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Предисловие: 

 Преди тридесет години, започвайки професионалната си дейност 

като диригент и педагог, като че не си давах сметка колко трудна и колко 

отговорна е работата с тази деликатна материя – човешкия глас. Самият 

аз, имайки известна вокална квалификация, доста смело общувах както с 

младите, така и с вече опитни и утвърдени певци. Година след година, 

трупайки опит и работейки с изявени български вокални педагози, 

диригенти и режисьори, формирах в себе си отговорности и критерии, 

които гарантираха успеха в моето професионално израстване. След 

десетилетията работа в различни музикални институти, опери, 

филхармонии, музикални академии, университети, училища, хорове и 

ансамбли, все повече се убеждавам колко малко се знае и колко много 

воля и амбиция са необходими в изучаването естетиката на музикалната 

култура на барока.  

Опитвайки се да анализирам някои от нейните сложни и 

изменчиви аспекти, се надявам в по-голяма степен да достигна 

същността на тази култура и по-конкретно – вокалната култура от 

епохата на барока, в която са били потопени и с чиито елементи е 

трябвало да градят собственото си професионално израстване 

музикантите-вокалисти от XVII в. до средата на XVIII в. 
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Въведение: 
В днешно време в образователните програми, по които се 

възпитават младите вокалисти-изпълнители, музиката на старите 

майстори заема съществено място. За съжаление, малка част от певците 

се научават да владеят съответното звукоизвличане и практически никой 

не прилага орнаментиката. Често се наблюдават неточни в стилово 

отношение и маниер изпълнения на барокова музика, особено от 

български певци. Това е обяснимо, тъй като стремежът на педагозите e 

чрез удобни във вокално отношение произведения от стари майстори да 

решават важни технически задачи, спомагайки за правилната 

вокализация и подобряване работата на гласовия апарат.  

Стилистиката при тези процеси е нелека задача и като правило 

отива на втори план. В най-добрия случай се разчита на интуицията на 

педагога. В резултат интерпретацията на певците често остава безлична 

и неизразителна, което е в пълно противоречие с естетиката на барока. 

Това е сериозен аргумент в полза на необходимостта от научни 

изследвания в дадените направления. 

За да бъдем компетентни при изпълнение на барокова музика, е 

необходима определена професионална подготовка. В Германия, 

Австрия, Италия, Франция и др. страни в Европа е изработена цяла 

система за обучение по старинна музика, както на инструменталисти, 

така и на вокалисти. Активно работят институти, академии и школи, 

които обучават младите изпълнители в традициите на отминалите 

векове. Като примери могат да бъдат посочени: Виенската академия за 

старинна музика; Факултета за старинно изпълнителско изкуство към 

университета в Кьолн, подобен факултет има и към Франкфуртската 

висша консерватория; Академията за старинна музика в Бърно, Чехия; 

Амстердамската кралска академия и т.н. За съжаление в България няма 

институти, в които младите певци да се специализират в областта на 
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старинната музика. Въпросът за автентичното изпълнителско изкуство 

практически се явява като „terra incognita“ при обучението на младите 

вокалисти. 

Във връзка с това възникват като значими проблемите, свързани с 

постиженията на теоретиците и практиците на автентичното вокално 

изкуство. 

Необходимостта да се изучава бароковото изпълнителско 

изкуство от младите певци се обуславя от няколко фактора: 

1. Процесът на обучение на певците е трудоемък. Още от 

самото начало, доминиращо се явява развитието на музикалния 

слух, с представите за култура на вокалния звук, за правилна 

вокализация и подобряване работата на гласовия апарат. 

Несъмнено, всички тези навици, се изработват с години. Пълната 

координация на мускулите изисква търпение и издържливост. В 

този момент, съществен се явява изборът на подходящ музикално-

художествен материал – репертоар, с който започва обучението на 

изпълнителя. 

Динамиката в съвременния свят често подтиква младите 

певци към избор на музикален материал с по-големи трудности. 

Това води до форсиране на гласа и съпътстващи разрущителни 

последствия. Младият певец, използвайки форсирано пеене в 

изпълнението си, изопачава не само звука, но и смисъла на това, 

което пее. Ето защо, в процеса на подбор на репертоара трябва да 

се отчита целият комплекс от задачи, необходими при 

изграждането на здрава вокално-техническа основа. 

Произведенията от епохата на барока способстват за 

развитие на логиката и яснотата на музикалната мисъл, чистотата 

на интонацията, позиционната точност, изравненост в 

гласоводенето, гъвкавост, усет за динамика във формите. 

Изпълнение на ария или песен от това време изисква от певеца 
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добре подреден глас: голяма еластичност на целия апарат, 

разнообразие в дишането, съчетано с всички видове атаки на 

звука и пълна изява на тембралното богатство при омекотяване на 

обертоновете. Знаменитият вокален педагог Никола Порпора с 

методическа цел подрежда необичайно трудните колоратури в 

прости мелодични фигури, свободното, точно и виртуозно 

изпълнение на които позволявало на младите певци да прилагат 

орнаментални модели от всякаква сложност.  

2. Музиката от епохата на барока изисква от изпълнителя 

художествено-техническа активност. Изпълнителят на старинна 

музика трябва да притежава ярки творчески способности до 

толкова, до колкото музиката от това време е минимално 

детайлизирана от гледна точка на динамичните, темпови и 

артикулационни обозначения в нотите. Писмената фиксация на 

нотните текстове дава обща представа за характера на 

произведенията. Така написани, вокалистите е трябвало да ги 

разглеждат като основа за индивидуална художествена 

интерпретация с възможности за подчертаване на техническото 

им майсторство. Още повече, нотните текстове на творбите от 

края на XVII в.  до средата на XVIII в. като правило съдържат в 

себе си необходимостта от орнаментика и вариране на 

повтарящите се части. Тази практика била твърде разпространена 

в епохата на барока. В своята основа, орнаментиката и 

варирането били предназначени за певци, които злоупотребяват с 

маниерността. Обяснението е, че едно и също лице е било 

композитор, акомпанятор, капел-майстор и изпълнител-

инструменталист за разлика от певците, изпълняващи непозната 

музика. 
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Тъй като в българската изпълнителска традиция липсва 

приемственост в певческото изкуство идващо от барока, се налага 

необходимостта от особено внимание към проблематиката и вярното 

възпроизвеждане на музикално-художествените текстове.  
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Глава 1 

Емоцията и средства за нейното интонационно 

пресъздаване 

Философия и теория на афекта 

 Изкуството, което наричаме бароково, е популярно изкуство, за 

разлика от изкуството на ренесанса, което е въздействало по 

интелектуален път – чрез геометрия, перспектива, познаване на 

античността. Барокът се обръща посредством емоциите към възможно 

най-широка аудитория. „Сюжетите често пъти са неясни, измислени от 

някой теолог, но средствата за въздействие, за комуникация са 

общодостъпни“ – К. Кларк – „Цивилизацията“ – изд. 1989 г. „Предвид 

целите, които преследва бароковата култура, а именно, да оказва широко 

и ефикасно въздействие върху аудиторията, е разбираем нейният интерес 

към визуалните елементи. Следователно Барокът няма как да не бъде 

култура на сетивния образ“ – Х. Марвал – „Културата на Барока“ – изд. 

„Рива“ 2008 г.  

 Новост, необичайност, изобретателност, причудливост, 

разкрепостеност са качества, характерни за бароковата мисловност. В 

естетиката на хората от XVIII в. всички изброени черти присъстват 

неразделно, доколкото са обвързани със страстта към новото, 

породена от стремежа да се търси сложното.  

Времето от края на XVII в. до средата на XVIII в. преминава под 

пълното и цялостно господство на теория на афектите /лат. affectus/. В 

трудовете на германския музиковед Х. Шмитц убедително е показано, че 

като основа на бароковото изкуство е учението за афекта, който 

управлява темпото, артикулацията, динамиката и орнаментиката. 

Отбелязвайки важността на теорията на афекта за изпълнителското 
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изкуство е необходимо да бъдат разкрити вокално-изпълнителските 

принципи, въплътени в различните видове афект.  

Основоположник на научно-обоснованата теория на афекта е 

френският философ Рене Декарт, който в своя трактат „Musicae 

compendium“ /1618 г./ формулира следното определение: „Цел на 

музиката е да ни доставя наслада и да възбужда в нас различни афекти“. 

За яркото възпроизвеждане на звуковите изразни средства допринася в 

най-голяма степен човешкият глас. Идеята за емоцията и нейното 

интонационно пресъздаване се развива и в последствие. Френският учен 

Марен Мeрсен в трактата „Harmonie universelle“ /1636г./ утвърждава, че 

„музиката е сподобна да изобразява всички човешки страсти“ в 

изразяването на които помагат определени гласови интонации – тембър, 

музикални интервали, акценти. Що се касае до музикалната естетика, тук 

главен принцип на Мeрсен е простотата и яснотата.  

В италианската музика от XVIII в. стремежът към изразяване на 

различни човешки страсти намираме в творчеството на Клаудио 

Монтеверди. Композитор – новатор, той търсел нови приоми в 

изпълненията, които „естествено, натурално да подражават на 

емоциите“. В предисловието към „Военни и любовни мадригали“ /1638 

г./ Монтеверди пише, че в драматичната сцена „Битката между 

Танкред и Клоринда“ искал: „да изобрази в пеенето противоположни 

страсти – войнственост, молба и смърт“. По това време емоцията била 

свързана не толкова с преживяванията, колкото с подражание на 

преживяването. 

Съвременните музиковеди П. Луцер и И. Судко отбелязват: 

„Спектърът от чувства, намиращи отражение в ариите, зависел преди 

всичко от жанровата разновидност на оперите. В римските пасторали от 

1670 г., преди всичко била разработвана лирико-идиличната образна 

сфера, протичаща в ариите през призмата на емоциите, но не на страстта 

– състояние за което е характерно интензивно преживяване. Умереното 
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ниво на интониране, неуловимите нюанси, изменчивостта на 

настроенията в римската опера от това време, в голяма степен не 

позволяват да се говори за „страсти“. Нейният музикален език още не 

познава типизацията в изразните средства. Изисквания към пасторалите 

по отношение на афектацията били принципно чужди. Започвайки с 

героичната „Венецианска опера“ от 1700 г., можем вече да говорим за 

„страст“ в ариите. Комплексът от емоционални състояния тук остава 

достатъчно обширен, обаче:  

1. Отива си баналното разнообразие, характерно за траги-

комедията;  

2. Нивото на музикалните обобщения и консолидацията на 

изразните средства стават все по-високи, а динамиката на 

интониране – патетична, напориста и даже декларативна;  

Едновременно с достиженията на италианците и французите, 

голяма известност получила класификацията на различните 

видове афекти и законите за тяхното възпроизвеждан, направена 

от немският учен Атанасиус Кирхер в неговия трактат „Musurgia 

Universalis“, 1650 г. „Musurgia Universalis“ показва възгледите на 

Кирхер относно музиката. Той вярвал, че хармонията на музиката 

рефлектира върху пропорциите на вселената. 

 Кирхер класифицира осем емоционално-различни афекти: 

 Любов; 

 Страдание; 

 Радост; 

 Гняв; 

 Състрадание; 

 Страх; 

 Храброст; 

 Удивление.  
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За дълги години класификацията на Кирхер служи като основа на 

теоретическата обосновка на „афектите“. Като свидетелство може да 

послужи факта, че именно тази теория присъства в „Музикален 

лексикон“ /1732 г./ на Йохан Ваутер. Първоначално, влияние при 

формирането и развитието на теорията за страстта, имала риториката. 

Предаването на чувството било директно свързано с отношението към 

поетичния текст. От колко голямо значение е дадено произведение да 

бъде възпроизведено с осмислен и емоционално обогатен текст, 

свидетелстват изискванията на вокалните педагози от това време към 

изпълнителите. Философът Франческо Алгароти /11.12.1712 г. – 

03.05.1764 г./ в своя трактат „Очерк за операта“ пише, че главната 

задача на музиката е:  „да предразполжи душата към възприемането на 

стиховете, да предизвика у слушателя чувствата изразени от поета, да 

предаде с помощта на музикално-изразните средства по-голяма сила и 

енергия,заложени във всяка дума“. Както отбелязва И. Суситко: „С 

развитие на ариите през ХVІІІ в., в които все повече се концентрирало 

съдържанието на емоционално-различните афекти, като най-важно било 

съчетаването на декламационното начало с музикалната партитура. Това 

довело до създаване на основа на поетичния образ, специфична 

музикална изразителност или до музикална типизация на афекта“. 

 Изкуството на риториката, доста разпространено във времената, 

които разглеждаме, създава чудесна възможност да бъдат намерени нови 

изразни средства за изпълнение на музикални произведения. Така се 

изгражда музикалната риторика, чиято главна задача била да вълнува 

слушателя и да провокира у него различни емоционални състояния. По 

този начин бил организиран целият творчески процес в бароковото 

изкуство. 

 За разлика от немската наука, в италианската музикална теория 

проблемът за музикалната риторика не получава научно обяснение. В 

същото време да се отрича всякаква липса на риторика и нейното 
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влияние върху тематизма и формата в италианската опера, би било 

несправедливо. Някои похвати са в родствена връзка с подобни, които по 

традиция се приобщавали към риториката. Такъв е случаят с 

орнаментите, т.е. отделяне с помощта на колоратури или фиуритури 

думи, изпълнени с особено емоционално, смислово значение, създаващи 

атмосфера на звукоизобразителност. „l’onde“ –  вълна, „un dolore“ –

болка, „spietato“ – жесток – думи, без които композиторите не могат, 

особено ако в тях се срещат удобните за пеене вокали „О“, „А“. Такова 

отношение към отделни думи води до „elocution“ / от лат. „стил и начин 

на изложение“/ – раздел в рeториката, който е посветен на украшенията 

и произнасянето на текста.“ И. Суситко.  
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емоционално-образен смисъл, изразяващи един афект. Такава типизация, 
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че „всяка мелодия може да предизвика и изразява разнообразни афекти и 

страсти в човешката душа в такава степен, както човешката реч.“  

 Анализирайки изпълнителското изкуство на своето време, 
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означава нищо, няма никаква стойност. 
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 От практическа гледна точка, интерес представляват обобщените 

принципи при определяне на видовете афект, лаконично изложени от 

германския музикален теоретик и композитор Йохан Йоаким Кванц в 

неговия труд „Опит за обучение на напречна флейта“ /1752 г./: „Афектът 

може да бъде установен в тоналностите на произведенията, 

съставляващите ги интервали, в срещащи се в пиесите дисонанси, в 

указаните темпови означения“. 

 Анализирайки принципите на Кванц, отбелязваме следното: 

 Тоналният принцип е бил широко разпространен в 

музикалната естетика от края на XVII в. до средата на 

XVIII в. /изразени позиции, характеризиращи афект в 

определени тоналности, се срещат в трудове на М. А. 

Шарпантие, Й. Матезон и други теоретици-практици/. 

 Друг принцип за изразяване на афект е чрез интервали в 

широко и тясно разположение, на по-голямо или по-малко 

разстояние, както и значението на дисонанса, който 

подчертава афект и обратно, консонанса, който го 

успокоява /според К. Ф. Е. Бах/. 

 Разработката и типизацията в темповите характеристики и 

тяхното значение при интерпретацията ще бъде разгледан 

в раздел, посветен на особеностите на темпоритъма. 

Интересно е мнението на италианския учен и теоретик граф 

Джордано Рикати /1709–1790 г./ по отношение многообразието на 

афектите. В своите „Опити в законите на контрапункта“ /1762 г./ той 

описва различни средства за разкриване на определен афект в музиката с 

помощта на динамиката,  както и темпата /presto, adagio, allegro vivace, 

moderato и т.н./, фермата на един и същи тон, високи и ниски тонове, 

паузи и хармония. 

Разглеждайки възгледите на изброените учени, можем да 

направим извод, че науката и изпълнителската практика вървят в един 
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коловоз. Главната цел на музикалното изпълнение те виждат в 

провокиращи слушателя, множество най-разнообразни форми на афект, 

достигайки по този начин до смисъла и съдържанието на 

произведението. 

Основен интерпретационен проблем винаги се явяват търсенето и 

изборът на адекватни изразни художествени средства, способстващи 

разкриване на различните въплъщения на страстта. За решаване на този 

въпрос, от гледна точка на съвременния изпълнител на музика от XVIII 

в., е необходимо да бъде направена класификация и да бъдат 

разтълкувани най-важните афекти като: любов, радост, гняв, скръб и 

способността на композиторите да предадат чрез вокално-технически 

средства особеностите на афектите.  

Ще разгледаме тази проблематика в някои арии от опери на Георг 

Фридрих Хендел. 

 

Афект на любовта 

 Един от най-важните афекти в музиката на барока е афектът на 

любовта. В този афект наблюдаваме множество различни чувства 

/нежност, надежда, страст/, които биват отразени в широка палитра от 

разнообразни интонационни средства. По този начин с цел 

интонационно изразяване на даден афект е необходимо да се използват 

разнообразни художествено-изразни похвати. Общото за изразяване на 

афекта любов могат да послужат – мажорна тоналност, умерено темпо, 

фраза с широко дихание, изящно мелодично движение.  

В интонационното определяне на афекта любов значителна роля 

играе художественото съдържание на текста. За предаване на чувството 

любов, като символи могат да послужат думите:  

speme – надежда, adorata – обожаема, idolo mio – кумир мой, amore – 

любов, amoroso – любовно, amante – любящ, fedele – верен, caro mio ben – 
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любими мой, tesoro – съкровище, diletto – възлюблен, mio core – мое 

сърце, flamma – пламък /любовен/, fuocco – огън, ardore – пламтя, горя. 

 

Ярък пример за любовен афект е арията на Отоне „Ritorna, o dolce 

amore“ от едноименната опера на Хендел. 
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Мажорната тоналност - D-dur, бавното темпо, плавното и меко 

движение в съчетание с изящна, кръгообразност на мелодичната линия, 

IV# степен на ключова дума dolce amore, създават типичен музикален 

образ – нежен, любовен. 

 

Афект на радостта 
 Друг важен афект е афектът на радостта. Руският музикален 

теоретик М. Лобанов твърди: „Представянето на този афект предполага 

малък брой дисонанси и забрана за тяхното свободно прилагане. Същото 

се отнася за увеличените и умалени интервали.“ „Радостни“  са се 

считали терцата, квартата, квинтата и фигурата „saltus durisculus“ „1

 Мажорната тоналност, бързото темпо, стремително и леко 

движение по тоновете на акордите се явяват като общи при разкриване 

на афекта радост. Типични думи за изразяване на афекта можем да 

споменем, като:  

gioia – радост, възторг; delicia – приятно, радостно; diletto – възторг, 

наслада; gaudio – веселие, радост; felice – щастлив; volare – летя; 

giubilo – ликуване; brillare – блестя; vittoria – победа; escoltare – 

ликувам; speme – надежда; audace – безстрашен, храбър; gloria – слава. 

„1”Saltus Duriusculus – дисонантен скок, според Бернхард. Включващ малка секста и фалшива септима. 

Ritorna, o dolce amore, 
conforta questo sen; 
sospira il mesto cor 
di stringere il suo ben. 

Върни се, моя сладка любов, 
спокоен съм при тази мисъл; 
въздиша тъжното сърце 
да прегърне своята любима. 
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Например арията на Клеопатра „Non disperar“ от операта на Георг 

Фридрих Хендел „Юлии Цезар“ изцяло е проникната от афекта на 

радостта. 

 

 Мажорна тоналност – H-dur, ликуващи възгласи, мелодични 

движения по тоновете на акордите, подвижност на темпото в пеенето, 

думата „amor“ внушават на слушателя чувството на радост и щастие. 

Non disperar, chi sa? 
se al regno non l'avrai, 
avrai sorte in amor. 
Mirando una beltà 
in essa troverai 
a consolar un cor. 
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 Енергичната ария на Роксана „Lusinghe piu care“ от операта на 

Хендел „Александър“, с огромна сила налага мажорната тоналност – G-

dur, бързо темпо, стремително възходящо движение и всичко това, 

подчинено на енергичен танцов ритъм. 
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Афект на гнева 
 Гневът, като истинска необуздана страст, съпътства голяма група 

разнообразни чувства: ненавист, ярост, мъст, завист, ревност. 

Музикалният тематизъм на „гнева“ в голяма степен си прилича с 

„радостта“. Един от основните отличителни признаци между тях е 

следният – в темата на „гнева“ в определен момент се явява минорна 

тоналност. 

Lusinghe più care, 
d'Amor veri dardi, 
vezzose volate 
sul labbro nei guardi, 
e tutta involate 
l'altrui libertà. 
 
Gelosi sospetti, 
diletti con pene, 
fra gioie e tormenti, 
momenti di spene, 
voi l'armi sarete 
di vaga beltà. 
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„радостта“. Един от основните отличителни признаци между тях е 

следният – в темата на „гнева“ в определен момент се явява минорна 

тоналност. 

Lusinghe più care, 
d'Amor veri dardi, 
vezzose volate 
sul labbro nei guardi, 
e tutta involate 
l'altrui libertà. 
 
Gelosi sospetti, 
diletti con pene, 
fra gioie e tormenti, 
momenti di spene, 
voi l'armi sarete 
di vaga beltà. 

21 

Афект на гнева 
 Гневът, като истинска необуздана страст, съпътства голяма група 

разнообразни чувства: ненавист, ярост, мъст, завист, ревност. 

Музикалният тематизъм на „гнева“ в голяма степен си прилича с 

„радостта“. Един от основните отличителни признаци между тях е 

следният – в темата на „гнева“ в определен момент се явява минорна 

тоналност. 

Lusinghe più care, 
d'Amor veri dardi, 
vezzose volate 
sul labbro nei guardi, 
e tutta involate 
l'altrui libertà. 
 
Gelosi sospetti, 
diletti con pene, 
fra gioie e tormenti, 
momenti di spene, 
voi l'armi sarete 
di vaga beltà. 



22

22 

 Като общи в изразяване на гняв, можем да изброим: стремително  

движение, движение на акорди с широки хармонични фигурации /в това 

число дисонантни/, големи скокове, стремителни гамообразни полети и 

падения с предобладаващи виртуозни колоратури. 

 Разгръщащата се във времето риторична фигурa „фуга“ доста 

често подчертава своето съдържание с ключови думи, като:  

furia – ярост; sdegno – гняв; furore – бяс; vendetta – отмъщение; collera – 

гняв; vendette crudel – жестока мъст; pena – наказание; traditore – 

предател; 

 В арията на Байазет „Empio, per farti guerra“ от операта на Хендел 

„Тамерлан“, гневът е предаден релефно и изразително: минорна 

тоналност – g-moll, стремително движение, скокове на сексти, септими, 

октави и даже на децима, силабическо пеене с ключови думи: 

guerra – война; ritorno – завръщане; 
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Ярък пример за гняв може да бъде посочен в арията на Армида 

„Vo, far Guerra“ от операта на Хендел „Риналдо“.  

Empio, per farti guerra, 
dal regno di sotterra 
l'ombra ritornerà. 
E l’ira degli dei 
al suon de' sdegni miei 
forse si sveglierà. 
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  Тук основните изразни функции се носят от оркестъра. 

Необузданото движение, гамообразни полети и падения, редуващи се с 

големи интервални скокове, движения по акордите с широки 

хармонични фигурации изграждат картината на възмездието. 

 Разгърнатата по време риторична фигура „фуга“ поддържа 

емоционалното напрежение на вокалната партия. 

 Сходни средства изразяващи гняв, наблюдаваме в ария на Ксеркс 

„Crude furie“ от едноименната опера на Хендел.  

 

 

 

 

 

Vo' far guerra, e vincer voglio, 
Collo sdegno chi m'offende 
Vendicar i torti miei. 
Per abbatter quel orgoglio, 
Ch'il gran foco i sen m'accende, 
Saran meco gli stessi dei. 
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А също в арията на Далинда „Neghitto si or voi che fatte“ от 

операта „Ариодант“. 

 

 

 

 

 

Crude furie degl'orridi 
abissi, aspergetevi d'atro 
veleno! Crolli il mondo, e 
'l sole s'eclissi a quest'ira, 
che spira il mio seno! 

25 

 

 

А също в арията на Далинда „Neghitto si or voi che fatte“ от 

операта „Ариодант“. 

 

 

 

 

 

Crude furie degl'orridi 
abissi, aspergetevi d'atro 
veleno! Crolli il mondo, e 
'l sole s'eclissi a quest'ira, 
che spira il mio seno! 

25 

 

 

А също в арията на Далинда „Neghitto si or voi che fatte“ от 

операта „Ариодант“. 

 

 

 

 

 

Crude furie degl'orridi 
abissi, aspergetevi d'atro 
veleno! Crolli il mondo, e 
'l sole s'eclissi a quest'ira, 
che spira il mio seno! 

25 

 

 

А също в арията на Далинда „Neghitto si or voi che fatte“ от 

операта „Ариодант“. 

 

 

 

 

 

Crude furie degl'orridi 
abissi, aspergetevi d'atro 
veleno! Crolli il mondo, e 
'l sole s'eclissi a quest'ira, 
che spira il mio seno! 



26

26 

Много често афект на гнева се явява не само в първите части на 

ариите Da capo – в качество на основен афект, но също така като 

допълнителен афект в техните средни дялове. Типичен пример е арията 

на Клеопатра „Piangero“ от операта „Юлии Цезар“.  

Neghittosi or voi che fate? 
Fulminate, Cieli, 
omai sul capo all'empio! 
Fate scempio dell'ingrato, 
del crudel che m'ha tradita, 
impunita, l'empietà riderà 
nel veder poi fulminato 
qualche scoglio o qualche 
tempio. 
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Piangero la sorte mia, 
si crudele e tanto ria, 
finche vita in petto avro. 
Ma poi morta 
d'ogn'intorno 
il tiranno e notte e giorno 
fatta spettro agitero. 
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Темата на средния дял представя целия арсенал от интонационни 

средства за реализиране на афекта гняв: стремително движение, големи 

скокове, силабическо пеене на ключова дума. 

Друг пример от подобен род е арията на Армида „Ah! Crudel…“ от 

операта „Риналдо“. 
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Ah! Crudel, 
Il pianto mio 
Deh! Ti mova per pietà! 
O infedel, 
Al mio desio 
Proverai la crudeltà. 
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Емоцията и силата на страстта в средният дял изобразяват: 

декламационна патетичност, преминаваща в колоратурно пеене с 

ключови думи /proverai – истинска; la crudelta – жестокост;/ и всичко 

това в много бързо темпо. 

 Подобни средства наблюдаваме и в средната част на арията на 

Мелиса „Ah! Spietato!“ от операта „Амадиджи“. 
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Афект на скръбта 

 В бароковата музика афект на скръб, тъга и мъка имат еднаква 

система от знаци. Общото е: 

 Бавно темпо; 

 Сексти и септими; 

 Хроматика; 

 В ладово отношение преобладават фригийски и 

дорийски лад; 

Мелодиката и ритмиката в ариите по правило са неизменни. За 

мелодичната линия е присъщ стремежът да бъде подчертана фразата. По 

отношение типизацията, ключовите думи, според Е. Симонова „В 

„Ламенто - Сицилиане“„1” ключови думи за мъка и страдание са: 

 sen mi palpita – душата трепти   

 batte il cor – бие сърцето 

 ombra di timor – сянка на страха 

 Io moriro – аз ще умра 

 piangero – ще плача /129, стр. 755/ 

За най-точно дешифриране на съдържанието на афекта скръб в 

произведенията от XVIII в. спомагат риторическите фигури, 

подчертаващи ключови думи. Най-характерна е мелодичната фигура 

„saltus duriusculus“ /твърд ход, стр.11”1” под черта/ или както пояснява 

О. Захарова „скок на широки, често хроматични интервали, които се 

използват с цел да бъдат подчертани или изобразени определени думи“.  

„1” Италианска ария на плача, ХVІІІ в. 

Ah! spietato! e non ti muove 
Un affetto sì costante, 
Che per te mi fa languir! 
Ma, crudel, tu non sai come 
Fai sdegnar un’alma amante, 
Che tu brami di tradir. 
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 Фигура пауза; 

 Фригийска IIн степен; 

 

 Друга фигура, помагаща за разкриването на афекта скръб е 

фигурата „пауза“ /фигура на мълчанието/. Под фигура „пауза“ се има 

предвид: 

 Генерална пауза – признак на вечността, 

смъртта, безкрайността; 

 Пауза, която съкращава излишни дължини; 

 Пауза – въздишка, прекъсваща протичането на 

музикалната мисъл; 

Като илюстрация можем да посочим ария на Бертаридо „Con 

rauco mormoriro“ от операта „Роделинда“ в която наблюдаваме 

комплекс от средства: 

 Минорен лад – g-moll; 

 Бавно темпо; 

 Движение на фразата с наличие на акценти; 
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Con rauco mormorio 
piangono al pianto mio 
ruscelli e fonti. 
E in tronchi e mesti accenti 
fann’eco a miei lamenti; e gli 
antri e monti. 
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Впечатляващ пример за „тъга“ представлява ария-сарабанда на 

Мелиса „Ah! Spietato!“ от операта „Амадиджи“: 

 Минорна тоналност – c-moll; 

 Хроматика; 

 Бавно темпо; 

 VI# степен; 

 Фигура „saltus duriusculus“; 

В голяма степен музикално-интонационни изразни средства, 

въплътени в афекта на скръбта, намираме във финалните части на арията 

на Клеопатра „Piangero“ /вж. пр. №.../ от операта „Юлии Цезар“, а също 

и в арията на Армида „Ah! Crudel!“ от операта „Риналдо“: 

 Минорни тоналности; 

 Бавно темпо; 

 Хроматизми; 

 Фигура пауза; 

 Резки синкопи; 

 Твърди интервали – м.6, м.7 

Разглеждайки проблемите при типизацията на емоциите и 

средствата за тяхното интонационно пресъздаване, ще се опитаме да 

покажем някои от начините за представяне на афект с помощта на 

вокално-техническите възможности. 

 На основа на принципите на риториката, определен афект е 

трябвало да бъде интерпретиран със съответната гласова интонация 

напр.: 

 Любов – нежен глас; 

 Радост – леко приповдигнат глас; 

 Тъга – страдалчески, крещящ; 

За певците от епохата на барока това били нови изисквания. 

Важно било умението да бъде използван определен тембър на гласа в 

зависимост от емоцията, заложена в съдържанието на текста. 
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 Вокалните педагози от това време не рядко са извеждали този 

проблем в своите ръководства и трактати. Създателят на първата немска 

вокална методология – Г. Зебалд пише: „Тонът – това е афект на 

пеенето. Както душевните афекти и звуците мога да бъдат весели и 

сериозни, печални или плачещи, така и вокалната мелодия трябва да 

бъде различна с внушението от нейното изпълнение.“ /№13, стр. 46-47/.  

 Х. Бернгард, ученик на Шутц, в своя трактат „Fon der Singkunst 

oder Manier“ е дал следните практически указания: „В радост, гняв и 

подобни бурни афекти, гласът е длъжен да бъде силен, мъжествен и 

смел; нотите не трябва да бъдат изпълнявани свързано,  но спято; 

всякакви украшения стават излишни, защото биха звучали меланхолично 

в противоречие с необходимия афект... обратно, при тъга и други 

подобни е нужен нежен глас, нотите да се изпълняват свързано и с честа 

смяна в провеждане на мелизмите. Динамиката forte, ardire, trillo трябва 

да бъдат по-малко резки отколкото при другите афекти.“ 

 Можем да обобщим, че от различните емоционални състояния, 

заложени в произведенията от епохата на барока, зависели динамичните, 

темповите, артикулационните и орнаменталните детайли при 

интерпретацията. 
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Глава 2 

Особености на бароковата динамика 

 

Естетически принципи на бароковата динамика 

 Динамиката в музикалните произведения от края на XVII в. до 

средата на XVIII в. играе особена роля. За съвременните певци сериозен  

проблем представлява верният прочит на нюансите в различните видове 

динамика. Липсата на означения или спорадичната им поява имат 

условен характер. Това се обяснява преди всичко с безкомпромисните 

изисквания към изпълнителя, който е трябвало да бъде широко-

образован не само в теорията и историята на музиката, а също в области 

като акустика, физиология и др. Певецът, както и инструменталистът, е 

трябвало сам да намира решения по въпросите, както за темпото и 

мелизмите, така и по проблемите на динамиката. 

 Разнообразието в динамиката зависело не само от художествено-

техническите възможности на певеца, а също от акустиката на 

концертните зали, от състава на оркестъра, от стиловите изисквания, 

продиктувани от вкуса на публиката. Следователно, артистът е трябвало 

да умее самостоятелно да намира и вярно да разпределя динамиките в 

музикалните произведения. Указанията на композиторите от епохата на 

барока пестеливо ориентират изпълнителите, запазвайки за дълъг период 

от време едно и също ниво на динамиката. Забелязват се резки преходи 

от f към p и обратно. От друга страна, композиторите давали възможност 

на артистите да подхождат към своите партии максимално гъвкаво. 

Творците от епохата на барока или не поставяли никакви динамични 

знаци, или маркирали такива само при встъплението на даден глас или в 

началото на инструменталната партия. 
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Уеднаквяване на регистрите 

 В бароковото изкуство съществуват правила, определящи стила 

на епохата. Основно правило в бароковото пеене е умението за 

равномерно разпределяне на динамиките, основано на плавни връзки 

между динамика f и p в звуковия диапазон от ниския към високия 

регистър. Тази важна проява на динамиката формира така наречения 

динамичен център, който прави мелодичната линия релефна и ясна. 

 За решаване на динамичен проблем, вокалните педагози давали 

практични съвети. При фразиране във възходяща посока, силата на гласа 

намалява т.е. по-ниският тон е винаги по-интензивен. Пиер Франческо 

Този /1653 – 1732 г./ в своите „Размишления“ изисква внимателно и леко 

да се води гласа към високия регистър, без никакво форсиране. 

„Хубавият глас става по-добър, когато се носи леко и спокойно.“  

 Джовани Батиста Манчини /1714 – 1800 г./ говори за 

необходимостта от равномерно разпределение на силата на гласа в целия 

му диапазон, „за умението да бъде осъразмерена силата и звучността на 

гласа във всички регистри, така че по-ниската нота да не бъде по-слаба, а 

високата – прекомерно рязка. Ниската нота се препоръчва да се изпее 

закрито, а най-високата по възможност леко и с мекота, избягвайки 

всякаква грубост и острота“ /12, стр. 127/. 

 Фридрих Вилхелм Марпург /1718 – 1795 г. / обобщава старото 

правило във вокалното изкуство: „Колкото по-високо пееш, толкова 

звукът трябва да бъде умерен и нежен, а колкото по-ниско /като 

регистър/ пееш, толкова повече плътност и сила влагаш, но без 

напрежение и в динамично съответствие с високия тон.“  

 Подобно точно разсъждение за балансираното звучене на гласа в 

различните регистри говори не само за стилистичните особености, 

присъщи на вокалното изкуство от епохата на барока, но преди всичко е 

в пряка връзка с вокалните възможности на гласовете от това време. 

Така можем да предположим, че оформянето на динамичен център и 
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уеднаквяване на звуковия регистър са били верен методически принцип 

в предпазването от форсиране на гласа във високия регистър. 

 За да постигне уеднаквяване както на тембъра, така и на 

динамиката, певецът бил длъжен да владее определени певчески навици: 

 Правилно дишане; 

 Изравнени регистри; 

 Фонетична и динамична плавност; и т.н. 

Необходимо е да споменем, че в желанието да бъде постигнато 

изравняване в целия диапазон, съществува опасност от монотонност на 

пеенето. Според Е. Петрова „... различните художествени задачи 

изискват разнообразие в съотношенията на регистрите, богатство на 

тембри и динамични нюанси в различна теситура. Работата по 

изравняване на звука, ако бъде превърнат в култ, може да доведе до 

скучен академизъм в лишаване на гласа от разнообразие на тембри и 

липса на динамическа окраска.“ Същата авторка дава препоръки, 

касаещи изпълнителя: важно е да бъдат съобразени връзките „между 

техниката и изразителната интонация, достигайки изравняване на 

звученето на гласа. Музиката и поетичният текст диктуват на певеца 

онзи звук, който изразява най-добре образа, съдържащо се във вокалното 

произведение.“ 

 

Принцип на ритмичната динамика 

 Този принцип се отнася към общия динамичен план на 

произведенията, но не и към фразировката. При определен динамичен 

план, изпълнителят трябва да обърне внимание на темпото в 

музикалното произведение. Например във вокалните съчинения на 

Вивалди, Скарлати, Хендел може да бъде забелязана тенденция към 

съединяване на динамично с ритмично начало. Така в бавното темпо на 

дадено произведение, като правило преобладават динамични нюанси на 

динамика p и обратно – връзка между бързо темпо и динамика f. Ария на 
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Клеопатра „Piangero“, оп. „Юлии Цезар“ и ария на Сест „Svegliate vi nel 

cor“ от същата опера. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svegliatevi nel core, 
furie d'un alma offesa, 
a far d'un traditor 
aspra vendetta! 

L'ombra del genitore 
accorre a mia difesa, 
e dice: a te il rigor, 
figlio si aspetta. 
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В бавните части на ариите атаката на звука трябва да бъде с 

неголяма сила, която се увеличава постепенно в crescendo, бързите части 

се изпълняват с обратни тенденции, където дългите тонове трябва да 

бъдат изпети активно, енергично и силно с усещането за „нагнетяване“. 

Но във всички случаи атаката на звука трябва да бъде мека, точна и 

изпълнена при пълна свобода на гласовия апарат. В резултат певецът 

получава възможност да покаже еластичността и гъвкавостта на своето 

пеене. 

 

Ефектът „ехо“ 

 Към особеностите на бароковата динамика се отнася ефектът 

„ехо“, който се използва при повторение на музикален материал с цел – 

динамична диференциация и постигане на контрастни образи в 

звуковото пространство. Учените-практици от края на XVII в. до средата 

на XVIII в. в своите трактати са дали точни указания за относителната 

употреба на този динамичен похват. 

 Й. Кванц пише: „При повторение или сходства, състоящи се от 

полу-такт или цял такт в същата тоналност или транспонирана, при 

повторение може да се изпълнява по-тихо отколкото при първото 

провеждане.“ /63, стр. 48/. 

 К. Ф. Е. Бах добавя: „Повтарящите се мотиви преминават от една 

модулация в друга, особено ако са съпроводени от различни хармонии – 

които обикновено се различават посредством f и p.“ 

 При буквалното възприемане на подобни препоръки има голяма 

вероятност в изпълнението да се получи преекспониране при бързата и 

рязка смяна на ефекта „ехо“. „По-добро би било ограниченото 

използване на „ехо“ в случаи, когато има буквално повторение на важни 

фрази, иначе моментът „ехо“ преминава доста бързо, нарушавайки 

свързаността.“ /Готхолд Фротшер: Geschihte Des Orgelspiels Und Der 

Orgelkomposition/. 



42

42 

 Ефектът „ехо“ се приема не само като динамична диференциация, 

но и като смяна на звуковия колорит. Във вокалните партии подобни 

похвати се срещат често. Композиторите го прилагали при смяна на 

регистрите. Като ефект в звуковото пространство можем да вземем за 

пример края на първа и втора част от арията на Роксана „Lusinghe piu 

care“ от операта „Александър“ на Хендел. В арията на Алцина „Ah mio 

cor“ от едноименната опера на Хендел при повторение на мелодичната 

фраза, написана от композитора в друг регистър, динамичният нюанс е 

изобразен като „ехо“. 
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Филиране на звука /Mezza di voce/ 

 Филирането се явява важен компонент във вокалното изкуство от 

епохата на bel canto. Пиетро Този е написал: „Прекрасното филиране 

/Mezza di voce/ в устата на певеца, който го прилага умерено, 

използвайки отворени гласни, предизвиква винаги хубав ефект. На малко 

съвременни певци това средство е по вкуса. Може би те не харесват 

гъвкавостта на гласа.“  

 Както е известно, изкуството да се филира изцяло зависи от 

правилното дишане, за което педагозите от тази епоха споменават 

съвсем кратко. При Джовани Манчини намираме много важни 

препоръки: „Към Mezza di voce не бива да се пристъпва, ако ученикът не 

е усвоил изкуството да съхранява, задържа и усилва дишането... Ако 

иска да филира безупречно, то дишането не бива да се форсира, а точно 

обратното – да се диша спокойно, да се изразходва въздухът постепенно, 

така че да има възможност да се разделя първата нота, започвайки sotto 

voce и увеличавайки малко по малко до най-силна динамика, после да я 

намалява по същия начин, както при усилването...“ и още „Винаги да се 

съхранява в резерв остатъкът от издишания въздух, за да бъде завършен 

звукът непринудено... Вместо да форсираме звука, трябва да го 

разширяваме и усилваме без умора... Олекотявайки дишането, певецът 

дава възможност на гърдите да не се уморяват.“  

Lusinghe più care 
d'Amor veri dardi 
Vezzose volate 
sul labbro, nei guardi, 
e tutta involate 
l'altrui libertà. 

Gelosi sospetti, 
diletti con pene; 
fra gioie e tormenti 
momenti di spene, 
voi l'armi farete 
di vaga beltà. 
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правилното дишане, за което педагозите от тази епоха споменават 

съвсем кратко. При Джовани Манчини намираме много важни 

препоръки: „Към Mezza di voce не бива да се пристъпва, ако ученикът не 

е усвоил изкуството да съхранява, задържа и усилва дишането... Ако 

иска да филира безупречно, то дишането не бива да се форсира, а точно 

обратното – да се диша спокойно, да се изразходва въздухът постепенно, 

така че да има възможност да се разделя първата нота, започвайки sotto 

voce и увеличавайки малко по малко до най-силна динамика, после да я 

намалява по същия начин, както при усилването...“ и още „Винаги да се 

съхранява в резерв остатъкът от издишания въздух, за да бъде завършен 

звукът непринудено... Вместо да форсираме звука, трябва да го 

разширяваме и усилваме без умора... Олекотявайки дишането, певецът 

дава възможност на гърдите да не се уморяват.“  

Lusinghe più care 
d'Amor veri dardi 
Vezzose volate 
sul labbro, nei guardi, 
e tutta involate 
l'altrui libertà. 

Gelosi sospetti, 
diletti con pene; 
fra gioie e tormenti 
momenti di spene, 
voi l'armi farete 
di vaga beltà. 
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 Веднага трябва да споменем, че съвремената вокална педагогика 

има достатъчно информация и знания относно изкуството „филиране“. 

 

Вибрато и силата на певческия звук 

 За разлика от специфичната изпълнителска култура в епохата на 

ренесанса, когато емоцията и мелодичната гъвкавост не са били решаващ 

фактор, с развитието на хомофонния стил изразителността в мелодиката 

започва да играе значителна роля. Възниква потребност от намиране и 

използване на нови изразни средства. Скоро вибратото става необходимо 

средство за оживяване на звука и емоционалността на музикалното 

възприятие. В сравнение със съвременните представи за вибрато, 

гласовите вибрации в епохата на барока били доста по-„бедни“ по 

отношение на тембъра и са се разглеждали като изразно средство и 

елемент от мелизмите. Естетиката в съвременното изпълнителско 

изкуство диктува на певците необходимостта да владеят различни 

видове вибрато. За това точно пише руският диригент от полски 

произход Лео Морицевич Гинзбург /1901 – 1979 г./ : „При употреба на 

вибрации в изпълненията на музика от Йохан Себастиан Бах и други 

композитори от XVIII в. ще подчертаем, че най-добрите съвременни 

изпълнители, разкриващи в тази музика нейната дълбока човечност, а 

следователно – истинската ú емоционалност, широко използват различни 

вибрации, въплъщавайки в нея /музиката/ живо образно съдържание. 

Заедно с това, изпълнителите от нашето време в известна степен 

ограничават своите емоции, за да не изпаднат в противоречие със стила 

на музиката от XVII и XVII в.“  Амплитудата на вибратото като правило 

се променя в зависимост от емоционалния и тембровия характер на 

изпълняваното произведение. По-голямата амплитуда не позволява 

чисто и точно да бъдат изпети мелизмите и колоратурите, които са в 

основата на италианското bel canto. Следва изводът: Вибратото при 

бароковия глас, това е „контролирано“ вибрато, подчинено на волята 

на изпълнителя. 
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 От големината на амплитудата на вибрациите зависи и силата на 

певческия звук, които са взаимосвързани. 

 Не малко спорове съществуват по отношение сила на звука, 

отговарящи на естетиката при пеене на барокова музика. Позволявайки 

си за малко да стъпим на територията на вокалните педагози, не може да 

не споменем, че силата на звука зависи от амплитудните трептения на 

гласните връзки от дишането, състоянието на резонаторните кухини, 

особено на устната кухина, която се явява своеобразно средство за 

усилване на звука. Доста често чуваме изказвания на педагози, 

изискващи произведенията от тази епоха да се изпълняват с „тих“ глас, 

което задържа и „обеднява“ природата на певеца. Това мнение е 

погрешно. „Непосредствено до епохата на Йохан Себастиан Бах, – пише 

руският музиковед Н. Копчевскии – силата на звука се определя преди 

всичко заедно с неговите образни, изразни свойства, така че тези 

свойства не са възприемани изолирано.“ Музиката на барока, като 

правило, е написана за неголеми инструментални състави. В по-голямата 

си част те се състоят от струнни или духови инструменти, притежаващи 

неголяма звукова сила. Автентичното звучене на дървените духови 

инструменти, а също viola da gamba, клавесин и мекият регистър на 

органа изискват определени ансамблови взаимоотношения с певците при 

пълноценно оформен и темброво оцветен вокален звук. По този начин 

началното звукоизвличане при пеенето става максимално спокойно и 

съответно амплитудата на вибратото на гласа е неголяма. 

 Определена роля в отношението към силата на звука е играла 

акустиката на концертните зали. Сводовете на големите и малките 

църкви, както и великолепните в акустично отношение зали от онова 

време не изисквали прекомерно, активно певческо дишане, а от там 

неголяма сила на гласа. Изискването било звукът да бъде в полет, което 

изцяло зависело не толкова от тембъра, колкото от силата на звука. 

Акустиката на залите изисквала от певците специално внимание. 

Градацията по отношение силата на звука, била тясно свързана с 
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динамичния диапазон на гласа на певеца, с акустичните свойства и 

норми на звучене. От гледна точка на старите майстори на вокалното 

изкуство, качеството на звука в музиката се определя от съотношението 

на три равноправни компонента: 

 Сила; 

 Плътност; 

 Острота; 

Веднага трябва да уточним, че острота и рязкост били свойствени при 

пеенето на някои кастрати от това време. 

 Днес, когато кастратните певци са в миналото, вероятно следва да 

заменим характеристиката на звука „остър“ в звук „в полет“. 

Изхождайки от съвременните естетични норми, всякакво форсирано, 

„пронизващо“, остро или рязко пеене е чуждо на природата на 

естествения глас.  

Красотата на пеенето зависи от спокойния, но не аморфен звук с 

мек тембър, поддържан от здрава дихателна опора. Звукът трябва да се 

лее, да притежава сила и плътност. Доказателство за това са 

многобройните произведения от стари майстори като Порпора, 

Скарлати, Вивалди, Хендел и др., в чието творчество чистотата, 

пластичността в динамиката и многообразието в звуковите тембри стават 

залог за изразително пеене. 
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Глава 3 

Въпроси на темпоритъма 
 

Относителност на темпата 

 В практиката за „автентично“ изпълнение на музика от епохата на 

барока голямо значение имат разбирането и изборът на правилното 

темпо. За музикантите от тази епоха не е представлявало никаква 

трудност дешифрирането на темповите изграждания, обаче за 

съвременните изпълнители, в нашия случай – певци, съществуват 

определени трудности. 

 Много барокови съчинения не съдържат авторски, а дори и 

редакторски темпови указания. Можем да предположим, че при тези 

условия, темповите граници са били доста свободни. Ето защо, можем да 

определим темпата като относителни и са своеобразен стилов признак в 

музиката на барока. 

 Трактовката на темпата от края на XVII в. до средата на XVIII в. 

се е разглеждала като начин за предаване на определен кръг образи и 

емоции. Всички знаем думите на Константин Сергеевич Станиславски, 

че „всяка човешка страст или преживяване имат свой темпоритъм“. 

„Тясната връзка на темпата с характера на музиката и характера на 

изпълнението намира своето отражение в самите термини, употребени в 

качеството на темпови обозначения“ /Е. Найзайкинский/. 

 По думите на друг изследовател – Н. Копчевски, „именно по това 

време в нотите се появяват основните темпови обозначения: 

 Allegro – 1596 г. 

 Largo – 1601 г. 

 Adagio – 1610 г. 

 Presto – 1611 г. 

 Grave – 1611 г. 

 Lento – 1619 г. 
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малко по-късно: 

 Andante – 1687 г. 

а темпoвите обозначения: 

 Allegretto 

 Andantino 

се появяват чак през XVIII в.“  

 Само някои от тези обозначения отчитат степен на движение: 

 Adagio – Бавно 

 Presto – Бързо. 

Повечето от темповите обозначения свидетелстват за характер на 

движението: 

 Allegro – Весело 

 Largo – Широко 

 Andante – Спокойно 

Както споменахме, музикантите от епохата на барока без особени 

трудности са определяли темпата в произведенията. Ключът към 

решението бил съпоставка със семантиката на танца, чиято образност 

имала особено значение не само в инструменталната, но и във вокалната 

музика от края на XVII в. до средата на XVIII в. 

 
ССРРААВВННИИТТЕЕЛЛННАА  ТТААББЛЛИИЦЦАА  ННАА  ТТЪЪЛЛККУУВВААННИИЯЯТТАА  ННАА  

ТТЕЕММППООВВИИТТЕЕ  ООЗЗННААЧЧЕЕННИИЯЯ  ППРРЕЕЗЗ  XXVVIIIIIIвв,,  
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Характеристика на темпата и влиянието на танците от 

епохата на барока 

 Френският композитор и органист Андре Резон /1640 – 1719 г./, 

препоръчва при запознаване с нови произведения да се прецени „не 

напомнят ли те сарабанда, жига, гавот, бурре и други танци?“  

 Друг анонимен автор от 1772 г. прави аналогично изказване в 

смисъл, че характерът на движението се познава по танцувалните 

мелодии и /авторът ги нарича – airs de caracteres/ – гавот, буре и други, 

които служат за образец. 

 Става ясно, че стремейки се към вярна интерпретация на 

вокалните произведения от епохата на барока, певецът е трябвало да 

познава основните характеристик на различните танци от епохата.  
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ТТААББЛЛИИЦЦАА  ННАА  ССТТААРРИИННННИИТТЕЕ  ТТААННЦЦИИ  ООТТ  XXVVIIIIII  вв..  
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Като правило, във вокалната литература на бароковите 
композитори се наблюдават чисти варианти на различни танци. Особено 
ярки са примерите от оперите на Георг Фридрих Хендел: 

 Ария – Сарабанда на Алмирена „Lascia ch’io pianga“ от 
операта „Риналдо“; 

 Ария – Сарабанда на Мелиса „Ah! Spietato!“ от операта 
„Амадиджи“; 

 Ария – Сицилиана на Теофан „Qual servetta che 
cacciata“ от операта „Отоне“; 

 Ария – Гавот на Орландо „Vaghe pupille“ от операта 
„Орландо“; 

 Ария – Жига на Попея „E un fuoco quell d’amore“ от 
операта „Агрипина“; 

/вж. приложения / 
 Изпълнявайки старинна музика, певецът трябва да възприеме 
характера в движенията на танца чрез многогласната фактура, за което е 
необходимо внимателно да се вслуша и вживее в мелодичната тъкан и 
подходът му да бъде задължително в едно по-бавно темпо. 
 Именно танцувалната семантика може да способства за едно по-
пластично възпроизвеждане на музикалните интонации. Разбира се, 
съществуват определени темпови различия между чисто танцувалните 
образи и тяхното вокално възпроизвеждане. Това е свързано преди 
всичко с вариационността и присъствието на колоратури във вокално-
мелодичната линия. 
 В изпълнителското изкуство се забелязва следната тенденция: 
темпото се забавя, ако мелодичната линия изобилства от малки тонови 
дължини и обратно, при движение на по-големи се наблюдава 
ускоряване. За коректно изпяване на всички колоратури, вокалната 
специфика изисква известно сдържане на темпото. 
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Алогични и темпови похвати  

 На границата между XVI и XVII в. в музикалното изкуство 

доминиращо място заема маниерността, определена по-късно, като tempo 

rubato. В старите трактати съществуват не малък брой указания, касаещи 

ритмическата свобода. Така през 1612 г. германският композитор и 

теоретик Сет Калвизиус /1556 – 1615 г./ в своя труд „Opus 

chronologicum“ пише: „Връзката на музикалното построение и смисъла 

на текста много често изисква забързване или забавяне на темпото“ /15, 

стр. 26/. 

 Друг италиански теоретик – Йоаким Фридеричи Фелери /1692 – 

1726 г./ в работата си „Monumentorum ineditorum variisque...“ /Фигурална 

музика, 1714-1724 г./, посветена на вокалното изкуство, също отделя 

внимание на въпроса за темпата: „При пеенето не трябва да се усеща 

еднообразие в такта, а в зависимост от текста, трябва да се оформя 

ритъмът. По-бърз или по-бавен.“ 

 През 1614 г. знаменитият композитор и виртуоз Джироламо 

Фрескобалди /1583 – 1643/ пише: „Темпото трябва да бъде неизменно и 

съразмерно да се модифицира, както при мадригалите. Токатите 

започват много бавно и свързано, като по време на изпълнение им се 

предава все по-голямо оживление и нарастване на емоцията. Каденците е 

необходимо да се изпълняват със задържане, дори ако те са 

структурирани в кратки нотни дължини, а това rallentando се въвежда в 

предишния  пасаж. Последната нота от трилера или пасажа, за по-голяма 

яснота при фразировката, трябва да се изпълнява сдържано.“ /16, стр. 

58/. 

 Първоначално tempo rubato означавало „откраднато време“. 

Настоятелно изисквайки да се спазва темпото, Пиетро Този пише: „Даже 

при rubato, може да бъде отнета част от нотата, която да бъде прибавена 

към друга, така че басът да продължава своето движение.“/16, стр. 82/. 

В превод терминът „tempo rubato“ означава да се отнеме от 

предписаната дължина на нотата, която да бъде добавена към 
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следващата и/или обратно. Най-ярко този похват намираме обяснен в 

цитата от Пиетро Този: „Който не умее rubare il tempo в пеенето, той не 

умее нито да композира, нито да акомпанира, търпи недостатъци по 

отношение на вкуса, а се лишава и от повече знание.“ Една от 

трудностите в съвременната интерпретация на старинна музика 

представлява изпълнение на rubato, за което е свойствена свободата на 

движение в мелодичната линия при строго равномерно темпо в 

акомпанимента. 

Проява на художествена изразност наблюдаваме при темпата и 

агогиката, свързани с музикалната форма. За вокалното изкуство в 

епохата на барока типични се явяват ариите Da Capo. Първите части на 

тези арии били носители на информация за драматургичното действие, а 

репризата трябвало да съдържа устойчивост, разкриваща развръзката на 

действието. Тук именно се появяват различни темпови и агогически 

изменения. По мнение на изследователя Е. Нейзайкинский: 

„Тенденцията към подчертаване на устойчивостта намираме в 

изпълнителските нюанси. Тя се изразява в равномерност на темпото, 

смекчаване на ритмическата острота, подчертаване на метричните 

акценти и понякога при някои забавяния, сравнени с експозицията.“ /107, 

стр. 71/. Съгласявайки се с известния учен по повод на логическите 

типови изменения, не можем да не възразим, що се касае до 

характеристиката на репризата в ариите Da Capo, като устойчива. 

Репризите в тези арии са техни кулминации, където с пълна сила и 

увереност е въплътен главният афект. Ето защо в изпълнителските 

варианти на тези дялове не бива да има смекчаване, а точно обратното – 

отчетливост и релефност. 

Определени принципи в темповите изменения, присъщи на 

бароковото музициране, намираме в заключителните каденци, които 

трябвало да се изпълняват според нотното обозначение, с разширяване в 

края на частта. За тези забавяния говорят много автори. В музиката на 
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Бах и Хендел доста често се срещат заключителни бързи части и 

обозначения с Adagio.  

Все пак, като цяло в музиката от тази епоха се съхраняват 

принципите на равномерност в темпото. Ето защо, подобни забавяния 

трябва да се прилагат колкото се може по-късно. Различни автори 

обръщат внимание на така наречените „стъпаловидни ускорения“, 

използвани като един вид „украшения“ при повторенията. Не малка роля 

за това играе взаимодействието между темпо, агогика и динамика. 

Забавяне с crescendo се среща при заключителни каденци. Освен като 

средство имащо смисъл на завършек, благодарение на друг динамичен 

нюанс /в случая crescendo/, финалът придобива и особен емоционално-

смислов отенък, понякога с характер на тържествено утвърждаване на 

мисълта. 

„В пиеси, в които липсват темпови означения, на помощ са 

идвали съчинения с танцувален характер. Ритъмът в тези произведения 

постепенно се превръщал в размер. За да се разчете този ритъм, 

основните ноти били обозначавани като синкопи. За това би следвало в 

пиеси с осминкови дължини да си представяме движението в осминкови 

триоли. Очевиден става орнаменталният характер на синкопа и с това се 

обяснява твърде рядкото присъствие на украшения в ритъма.“ /№194, 

стр. 17/. 

От практична гледна точка, при изпълнение на такъв род 

произведение, е важно да се усеща метроритмичната периодичност, 

характерна за даден танц, т.е. – определената последователност в 

редуване на силното време, а понякога и синкоп. Отделянето на тези 

моменти е свързано с ритмични изменения, т.е. – при подчертаване на 

синкоп в тези или други случаи, е важно винаги да имам предвид и 

силното време в такта, защото е възможно да възникнат метро-ритмични 

несъответствия. 
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Орнаментация в ритмиката 

 Не бива да подминаваме и един съвсем не маловажен въпрос – 

изкуството на ритмичната орнаментация. Този похват е бил широко 

разпространен в изпълнителската практика в периода XVI –XVIII в., но 

за съвременните певци остава и досега непознат. Варирането на 

метричните схеми обикновено не се е изписвало в нотите. То имало 

подобно значение, както при мелодичната орнаментика /вж. глава 5/, 

функционално допринасяйки за по-голяма изразност в изпълнението. 

 Принципът на изпълнение на своеобразни ритмични украшения 

от бароковата епоха се проявяват ярко в така наречените 

„неравномерности“/inegalite/. Тяхната същност се заключава в еднакво 

кратки нотни дължини, образуващи звукови двойки, когато едната се 

удължава за сметка на другата. При това, в изпълнението следва да се 

акцентира удълженото или съкратеното силно време. Отбелязването на 

неравните ноти в партитурите било условно, поради ред причини. Сред 

тях можем да споменем: 

 Разновидност на инструментите; 

 Разновидност на видовете глас; 

 Акустични особености на залите; 

 Характер на темпата в произведенията; 

Възпроизвеждането на този елемент се изразявало в своеобразен 

точкуван ритъм. В следствие на тази „мода“ в музикалното изкуство на 

барока се появили две господстващи модни течения – италианско и 

френско. 

В Италия този маниер се наричал „ломбардски ритъм“, който се 

заключавал в равни по дължина силни времена, подредени постепенно в 

мелодична верига – встъпителна ария на Клеофиде от едноименната 

опера на Johann Adolph Hasse. 

За разлика от италианските автори, френският маниер бил 

реализиран на основата на увеличаване дължината на първата нота, за 

сметка на следващата. Този маниер се наричал „pique“/бодване, 
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боцване/. Интересно е, че Хендел бил „заразен“ от тази мода. В подобен 

маниер са написани: 

 Ария на Андроник „Bella asteria“ от операта 

„Тамерлан“; 

 Ариите на Клеопатра „Tu la mia stella sei“ и „V’adoro, 

pupille“ от операта „Юлии Цезар“; 

 Ария на Орландо „Non fugia“ от едноименната опера; 

Трябва да помним, че при изпълнение на точкуван ритъм нотите 

трябва да се артикулират по-остро за сметка на нотата след точката, 

която се изпълнява по-кратко. 

Като обобщение да извлечем и някои правила: 

 Изпълнение на ритмична орнаментика не се разрешава 

при: 

o Осминкови движения в 38, 68, 9
8, 9

8, 12
8 ; 

o При зададен щрих „staccato“; 

o При залеговани ноти; 

o На повтарящ се, повече от един път, тон; 

o При изпълнение на триоли, големи скокове, 

заключителни бързи пасажи; 

o Четвъртини в размер 32; 

o Осмини в размер 24 , 3
4 , 4

4  и 6
4 в бързо темпо; 

o Шестнадесетини, обикновено в бавно темпо и в 

размери 2
4 , 4

4, 3
8 , 6

8 и т.н.; /става въпрос за 

шестнадесетини, последователни или по двойки, 

следващи една след друга и ако темпото 

позволява такава трактовка/ 

o Всякакви секундови или терцови двойки, 

следващи една след друга; 

От всичко казано може да се направи извод, че неравните ноти са 

нямали установена дължина. Степента на неравност на изпълнението се 
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е определяла не само от характера и жанра на произведението, но и от 

индивидуалните качества и вкус на изпълнителя. „Когато четвъртините и 

осмините се изпълняват неравно, само вкусът може да определи, трябва 

ли да бъдат неравни или не толкова. Съществуват такива пиеси, в които 

по-добре би било, ако нотите се изпълняват неравно, а при други с по-

малка неравност. Определящ е вкусът, а също и темпото.“ Дьо Сен-

Ламбер „Principles of the harpsichord“/ „Принципи на клавесина“/. 

При определяне на вярното темпо се убеждаваме, че работата над 

темпоритъма е неразривно свързана с общия афект на произведението, с 

представата за характера на звуковата картина. Внимателно осъзнавайки 

характера и качеството на звучене на произведението, става безсмислено 

да се търси „вярното“ темпо, а също и детайлизиране на тези или онези 

нюанси в метро-ритмичната изразност. 

Темпоритъмът в изпълнението на старинна музика, като цяло, не 

се подчинява на строги правила и допуска висока степен на свобода в 

интерпретацията. 
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Глава 4 

Орнаментика в мелодията 
 

Орнаментика в епохата на bel canto 

 В епохата на така нареченото bel canto господства колоратурната 

техника. Доказателство за това са произведенията на старите майстори. 

Заедно с формиране на певчески навици по отношение на 

кантиленността на звученето на гласа, вокалните школи от това време 

констатират необходимостта от максимална подвижност на гласа, важно 

качество за всички видове гласове. Педагозите преследвали 

едновременно няколко задачи: създавайки навици за слято пеене, 

използвайки колоратури, те намерили вярно решение в преодоляване на 

претовареният звук, без да форсират гласа. „Ако Маестрото – пише 

Пиетро Този – незабележимо ускорява темпото, когато ученикът, при 

разпяване, пее пасаж, той ще намери удобното средство да развие гласа и 

да помогне на ученика да изработи бързина.“ /88, стр. 134/. 

 Сложността на колоратурите се намирала в пряка зависимост от 

възможностите на певеца. Композиторите от това време посвещавали 

своите арии или солови номера на конкретен изпълнител, отчитайки 

неговата индивидуална вокална техника. Певците от времето на барока 

трябвало да притежават абсолютна техника и свобода. Да владеят 

еднакво добре кантиленността и виртуозността, а също да умеят да 

работят добре със всички гласови регистри. Известни от това време са 

имената на кастратите: Николо Трималди /Николини/, Франческо 

Бернарди /Сенезино/, Карло Броски /Фаринели/, Гаетано Майорано 

/Кафарели/, както и певиците Мариана Бенти – Булгарели, Фаустина 

Бурдони – Хассе, Франческа Куцони, Лукреция Агуайра. За вокалната 

техника на тези певци можем да съдим не само по сведения от техни 

съвременници, но и от създадените персонално за тях вокални партии, 

мелодиката на които изобилства от бързи пасажи, каскадна колоратурна 
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техника, а също написани в нотите украшения и фигури. Образното и 

интонационно съдържание в изписаните от композитора колоратури 

било различно. 

 Според П. Луцкер и И. Суситко можем да говорим за няколко 

основни разновидности.  

Първа разновидност – „изобразителни“ украшения. Като правило 

те се явяват в ариите-алегории, където текстът дава повод за звукопис. 

Любими музикални топоси били вокални партии, рисуващи порив на 

вятър, бурна морска стихия и други. Основни фигури в такива 

колоратури били пасажи, арпежи и трилери, поставени върху думи като 

vento – вятър, mar – море, onde – вълна, tempesta – буря и други.  

Втората разновидност на колоратурите няма изобразителни 

задачи. Те могат да подчертават всяка дума – значима или не – при 

условие, че в думата под ударение съществува удобна за пеене гласна – 

„О“, „А“, режещото „Е“. Орнаментиката или както наричали в епохата 

на старото bel canto – Verzierung, Manieren, Koloraturen, Fiorituren, 

Graces, Agremants и т.н.– заедно с елементите на музикална 

декларативност, се явяват преди всичко като важна съставна част от 

сложна система от художествено-интерпретационни средства. За 

важността при употреба на украшения, К.Ф.Е. Бах, като продължител на 

Кванцовите норми, заявява: „В никого не възниква съмнение за 

необходимостта от маниери... те укрепват връзките между нотите, 

оживяват ги, предават им, когато е необходимо, особени задачи; те 

правят тоновете приятни, те помагат за изясняване на съдържанието – 

тъжно, весело или някакво друго, те обуславят правилното изпълнение.“ 

Представлявайки важен стилов елемент в интерпретацията на конкретно 

произведение, орнаментиката трябва да взаимодейства с другите изразни 

средства така, че в резултат да се получи определено стилово единство. 

В характера на вокалната техника от епохата на барока се различават две 

форми при изпълнение на украшенията. Пиетро Този ги характеризира 

като „насечени“ и „свързани“. Преведено на съвременен език, би било 
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по-добре да ги наричаме – маркирани и легатни форми. Към първите се 

отнасят тоновете, които следват музикалната експресия на текста. Те 

трябва да се изпълняват с леко подчертаване или с акценти. Към втория 

способ се отнасят бързите пасажи, ролади„1”, кантилена и др. Легатната 

форма изисква голяма концентрация на звуковия апарат и точност на 

интонацията, пасажите трябва да се изпълняват на един дъх. Груба 

грешка при изпълнение с колоратурна техника на някоя от формите 

/маркирани или в легато/ се счита лекото акцентиране с придихателното 

„ха“. 
Друг важен момент, който е необходимо да споменем, е по 

отношение достигане на лекота и пъргавина на гласа. Още Джовани 
Манчини предупреждава: „Младият певец трябва да се въздържа от 
упражнения и научаване на партии с полу-глас, по този начин повечето 
привикват да изпълняват ариите неестествено“. Тази препоръка 
заслужава особено внимание от страна на младите певци, а именно – да 
се обръща внимание на пълната гласова свобода и да се избягва полу-
гласното пеене. 

От това, как ще се упражняват всевъзможните украшения – 
маркирано и с полу-глас или с тембър и пълнозвучно, зависи крайната 
изява на певеца на сцената. 

Орнаменталното изкуство от XVI в. започва да се нарича изкуство 
„diminuzione“. Чрез средството „диминуция“, тоновете започнали да се 
обособяват в различни интервалови групи, създавайки самостоятелни 
мелизми. Така в практиката на вокалното изкуство още в XVI в. са 
поставени всички основни видове орнаментика. Тяхната еволюция 
можем да проследим чак до XVIII в. Количеството на украшенията 
постоянно варирало. Увеличавали се и указанията за тяхното 
изпълнение. Независимо от това в традицията остават: 

 Вариация на мелодията при повторение; 

 Добавяне на нови орнаментални фигури – 

украшения, мелизми; 

„1” от фр. roulade – орнаментиран и виртуозен Бароков пасаж, който се среща във вокалните партии  от епохата. 
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 Самостоятелна импровизация; 

 Каденци в края на изпълнението. 

Благодарение на Йоаким Кванц, през XVIII в. диференцираните 

украшения били разделени на две групи. В тесен смисъл те се делят на 

„основни“ /Wesentliche Manieren/ или „френски маниер“ и „произволни“ 

/Willkurliche Manieren/ или „италиански маниер“. Така нареченият 

импровизационен вид не бил свързан с нотна фиксация. 

 

Основни украшения /Wesentliche Manieren/ 
 Съществуват голямо количество изследвания, посветени на 

проблемите на орнаментиката. В тази връзка, това изследване няма 

амбициите да прави пълна разшифровка на Wesentlich Manieren. Целта 

му е тези видове украшения да станат максимално ясни при вокалната 

автентичност на изпълненията. 

 Задачите на основните украшения, описани от повечето теоретици 

на барока, са следните: 

 В мелодическо отношение те трябва по най-

добрия начин да свързват тоновете и да 

взаимодействат помежду си, за да изграждат 

красива и пееща мелодия, организирана 

максимално разнообразно. 

 Те са длъжни да усилват израза афект’ 

 Да поддържат активно вниманието на слушателя 

в моменти, в които музиката има по-еднообразен 

характер. 

 Wesentliche manieren могат да бъдат и 

хармонични украшения, базирайки се на техния 

строеж от дисонанси, които се разрешават в 

консонанси. 

От горе казаното следва, че орнаментът представлява своеобразен 

катализатор на музикалната експресия. „В изразността на украшенията 
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лежи зърното, от което е израсло изкуството на колоратурите“ /Карл 
Франц Фридрих Крисандер„1” (1826 – 1901). 

Във вокалното изкуство най-разпространен орнамент е трилерът 

/triller, trillo/. Трилерът на равно с колоратура са се считали като 
необходима принадлежност в техниката на професионалния певец. За 
важността на трилерите категорично заявява своята позиция Пиетро 
Този: „Този, който не притежава трилер, никога няма да стане велик 
певец. Този, който владее трилер – в цялото негово съвършенство, дори 
и да не владее никакви други украшения, винаги има предимство в 
каденците.“ /129, стр. 169 – 170/. 

Трилерите са едни от най-трудните за възпроизвеждане 
украшения. Дж. Манчини, Г. Ф. Манщайн, а в последствие и 
представители на съвременната вокална педагогика, били убедени, че 
изкуството на трилера може да постигне всеки певец. В своите очерци по 
историята на вокалната методология, В. Багадуров /М – 1929/, цитира 
Манщайн, който прилагал определени правила при изучаването на 
трилера: 

 „При изучаване на трилери, съставени от осмини е 
необходимо втората нота /спомагателната/ да се 
изпълнява с по-голяма сила от първата. 

 Трябва да се избягва всякакво движение на 
устните, езика и долната челюст, както и усилие в 
гръдната област... когато ученикът започне 
упражнение на трилер в осмини е нужно преди 
трилерът да се започне с mezza voce в бавно темпо 
с постепенно ускоряване. 

Благодарение на този метод, певецът ще се научи да прави трилер с 
лекота и грация, завършвайки произведението в корона. Главно условие 
да се изпълнява трилера е, да се пее с малко въздух.” /12, стр. 136/. 
 Не малко са въпросите, които възникват при разчитане на 
трилерите. На първо място седи въпросът за скоростта и равномерността 

„1” Първи музикален критик и пръв издател на Хенделовото творчество с помощта на „Немското Хенделово общество“. 
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на изпълнението. Пиетро Този твърди, че трилерът трябва да бъде 
„равен, отчетлив, отмерен, ясен, лек и умерено бърз“. Заедно с това в 
практиката не рядко се забелязват и отклонения в скоростта на 

трилерите, зависеща от главния образ, от афекта на произведението, 

акустиката, вида глас. В този смисъл Кванц пише: „В меланхоличните 
пиеси за предпочитане е бавен трилер; в по-бързите, веселите – бърз. 
Ако пеете в голямо помещение, зала с добра акустика, изпълнявате бавен 
трилер, но в по-малки зали с особена тапицеровка, влияеща на 
акустиката, със слушатели седящи близо до вас – за предпочитане е бърз 
трилер. Неговата скорост зависи и от височината на тона. Сопраното 
трябва да умее да прави по-бърз трилер от Алта. Тенорът – по-бавно от 
Алта, Басът по-бавно от Тенора.“ Друг важен въпрос е използването на 
трилер при Фермати и Каденци. Тези трилери се отличават с голяма 
емоционалност, лекота и блясък. По мнение на Манщайн, цитиран от 
Багадуров, в този случай трилерът „трябва да се изпълнява с голяма 
скорост и прилагайки филировка.“  

 Не по-малко важен е въпросът за началото на трилера. Ако в XVII 

в. се употребява секундов трилер с горен спомагателен тон, то в XVIII в. 
съществуват два начина на секундов трилер: започващ с основен и със 
спомагателен горен тон. По мнение на известния професор Леонид 
Ройзман”1” (1915 – 1989) съществуват някои закономерности, които 
насочват началото на трилера: 

 „Ако пред звука, над който стои знака tr вече 

съществува в нотния текст горен спомагателен 
тон, именно с него трябва да започне даденият 
трилер.“ 

„1” Органист, пианист, музиковед и педагог (22.12.1915, Киев - 26.03.1989, Москва), е възпитаник на Музикалното 
училище при Московската Държавна Консерватория, където завършва пиано при Б. М. Медведева. 
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Например в арията на Корнелия „Cessa omai“ от операта „Юлий Цезар“ 

на Хендел. Всички обозначени от композитора трилери трябва да се 

изпълняват по този начин. 
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 „Има смисъл трилерът да започва от основния 

тон, ако мелизмът стои върху първия тон на 

пиесата. Същото се препоръчва, ако нотата с 

трилер се появи след пауза.“ 

Както в арията на Ромилда „Se l‘idol mio“ от операта „Ксеркс“ на 

Хендел. 

  

 

 

 

Cessa omai di sospirare, 
non è sempre irato il cielo; 
contro i miseri suol fare 
benché tardi, le vendette. 

Il nocchier, s'irato è il mare, 
mai non perde la speranza, 
onde avvien che la costanza 
la salute a lui promette. 
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или ария на Орландо „Non fu gia“ от едноименната опера на Хендел  

 

 

 

Se l'idol mio rapirmi vuoi, 
cangia desio, ch'è vanità. 
Quei dolci lacci snodar non puoi, 
che mi legaro la libertà. 
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„Ако има необходимост в мелодията да бъде подчертан някакъв 

интервал, то трилерът следва да започва не от горния спомагателен тон, 

а от основния, за да не се нарушава авторовата мисъл.“ 

Този способ е показан нагледно в арията на Клеопатра „Da tempeste“ от 
операта „Юлии Цезар“ на Хендел: 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non fu giа men forte Alcide 
Benchи in sen d’Onfale bella 
spesso l’armi egli posт; 
Nи men fiero il gran Pelide 
Sotto spoglie di donzella 
d’Asia regni minacciт. 
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В арията на Баязед „No, il tuo sdegno“ /такт 44/ от операта „Тамерлан“, 

за по-голяма експресивност е използван широк мелодичен ход със 
трилер, който започва от основния тон. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Da tempeste il legno infranto, 
se poi salvo giunge in porto, 
non sa più che desiar. 
Così il cor tra pene e pianto, 
or che trova il suo conforto, 
torna l'anima a bear. 

Ritorna, o dolce amore, 
conforta questo sen; 
sospira il mesto cor 
di stringere il suo ben. 

Ritorna, o dolce amore, 
conforta questo sen; 
sospira il mesto cor 
di stringere il suo ben. 
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В изпълнителската практика краткият трилер нерядко бива 

разчетен като мордент /mordant, mordent, pince/. В голяма степен той 
касае мелодични построения вътре във фразата. По този повод Матезон 
пише: „В пеенето почти никога не се прави възходящ „accent“, без 
малък мордент.“ Разликата между трилер и мордент уточнява 
съвременният английски музиковед Уолтър Емери в труда си „Баховата 
орнаментика“: „Мордентът е обичайно уместен във възходящи пасажи. 
В такива случаи краткият трилер се използва в низходящи.“ /№153, стр. 
33/. Разбира се, не бива да се доверяваме пълно на подобно 
дешифриране. В музиката на Барока могат да бъдат намерени и примери, 
когато в низходящо мелодично движение е употребен мордент, а във 
възходящо – трилер. За пример може да послужи арията на Клеопатра 
„Non disperar“ от операта „Юлии Цезар“ на Хендел. /стр. 19/ 
В тактове 14 и 15, изписаните от композитора морденти звучат при 
развитие на мелодията в низходяща посока. 
 Тенденцията на замяна на мордента с трилер или групето 
проследяваме в каденците. Краткия мордент се наричал също „прал-
трилер“ или „шнелер“ и се възпроизвеждал като кратък трилер. Пиетро 
Този обяснява: „Възникнал, той трябва веднага да се прекрати.“ 
 Главната разлика между мордент и трилер е в изпълнението на 
основния тон, редуващ се с ниския тон или полу-тон. В трактовката на 
мордента главното е да бъде акцентирана първата нота.  
 Форшлаг /chut, port de voix/ „Цел на форшлага – според Агрикол, 
е или колкото е възможно по-добро свързано пеене, или да запълни 
привидната пустота в музиката, или да обогати хармонията, или накрая 
да му придаде жизненост и блясък.“ /№13, стр. 52/.  
 За доста дълъг период от време, форшлагът т.е. спомагателната 
нота на основния тон, въобще не се е йотирала. Авторите се 
ограничавали с кратки указания като: faible – слабо, legger – леко, fein –
фино, sahte – отнасящи се за олекотяване. 
 
 

No, il tuo sdegno mi placò, 
col tuo core e con il mio piu 
contento l’odiero. 
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„Non disperar“ от операта „Юлии Цезар“ на Хендел. /стр. 19/ 
В тактове 14 и 15, изписаните от композитора морденти звучат при 
развитие на мелодията в низходяща посока. 
 Тенденцията на замяна на мордента с трилер или групето 
проследяваме в каденците. Краткия мордент се наричал също „прал-
трилер“ или „шнелер“ и се възпроизвеждал като кратък трилер. Пиетро 
Този обяснява: „Възникнал, той трябва веднага да се прекрати.“ 
 Главната разлика между мордент и трилер е в изпълнението на 
основния тон, редуващ се с ниския тон или полу-тон. В трактовката на 
мордента главното е да бъде акцентирана първата нота.  
 Форшлаг /chut, port de voix/ „Цел на форшлага – според Агрикол, 
е или колкото е възможно по-добро свързано пеене, или да запълни 
привидната пустота в музиката, или да обогати хармонията, или накрая 
да му придаде жизненост и блясък.“ /№13, стр. 52/.  
 За доста дълъг период от време, форшлагът т.е. спомагателната 
нота на основния тон, въобще не се е йотирала. Авторите се 
ограничавали с кратки указания като: faible – слабо, legger – леко, fein –
фино, sahte – отнасящи се за олекотяване. 
 
 

No, il tuo sdegno mi placò, 
col tuo core e con il mio piu 
contento l’odiero. 
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 Само Валтер в 1732 г. и Матезон през 1739 г. говорят за видове 

форшлаг – кратък и дълъг. Начините за изпълнение на форшлаг 

намираме при Сен-Ламбер, който пише – „Правилото „port de voix“ се 

състои в това, че вместо един път, е необходимо два пъти да се докоснем 

до нотата, предхождаща основния тон, която се съпровожда от знака за 

това украшение и ако тази предходна нота е отбелязана степен горе или 

долу.“ 

 Важна роля при изпълнението на дълъг и къс форшлаг играе 

разбирането на фигурата – подчертания рисунък, както и синкопирания 

ритъм. И в двата случая, дължината на форшлага трябва да се тълкува 

като продължение на мелодичният рисунък, задададен от композитора. 

 Групето /double, doppelschlag/ „Състои се обикновено от четири 

осмини или шестнадесетини, от които първата и третата са идващи от 

един и същи звук“ отбелязва Й. Валтер /№16, стр. 91/. 

 Изпълнява се, като се започне с основния тон, следван от двата 

спомагателни низходящи или възходящи тонове. Като правило се 

започва с нотата, над която стои символът. Изпълнява се в бързо темпо. 

 Шлайфер /coule, wholefall, Flatte/ – Разновидност на форшлага, 

изписан във вид от две или три малки ноти или със знак. Най-често се 

изпълнява в постепенно възходящо движение. Съществуват три вида 

шлайфер. Първите два – отделени или свързани, състоящи се от две 

ноти. Като правило, отделният шлайфер се изпълнява бавно, а 

свързаният – бързо. Към третия вид се отнася шлайферът от три ноти. 

Той се изпълнява във вид на мордент – за сметка на силното време. 

Пример за употреба на шлайфер намираме в каденцата от арията на 

Ирене „Pardi che mi nasca in seno“ от операта „Тамерлан“ на Хендел и в 

 арията на Тамерлан „Bella gara“ от същата опера. 
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Важно в трактовката на основните украшения е в практиката да бъдат 

опростявани или заменяни с други, сходни по звучене украшения, 

особено що се отнася до изпълнение в бързо темпо. А. Кройц в книгата 

си  „Орнаментиката в творбите на Бах“ пише: „Вместо трилер, с 

нахшлаг, изпълнявали групето. Вместо кратък трилер или прал-трилер – 

форшлаг.“ Аналогично е мнението на Уолтър Емер: „Вероятно можем да 

отбележим само два типа замени, които имат практическо значение – 

замяна на кратък трилер с аподжатура и умерено дълъг с групето.“  

 
Начини на изпълнение на украшенията в стила на Хендел: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bella gara che faranno 
coronati i nostri amori! 
Io sarò nel vostro grato, 
e nel mio voi fortunato; 
cangerem cori con cori. 

Ritorna, o dolce amore, 
conforta questo sen; 
sospira il mesto cor 
di stringere il suo ben. 
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Начини на изпълнение на украшенията в стила на Бах: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Произволни украшения /Willkurliche manieren/ 

 През XVI в. украшенията в музиката до голяма степен се 

изпълнявали по усмотрение на артиста. Фиксираната от композитора 

нотация служела като основа, върху която се разгръщал таланът на 

певеца. Холандският композитор Adrianus Petit Coclico в трактата 

„compendium musices“ от 1552 г. посочва необходимостта не само от 

правилно, но и от изящно пеене: „Мелодиите, представени в авторовите 

произведения, – пише той – са само „cantus simplex“, „communis“, 

„planus“, „crudus“ /прости, обикновени, равни, груби напеви/. Следва, с 

помощта на украшения, те да се превърнат в „cantus elegance“, 
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„colorarus“ /изискани, многоцветни/“ По този начин, предоставената 

изпълнителска свобода, при употребата на украшения, обуславя 

импровизационната основа в орнаментиката. Тази свобода давала на 

певците големи възможности и им позволявала да разгръщат цялото свое 

изпълнителско дарование. 

 Заедно с Кванц, който разделя украшенията в две области, Георг 

Фридрих Волф, говорейки за съвременните тенденции в музиката, 

конкретно споменава за употребата на произволни украшения. 

„Изкуството на произволните промени в ариите, завършвайки те се 

превръщат в ноти, написани от композиторите в по-голямо или по-малко 

количество тонове, частично превръщайки ги в други ноти. Не се 

разрешава да се правят промени, когато арията се изпълнява един път 

/бел. авт. без Da Capo/, иначе слушателят няма да разбере какво точно е 

самото произведение, но при повторение на ариите Da Capo промените 

са необходими; ако не се направят, то на слушателя може да му стане 

скучно“. По този повод К. Ф. Е. Бах е написал: „Най-красивото пеене без 

тях /бел. ред. украшенията/ звучи празно и примитивно, яснотата на 

съдържанието се губи.“ /№2, стр. 284/. 

 Трябва да сме наясно, че изкуството на импровизацията по онова 

време се усвоявало упорито и систематично. Процесът на обучение бил 

свързан с предметите композиция и теория на музиката. На учениците се 

препоръчвало първоначално да хармонизират гами с постепенно 

усложняване на задачите: вариране на мелодия с употреба на различни 

скокове, разделяне на големи дължини на по-малки, използвайки 

украшения. По-нататък следвало усложняване в посока – преходи към 

модулации, максимална свобода на изказа, достигайки до импровизирана 

полифония. Такова особено внимание от страна на педагога към 

изкуството на импровизацията несъмнено е влияело на музикално-

изпълнителската мисъл. Създавайки сложни орнаментали рисунки 

/модели/, изпълнителят-импровизатор, ярко и с голяма творческа 

свобода, интерпретирал своя репертоар. „Научете своя ученик да 
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повтаря различно украшение... най-прославените се гордеели със своите 

украшения, които променяли всяка вечер... счита се за мързелив онзи 

певец, който вечер след вечер привиква публиката към едни и същи 

пасажи, така че не си струва труда да ги научаваш наизуст“ – Пиетро 

Този. Или: „Ако певците не притежават изкуството да варират арията, не 

бива да ги оценяваме. Само в качествени вариации, между двама 

първокласни певци, може да се оцени кой от изпълнителите е по-добър.“

 Като база в усвояване техниката на импровизацията, служи 

споменатото вече изкуство на диминуирането или както още са го 

наричали gorgia, glossa, coloratura, division. Основният принцип се 

заключава в раздробяване на големите дължини в по-малки., при които 

едновременно се използват различни видове украшения, отнасящи се 

към основните маниери. Именно тук се проявяват тънките граници 

между основните и произволните украшения.  

Разцветът в изкуството на диминуирането започва от средата на 

XVI в. и достига кулминация през XVIII в. Неговите особености са 

свързани с множество правила и формули, съчетани с изпълнителските 

възможности при свободната импровизация. От тук следва, че 

композиторите до определено време не са записвали и дешифрирали 

диминуциите в партитурите. Традицията давала възможност и приоритет 

на изпълнителя по въпросите за трактовката на произведенията. По този 

начин, владеенето на техниката на диминуцията станало неотделима 

част от вокалното бароково изпълнение. 

Анализирайки възгледите на старите майстори относно 

изкуството на диминуцията, можем да оформим два типа диминуции – 

прости и сложни /класификацията е на Силвеато Ганаси/, които в голяма 

степен определят дължината на интонирания звук, мелодичния израз и 

ритмика. 
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ТТААББЛЛИИЦЦАА  ННАА  ППРРООИИЗЗВВООЛЛННИИ  УУККРРААШШЕЕННИИЯЯ  ИИ  ДДИИММИИННУУЦЦИИИИ  ППРРИИ  
РРААЗЗЛЛИИЧЧННИИ  ИИННТТЕЕРРППРРЕЕТТААТТООРРИИ  
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Като цяло, техниката на диминуирането представлява 

преобразуване на възходящи и низходящи секунди, терци, кварти, 

квинти и сексти в сложни орнаментални фрази. Освен интервали, 

предпочитани били прости, възходящи и низходящи гамообразни 

ходове. Като художествен пример за диминуция в края на XVI в. 

намираме в един мадригал от Антонио Аркилеи, изпълнен от 

знаменитата певица от началото на XVI в. и негова съпруга – Витория 

Аркилеи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разглеждайки импровизирани украшения от различни времена, 

трябва да обърнем внимание към конкретната епоха, естетика и култура. 

И така, ако певецът-импровизатор от епохата на възраждането има 

готови мелодични модели, диминуирани фрази, фиоритури и може да ги 

интерпретира неочаквано, без да мисли за тематическото или 

стилистическо единство, то мелизматиката в епохата на барока се 

превръща в средство, разкриваща художествената сила на всяка 

интонация. Следователно, бароковата орнаментика се превръща във 
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вторична по отношение на музикалния текст. В не леките процеси на 

преход от една естетика към друга, виждаме името на Людовико 

Дзакони /1555 – 1627/: „По-добре е когато слушателите се почувстват 

особено доволни от малко, но хубави колоратури, отколкото да им се 

повдига от много лоши украшения, тръгвайки си с неудоволствие... 

добрият майстор не бива да злоупотребява с украшенията, а да ги 

използва пестеливо, както обикновения накит разкрасява жената.“ 

Дзакони е един от първите, които обръщат внимание на контролираната 

импровизация и внимателно отношение към текста. Давайки за пример 

множество формули и начини на диминуция, той се стараел да опази 

изпълнителя от пълен произвол и злоупотреби. Практиката на 

контролираната импровизация води началото си от флорентинците: „Не 

израждайте мадригала – призовава граф Барди – със своите несръчни 

пасажи до такава степен, че самият композитор да не може да познае 

своето творение.“ „Трябва да се откажем от всякакви украшения в 

пиесата там, където няма необходимост“ – заявява Марко да Галиано 

(1582–1643) в предисловие към своята опера „Дафне“. 

В началото на XVIII в. се появява нова ареал на орнаментиката – 

импровизираната вариация в ария Da Capo и каденца. Значението на 

произволните украшения в репризата на първата част на ария Da Capo е 

в кулминационното изграждане на главния афект, в по-големия и ярък 

смисъл на произведението. За това бароковите изпълнители варирали и 

разкрасявали мелодията доста често, използвайки пасажи, както от 

принципите на диминуцията, така и със средства от основните маниери – 

напр. трилер, мордент, шлайфер, възходяща или низходяща аподжатура. 

Аподжатурата е едно от първите украшения в пеенето. Според 

съвременното разбиране представлява къс или дълъг форшлаг. 

Значението на аподжатурата подчертава Тартини: „Ефектът от подобни 

малки ноти се съдържа в достигнатите изразност, мелодичност и 

благородство.“ Подобно е отношението на Кванц: „Без аподжатура, 

мелодията ще звучи оскъдно и обикновено.“ 
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В помощ на изпълнителите Пиетро Този определя редица 

правила, касаещи вярното прилагане на аподжатурата, например, най-

важното от тези правила било забраната за аподжатура при появата на 

полутонове в минор. Аподжатура се допуска освен на секунда, а и на 

други интервали при условието на интонационна точност. Изискванията 

провокирали в певеца повече фантазия в импровизацията, особено в ария 

Da Capo с каденца. 

Каденца отбелязва Алгароти – „Това е най-изразителната и 

експресивна част от арията. /№6, стр. 130/. Ролята на каденцата 

подчертава и Матезон: „Трябва да приличат на прощални комплименти.“ 

/№177, стр. 19/.  

Ясно става значението на каденцата в епохата на барока. Нейното 

импровизирано изпълнение като че резюмирало изпълнителското 

майсторство, неговото високо техническо ниво. А пренебрежителното 

отношение към каденцата било голям недостатък. 

Музикантите от епохата на барока решавали по различен начин 

интонационното съдържание на каденцата. Условно, каденцата можем да 

разделим на два типа: пасажна и мотивна /по А. Меркулов/. Манчини 

отбелязва: „Сред певците съществуват две мнения за каденца. Според 

едните каденцата трябва да представлява епилог на арията... според 

други, каденцата е произволна и зависи изключително от капризите на 

певеца... с цел да разгърне всичките си колоратури и да покаже своето 

умение.“ През целия XVIII в. в изпълнителското изкуство се употребява 

мотивната каденца, която била тясно свързана с музикалния материал на 

изпълняваното произведение. Кванц казва: „Каденцата трябва да 

произлиза от главния афект на пиесата и да включва в себе си кратко 

повторение или подражание на най-привлекателни и клаузи 

/завършващите мелодични фигури – забележка на А. Меркулов/“ или 

„Страстта може да бъде изразена доста по-ефективно с няколко прости 

интервала, изкусно преплетени с дисонанси, отколкото с многобройни 

пъстри пасажи.“ Важни за изпълнителите са общите възгледи на 
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множество музиканти от XVIII в. Резюмирайки тази възгледи, Х. М. 

Браун прави следните изводи:  

 „Каденците не бива да бъдат много чести и 

много дълги. Те трябва да се изпълняват на един 

дъх, при който част да бъде запазена за 

заключителен трилер. 

 Каденците могат да бъдат метрически свободни. 

 Трябва да съответстват на характера на ариите: 

o Енергични и бравурни – за бързите арии; 

o Бавни и меланхолични – за бавните арии; 

 Задължително е тяхното разположение в 

съотношение – К6/4 или D7, предшестващи 

заключителната Т. 

 Каденците могат да включват в себе си фигури 

от гама, арпежи и малки украшения. Техният 

материал може да бъде и материал от самата 

ария. 

 Не бива да има често повторение на едни и същи 

фигури в каденците. Трябва да бъде нещо 

неочаквано, сюрприз за слушателя. 

 При модулации в каденците е желателно те да се 

осъществяват до близки тоналности. 

 Каденците трябва да се импровизират и 

променят при всяко изпълнение.“ /№166, стр. 

265/ 

За правилната употреба на произволните украшения е 

необходимо и важно да се знаят техните места и разпределение в 

произведениеята. На база трактати от XVII и XVIII в. ще се опитаме да 

формулираме общи правила: 
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 Импровизирана орнаментика е възможна: 

o В каденци; 

o На корони; 

o Дълги срички; 

o При по-големи нотни стойности; 

o При мелодично повторение. 

o При изпълнения, свързани с главния 

афект. /сериозния текст, сериозния 

смисъл/ 

o Драматичният текст не бива да бъде 

украсяван с пасажи и обратно – в 

текстове с по-лек и весел характер за 

предпочитане е да се използва 

колоратурна техника; 

o В средата на произведенията 

орнаментиката се увеличава, а в края се 

ограничава в рамките на един дъх; 

o При условие на метрична свобода и 

диференциация на динамиките. 

 Желателно е въздържане от украшения: 

o в начало на произведението; 

o при хроматизми; 

o при произведения в бързо темпо /за да се 

избегне елемент на хаотичност/; 

o в ниска теситура /отнася се преди всичко 

за млади, неопитни изпълнители, за да се 

избегнат вокални недостатъци/; 

o при кратки и последни срички от думата; 

o при синкоп. 
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Като цяло, можем да отчетем обстоятелството, че украшението 

губи своя смисъл, ако то не се възприема като такова. От тук е и 

правилото, че е необходима смяна в украшенията в определени фрази. 

Такава смяна се превръща в своего рода украшение. Фрази или кратки 

изречения, които често се повтарят орнаментирани, е необходимо 

първоначално да бъдат изпълнени в оригинал. Това е задължително при 

последното им появяване /бел. ред. напр. при Da Capo в края на арията/: 

„Добре написаната мелодия никога не бива да бъде варирана, ако нямате 

убеждението, че със своите украшения ще я направите по-хубава.“ – 

Йоаким Кванц. Не бива да се дава много воля на украшенията за сметка 

на красивото, ясно, искрено, истинско и благородно пеене. 
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Глава 5 

Артикулация 

Проблеми на музикалната и вокално-речева артикулация 

 Един от главните проблеми за постигане на стилова достоверност 
на произведенията от края на XVII до средата на XVIII в. представлява 
точният, верен избор на артикулационни средства и начини на 
изпълнение. Както е известно, терминът артикулация /лат. articulation – 

разчленение, учленяване/ е заимстван в музиката от науката за езика, 
която разглежда проблемите за ясното и четливо произношение на 
сричките при изговаряне на думите. Съответно и музикалната теория 
анализира изпълнението на мелодията, използвайки легато и стакато в 
цялото им многообразие и начини за тяхното приложение. По принцип, 
специални изследвания, посветени на особеностите на бароковата 
артикулация са много малко. А трудове, разглеждащи музикалната 
артикулация във връзка с вокалното изкуство, въобще не съществуват. 
Разбира се, от съвременна гледна точка, значението на артикулацията 
придобива голямо значение, особено във вокалната музика, където 
едновременно се съчетават инструменталната и вокално-говорната ú 

разновидност. 
 Във вокалната музика, въпреки съществената помощ на „думите“ 

при изпълнението, всъщност нотният текст е носител на музикалния 

стил. Той също се нуждае от дешифриране. В голяма степен това може 
да се отнесе и към вокалната музика на барока, вземайки под внимание 

пестеливата детайлизация в нейните текстове. Необходимо е да се каже, 
че не си поставяме като задача всестранната разработка на този въпрос, 
ограничавайки се единствено в разглеждане на основните принципи и 
функции на музикалната артикулация. 
 Представяйки афект, съвременният музикант-певец, изпълняващ 
произведения от тази епоха, е длъжен да познава интонационните 
похвати, правилно да разчленява линията на звука и по подходящ начин 
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да намери точните интонации в мелодията. При решаване на тези 
въпроси не бива да се бърка артикулация с фразировка, както често се 
среща във воклно-изпълнителската практика. Разликата между тях 
подчертават учени от различно време. 
 Така К. Матей вижда разлики в мащабите на артикулационните и 
фразировъчни построения. „Ние разбираме под фразиране ясното 
изложение на музикалното разделение вътре в сложно-подчиненото 
изречение... под артикулация разбираме изразителна форма, при която 
отделни компоненти на фразата, т. е. звуци, са свързани помежду си или 
са разделени един от друг.“ Г. Келер отбелязва: „Под фразировка 
разбираме разчленяване на мелодичната линия в съответствие с нейния 

смисъл. Нейните задачи са същите, както препинателните в речта, а 
именно, да разграничат изреченията /фрази/ и частите на изреченията 
/мотиви/. Артикулацията, често смесвана с фразировка, има съвсем друга 
задача. Фразировката определя хода на мислите, а артикулацията 
определя мелодичния израз, чрез приложение на легато и стакато.“  

Музикална артикулация 

 В задачите на музикалната артикулация при барока влизат: 
 практическо въплъщение на афекта; 
 предаване на релефност и изразителност на 

мелодията чрез ритмическо деление; 
Обозначаване на музикална артикулация във вокалната област на 

разглежданите от нас въпроси във времето на барока се среща рядко. 
Изпълнителят-вокалист имал относителна свобода, но не произволна. 
Важно било да съгласува своето изпълнение с: 

 инструмента, с който пее; 
 теситурата на гласа; 
 съставът на ансамбъла, с който пее; 
 акустиката на залата; 

Вероятно в този случай на помощ идват теоретичните знания на 

изпълнителя. Това ни дава основание да направим извод, че певецът от 
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епохата на барока разумно е използвал различните функции и принципи 

на музикалната артикулация. 

 Основна форма на вокалното изпълнение от края на XVII до 

средата на XVIII в. е legato – свързано, равно, без тласъци пеене – идеал 

за bel canto. Като основен критерии за вокално майсторство е служил 

принцип, формиран в афоризъм от старите педагози Този и Манчини: 

„Който не умее да свързва нотите, той не може да пее.“ „Музикалното 

звучене – пише Е. Назайкинский – се различава от говорното: резкостта 

на атаката в музиката като правило е по-слаба, тъй като при пеенето 

често се използва легато.“ От историята на музикалната артикулация 

знаем, че именно през XVIII в. възниква система от графични знаци, 

които определят разчленеността на артикулираните тонове. Към тези 

знаци отбелязваме не големите дъги /легато/ с точки под или над тях, 

вертикална чертичка или обърнат триъгълник над нотата. 

 Легато – графичен символ, позволяващ връзка между два тона, 

придобива абсолютно господство в епохата на барока. По мнение на Х. 

П. Шмиц, най-разпространени били двузвучните легати. При тях нотите 

не се изпълнявали еднакво: първата се маркирала и продължавала малко 

по-дълго във времето. Възможно било да има не големи паузи вътре в 

легатото, приближавайки изпълнението към меко стакато. Това се отнася 

и към по-големи легати, които се появяват по-късно. 

 При тонове, влизащи в основните маниери, нотите се изпълняват 

максимално свързано – маниер, близък до глисандото. Към средата на 

XVIII в. единственият графичен символ за свързано музициране започва 

да се допълва със словесни обозначения, които на свой ред оказват не 

само мярка за интензивността на щриха, но и за неговия характер. Това 

говори за осъзнато взаимодействие на елементите на артикулационното 

изкуство. Във вокалната музика тенденция към разчлененост може да 

бъде преценена като яснота и точност на тона при кантиленното пеене. 

Веднага трябва да допълним, че кантилена в стила на барока, това не е 

преливане на тон в тон, а преди всичко – състояние. И така ясно е, че 
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съществен и не маловажен е въпросът за определяне на верния щрих. 

Пътят към решаване на този проблем можем да намерим в „жанровата 

природа“ на артикулацията. В. Синицин определя три типа мелодика в 

Барока: 
 вокална – изразена в широка напевност, 

постигната посредством плавно гласоводене; 

 инструментална – характерна с яснота и точност 

на тона, ритмична отчетливост и бързо темпо. 

Това е афект на отмъщението и гнева.; 

 танцувална – характерна за почти всички 

композитори от епохата на барока; 

На артикулацията влияе и общият характер на произведенията. В 

своята работа „Всеобща история на изящното изкуство“ И. А. П. Шулц 

пише: „Произведения с голямо патетично чувство трябва да се 

изпълняват сериозно и убедително: това значи, че всяка нота се извлича 

с такава сила и се издържа толкова, като че над нея е написано тенуто. 

И обратно, произведения с приятно и нежно чувство се изпълняват леко. 

Същите ноти ще звучат с лекота и не бива да се издържат прекомерно.“ 

/№175, стр. 73/. 

Правейки връзка с казаното, можем да изведем съответно 

формули за начини за артикулация в  общият характер на 

произведенията: 

 ария на отмъщението – в голяма степен 

съответства маркираната форма на артикулация; 

 ария на радостта /любовта/ – смесена, 

маркирано-легатна; 

По думите на И. Блаудо, артикулираното произношение е 

дълбоко свързано с темпото: „Щрих – начинът на извличане на звука – е 

възможен само в определени темпови граници. На определен щрих, не 

само технически, е необходимо определено темпо. Със своя характер той 

аргументира това темпо и вън от определеното, съответстващо на щриха 
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артикулиране, то се оказва лишено от своето основание. Взаимовръзката 

между артикулация и темпо намираме и при К. Ф. Е. Бах: „За да 

предадат на аllegro пъргавина, нотите се изпълняват с отделни кратки 

удари; нежността в аdagio постигаме със свързани, плавно протичащи 

ноти. При изпълнението трябва старателно да се следи за спазване на 

тези свойства на аdagio и аllegro, даже ако в пиесата липсват 

съответните указания и музикантът няма достатъчно опит при 

определяне на афектът на произведението.“  

Артикулационно-динамична функция можем да видим в 

препоръките на Шмиц: „На съчетанието forte – аllegro в голяма степен 

съответства щрих стакато. Отсечеността  през XVII–XVIII в. в основата 

си е била по-кратка отколкото днес. Все пак към края на века /бел. ред. 

XVIII в./ се проявяват тенденции  стакатото да се изпълнява по-широко и 

по-меко. Общо се оказва правилото: колкото е по-бързо темпото, 

колкото по-силна е динамиката, колкото по-голям е инструменталният 

състав, колкото по-добра е акустиката в залата – толкова по-кратко е 

стакатото и обратното – отсечени ходове във секунди, а също и всеки 

тон от бавните части на произведенията се артикулира по-меко. При 

гамообразните пасажи и колоратури, а също и бързите вокални епизоди, 

особено във възходящо движение, е за предпочитане отривистото пеене 

да бъде по-меко. 

Групата или двойката piano – аdagio често се съчетава с щрих 

легато. Във вокалната музика делението се регулира посредством текста. 

Ако стакато е съчетано с възходящо движение, в същата степен легато 

предпочита низходящи ходове.“ Редно е отделно да разгледаме 

акустичната функция на артикулацията, имаща голямо значение за 

певеца. Именно акустичната артикулация, както пояснява Блаудо: 

„...помага на изпълнителя да преведе звука в съответствие с акустичните 

свойства на залата, в която се изпълнява произведението. Ако залата е с 

голяма реверберация, отделните звукови елементи се смесват и 

припокриват. С използването, при такава акустика, на изписаното легато, 
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можем да лишим музикалната тъкан от яснота. При това условие, 

целесъобразно би било, вместо основния щрих legato да използваме 

щрих non-legato, което при дадените акустични условия ще звучи по-

свързано и по-ясно. Особено внимание трябва да обърнем и на цезурите 

при същите акустични условия. Разделящите звуковата тъкан паузи 

трябва да се изпълняват с достатъчна дължина. Извънредната 

акустичност на залите нарушава яснотата на звуковата тъкан, но все пак 

присъствието на акустиката е от изключително значение. Тя обезпечава 

естественост в преходите на гласа, плавно преминаване от тон в тон. Тя 

създава онази звукова среда, без която звукът би бил сух и прозаичен. 

Ето защо при музиката, която се изпълнява в зали със „суха“ акустика 

певецът е длъжен да използва максимално legatissimo, компенсирайки 

недостатъчната реверберация на залата.“  

Работата над артикулацията е неразривно свързана с работата 

върху произнасянето на текста. В епохата на барока, както многократно 

вече повтаряме, господства афектът. Думите, произнесени от сцената, 

са главното средство за въздействие върху слушателите. 

 
Вокално-речева артикулация 

 „В пеенето, ясното слово наричали 

душа на музиката!“  

Марен Мерсен. 

Чистото разбираемо произношение и точната декламация на 

художествения текст са едни от най-важните условия в изкуството на 

художественото пеене в епохата на барока. 

Още в първите трактати за музиката можем да намерим 

свидетелства за изисквания  относно артикулационната яснота и точност 

на дикцията. 

През 1556 г. Г. Финк пише: „Ако предишните композитори са 

били майстори в спазването на пропорциите и сложните тактови 

съотношения, то новите, от своя страна обръщат повече внимание на 

благозвучието и особено се стараят така да подредят думите в текста, че 
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акустичност на залите нарушава яснотата на звуковата тъкан, но все пак 

присъствието на акустиката е от изключително значение. Тя обезпечава 

естественост в преходите на гласа, плавно преминаване от тон в тон. Тя 

създава онази звукова среда, без която звукът би бил сух и прозаичен. 

Ето защо при музиката, която се изпълнява в зали със „суха“ акустика 

певецът е длъжен да използва максимално legatissimo, компенсирайки 

недостатъчната реверберация на залата.“  

Работата над артикулацията е неразривно свързана с работата 

върху произнасянето на текста. В епохата на барока, както многократно 

вече повтаряме, господства афектът. Думите, произнесени от сцената, 

са главното средство за въздействие върху слушателите. 

 
Вокално-речева артикулация 

 „В пеенето, ясното слово наричали 

душа на музиката!“  

Марен Мерсен. 

Чистото разбираемо произношение и точната декламация на 

художествения текст са едни от най-важните условия в изкуството на 

художественото пеене в епохата на барока. 

Още в първите трактати за музиката можем да намерим 

свидетелства за изисквания  относно артикулационната яснота и точност 

на дикцията. 

През 1556 г. Г. Финк пише: „Ако предишните композитори са 

били майстори в спазването на пропорциите и сложните тактови 

съотношения, то новите, от своя страна обръщат повече внимание на 

благозвучието и особено се стараят така да подредят думите в текста, че 
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те точно да съответстват на нотите. Тези, последните, на свой ред 

възможно най-ясно изразяват словото и разнообразитео на афектите.“ 

През 1592 г. Л. Дзакони отбелязва: „Към всички достойнства, които 

трябва да съдържа изпълнението на певеца, се отнася и ясното 

произнасяне на текста.“  

В началото на XVII в. в drama per musica водещ в пеенето бил 

текстът. Потвърждение на този известен факт намираме при Дж. Качини: 

„Отношението към текста на изпълняваните произведения трябва да 

бъде най-старателно. Слушателите трябва да бъдат обладани не само от 

звуците, но и от идеите, заложени в тях.“ „Вярното възпроизвеждане на 

стиховете, изразителната мелодия и разбираемата нейна интерпретация 

имат по-голямо значение, отколкото тънкостите в контрапункта.“ Или 

„Във всички мои съчинения аз се старая, чрез смисъла на думите, да 

намеря най-изразителните интонации и най-елегантните музикални 

находки, стараейки се да скрия изкуствения контрапункт.“ И други 

музиканти от този период /М. Галиано, Ф. Дуранте/ повтарят същите 

мисли.  

Към края на XVII в. и в началото на следващия се забелязва 

известно пренебрежение към текстовете. За това свидетелстват 

следващите изказвания на Пиетро Този: „Без добро произношение, 

певецът отнема голяма част от красотата, която пеенето придава на 

текста, изключвайки по този начин силата на изразността. Ако думите не 

се разбират ясно, то не би имало никаква разлика между човешкия глас и 

звука на кларинета или обоя. Този недостатък, макар и много голям, е 

присъщ почти при всички в нашето време. Ето защо певците не бива да 

забравят, че само чрез текста се извисяват над инструментите.“ Липсата 

на внимание, от страна на съвременниците на Пиетро Този към речевата 

артикулация, съпътства формирането на ария Da Capo с нейния кратък 

текст. Виждаме, че текстът се повтаря с различни мелодически вариации, 

а интонацията на произнесените думи намира отражение в музиката. За 

текста оставала най-важната функция – да поясни афекта, един вид 
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„емблема“ на арията Da Capo. И така, ясното и точно произнасяне 

оставало задължително, независимо, че арията Da Capo е с малко текст. 

В трактата на Г. Ф. Манщайн виждаме някои общи правила за bel 

canto: „Текстът – тяло; звукът – душа. Пеенето без чисто, разбираемо и 

благородно произношение престава да бъде пеене – това са само звуци 

без смисъл и съдържание.“ Освен смислената изразност, много минали и 

настоящи педагози изясняват положителното влияние на вярното 

произношение върху гласообразуването. В последствие този метод 

започва да се нарича фонетичен метод за възпитаване на гласа – за да 

се предаде смисъла на думите, да се придобият умения за свързване на 

мисълта и словото в едно е необходимо да се владее съзнателно 

техниката на формиране на звука. Вокалното произношение, необходимо 

за разбиране изразността на текста, има своя специфика и в голяма 

степен се различава от речевото произношение. Без да бъдат усвоени 

певческите принципи на произнасяне на всички елементи от вокалната 

реч е невъзможно съвършено изпълнение, нито на кантилена, нито на 

речитативните фрагменти в произведенията. 

Като правило, произведенията от епохата на барока се изпълняват 

на латински, италиански, немски и френски език. При тези езици 

гласните се формират пределно ясно, а съгласните звучат отчетливо и 

енергично, но без рязкост и излишна емоционалност. Освен това трябва 

да се помни, че произношението на чужд език представлява особен вид 

изкуство, изискващо сериозна подготовка и внимание. За всеки език е 

характерен начин на използване на органите на речта за 

произношението, тоест определено положение, степен на напрежение и 

нейното разпределение в общото направление на движение на 

артикулационния апарат. По този начин, за пълно усвояване на чуждото 

произношение и интонации, е необходимо, преди всичко, усвояване на 

артикулационната база на дадения език, която представлява съвкупност 

от строежа и движението на органите на речта. Главното в подхода към 

вокално-речевата артикулация на даден език, се явява знание и 
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съобразявне с фонетичните закони и правилата на вокалната ортоепия 

/от гр. правила на изговаряне в даден език/. 

В хода на усвояване и осъзнаване техниките на звуковата 

артикулация в пеенето, вокалистът е необходимо да обезпечи тяхната 

четливост, яснота на дикцията в съчетание с високо качество на 

певческия тон. Певците са длъжни да усвоят специалния вокален 

принцип при произнасяне на съгласните звуци. Такова условие се явява 

от изключителна важност при изпълнение на барокова музика, а именно 

– предаване на афект. 

Съгласните, както съзнателно използваме цветовете, носещи 

смислово значение при подчертаването вътрешното значение на фразите, 

имат особено значение. Ето защо е необходимо да се обърне по-голямо 

внимание на тяхното произношение. Отчетливото произнасяне на 

съгласните придава изключителна релефност на текста. Трябва да 

уточним, че напълно погрешно е мнението, съгласните да се произнасят 

много бързо. Подобно действие би нарушило кантиленното пеене. 

Въпреки че темата за особеностите на чуждоезичната вокална 

фонетика не е предмет на това изследване, могат да бъдат направени 

някои изводи – ефектът на постоянно звучащите гласни, непрекъснати от 

съгласните, но при пълна тяхна яснота на произнасяне, се явяват като 

основа на плавно, последователно, ненасилствено звукоизвличане, тоест 

– правилото гласи: Да пеем съгласните! Този ефект е възможен при 

пълна координация между гърлото и дишането, координация, към 

каквато призовава вокалното изкуство в епохата на барока. 

Преекспониране на съгласните звуци в пеенето е възможно, но трябва да 

бъде контролирано съобразно акустиката. Например, ако в голяма зала с 

висока степен на реверберация преекспонирането на съгласните е 

необходимо, то в малки зали, подобно произнасяне ще бъде 

преувеличено. Агрикола съветва: „Певец, който се е научил в изкуството 

на пеене да произнася твърдо съгласни, може да бъде разпознат отдалеч, 

даже ако пее не толкова силно, сравнен с крещящия с всички сили, но с 
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неясни и недостатъчно отчетливи съгласни певец.“А Хилер препоръчва: 

„Колкото по-обширна е залата, толкова по-ясно трябва да се произнасят 

думите, но без да се увеличава силата на гласа.“  

Яснотата и чистотата на гласните звуци също влияят на 

отчетливостта на думите. „Правилното произношение – заявява 

Манщайн – изисква точно изговаряна на гласните“ В съответствие с 

образния замисъл на произведението, гласните могат да имат 

максимално широка амплитуда на вокалния израз. 
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ЗЗааккллююччееннииее  
Разглеждайки комплексно изразните елементи, присъщи на 

естетиката на барока, намираме ориентир към стилистически вярна 

интерпретация на музиката от епохата на барока. 

За адекватен прочит в изпълнение на музикални произведения от 

епохата на барока е необходимо, преди всичко, да бъде определен 

емоционалният център /афект/, опирайки се на характерните 

обозначения: 

 темпоритъм; 

 танцувалност; 

 лад и тоналност; 

 словесен текст и съдържание; 

 синтаксис на мелодията. 

Важен етап от работата е подборът на изпълнителските средства, 

въплътени в емоцията: 

I. Умението да се използва определен гласов 

тембър в зависимост от вложения в текста афект. 

„В радост, гняв и други подобни афекти – 

както бе казал Х. Бернхард – гласът трябва да бъде 

силен, мъжествен и смел... напротив, при тъга и 

подобни на нея афекти трябва да се използва нежен 

глас, който да умее да слива и разширява нотите.“  

II. Вярно разпределение на динамиката. 

От вокална гледна точка този въпрос можем 

да изведем като определящ принцип, основан на 

постепенно намаляване силата на звучността при 

движение на гласа в по-висока теситура. Разбира се, 

това правило не бива да бъде приемано догматично. 

Важно е да се придържаме към работата по 

изравняване на звука в продължение на цялата 

дължина на музикалните фрагменти. 
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Към характерните особености на бароковата 

динамика се отнася и афекта „ехо“, който би могъл 

да се използва при повторение на музикалния 

материал с цел динамическа диференциация и 

контраст в звуковото пространство. Отново трябва 

да отбележим, че не всички певци употребяват този 

похват. Разбира се, че използването на „ехо“ 

обогатява изпълнението, но има вероятност, при 

използване, да наруши целостта на формата. 

Необходимо е да помним принципите на 

ритмичната динамика. Бавното темпо на 

музикалното произведение, често съответства на 

динамическите нюанси на p и обратно, бързото на f. 

III. Избор на вярно темпо. 

Относителността на темпото е специфичен 

признак в бароковата музика. 

В бароковите произведения съществува 

голям диапазон от темпови нюанси. 

Разшифроването на темпото е едно от главните и 

определящи средства за предаване на емоция така, 

както характера в темпата за въплъщение на 

душевните преживявания. 

В епохата на барока са се утвърдили 

определени принципи на темпови изменения: 

Rubato – като свободно нюансиране при 

неизменност на основното темпо със задържане в 

зоната на каденцата.  

Що се касае до употребата на tempo rubato, 

като следствие от казаното /разделът темпоритъм и 

в анализа на някои от ариите от опери на Г. Ф. 

Хендел/, са възможни варианти за приложение, но 
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без това да бъде задължително. Съображението е, че 

съвременият слушател, възпитан в духа на 

класиката от XIX в., като правило не е привикнал 

към големи темпови колебания. 

IV. Автентичността на изпълнението изисква 

задължителна употреба на оригиналния език на 

произведението. Главното в подхода към темата е 

познаване и съобразяване с артикулационната база 

– законите на фонетиката и правилата на вокалната 

ортоепия. Освен това, при осъзнаването и 

усвояването техниката на артикулиране на 

певческия звук, вокалистът е длъжен да бъде 

максимално взискателен към яснота на дикцията в 

съчетание с висока степен на качество на 

певческия звук. Отчетливото изговаряне на 

художествения текст е едно от важните условия в 

певческото изкуство от епохата на bel canto. 

V. Изпълнителят на старинна музика е 

необходимо да знае начините за интониране. Да 

умее правилно да разчленява звуковата линия и по 

най-добрия начин да намира точните интонации в 

мелодичния рисунък в съответствие с характера на 

афекта. Legato се явява основна форма на вокално-

изпълнителското изкуство. Слятото и изравнено 

пеене – това е идеалът на bel canto. 

На музикалната артикулация влияе и общият 

характер на произведението. На ариите на 

отмъщението и гнева съответства леко 

акцентираната форма на изпълнение, а при ариите 

на радостта и любовта – смесена, маркирано-

легатна форма. 
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VI. Като основен стилистичен проблем 

при интерпретация на вокална музика от епохата 

на барока се явява орнаментиката. 

 Основни изисквания: 

Изкусно владеене на начините на вариране и орнаментиране на 

мелодията, т.е. умение на изпълнителя да импровизира. Отчитайки 

изискванията за високо ниво на вокална техника, съвременният певец е 

необходимо от рано да се подготвя и отработва орнаменталните 

вариации. 

Познаването на традициите, усвояването на правилата и 

спазването на препоръките предоставят на изпълнителя пълна свобода 

на изява. Независимо от нивото на аудиторията – публиката винаги 

усеща неподготвените изпълнители, което е допълнителен стимул за 

задълбочена и всестранна подготовка на младите певци. 

Важно е да се помни, че бароковата музика е театър. В 

интерпретацията и не бива да има еднообразие, а напротив – винаги да 

бъде гъвкава и устремена към важната цел – кулминационното 

въплъщение на емоционалния център /главния афект/. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ

1. G. F. Handel – „Agrippina“:

   A\ Poppea – „E un foco“
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E un foco quel d’amore
che penetra nel core,
ma come? non si sa.

S’accende a poco a poco,
ma poi non trova loco
e consumar ti fa.

Това един любовен огън е
що във сърце прониква,
но как? Не зная.

Разпалва се малко по малко, 
но не намира място и те 
изпепелява.
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2. G.F. Handel – „Alcina“ 

        А\ Alcina – „Ah! Mio cor!“ 
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Ah! mio cor! schernito sei! 
Stelle! Dei! 
Nume d’amore! 
Traditore! 
T’amo tanto; 
puoi lasciarmi sola in pianto, 
oh dei! perche? 
 
Ma, che fa gemendo Alcina? 
Son reina, è tempo ancora: 
resti o mora, 
peni sempre, o torni a me. 

О, мое сърце, ти си презряно! 
О, вий звезди! О, вие Богове! 
Вожество на любовта! 
Предател! 
Толкова те обичам; 
как можеш да ме оставиш сама, в сълзи? 
О Богове! Защо? 
 
Но за какво оплакваш се Алчина? 
Аз кралица съм, а има още време. 
Той ще остане или ще умре, 
ще страда вечно  
или ще се върне тук при мен! 
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3. G.F. Handel – „Alessandro“ 

    A\ Rossane  – „Lusinghe piu care“ 
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Най-скъпи ласкателства, 
от любов истински стрели! 
Прелестно летящи 
върху устните, 
във погледите, 
пленили другия. 
Ревниви подозрения, 
болка и наслада; 
в радост и мъчение 
и в моменти на надежда, 
вий ще се въоръжите 
с нежна красота. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lusinghe più care 
d'Amor veri dardi 
Vezzose volate 
sul labbro, nei guardi, 
e tutta involate 
l'altrui libertà. 
Gelosi sospetti, 
diletti con pene; 
fra gioie e tormenti 
momenti di spene, 
voi l'armi farete 
di vaga beltà. 
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4. G.F. Handel – „Amadigi di Gaula“ 

   A\ Melissa – „Ah! Spietato!“ 
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Ah! spietato! e non ti muove 
Un affetto sì costante, 
Che per te mi fa languir! 
 
Ma, crudel, tu non sai come 
Fai sdegnar un’alma amante, 
Che tu brami di tradir. 

Ах! Безмилостний! 
Не се променя чувство тъй силно, 
което за теб ме кара аз да чезна! 
Но, Жестокий, не знаеш как  
караш да презирам  
влюбената си душа,  
която ти жадуваш да измамиш! 



120
18 
 

Б\ Melissa - „Vanne lungi“  



12119 
 

 



122
20 
 

 



123

21 
 

Vanne lungi dal mio petto, 
Vano amor, ch’io vo’ vendetta; 
 
Non darò mai più ricetto 
A un’amabile saetta. 

Отдавна празна е гръдта ми! 
За любов напразна,  
искам отмъщение! 
 
Няма веч‘ подслон да дам 
за жаждата на любовта! 
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5. G.F. Handel – „Ariodante“ 

   A\ Dalinda – Neghittosi or voi che fatte 
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5. G.F. Handel – „Ariodante“ 

   A\ Dalinda – Neghittosi or voi che fatte 

 
 
 



125

23 
 

 
 
 

 
 
 

 



126

24 
 

Ленивци,що правите сега? 
Осветете, о Небеса, неверника! 
Направете от неблагодарният 
глупак,  
от безпощадният,  
който ме измами, ненаказано, 
злодеянието ще сe смее, когато 
съзре поразена канара  
или пък храм. 

 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Neghittosi or voi che fate? 
Fulminate, Cieli, 
omai sul capo all'empio! 
Fate scempio dell'ingrato, 
del crudel che m'ha tradita, 
impunita, l'empietà riderà 
nel veder poi fulminato 
qualche scoglio o qualche tempio. 
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6. G.F. Handel – „Giulio Cesare in Egitto“ 

    А\ Cleopatra – „Da tempeste“ 
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Da tempeste il legno infranto, 
se poi salvo giunge in porto, 
non sa più che desiar. 
 
Così il cor tra pene e pianto, 
or che trova il suo conforto, 
torna l'anima a bear. 

От бури, корабът разбит е, 
ако спаси  се в пристана ще стигне, 
но веч‘ не знае що‘ желае. 
 
Сърцето в плач и болка, 
сега когато намери своята утеха 
отново ще ощастливи душата. 
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Б\ Cleopatra – „Non disperar“ 
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Не се отчайвай, кой знае? 
На трона щастие дори да нямаш, 
ще имаш в любовта. 
Утеха за сърцето ще намериш, 
любувайки се ти на красота. 

Non disperar, chi sa? 
se al regno non l'avrai, 
avrai sorte in amor. 
Mirando una beltà 
in essa troverai 
a consolar un cor. 
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В\ Cleopatra  – „Piangero“ 
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Piangerо la sorte mia, 
sи crudele e tanto ria, 
finché vita in petto avrо. 
 
Ma poi morta d'ogn'intorno 
il tiranno e notte e giorno 
fatta spettro agiterо. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ще оплаквам аз съдбата си, 
тъй тежка и жестока, 
докато утеха не получа за сърцето си. 
 
Но, после, мъртва някъде наоколо 
денем, нощем на тиранина видения  
ще предизвиквам. 
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Г\ Cleopatra – „Se pieta di me non senti“ 
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Se pietà di me non senti, 
giusto ciel, io morirо. 
Tu da' pace a' miei tormenti, 
o quest'alma spirerо. 

Ако милост ти за мене нямаш - 
добре Небе  –  аз ще умра. 
Ти дай покой на мойте мъки 
или ще издъхна. 
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Д\  Cleopatra – „Tu la mia stella sei“  
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Tu la mia stella sei, 
amabile speranza, 
e porgi ai desir miei 
un grato e bel piacer. 
Qual sia di questo core 
la stabile costanza, 
e quanto possa amore, 
s'ha in breve da veder. 

Ти си моята звезда, 
надеждата обична 
и моите желания  
ти удовлетвори. 
Каква е настойчивостта  
на туй сърце и любов,  
за кратко, колко може  
то да види. 
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E\  Cleopatra – „V’adoro pupille“ 
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V'adoro, pupille, 
saette d'amore, 
le vostre faville 
son grate nel sen. 
Pietose vi brama 
il mesto mio core, 
ch'ogn'ora vi chiama 
l'amato suo ben. 

Обожавам ви любими, 
изтъкан сте от любов, 
вашите искри признателни  
са в гръдта. 
Милостиви, сърцето ми  
печално вас жадува 
и всеки час нарича  
свой любим. 
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Ж\ Cornelia – „Cessa omai di sospirare“ 
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Ж\ Cornelia – „Cessa omai di sospirare“ 
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Cessa omai di sospirare, 
non è sempre irato il cielo; 
contro i miseri suol fare 
benché tardi, le vendette. 
Il nocchier, s'irato è il mare, 
mai non perde la speranza, 
onde avvien che la costanza 
la salute a lui promette. 

Стига вече ти въздиша, 
не винаги небето гневно е, 
макар и късно, отмъщението 
срещу жалките страни е. 
В ядосано море дори, 
кормчията надежда не загубва, 
тогава постоянството, 
спасение на него обещава. 
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З\ Sesto – „Svegliate vi nel core“ 
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Svegliatevi nel core, 
furie d'un alma offesa, 
a far d'un traditor 
aspra vendetta! 
L'ombra del genitore 
accorre a mia difesa, 
e dice: a te il rigor, 
figlio si aspetta. 

Събуди се в сърцето, 
ярост на оскърбената душа 
и отмъсти жестоко на предателя. 
 
Бащината сянка ще ме пази 
и ще ми мълви: 
От теб суровост се очаква. 
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77. G.F. Handel – „Orlando“ 
A\ Orlando  ––  Non fu giá  
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Non fu giа men forte Alcide 
Benchе in sen d’Onfale bella spesso 
l’armi egli posо; 
Nе men fiero il gran Pelide 
Sotto spoglie di donzella d’Asia 
regni minacciо. 

Херкулес не е отстъпил, 
когато ръцете си положил 
на Омфаловата мека гръд. 
Ни‘ Ахиловият гняв е бил по-малко 
мощен, когато той заплашил 
кралствата на Азия, 
маскиран като девойка. 
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Б\ Orlando – „Vaghe pupille“ 
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Vaghe pupille no, non piangete no, 
che del pianto ancor nel regno puu 
in ognun destar pietа. 
 
Ma si, piangete si, che sordo al 
vostro incanto 
ne calma il mio furor. 

Обични очи, не плачете, 
гледката толкоз‘ прочувствена, 
гнева ми ще накара да изчезне. 
 
Но, да, плачете, защото аз съм глух  
за вашите  ридания и няма  
те да успокоят моята ярост. 
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8. G.F. Handel – „Ottone“ 
    A\ Emireno – „Qual cervetta“ 
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Qual cervetta che cacciata 
piú non sa dove fuggir, 
che da veltri seguitata,  
e dall’ altra abbandonata 
si da in preda al cacciator. 
 
Tal sei tu, ma in me confida, che 
faro il tuo cor gioir, 
darò premio alla tua fede, 
e sarà mia gran mercede di dar fine 
al tuo dolor. 

Коя кошута във преследване 
не знае веч‘ къде да бяга, 
която от хрътки преследвана и от 
себеподобните оставена, на ловеца в 
жертва се принася. 
 
Такъв си ти, но вярвам аз, че ще 
накарам да ликува твоето сърце. 
Ще дам награда за доверието твое, 
това ще бъде най-голямото ми 
възнаграждение. 
Да сложа край на твойта болка. 
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Б\ Ottone – „Ritorna o dolce amore“ 
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Ritorna, o dolce amore, 
conforta questo sen; 
sospira il mesto cor 
di stringere il suo ben. 

Върни се, о сладка любов, 
утеши таз‘ гръд; 
мечтае печалното сърце 
да открие свойто щастие. 
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В\ Teofane – „Affani del pensier“ 
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Affanni del pensier, 
un sol momento, 
datemi pace almen, 
e poi tornate. 
Ah! Che nel mesto sen 
Io già vi sento 
Che ostinati la pace a me turbate. 

Безпокойни мисли, 
дайте ми момент спокойствие, 
а после се върнете. 
Ах! В печалната си гръд, 
аз вече ви усещам, 
че настойчиво мирът във мене 
искате да разрушите. 
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Lascia ch'io pianga 
Mia cruda sorte, 
E che sospiri 
La libertà. 
Il duolo infranga 
Queste ritorte, 
De' miei martiri 
Sol per pietà. 

Остави ме да оплаквам 
жестоката си съдба 
и да бленувам свободата. 
 
Веригите на моето мъчение 
само от съчувствие, 
болката сломява. 

9. G.F. Handel – „Rinaldo“ 
   A\ Almirena – „Lascia ch’io pianga“  
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Б\ Armida – „Ah! Crudel!“ 
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Ah! Crudel, 
Il pianto mio 
Deh! Ti mova per pietà! 
O infedel, 
Al mio desio 
Proverai la crudeltà. 

О! Жесток  e моят плач. 
Ах! За бога отдръпни се. 
 
О, неверни, 
аз когато пожелая, 
ти жестокостта ми ще усетиш. 
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В\ Armida – „Vo’ far guerra“ 
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Vo' far guerra, e vincer voglio, 
Collo sdegno chi m'offende 
Vendicar’i torti miei. 
Per abbatter quel orgoglio, 
Ch'il gran foco i sen m'accende, 
Saran meco gli stessi dei. 

Искам да спечеля аз войната, 
с презрение към този, който ме 
ранява, за грешките си аз да отмъстя. 
За да съкруша таз‘ гордост‚ 
що в гръдта ми огъня голям разпалва с 
мен ще бъдат боговете същи. 
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10. G.F. Handel – „Rodelinda“ 
 A\ Bertarido – „Con rauco mormorio“ 
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Con rauco mormorio 
piangono al pianto  
mio ruscelli e fonti. 
E in tronchi e mesti accenti 
fann’eco a miei lamenti;  
e gli antri e monti. 

Със дрезгав шепот  
изворчета и рекички,  
плачат мойта скръб. 
И на моята печал 
отвръщат със ехо  
хълмове и пещери. 
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11. G.F. Handel – „Serse“ 
     A\ Romilda – „Se l’idol mio“ 
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Se l'idol miorapirmi vuoi, 
cangia desio, ch'è vanità. 
 
Quei dolci lacci 
snodar non puoi, 
che mi legaro la libertà. 

Ако кумирът ми ме отвлече, 
ще променя желанието си що суета е. 
 
Таз‘ сладка примка, със която 
свързвам свободата, 
да развържеш ти не можеш. 
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Б\ Serse – „Crude furie“ 
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Зла ярост от ужасяващите бездни, 
поръси други с отрова! 
 
Света да рухне, а слънцето  
да се затъмни 
от тази ярост що в гърдите зрей! 

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Crude furie degl'orridi abissi, 
aspergetevi d'atro veleno! 
 
Crolli il mondo, e 'l sole s'eclissi 
a quest'ira, che spira il mio seno! 

89 
 

Зла ярост от ужасяващите бездни, 
поръси други с отрова! 
 
Света да рухне, а слънцето  
да се затъмни 
от тази ярост що в гърдите зрей! 

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Crude furie degl'orridi abissi, 
aspergetevi d'atro veleno! 
 
Crolli il mondo, e 'l sole s'eclissi 
a quest'ira, che spira il mio seno! 



192
90 
 

В\ Serse – „Il core spera e teme“ 
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Сърцето ми надява се и се бои, 
когато страда всеки час така, 
късмет дали ще има в любовта, 
все още то не знае. 
Питам своята надежда, 
тя ми казва Да, 
но после страх студен усещам, 
казва Не. 

Il core spera e teme 
penando ogn'or cosi, 
se goderà in amore, 
saper ancor non puo. 
Lo chieggio alla mia speme, 
ella mi dice Si, 
ma poi freddo timore 
sento che dice No. 
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12. G.F. Handel – „Tamerlano“ 
      A\ Andronico – „Bella Asteria“ 
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Bella Asteria, il tuo cor mi difenda 
se tradisce la bocca il pensier! 
 
Par ch'offenda l’amante la fede, 
ma lo chiede amistade e dover. 

Красива ми Астерия, сърцето ти ще ме 
защити, ако мисълта измами устните! 
 
Изглежда вярата любимият обижда, 
но го моли да прости и трябва. 
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Б\ Bajazet – „Empio, per farti guerra“ 
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Невернико, за да воюваш, от 
подземното царство сянката ти 
трябва да се върне. 
А гнева на Боговете, при вида  
на мойто възмущение,  
може би ще се разбуди. 

Empio, per farti guerra, 
dal regno di sotterra 
l'ombra ritornerà. 
E l’ira degli dei 
al suon de' sdegni miei 
forse si sveglierà. 
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No, il tuo sdegno mi placо, 
col tuo core e con il mio 
piu contento l’odierо.  

Не! Твоето възмущение ме успокои, 
с твоето сърце и с моето, 
по-доволен ще го мразя. 
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Г\ Irene – „Par che mi nasca“ 
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Изглежда в мойта гръд  
се ражда лъч надежда  
за утеха на сърцето. 
 
Но не напълно е доволна 
таз надежда от гръдта ми, 
ако коравост я спохожда. 

Par che mi nasca in seno 
un raggio di speranza 
a consolarmi il cor. 
 
Ma non contenta è a pieno 
del seno la speranza, 
se l’agita il rigor. 
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Д\ Tamerlano – „Bella gara“ 
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Bella gara che faranno 
coronati i nostri amori! 
 
Io sarò nel vostro grato, 
e nel mio voi fortunato; 
cangerem cori con cori. 

Красива надпревара ще направи 
любовта ни увенчана! 
 
Аз радостен ще бъда във вашето 
сърце, а вие в моето щастлива; 
сърцата си ще разменим! 
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13. J.A. Hasse – „Cleofide“ 
      A\ Встъпителна ария на Cleofide: 
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Che sorte srudele, 
d’un alma piagata 
d’un core fedele 
sentri dal suo bene 
tacciarsi d’ingrata 
e non poter dire 
la pene del cor. 
 
Se dir mi innocente dell’ira 
amorosa, 
tacere, soffrire la smania gelosa é 
pena 
si barbara che il cor 
mi si lacera dal fiero dolor 

Каква зла съдба 
на една признателна душа, 
на една ранена душа, 
на едно вярно сърце 
да усети от своят любим 
да обвинява неблагодарната  
и да не може да изкаже  
болката на сърцето. 
Ако наречеш ме ти невинна  
от любовна ярост от мълчание, 
страдание ревнивото вълнение е 
наказание, което вкоренява се в 
сърцето ми, що от жестока болка 
тъй блести. 

1144..  ФФууннддааммееннттааллннии  ууппрраажжннеенниияя  ннаа  ННииккооллаа  ППооррппоорраа::  
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ТТооннааллнноосстт  ЙЙооххаанн  ММааттееззоонн  ММ..--АА..  ШШааррппааннттииее  
cc--mmoollll  Приятен, печален. Мрачен, печален. 

dd--mmoollll  
Има в себе си нещо 
умиротворяващо, 
успокояващо, протичащо. 

Повече величествен, от 
колкото успокояващ. 

EEss--dduurr  Патетичен. Жесток, рязък. 

FF--dduurr  Изобразява най-красиви 
чувства. 

Неистов, горящ. 

ff--mmoollll  Дълбок, тежък, 
подвижен. 

Мрачен, пълен с тъга. 

AA--dduurr  Изразява печални 
страсти. 

Радостен, грубоват. 

aa--mmoollll  Сдържан, плавен. Нежен, жалостив. 
BB--dduurr  Величествен, радостен. Величествен, радостен. 
HH--dduurr  Рязък. Рязък, жалостив. 
hh--mmoollll  Нерадостен, 

меланхоличен. 
Самотен, меланхоличен. 
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Пламен Николаев Първанов –  
диригент, педагог и общественик 

 
 
 

Завършва Държавна музикална 
академия „Панчо Владигеров“ – София 
(Българска държавна консерватория –
София) в класа по оркестрово 
дирижиране при проф. Константин Илиев 
и хорово дирижиране при проф. Димитър 

Русков. Специализира симфонично и оперно дирижиране при Дмитрий 
Китаенко в Московска филхармония и при Юрий Симонов в Болшой 
театър. 

През 1980 г. е назначен за диригент на Плевенската филхармония 
и опера. 

В периода 1981–1992 г. – постоянен диригент на Пловдивската 
опера и Пловдивския камерен оркестър. 

От 1984–1986 г.– основател и гл. худ. ръководител на Академичен 
смесен хор към  ПУ „Паисий Хилендарски“; хоноруван преподавател в 
ПУ. 

От 1992–1994 г. – областен координатор (главен специалист) на 
Министерството на културата за Пловдивска област. 

През 1994 г. –  директор на Драматичен театър „Н. О. Маса-
литинов“ – Пловдив. 

От 1994 до 1996 г. – главен худ. ръководител на Пловдивско 
певческо дружество „А. Букорещлиев“. 

От 1995 до 1999 г. – худ. ръководител и диригент на „Младежка 
симфониета „Д. Петков“ – Пловдив. 

От 1998 до 2000 г. – музикален директор на Общинска фондация 
„Европейски месец на културата – Пловдив 1999“. 

От 1999 до 2000 г. – изпълнителен, впоследствие музикален 
директор на ОФД – Пловдив. 

От 2002 до 2005 г. – гл. худ. ръководител и главен диригент на 
Симфонично-оперетно дружество „Маестро Г. Атанасов“ – Пазарджик. 

От 2002 до 2005 г. – хоноруван преподавател по дисциплината 
„Работа с диригент“ в ДМА „Панчо Владигеров“ гр. София. 
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От м. май до м. септември 2005 г. – зам.-директор по 
художествените въпроси на ОФД – Пловдив. 

От 2005 г. е председател на Сдружения „Пловдивска опера“ и 
„Пловдивска филхармония“, диригент на симфоничния и камерния 
оркестри и преподавател по дирижиране и вокални ансамбли в НУМТИ 
„Д. Петков“ – Пловдив. 

От 2005 г. е преподавател към катедра Оркестрови инструменти и 
класическо пеене в Академия за музикално, танцово и изобразително 
изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив. 

Понастоящем е доцент доктор, преподавател по интерпретация с 
диригент и вокални ансамбли, худ. ръководител на Академичен оперен 
театър към АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, Пловдив. 

Като диригент  гастролира в много градове на България, в почти 
всички европейски държави, също и в  Русия,  Южна Корея и Америка. 
 

В период от над 20 години упражнява следните обществени и 
ръководни дейности: 

 От 1992–1994 г. – областен координатор (главен 
специалист) на Министерството на културата за 
Пловдивска област. 

 През 1994 г. –  директор на Драматичен театър  
„Н. О. Масалитинов“ – Пловдив. 

 От 1998 до 2000 г. – музикален директор на Общинска 
фондация „Европейски месец на културата – Пловдив 
1999“ и председател на Фондация  „Музика“ – Пловдив 

 От 1999 до 2000 г. – изпълнителен, впоследствие и 
музикален директор на ОФД – Пловдив. 

 От 2002 до 2005 г. – гл. худ.ръководител и главен диригент 
на Симфонично-оперетно дружество „М-ро Г. Атанасов“ – 
Пазарджик. 

 От м. май до м. септември 2005 – зам.-директор по 
художествените въпроси на ОФД – Пловдив. 

 От 2005 г. до 2008 г. – председател на сдружения 
„Пловдивска опера“ и „Пловдивска филхармония“. 
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