото се изписва в реална звучност, докато тази на контрабаса  звучи една октава по-

ниско от изписаната им оркестрова партия. Затова той спада към т. нар. „условно транспони-

ращи“ инструменти, например:  пише се „а“ на малка октава, а звучи “А“ на голяма октава и т.н. 

ДИАПАЗОН НА ВИОЛОНЧЕЛОТО – (C – е1) 

Пример 69: Диапазон на виолончелото 

 
 

ДИАПАЗОН НА КОНТРАБАСА И БАС-ТАМБУРАТА – (E – е1) по писмо 

Пример 70: Диапазон на контрабаса 

 
 

УПОТРЕБА НА ВИОЛОНЧЕЛОТО, КОНТРАБАСА И БАС-ТАМБУРАТА ПРИ РАЗЛИЧНИТЕ ФУНКЦИИ 

I АКОМПАНИРАЩА ФУНКЦИЯ 

Като акомпаниращи инструменти виолончелото и контрабаса и бас-тамбурата могат да 

се използват и в двата вида на акомпаниращата функция – ритмизирана и лежаща (педална). 

Тъй като тези инструменти по принцип са „по-тромави“, в ритмизирания вид по-трудно изпъл-

ними са тоновете с по-кратки нотни стойности, но все пак това зависи преди всичко от темпото, 

с което се изпълнява съответното музикално произведение – ако е бавно или умерено, употре-

бата им би била по-възможна. Във фолклорната инструментална практика най-често се използ-

ва изпълнителският  прийом „свирене  с пръсти“(pizz.), предимно в размерните песни и мело-

дии, като това най-вече се отнася за контрабаса и бас-тамбурата като „по-тромави“ инструмен-

ти от  виолончелото. При употребата им в лежащия (педален) вид на акомпаниращата функция 

няма никакви технически проблеми. Много добре звучат тонове с по-дълги нотни стойности - 

цели ноти, половини с  точка, половини, като в тези  случаи бас-тамбурата се използва само в 

щрих „тремоло.“ Те могат да бъдат удължавани по желание на композитора, автора на музи-

калната обработка или оркестратора, чрез използване на фермата (коронка) или лигатура през 

тактова черта, особено в безмензурните песни и мелодии. 
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II СОЛИРАЩА ФУНКЦИЯ 

Независимо от това, че виолончелото, контрабасът и бас-тамбурата са изцяло акомпа-

ниращи инструменти, то те биха могли да се използват (макар и много рядко) и в другите две 

функции - солираща и смесена. 

При възлагане на солова оркестрова партия, то тя трябва да бъде изпълнена в бавно 

или умерено темпо. Принципно във фолклорната инструментална практика тази функция (ако 

се налага) се поверява само на виолончелото. В този случай партията на контрабаса се разделя 

от тази на виолончелото (вариант на смесена функция), което не се препоръчва във фолклорна-

та музика: 

Пример 71 Солираща функция 

 
 

III СМЕСЕНА ФУНКЦИЯ 

Вариант на смесена функция имаме в случаите, когато всеки един от инструментите 

свири едновременно на две струни - на едната се изпълнява соловата оркестрова партия, а 

другата акомпанира. Този вариант принципно не се използва във фолклорната инструментална 

практика. В някои случаи това би могло да се „възложи“ на виолончелото, тъй като той е не 

само „по-пъргав“ инструмент от контрабаса, но и темброво притежава по-нежна звучност (това 

е друг вариант на смесената функция). Обратният на този вариант – контрабасът или бас-

тамбурата да изпълняват соловата партия, а виолончелото да акомпанира категорично не се 

използва: 

Пример 72: Смесена функция 

 
 

Независимо от тези (възможни) изключения при употреба на смесена функция, най-

добре е тези инструменти в оркестъра да свирят в октави (партиите им се изписват в унисон, но 

звучат в октави, тъй като контрабасът е условно транспониращ инструмент). Това е най-често 

използваният вариант във фолклорната инструментална практика, поради което не би трябвало 

партиите им да се разделят. 

 

 

 

 

 

 



35 
 

ГРУПА НА УДАРНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ – ТЪПАН (ДАУЛ) И ТАРАМБУКА 

ТЪПАН (ДАУЛ) 

Тъпанът като инструмент, принадлежащ към групата на ударните инструменти, оформя 

ритмичността на ОБНИ. Тази негова роля го прави като един от основните в неговия състав. 

Няма оркестър, в който да липсва тъпанът, особено в оркестрите на Фолклорните ансамбли, 

които имат и танцови състави. Изписването партията на тъпана става чрез нотни трайности, 

които се изписват с опашки на последното петолиние в оркестровата партитура. Техниката на 

свирене на тъпан става чрез две пръчки - едната дебела със заоблен край, наричана каик, а 

другата по-тънка. Дебелата служи за отмерване на всяко силно време в определения такт, а 

тънката отмерва останалите времена в него. Партията на „каика“ се изписва с нотна трайност и 

опашка нагоре, а тази на тънката пръчка, с нотна трайност с опашка надолу: 

Пример 73: Изписване на ритмика за тъпан (даул) 

 
 

Обикновено ритмиката, която тъпанът изпълнява е препоръчително да съвпада с тази 

на контрабаса и виолончелото, отнасяйки се за всяка нотна трайност, включително и паузите в 

музиката, ако има такива. Независимо, че той е изключително само акомпаниращ инструмент, 

не е изключение във фолклорната инструментална практика да изпълнява и солираща функ-

ция. В тези случаи „тъпанджията“ солира без съпровод, т. е. оркестърът „паузира“ и това дава 

възможност да покаже своя „майсторлък“, демонстрирайки най-разнообразни ритмични фигу-

ри, свързани с определения тактов размер или с т.нар. „свободна“ импровизация. За разлика 

от всички други останали инструменти в състава на ОБНИ, тъпанът не може да изпълнява сме-

сена функция, освен в случаите, когато в оркестъра има повече от един инструмент, което не се 

среща често във фолклорната практика. 

 

ТАРАМБУКА 

Всичко, което се отнася за тъпана, по отношение на неговата употреба в ОБНИ, се отна-

ся и за тарамбуката. Тя не е така широко разпространена във фолклорната практика, като изк-

лючение се прави при интерпретацията на песни и инструментални мелодии от Пиринската 

фолклорна област. Тук тарамбуката заема своето достойно място в различните вокални и инст-

рументални състави, а нейната роля като съпровождащ инструмент не се отличава от тази на 

тъпана. Разликата между двата инструмента се състои само в техниката на свирене, като при 

тарамбуката това става с помощта на пръстите и дланите на двете ръце. 
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РЕД НА ИНСТРУМЕНТИТЕ В ОРКЕСТРОВАТА ПАРТИТУРА 

 

КАВАЛИ                      1-ви;………………………………………………………………………… 

                                 2-ри;………………………………………………………………………… 

                                 3-ти;………………………………………………………………………… 

 

ГАЙДИ                         1-ва;………………………………………………………………………… 

                                       2-ра;………………………………………………………………………… 

ТАМБУРИ                   1-ва;………………………………………………………………………... 

                                 2-ра;…………………………………………………………………….….. 

                                 3-та;………………………………………………………………….…….. 

 

 

СОЛО – (пеене или инструмент, ако има такова)……………………………….. 

 

ГЪДУЛКИ                       1-ва;…………………………………………………………………….. 

                                         2-ра;…………………………………………………………………….. 

 

ВИОЛИ-ГЪДУЛКИ       1-ва;…………………………………………………………………….. 

                                         2-ра;…………………………………………………………………….. 

ВИОЛОНЧЕЛО ; 

 

КОНТРАБАС И БАС-ТАМБУРА 

 

УДАРНИ ИНСТРУМЕНТИ – (ТЪПАН, ТАРАМБУКА и др.) 

Всяка една от партиите на инструментите се изписва на отделно петолиние. Общият ди-

апазон на ОБНИ от контрабаса до 1-ви кавал е : „Е1“ - „а3“.  
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ДУМИ 

 

Настоящото ръководство по обработка и оркестрация за ОБНИ е едно помагало, което 

ще послужи за добиване на начални знания, необходими преди да пристъпим към обработка 

или оркестрация на фолклорния материал. Отново бих искал да подчертая, че при музикалната 

обработка или оркестрация няма строго определени правила, но от  това как ще използваме 

всеки един от инструментите, зависи качеството, което оказва изключително влияние върху 

крайния художествен продукт. Важно значение за автора на музикалната обработка или оркес-

тратора е да имат професионални познания по дисциплините хармония, полифония, музикал-

ни форми, които са основа за тези действия. Това най-вече се отнася за дисциплината хармо-

ния, тъй като определянето на хармоничния език на музикалното произведение е една от най-

важните задачи, преди да пристъпим към обработка или оркестрация. Усвояването на обра-

ботката на музикалния материал и оркестрацията е един дълъг и непрекъснат процес, в който 

авторът добива опит, от който зависи качеството на неговата творческа дейност, а от тук и ка-

чеството на музикалната обработка и оркестрация. Така с течение на времето, всеки автор 

оформя своя индивидуален творчески композиторски стил, с който той се отличава, а това вече 

е гарант за неговото утвърждаване сред професионалните музикални среди и общественост. 
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