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Уважаеми читателю,

Държиш в ръцете си Сборника (брой 14) с доклади на учас-
тници в традиционната ни ежегодна конференция с международ-
но участие „Млад научен форум за музика и танц 2019“ на департа-
мент „Музика“ в Нов български университет (проведена за първи 
път през 2006 година по идея на изключителния наш интелекту-
алец, композитора и музиколога, и почетния професор на НБУ 
проф. Димитър Христов, д.н. (1933-2017). Създадена, за да бъде 
добро място/поле за изява на докторанти, че и постдокторанти и 
преподаватели. Но общо взето с идеята да е поле за изява и обмен 
на информация, идеи и подходи сред младите практици и теорети-
ци в областта на музиката и танца – не само от НБУ, но и от голям 
брой наши и чужди университети, академии и други образовател-
ни и културни институции.

През 2017 година към нас (департамент „Музика“) в конфе-
ренцията ни се присъединиха и колегите от департамент „Театър“ 
на Нов български университет, както и от други департаменти на 
НБУ.

В настоящия Сборник след подбор са включени 16 от изнесе-
ните на конференцията 23 доклади (от които: 10 доклада от учас-
тници към департамент „Музика“, 6 от департамент „Театър“, де-
партамент „Кино, реклама и шоубизнес“ и департамент „Масови 
комуникации“, НБУ).

Впоследствие и в други университети и академии се създа-
доха подобни на нашата конференции за докторанти. Радваме се, 
защото това показва и доказва състоятелността и полезността на 
идеята за такъв форум.

Благодарим на Издателството на НБУ и екипа му, за работата 
по изданието и за отпечатването му.

Надявам се, че сред текстовете в този том ще намериш, скъпи 
читателю, тези, свързани с твоя личен професионален и изследова-
телски интерес. Но томът може да е полезен и да се чете с интерес и 
от хора с други специалности, познания, разбирания, нагласи, на-

ОТ РЕДАКТОРИТЕ
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вици – обменът на идеи и идеи за подходи между различни специ-
алности също е изключително полезен и интерес. И от удоволствие 
за мнозина.

Така че: желая приятни часове на прочит и размисъл, с този 
том в ръка!

С поздрав, Явор Конов
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АНДРЕЙ СТОЯНОВ И ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 
В НАЧАЛОТО НА ХХ ВЕК (ДО 1944 ГОДИНА)

МИЛЕНА ШУШУЛОВА-ПАВЛОВА1

ANDREY STOYANOV AND PANCHO VLADIGEROV AT  
THE BEGINNING OF THE XX CENTURY (UNTIL 1944)

MILENA SHUSHULOVA-PAVLOVA2

Резюме: Значението и личността на Панчо Владигеров за 
музикалната култура на България е голямо. До 1932 година 
Владигеров живее в Германия. Но след като нацистите идват 
на власт, той се завръща в България. В продължение на 40 го-

1 Милена Шушулова-Павлова е професор, доктор по музика и музикозна-
ние в Нов български университет, департамент „Музика“ 

 (e-mail: mshushulova@gmail.com)
2 Milena Shushulova-Pavlova is a professor, Doctor of Music and Musicology at 

New Bulgarian University, Department of Music 
 (e-mail: mshushulova@gmail.com)

ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ В 
БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА

ПОСВЕТЕН НА 120 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО 
НА КЛАСИКА НА БЪЛГАРСКАТА МУЗИКА  ПРОФ. 

ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ

1 

mailto:mshushulova@gmail.com
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дини той преподава композиция и пиано в Музикалната ака-
демия в София, а днес тя носи неговото име. При различните 
си проучвания за Андрей Стоянов попаднах на материали за 
взаимоотношенията между Владигеров и Стоянов, които не 
са всекидневни, но са достатъчно колегиални. Цитираните 
от мен три кореспонденции между тези двама велики бълга-
ри – две картички и едно писмо, са доказателство за тяхната 
професионална комуникация, която вероятно е причина за 
установяването на Панчо Владигеров в България и заемането 
от него на професорско място в Музикалната академия.
Ключови думи: Панчо Владигеров, Андрей Стоянов, корес-
понденция.

Abstract: Pancho Vladigerov‘s prominence and personality in the 
musical culture of Bulgaria is great. Until 1932, Vladigerov lived in 
Germany. He returned to Bulgaria after the Nazis came to power. 
For 40 years he taught composition and piano at the Sofia Academy 
of Music, which is bearing his name today. In my various studies 
of Andrey Stoyanov’s works I have come across materials about 
the relationship between Vladigerov and Stoyanov, which was not 
common, yet amicable enough. The three conversations quoted by 
me between these two great Bulgarians – two postal cards and one 
letter, are evidence of their professional communication, which 
was probably the reason for Pancho Vladigerov‘s establishment in 
Bulgaria and his professorship at the Music Academy.
Keywords: Pancho Vladigerov, Andrey Stoyanov, correspondence.

1. МИЛЕНА ШУШУЛОВА-ПАВЛОВА
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„Винаги вдъхновен, винаги сигурен в онова, което пише, 
здраво стъпил на земята, която обича и най-възторжено  

възпява, Владигеров превръща в музика всичко, което допре.”
Николай Лилиев3

Безспорни са авторитетът и значението на личността на Пан-
чо Владигеров за музикалната култура на България – композито-
рът, прославил страната ни и научил чужденците да стават на кра-
ка пред българската музика. Музикантът, който е роден в Цюрих 
(Швейцария), но изживява детството си в Шумен (Шумла), след 
това започва да учи музика в частното, тогава, музикално училище 
в София – при Хенрих Визнер и Добри Христов. Впоследствие за-
минава заедно със своя брат близнак Любен за Германия (Берлин)
с държавна стипендия (получена още на 13 години), където има 
възможност да учи при едни от най-великите професори на това 
време: от 1912 до 1915 изучава композиция и пиано в Държавното 
висше училище при Хайнрих Барт и Паул Юон, а след това в Ака-
демията по изкуства – пиано при Леонид Кройцер, композиция 
при Фридрих Гернсхайм и Георг Шуман. Завършва Академията с 
отличие през 1922. 

Известно бе, а вече е и документално достатъчно проучено 
(благодарение на проектите по повод 110-годишнината му в пе-
риода 2007-2009), че още в началото на творческата си кариера Пан-
чо Владигеров работи като композитор, музикант и диригент в те-
атрите на Макс Райнхард: в Deutsche Theater в Берлин и Theater in 
der Josefstadt във Виена. В продължение на 11 години Владигеров 
пише музика за спектаклите на големия немски режисьор. По вре-
ме на берлинския си период (1912-1932) Панчо Владигеров печели 
два пъти „Менделсоновата премия“ на Академията за свои компо-
зиции (в 1918 и в 1920). Първия път тя е за „Концерт за пиано и ор-
кестър № 1“. Факт е, че с това произведение по-късно се дипломира 

3 Николай Лилиев (1885-1960) е български поет символист, драматург в 
Народния театър „Иван Вазов”. Цитатът е от речта му по повод честване 
на 50-годишния юбилей на композитора в София (1949).

АНДРЕЙ СТОЯНОВ И ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ В НАЧАЛОТО НА ХХ ВЕК...
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като пианист световноизвестният диригент Херберт фон Караян 
(този концерт се оказва твърде голямо предизвикателство за него 
и той успява да изсвири само 1-вата му част). „Концерт за пиано и 
оркестър № 1“ (1918) и „Концерт за цигулка и оркестър № 1“ (1921) 
на Панчо Владигеров са първите творби в жанра концерт за соло 
инструмент и оркестър, написани от български композитор.

Свидетел съм на няколко юбилейни годишнини на великия 
Владигеров. Свързана съм с важни моменти при реализацията на 
събития по време на 110-годишнината от рождението на компози-
тора (през 2009). През периода 2007-2009 Нов български универси-
тет бе един от основните организатори на поредица активности, 
посветени на Панчо Владигеров – заедно с Къща-музей „Панчо 
Владигеров“ и Фондация „Духовното наследство на Панчо Влади-
геров“4 осъществихме няколко концерта на негова театрална му-
зика със студенти и преподаватели (в София и Шумен), изложба, 
театрални постановки, реализацията на филм за периода на Вла-
дигеров в Германия и работата му с режисьора Макс Райнхард, в 
началото на ХХ век.

До 1932 година Владигеров живее в Германия. Но след като на-
цистите идват на власт, Райнхард постепенно продава театрите си5 
и заминава първо за Австрия и Швейцария, а след това се устано-
вява в САЩ. Той прави предложение на Владигеров да го последва, 
но Панчо се завръща в България и става професор в Музикалната 
академия в продължение на 40 години (днес тя носи неговото име). 
Панчо Владигеров, след една безсънна нощ, решава и споделя със 
съпругата си: „Ще се върнем в родината. Аз не мога да живея без 
България“ и отказва на съблазнителното предложение на Райнхард 
за емиграция в САЩ. [Клостерман 2000, с. 111]

Имайки известен опит върху развитието на музикалната кул-

4 През есента на 2006 внукът на Панчо Владигеров – Панчо Владиге-
ров-младши, учредява Фондация „Духовното наследство на Панчо Вла-
дигеров“ с основна цел да се популяризира личността и творчеството на 
големия български композитор, пианист и педагог, както и неговото на-
следство.

5 Макс Райнхард в този период притежава 11 театъра в Берлин с над 10 000 
места https://www.britannica.com/biography/Max-Reinhardt (31.5.2020)
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тура на България в началото на ХХ век – книгата ми за Андрей 
Стоянов [Шушулова-Павлова 2007] – направих някои паралели 
между тези двама българи – големи радетели на родното. Андрей 
Стоянов (1890-1969) и Панчо Владигеров (1899-1978). Първият, учил 
в Роберт колеж (Истанбул, Турция), след това завършил висше му-
зикално образование във Виена, Австрия, знаещ няколко езика 
перфектно, четящ в оригинал повечето произведения, които го ин-
тересуват. С широки интереси, есеист (с над 450 публикации), ос-
новоположник на българската клавирна школа. Вторият, потомък 
на видни интелектуалци (Борис Пастернак), с възможности и кон-
такти в Европа (еврейска фамилия), учи при най-добрите професо-
ри по музика (ще спомена отново само Леонид Кройцер6) и работи 
в Берлин с най-големия тогава театрален режисьор в Европа. Раз-
лични пътища, различни интереси и възможности. Но в някаква 
степен еднакви в желанието си да направят нещо за България и за 
родната ни култура. Дали защото тогава България е икономиче-
ското чудо на Европа (началото на ХХ век) или защото безкрайно 
обичат тази страна... Това можем само да гадаем.

Но ни е известен и характерът на всеки един от тях:
Андрей Стоянов е интровертен, с големи изисквания, търсещ, 

с висок морал и, съответно, налагащ такъв на учениците си, на ко-
легите, на обкръжението си. Скромен, вероятно дори особено при-
теснителен и потиснат… Въпреки това Стоянов е „магнит“ за ин-
телектуалците тогава и съществена, неделима част от тази среда в 
България. Има контакти с почти всички личности, които дават ня-
какво отражение на социокултурната ни общественост – музикан-
ти, поети, учени, преподаватели, артисти, режисьори. Пацифист, 
есеист. По това време още активно свирещ, като негова запазена 
марка са лекциите-концерти. Родолюбец и интелектуален будител. 
Винаги съм се впечатлявала и от невероятните му контакти зад 
граница – в Германия, Австрия, Турция, Англия, Франция, Русия, 
Полша, Швейцария, Румъния и т.н. Стоянов също е поканен да ос-
тане, да работи и да преподава във Виена (след като се дипломира 
блестящо в Академията там). Но той предпочита да се върне в Бъл-

6 https://mahlerfoundation.org/mahler/personen-2/leonid-kreutzer (26.4.2020)
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гария. В началото има само по няколко часа седмично като хонору-
ван преподавател по задължително пиано в музикалното учили-
ще, а после… после става дори академик в БАН. Как израства, как 
се развива и то в малката ни страна, с доста ограничени пазар и 
перспективи.

Панчо Владигеров е коренна противоположност – екстровер-
тен, емоционален, гръмогласен, ярък. С невероятни изпълнител-
ски, композиторски и музикантски способности… и съответната 
бърза реализация. Основоположник на най-високата ни компо-
зиторска школа. Легендарен със своето чувство за хумор, със своя 
цветист и директен език. С голямо самочувствие (и с право – спе-
челени награди още 19- и 22-годишен, веднага признат в Германия, 
издаван в едно от най-големите издателства във Виена (Universal 
Edition, Австрия). Свири, композира, аранжира, дирижира… Той 
показва своите заложби и реализира своите възможности. Но и 
изисква от средата си да получи това, което заслужава и му е пра-
во! (Дълго се говори в Шумен за „необузданото и силно свирене на 
Панчо Владигеров, който щял да счупи пианото на Андрей Стоя-
нов“ при гостуването му в неговата къща в града и когато е свирел 
свои композиции там…) [Клостерман 2000, с. 108]

При различните си проучвания за Андрей Стоянов попаднах 
на някои материали за техните взаимоотношения, които не са все-
кидневни и непрекъснати, но са достатъчно колегиални. Вероятно 
тук значение има и разликата във възрастта, както и различният 
стандарт, различните места на живеене (в началото). Но при свои-
те пътувания зад граница Андрей Стоянов има срещи и с Панчо 
Владигеров (вероятно в Берлин). Двамата са силно впечатлени 
един от друг – всеки по свой начин. Започват кореспонденция 
помежду си, от която има останали следи в архивите на Андрей 
Стоянов (това, върху което градя изводите си в този доклад). В 
своите текстове Стоянов споменава, че е една от причините Пан-
чо Владигеров да се върне в България, да има своето място като 
преподавател в музикалната академия. Вероятно той е искал да 
помогне и на композитора, но и на България с тази ярка личност.7 

7 За това говори и Евгени Павлов Клостерман „На варненските тържества 
1932 година Андрей Стоянов го е питал защо не се завърне в родината си“.
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[Клостерман 2000, с. 111]
Цитираните от мен три кореспонденции на Панчо Владигеров 

до Андрей Стоянов (две картички и едно писмо) са доказателство 
за професионалната комуникация между тях, която вероятно е 
причина за установяването на Владигеров в България и заемането 
от него на професорско място в Музикалната академия в София. 
От писмата на Панчо личи уважението към Андрей Стоянов и ви-
сокото му мнение за него: „Обръщам се към Вас, защото ми зада-
дохте пръв тоя въпрос, пък и защото много Ви ценя и считам за 
един от малкото високо издигнати хора в България, които не са 
засегнали интригантството и завистта, тъй разпространени в 
нашата страна.“8 [Стоянов 1999, с. 164] 

Панчо Владигеров вероятно има контакти с Андрей Стоянов 
по време на Музикалните тържества във Варна: първите музикал-
ни тържества още през 1926-а година, където Панчо Владигеров 
дирижира, а Андрей Стоянов се представя като концертиращ пи-
анист в друг концерт [Клостерман 2000, с. 101], както и през 1929, 
където се изпълняват негови произведения (на Панчо), и той дири-
жира Академичния симфоничен оркестър, свири с Любен Влади-
геров свои произведения: 25.07.-01.08.1929 – Четвърти музикални 
тържества. В тази година той се годява с Катя (Екатерина) Жеко-
ва (пианистка, дъщеря на първата му учителка в Шумен, бел. мои 
М.Ш.). [Клостерман 2000, с. 106]

Освен това бихме могли да се досетим и за еднаквите им инте-
реси, както и нужди от обща културна среда в България (писмото 
на Панчо до Стоянов, с искане за среща с Николай Лилиев.)9 [Стоя-
нов 1999, с. 162] Друг интересен факт, прозиращ от кореспонденци-
ята между двамата е, че, независимо от яркостта и композиторска-
та пристрастеност на Владигеров в този период (най-плодоносното 
му и силно време за работа – написани са най-ярките му произве-
дения), Панчо е впечатлен от есеистиката на Андрей Стоянов. И 
дори да я е споменал с известно снизхождение (Вашата книжка 

8 Писмо от Панчо Владигеров до Андрей Стоянов (03.11.1931, Берлин) 
 НАБАН, ф187 к. оп. І, а. е. 279, л. 2. Оригинал. Ръкопис. 
9 Пощенска картичка от Панчо Владигеров до Андрей Стоянов (Шумен 

22.09.1929) НАБАН, ф187 к. оп. І, а. е. 279, л. 1. Оригинал. Ръкопис. 
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„Творческият идеализъм“ прочетох с голямо удоволствие.), то личи 
отношението му (удоволствие) към писаното от Стоянов.

От второто писмо на Панчо Владигеров до Андрей Стоянов 
можем да направим и извод за мнението на композитора към бъл-
гарската действителност тогава (а защо не и днес, за жалост нашата 
народопсихология не се е променила): „Моля Ви също така това 
да остане само между нас, защото познавате нравите в България, 
особено в музикалния свят…“ както и напълно ясното му мнение 
по това, че наистина до този момент той е живял в меката на кул-
турата в Европа – Берлин: „интелектуалният живот, който имам 
тук, никога не ще намеря в България. Вие сам знаете преимущест-
вата на една високо културно издигната, особено в музикално от-
ношение, страна.“ Вероятно тогава наистина бързо се е промени-
ла политическата среда в Германия, отразила се особено много на 
чужденците, както и на евреите.

Друг интересен момент, който дава много ясна представа за 
характера и начина на действие на Панчо Владигеров, са думи-
те му: „… а пък второ, това е един проект, който ще се изпълни 
само тогава, когато обстоятелствата ме принудят, и ако, както 
Ви писах по-горе, получа една добра служба, която би ми достойно 
подобавала.“ Той е директен, с изисквания, знаещ своята цена! Тво-
рец, но и мениджър на себе си – умее да се продава добре. И средата 
в България тогава е различна. Държавата е предоставяла възмож-
ности на своите интелектуалци, достатъчни, за да остават (връщат) 
в родината си и да творят и я прославят.

Знаем, че по предложение на директора на Държавна музи-
кална академия (тогава) и нейния Академичен съвет Панчо Вла-
дигеров е назначен с указ № 185 от 23.10.1932 на Министерството 
на народното просвещение за извънреден професор по пиано, 
свободна композиция и камерна музика. [Клостерман 2000, с. 113] 
По това време в академията има само 4 длъжности – извънреден и 
редовен професор, редовен преподавател и волнонаемен гимназиа-
лен учител (нередовен преподавател). Заради известността на Вла-
дигеров и поради неговия ранг на композитор и пианист се прави 
изключение и е назначен направо за професор без конкурс и стаж, 
който се изисква принципно.

1. МИЛЕНА ШУШУЛОВА-ПАВЛОВА
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Друга връзка на Андрей Стоянов с Панчо Владигеров е еди-
номислието им при учредяването на 21 януари 1933 година на дру-
жеството „Съвременна музика“ (първопричина за днешния Съюз 
на българските композитори) заедно с Асен Димитров, Димитър 
Ненов, Любомир Пипков, Петко Стайнов, Веселин Стоянов и Цан-
ко Цанков. В Протокола личи, че председател на учредителното 
събрание е бил Андрей Стоянов и са избрани за Председател на 
сформираното дружество – Петко Стайнов, заместник Председа-
тел Панчо Владигеров и за секретар-касиер Димитър Ненов. [Клос-
терман 2000, с. 116]

По това време се знае, че Панчо Владигеров и Андрей Стоя-
нов работят в една и съща стая (по различно време) в Академия-
та – стая № 6 на първия етаж на ул. „Будапеща“, където тя е тогава. 
Познават се добре, отношенията им са колегиални, но към края на 
същата учебна година (1932-1933) има един малък конфликт между 
тях: „След като изтича договорът на Владигеров, Академичният 
съвет се събира, за да вземе решение по преназначаването му. Пред-
седател е професорът по теоретични дисциплини композиторът 
Никола Атанасов, избран междувременно за директор на академи-
ята, членове са редовните и извънредни професори: Андрей Стоя-
нов, Панка Пелишек и Хенрих Визнер – по пиано, Тодор Торчанов, 
Никола Абаджиев и Саша Попов – по цигулка, Иван Вульпе и Хрис-
тина Морфова – по пеене и др. Съветът решава Владигеров да бъде 
преназначен за извънреден професор по същите три дисциплини. 
Но Андрей Стоянов остава на „особено мнение“: Владигеров да пре-
подава композиция и камерна музика, но не и пиано, тъй като не 
е концертирал с произведения на великите майстори, а е познат 
като изпълнител предимно на собствените си композиции, опи-
тът му на педагог не е голям и въобще той няма особени заслуги, 
за да бъде назначен извън установения ред по закона, с конкурс и 
степенуване.“ [Клостерман 2000, с. 115] Независимо от тези преч-
ки, Академичният съвет единодушно (без А. Стоянов, вероятно 
заради неговата абсолютна принципност!) преизбира Владигеров 
и министерството го преназначава, като той до 30.06.1940 е извън-
реден професор на договор в Академията, а след това е повишен в 
редовен професор по същите предмети.

АНДРЕЙ СТОЯНОВ И ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ В НАЧАЛОТО НА ХХ ВЕК...
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Андрей Стоянов е писал и рецензии за изпълнения на пиеси 
на Панчо Владигеров: „… По-изискано изпълнение на „Есенна еле-
гия“ едва ли е слушано друг път в София…“10 [Клостерман 2000, 
с. 135]

От третото писмо (картичка), което е написано доста по-къс-
но (1944), Панчо Владигеров вече от няколко години е в България, 
композирал е тук някои от своите най-мащабни произведения 
(операта „Цар Калоян“ – 1936, балета „Легенда за езерото“ – 1946, 
симфония № 1 – 1939 и т.н.), преподава в Академията и е устано-
вен, личи, че взаимоотношенията между двамата са по-близки – те 
вероятно почиват (в Искрец) по едно и също време, контактуват, 
разговарят, обменят мисли и идеи: „Ще се радвам много да се видим. 
Няма ли да се наканите да дойдете насам тоя месец? … Ще ми бъде 
много приятно, ако заедно заминем за Искрец.“

Интересен момент е да се опитваме да възстановим после-
дователността на едни отношения, които са изтрити от години-
те… И Андрей Стоянов, и Панчо Владигеров са достатъчно големи 
личности в българската култура – основоположник на клавирната 
теория у нас и ярък композиторски талант оставил Владигеров-
ска линия в музиката ни. Нямам претенции за изчерпателност на 
проблематиката. Вероятно това може да направи някой по-късно, 
защото темата е интересна и неизследвана достатъчно. Техните 
контакти от началото и средата на ХХ век биха могли да допълнят 
образа за тях в музикалната ни култура.

Обичам музиката на Панчо Владигеров. Свирила съм я с удо-
волствие и плам. Неговата емоционалност, романтичност, цвят и 
позитивна експресия винаги са ме обгръщали и инспирирали да 
искам да я слушам и свиря. Тя трябва да се представя непрекъсна-
то пред българската и небългарска аудитория.

Чета Андрей Стоянов, особено някои от неговите есета (всич-
ки знаем достатъчно добре теоретичните му клавирни трудове) и, 
независимо от някои философско неприемливи за мен днес негови 
твърдения, съм винаги впечатлена от ерудицията, от мащабите на 

10 Вестник „Зора“ от 4.02.1937 година за концерта на Паул Баумгартнер в 
София. 
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интелекта, от чистотата на морала и желанието да се промени въз-
питанието и бъдещето на младите и на хората.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Пощенска картичка от Панчо Владигеров  
до Андрей Стоянов (Шумен 22.09.1929)

Любезний Господин Стоянов!
Искам да Ви съобщя, че пристигам в София четвъртък на 

26/т.м. сутринта. Ако Ви е възможно, оставете една бележка в 
Ресторанта на Славянска беседа, къде и кога ще мога да Ви видя. 
Бъдете тъй добър и кажете на Николай Лилиев, че искам обезател-
но да го видя. Вашата книжка „Творческият идеализъм“ прочетох с 
голямо удоволствие.

С поздрав
Ваш Панчо Владигеров

НАБАН, ф187 к. оп. І, а. е. 279, л. 1.  
Оригинал. Ръкопис. [Стоянов 1999, с. 162]

Писмо от Панчо Владигеров до Андрей Стоянов  
(03.11.1931, Берлин)

Драги Господин Стоянов,
Отдавна се каня да Ви пиша, но ми попречи болест – имах сух 

плеврит и бях две седмици на легло – едва преди две седмици можах 
да изляза. Времето тук есента е ужасно и много лесно се настива.

Как сте Вие със здравето? Какво ново има в България – в музи-
калния живот?

Ако си спомняте, през лятото във Варна Вие ме изпитахте 
как бих погледнал на една добра служба в България, на което аз от-
говорих отрицателно.

И сега съм на това мнение, на което бях и преди – че инте-
лектуалният живот, който имам тук, никога не ще намеря в Бъл-

АНДРЕЙ СТОЯНОВ И ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ В НАЧАЛОТО НА ХХ ВЕК...
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гария. Вие сам знаете преимуществата на една високо културно 
издигната, особено в музикално отношение, страна.

Но времената се променят; навсякъде по целия свят е също-
то – намаляване на парите, съкращаване на служби, пренебрегване 
на чужденците, чието съществуване става почти невъзможно.

Обръщам се към Вас, защото ми зададохте пръв тоя въпрос, 
пък и защото много Ви ценя и считам за един от малкото високо 
издигнати хора в България, които не са засегнали интригантство-
то и завистта, тъй разпространени в нашата страна.

И тъй, обръщам се към Вас, за да искам един вид Вашето мне-
ние – какво бихте казали за моето идване в България – разбира се, 
само в случай, че ще получа една добра служба. Ще Ви бъда много 
благодарен, ако ми отговорите на тоя въпрос, и ако смятате, че 
трябва да правя постъпки, то моля, пишете пред кого и после, как-
ви служби са вакантни, които биха могли да ме интересуват. Ще 
Ви бъда много благодарен.

Моля Ви също така това да остане само между нас, защото 
познавате нравите в България, особено в музикалния свят, а пък 
второ, това е един проект, който ще се изпълни само тогава, кога-
то обстоятелствата ме принудят, и ако, както Ви писах по-горе, 
получа една добра служба, която би ми достойно подобавала.

Бъдете тъй добър и ми отговорете – ще Ви бъда много призна-
телен.

С най-сърдечни поздрави
Ваш Панчо Владигеров

НАБАН, ф187 к. оп. І, а. е. 279, л. 2.  
Оригинал. Ръкопис. [Стоянов 1999, пак там, с. 164]

Пощенска картичка от Панчо Владигеров  
до Андрей Стоянов в село Осмар

(19.V.1944, Преслав)
Любезни г. Стоянов,
Картичката Ви получих в Шумен, където бях вчера. Благодаря 

Ви много за сведението, което ми давате, но аз разписка за 300 лв. 
отдавна съм изпратил на Славка. Впрочем сега писах и на нея.

1. МИЛЕНА ШУШУЛОВА-ПАВЛОВА
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Ще се радвам много да се видим. Няма ли да се наканите да 
дойдете насам тоя месец?

Другия месец смятам да прекарам в Шумен, разбира се, ако е 
спокойно. Ще ми бъде много приятно, ако заедно заминем за Искрец. 
Пишете ми искате ли от Шумен да тръгнем на 17.VІ. в 5 ч. след 
обед с пътнишкия влак? Какви са въобще плановете Ви? Ще се рад-
вам много да ми се обадите. Най-сърдечни поздрави от жена ми и 
мен.

Ваш Панчо Владигеров
НАБАН, ф187 к. оп. І, а. е. 279, л. 4. Оригинал.  

Ръкопис [Стоянов 1999, пак там, с. 185]
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СИМО ЛАЗАРОВ И НЕГОВИЯТ ТЕМБРОВ 
ПРОЧИТ НА „САРАБАНДА“ ИЗ „КЛАСИЧНО 
И РОМАНТИЧНО“ НА ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ

РОСИЦА БЕЧЕВА1

SIMO LAZAROV AND HIS TIMBRAL READING OF 
„SABRABANDЕ“ FROM „CLASSICAL AND ROMANTIC“  

BY PANCHO VLADIGEROV

ROSITSA BECHEVA2

Резюме: Темата се фокусира върху електронната транскри-
пция на Симо Лазаров на „Сарабанда” из „Класично и роман-
тично” на Панчо Владигеров, осветлявайки особеностите в 
този съвременен прочит на творбата. Анализирани са идеи-
те за саунд дизайн и концепцията за темброва драматургия, 
възможностите на тембъра като средство за създаване на 
нова асоциативност по отношение звуковата тъкан и звуко-
вото движение в творбата, възможностите на оркестрация-
та – създадена със средствата на електронната и компютър-
ната музика – за интерполация на нова музикална образност.
Ключови думи: електронна транскрипция, многопластова 
пространственна композиция, темброво пространство.

Abstract: The topic focuses on Simo Lazarov`s electronic tran-
scription of „Sababanda“ from „Classical and Romantic“ by Pan-

1 Главен асистент, д-р Росица Димитрова Бечева, Департамент „Музика”, 
Нов български университет – София (е-mail: rbecheva@nbu.bg)

2 Senior Assist., Rositsa Dimitrova Becheva, Ph.D., Department of Music, New 
Bulgarian University – Sofia (е mail: rbecheva@nbu.bg)

2 
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cho Vladigerov, highlighting the peculiarities of this modern 
reading of the work. It analyses the ideas of sound design and 
the concept of timbral dramaturgy, the possibilities of timbre as a 
means of creating new associativity in relation to the sound can-
vas and the sound movement in the work, the capabilities of the 
orchestration – created by the means of electronic and computer 
music – for the interpolation of new musical imagery.
Keywords: electronic transcription, multi-layered spatial compo-
sition, timbre space.

Животът и творчеството на Панчо Владигеров – един от 
най-ярките представители на българската музикална култура, кой-
то със своите постижения на композитор извежда българската му-
зика на световно равнище, са обект на многобройни изследвания 
през годините. В тази връзка следва да бъде споменато името на 
един от основните изследователи на Владигеровото творчество – 
Евгени Павлов Клостерман и неговата монография за композито-
ра, в която четем следното:

„Панчо Владигеров (1899-1978) влиза в историята на нацио-
налната композиторска школа скоро след нейното зараждане и има 
заслугата на основоположника и първомайстора. Неговият гений 
и гигантските мащаби на делото му дадоха на българската музи-
ка това, с което големите музикални нации отдавна се гордееха...
Ярка националност и художествено съвършенство отличават мно-
го произведения от всички периоди на неговото жанрово богато 
творчество, достигнало до 70 крупни опуса: операта „Цар Каро-
ян“, балета „Легенда за езерото“, концертите за пиано и за цигулка, 
симфониите, сюитите и пиесите за симфоничен, струнен и каме-
рен оркестър, многобройните пиеси за пиано, за цигулка и други 
инструменти, соловите и хоровите песни, театралната музика. Ес-
тетическата значимост на творенията му е неотделима от забеле-
жителното технико-композиционно майсторство, с което са напи-
сани. Много от тях, в които е постигнато абсолютно единство меж-
ду съдържание и форма, историческото време утвърди в златния 
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фонд на националната музикална класика.“ [Клостерман 2000, с. 5]
Известно е, че композиторът Владигеров, който развива и пе-

дагогическа и диригентска дейност, е забележителен пианист – ин-
струменталист, импровизатор, солист на клавирните си концерти, 
с разпознаваем пианистичен почерк, с активна концертна дейност. 
Блестящ оркестратор – в чиито творби се откриват типичните за 
стила му: яркост, пълнозвучие, богатство на хармонията, виртуоз-
ност, Владигеров владее широк кръг от жанрови средства. Оркес-
тровото майсторство проличава и в създадените от композитора 
оркестрови транскрипции на негови авторски творби – чрез които 
творбите получават ново художествено измерение. Например: Рап-
содия „Вардар” за цигулка и пиано, Оpus 16 (1922) [Опуси – Панчо 
Владигеров] – една от неговите най-популярни творби не само у 
нас, но и в чужбина, е известна и със своята оркестрова транскри-
пция. Владигеров създава и клавирни транскрипции на собствени 
оркестрови творби, както и други транскрипции на собствени про-
изведения: за цигулка и пиано, виола и пиано, флейта и пиано и др.

Известно е, че клавирната музика заема централно място в 
творчеството на Панчо Владигеров. Любими творби в репертоара 
на концертиращите пианисти днес са: трите пиеси за пиано оп. 15 
(1922) – „Прелюд”, „Есенна елегия”, „Хумореска”, циклите „Класич-
но и романтично”, оп. 24 (1931), миниатюри „Шумен”, оп. 29 (1934), 
Сонатина кончертанте, оп. 28 (1934) и др. 

През 2019 година в музикалния живот на България бяха про-
ведени редица събития, свързани с отбелязването на 120 години от 
рождението на Панчо Владигеров. 

През 2019 година Нов български университет организира 
Майсторски клас на проф. Сузана Клинчарова (почетен профе-
сор на НБУ и преподавател в Консерваторията в Париж) „Ар-
фата – извор на вдъхновение“ VIII „Космично и романтично“. 
[НБУ, 2019] Изданието на майсторския клас е осъществено в тяс-
но сътрудничество с Учебно-практически и изследователски цен-
тър за компютърно музициране и компютърна звукообработка 
„Станислав Станчев-Стенли“ (чийто административен директор 
е проф. д-р Симо Лазаров, почетен професор на НБУ) и департа-
ментите „Изящни изкуства“ и „Музика“ на НБУ. Майсторският 
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клас завършва с два финални концерта, първият от които се про-
вежда на 23.03.2019 г., 15:00 ч., Университетски театър на Нов бъл-
гарски университет, а вторият – на 24.05.2019 г., 17:00 ч., Камерна 
зала „България“. Творческият екип за реализиране на концертите 
включва: проф. Сузана Клинчарова, почетен професор на НБУ, 
проф. д-р Симо Лазаров, почетен професор на НБУ, проф. д-р Ми-
лена Шушулова, проф. Людмил Христов, доц. д-р Георги Арнаудов, 
доц. Елена Иванова, д-р Кохар Андонян, д-р Росица Бечева, Ралица 
Русева, Петър Петров и Мартин Стоянов.

В анонса за събитието е упоменато следното: „Емблематични 
пиеси от арфовия репертоар от края на IX и ХХ век са разработе-
ни първоначално за арфов квинтет, в който се редуват 16 арфисти. 
Професор Клинчарова поставя поредното предизвикателство пред 
себе си и участниците в своя майсторски клас чрез задачата за ин-
терпретация на класическите музикални концепции в съчетание 
с електроакустични елементи, обединени в един синкретичен по 
своя характер концерт.” [НБУ, 2019] В програмата – творби на Мар-
сел Турние и Панчо Владигеров.

Вече бе казано, че реализацията на посочените по-горе финал-
ни концерти е със специалното участие на проф. д-р Симо Лаза-
ров – почетен професор на НБУ. Името на Симо Лазаров отдавна се 
е превърнало в емблема на електронната и компютърната музика в 
България. От гледна точка на историческото присъствие в полето 
на българската музика, творчеството на Симо Лазаров носи идеите 
за художествена промяна, обновление на музикалния език чрез об-
ръщането към електронното звукоизвличане.

В контекста на темата на настоящия доклад: „Симо Лазаров и 
неговият тембров прочит на „Сарабанда“ из „Класично и роман-
тично“ на Панчо Владигеров“, във връзка с проследяването на ета-
пите на зараждане и реализация на идеята, следва да се отбележи, 
че Симо Лазаров решава да създаде нова темброва реализация на 
пиесата на Владигеров, именно с идеята да бъде изпълнена като 
заключителна пиеса на двата финални концерта на майсторския 
клас на Сузана Клинчарова. 

Първият „прочит” на композитора Симо Лазаров на „Сара-
банда“, е във вариант с електроакустично звучене – за 5 арфи и 
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електроника – представен „на живо” на: 23.03.2019 г. и 24.05.2019 г., 
с участието и на Симо Лазаров в ролята на изпълнител.3 

Впоследствие идеята се разгръща – вторият „прочит” на 
композитора на творбата на Владигеров, е електронна транскри-
пция – вариант изцяло с електронно звукоизвличане, с финална ре-
ализация в софтуерна среда. Освен своята концертна реализация, 
през юни 2019 г., от автора на доклада, тази електронна транскри-
пция е представена на вниманието на участниците в конференци-
ята организирана от Департамент „Музика”, НБУ – „Млад научен 
форум за музика и танц 2019”. 

Какво е смисловото значение на понятието „транскрипция”? 
Това е въпрос, който е коментиран от различни изследователи 

на композиторско творчество (но поради ограничения обем, до-
кладът не си поставя за цел цялостното терминологично изясня-
ване).

В своето изследване със заглавие: „Композиционни и интер-
претаторски решения в Транскрипции за две пиана на осем ръце 
на Три симфонични творби от български композитори”, пианис-
тът и композитор Красимир Тасков споделя следното:

„Етимологически наименованието Транскрипция произлиза 
от латинската дума transcriptio, означаваща „пренаписване“. Пре-
несено в музиката това понятие придобива смисъл на подреждане, 
обработка на музикално произведение със самостойна художест-
вена стойност – преработка на музикална творба, обикновено за 
различен изпълнителски състав от този на оригинала. ... Същест-
вуват два вида транскрипция: адаптация на произведение за друг 
инструмент (например, клавирна творба към вокална, цигулко-
ва, оркестрова композиция, или вокална, цигулкова, оркестрова 
към транскрипция за пиано) или промяна в оригиналния текст 
(за по-голямо удобство или повишена виртуозност) на представя-
не.” [Тасков, с. 1] Транскрипцията има дълга история, датираща с 
аранжименти на песни и танци за различни инструменти още през 
16-17 век. Развитието на същинската транскрипция започва през 

3 В ролята на изпълнител – участник в реализацията на концертите е и ав-
торът на настоящия доклад.
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18 век.” [Тасков, с. 2] 
Навлизането на електрониката в музиката променя начина 

на правене, изпълнение и представяне на музика. През 1968 г. из-
лиза албумът на Уенди Карлос (Wendy Carlos) „Switched-On Bach“ 
[Switched-Оn Bach], включващ електронни транскрипции на музи-
ка на Бах, в които са използвани възможностите на Moog синтеза-
торите. В годините след появата на албума „Switched-On Bach“ са 
създадени много електронни преработки на традиционна и попу-
лярна музика. През 1974 г. излиза албумът „Snowflakes Are Dancing: 
Electronic Performments of Tobus Panetings на Debussy” на Исао То-
мита (Isao Tomita) [Bauer, 2020] – японски музикант и композитор, 
смятан за баща на японската електронна музика, с електронни пре-
работки на музика на Дебюси, който не е загубил своята актуал-
ност и до наши дни. 

Вече бе казано, че композиторът Панчо Владигеров създава 
многобройни транскрипции на собствени произведения. В кон-
текста на темата на настоящия доклад и казаното е изброяването 
по-долу на създадените през годините от Владигеров транскри-
пции на клавирния цикъл „Класично и романтично” [Камерна му-
зика – Панчо Владигеров]:

- Транскрипция за цигулка на „Класично и романтично”, 
опус 24 (1955)

- Транскрипция за флейта на „Класично и романтично”, опус 
24 (1955)

- Транскрипция за обой на „Страница от албум” из опус 24 
№ 6

(Транскрипции за тромпет на „Класично и романтично”, опус 24 – 
на оригиналния цикъл пиеси е създадена през 1992 г. от Алексан-
дър Владигеров – син на Панчо Владигеров. През 1992 г. Алексан-
дър Владигеров създава транскрипция на „Класично и романтич-
но”, опус 24 – оркестрация за камерен или струнен оркестър.)

Този творчески подход – различни варианти на представяне 
на един и същ авторски тематичен материал във времето, се на-
блюдава и при Симо Лазаров. В композиционната му система това 
е свързано от една страна с идеята за разширяване на комуника-
тивните свойства на музиката, а от друга – на спектъра на емоцио-
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нално въздействие. През годините Симо Лазаров създава различни 
транскрипции не само на свои авторски творби, но и на творби от 
други композитори (пренасяйки темата в по-широкия контекст на 
световната електронна музика, може да бъде направен паралел с 
други водещи творци работещи в областта на електронната и ком-
пютърната музика – визирам Исао Томита). Нека си припомним 
концертното представяне на оркестровата сюита „Планетите” на 
Густав Холст, осъществено със саунд дизайна и светлинната пар-
титура на Симо Лазаров и с неговото лично участие в ролята на 
изпълнител – състояло се на 10 април 2014 г. в зала България, осъ-
ществено от Софийска филхармония с диригент Мартин Панте-
леев, Националния филхармоничен хор Светослав Обретенов с ди-
ригент Илия Михайлов4. Впоследствие Симо Лазаров изготвя нов 
аранжимент на творбата, представен в концертно изпълнение на 
живо през 2015 г., в Университетски театър на НБУ, на откриването 
на Форум-фестивал Вселената на компютърната музика 2015 – с 
участието на Симо Лазаров, Юли Анков, Росица Бечева, Розалина 
Касабова и Белчо Христов5. 

По отношение спецификата на клавирните цикли на Панчо 
Владигеров, в изданието от 1986 г. със заглавие: „Музикална лите-
ратура II ч.” с автор проф. Елена Стоянова, може да бъде прочетено 
следното: 

„Много от произведенията на Владигеров имат програмни за-
главия, отличават се с подчертани жанрови връзки. Композиторът 
приспособява към своите виждания редица традиционни жанро-
ве. Но в свободно построените му клавирни цикли ясно е изразено 
предпочитанието към сюитността.” [Стоянова 1986, с. 179]

В цикъла за пиано „Класично и романтично” (състоящ се от 
пиесите: Ригодон, Сарабанда, Куранта, Менует, Северна песен, 
Страници от албум, Малък марш), асоциативността е „заложена” в 
заглавията на пиесите (някои от които създават пряка асоциация с 
частите на старинната сюита). 

В основата на създадената от Симо Лазаров темброва реали-

4 Вж. [Бечева 2018, с. 247]
5 Вж. [Бечева 2018, с. 259]
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зация на „Сарабанда” из „Класично и романтично” – на базата на 
електронното звукоизвличане, е идеята за постигане на образно 
внушение чрез създаване на специфично „тембрално простран-
ство”. 

В контекста на композиторското творчество на Симо Лазаров 
„идеята за темброво пространство” е водеща, тембърът е най-ва-
жният аспект на композиторското себеизразяване. 

Следва да се има предвид, че възможностите, които елек-
тронните технологии създадоха за преорганизиране на звуковата 
вселена, откриха нови семантични полета. В своите изследвания 
свързани със синтетичния електронен звук и тембър: „Perceptual 
and Physical Aspects of Musical Sounds”(„Перцептивни и физически 
аспекти на музикалните звуци”) [Jensen, 2011] и „Тhe timbre model“ 
(„Тембровият модел”) [Jensen, 2002], Кристофър Йенсен (Kristoffer 
Jensen) разглежда смисловия обхват и значението на понятието 
„темброви модел“, проблемите на тембровото възприятие, коре-
лацията темброви модел (timbre model) – възприятие за тембър. 
Изследванията показват, че (по Кристофър Йенсен) тембърът 
има многоизмерни качества.Усещането за тембър се създава от 
качества като височина, продължителност на звука, интензитет. 
Структурирането на тембровите модели, резултатите от анализа 
на атрибутите на тембъра, на параметрите, които управляват по-
ведението на модела, намира приложение в контекста на синтеза 
(synthesis), ре-синтеза, синтез в реално време (realtime synthesis), 
морфинга и звуковите манипулации, контрола и виртуализация-
та на инструменти. Процесът на анализ на музика е свързан с уме-
нието за сегментация на звуковия поток на по-малки единици. За 
слушателите – любители на музиката, анализът, оценката и разби-
рането за аспектите (атрибутите) на тембъра в повечето случаи са 
свързани с интуитивно възприемане на качеството и цвета на зву-
ка, но професионалната работа по създаването и програмирането 
на темброви модели е свързана с научноизследователска дейност, 
касаеща тембровото възприятие, методите и средствата за създа-
ване на тембри с определени качества, резултатите от физическото 
моделиране на различни тембри, психо-акустични изследвания, с 
познания по отношение на акустичните особености на звука, син-
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тез на звук и методи за звуков синтез, звукообработка, проблеми на 
възприятието, познания в различни области: компютърни науки 
(компютърно моделиране на темброви модели), акустика, инфор-
матика.

Тембралното майсторство на композитора Симо Лазаров, 
умението за управление и моделиране на електронния звук, се от-
криват при изграждането на тембровата драматургия на електрон-
ната транскрипция на „Сарабанда”.

В тембровата реализация на Симо Лазаров фактурата на кла-
вирния оригинал е съзнателно изцяло запазена. В електронната 
оркестрация многоплановостта в изграждането на тембровото 
пространство е търсена и постигната чрез идеята за „цвят” на 
ансамбъла – в изграждането на звуковата картина са използвани 
синтезаторни саунди, разнообразни текстури, вследствие наслаг-
ването на които се оформя представата за многопластова звукова 
тъкан, в която пространствеността е търсена по отношение на раз-
личните панорамни планове в отделните гласове. Сгъстяването и 
разреждането на плътността е постигнато от друга страна и чрез 
„игра” с интервалите (предвид техния фонизъм, акустични свой-
ства) – напластявания (удвоявания в унисон, в октава, „разгръща-
не” на пространството през октава). В този подход на оркестратора 
Симо Лазаров намират отражение концепциите за звука в сонор-
ната музика от втората половина на ХХ век. 

Усещането за симфонично звучене е постигнато чрез употре-
ба възможностите на синтетичен симфоничен оркестър (тембрите 
на синтетична цигулка, синтетичен щрайх, са с основно значение 
при постигането на цялостната звучност и определено образно 
внушение). 

Симо Лазаров успява да създаде усещане за промяна във фра-
зировката, чрез употребата на различна артикулация (различни 
щрихи) за всеки един от тембрите участващи в изграждането на 
„общия” layer (пласт). Решението за запазване на фактурното изло-
жение на оригинала, употребата на стройна ритмичност не е слу-
чайно – може да се предположи, че в него е въплътена идеята за 
постигане на хорално звучене, химнов характер, а в избора на тем-
бър на орган – при провеждане на основния тематичен материал, 
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намира отражение идеята за универсума, непрехода, за създаване-
то на специфична звукова атмосфера, по-различно художествено 
пространство.

Майсторството в оркестрацията при изграждането на зву-
ковата картина на многопластовата пространствена композиция 
проличава и при звукообработката: фината игра с динамиката, 
спектралната плътност, умелото използване на разнообразни елек-
тронни ефекти (разновидности на reverb, delay, chorus и др.) 

В заключение бих искала да отбележа, че чрез емоционал-
но-образното внушение на електронната транскрипция на „Сара-
банда”, Симо Лазаров успява да създаде мост между традиция и 
съвременност.
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Резюме: Текстът е посветен на проблемите на музикалнопе-
дагогическата практика в българското училище в периода 
непосредствено след Освобождението. Представени са пър-
вите български учебници по музика и сборници с детски и 
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училищни песни, които функционират в условията на интен-
зивно развиващите се по това време българско образование 
и музикална култура. Коментирани са и въпроси, свързани с 
подготовката на учителите и репертоара на българското учи-
лище, както и с качествата и особеностите на сборниците с 
детски и училищни песни, ползвани в образователната прак-
тика в самия край на XIX в.
Ключови думи: музикално образование, учебник по музика, 
детски и училищни песни.

Abstract: The text is devoted to the musical-pedagogical practice 
in the Bulgarian school in the period immediately after the Lib-
eration. The first Bulgarian textbooks on music and collections of 
children‘s and school songs are presented, used in the conditions 
of the intensely developing Bulgarian education and musical cul-
ture at that time. The report also discusses the problem of teach-
er training and the repertoire of the Bulgarian school, as well as 
the qualities and peculiarities of the collections of children‘s and 
school songs used in the educational practice at the very end of 
the 19th century.
Keywords: music education, textbook on music, children‘s and 
school songs.

Какви помагала по музика се използват в практиката на бъл-
гарското училище в края на XIX век? Какви са първите учебници 
и сборници с детски и училищни песни, издадени непосредствено 
след Освобождението и как функционират те в условията на ин-
тензивно развиващите се по това време българско образование и 
музикална култура?

Всъщност първото издание с функции на учебник, за което 
има данни към момента – „Правила за пение и священны песни с 
напевите им“ – датира още от 1866. То е от неизвестен автор; от-
печатано е в книгопечатницата на А. Манасиян и съдружници в 
Цариград и най-вероятно се разпространява в подкрепа на идея-
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та за Уния с римокатолическата църква [Динев 1956, с. 53-54]. Сред 
най-ранните образци са и два сборника с училищни песни, публи-
кувани през 80-те години на XIX век: 20 училищни песни. На ноти 
за народните училища на 1, 2 и 4 гласа. Наредили и издали Ана-
стас А. Стоянов и Рачо М. Рачов. Русе: Хсило-Литография Дробняк 
[Стоянов и Рачов 1883]; Цифрени нотни упражнения и 30 училищ-
ни песни за учениците от народните училища. Наредил К. Ранков. 
Варна: Книгопродавницата на Божилов&Иванов [Ранков 1884].

Въпросът за това кой е първият учебник обаче не може лес-
но да получи еднозначен отговор. Съществуват някои сведения за 
ръкопис от Янко Мустаков (до 1881), който той „възнамерявал да 
изпрати за печат във Виена. След ранната му смърт този учебник 
попаднал у Георги Байданов, който го публикувал като свой“ [Ба-
ларева 1992, бел. под линия на с. 44]. Считам, че авторката на цити-
раното изследване не случайно помества двете твърдения именно 
в бележка под линия, доколкото техен основен източник са късни 
спомени на член на семейството [Мустаков 1941], без да се откри-
ват конкретни данни или описания на самия ръкопис. Агапия 
Баларева въвежда и по-ранен източник от 1929, в който открива-
ме следното по-премерено твърдение: „Подир смъртта на Муста-
ков, г. Байданов използвал всичките му трудове по нотното пение. 
Съвършенството си в тази специалност Байданов дължал, според 
показанията на съвременници, на Ян. С. Мустаков“ [Ганчев 1929, 
с. 126]. В някои нови публикации темата отново излиза на дневен 
ред. Така например в своя онлайн публикация Ралица Димитрова 
цитира буквално бележката на Агапия Баларева, но без източни-
ците ѝ и като част от основния текст, с което променя контекста 
и написаното губи своите основания [Димитрова 2013]. А в книга 
за Янко Мустаков авторката определя „със замах“ ръкописа като 
първия български учебник по музика и посвещава много редове на 
предполагаемото плагиатство на Георги Байданов [Ганчева, 2018]. 
Въпреки приведените библиографски и архивни данни обаче твър-
денията ѝ остават недоказани, изданието има публицистичен, а не 
документален характер, и въпросът за ръкописа на Мустаков отно-
во остава открит.

В „Енциклопедия на българската музикална култура“ Лиляна 

ЗА ПЪРВИТЕ БЪЛГАРСКИ УЧЕБНИЦИ ПО МУЗИКА ...



36

Витанова посочва като пръв учебник, използван в общообразова-
телното училище, „Ръководство за преподаване на нотно пеене“ от 
Атанас П. Колев и дава като година на отпечатването му 1883 [Ви-
танова 1967, с. 129]. След това обаче, в монографията „Музикалното 
възпитание в българското училище“ същото ръководство е дати-
рано от 1893 [Витанова и Гайтанджиев 1975, с. 66]. Моя справка във 
фондовете на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ 
потвърждава по-късната година, а най-ранното заглавие на същия 
автор, съхранявано там, датира от 1889: Учебник по нотното пеене. 
За II-й, III-й класове и по горни. Част I-ва с кратък музикален сло-
вар към първата част. Варна: Печатницата на Л. Нитче [Колев 1889].

Друго печатно издание, определяно и като първия учебник 
по музика, издаден на български език след 1878, е „Учебник по пе-
нието с теория и практика за употребление в средните и началните 
училища в Българско, ч. I „ от Йосиф Каломати. Идеята на автора е 
за произведение в три части (тома), но от тях реално е публикувана 
само част I, която на свой ред съдържа три дяла: „Теория”, „Упраж-
нения” и „Сбирка от български песни” [Каломати 1884]. Според из-
следователя на учебника Стефан Хърков, интересна подробност е, 
че част I има две паралелни издания от 1884, макар това да не е спе-
циално отбелязано на страниците му. Едното е отпечатано в Прага 
в печатницата на Алоис Р. Лауерман, а второто в Сливен – тогава 
все още в границите на Източна Румелия, в печатницата на в. „Бъл-
гарско знаме” [Хърков 2018, с. 301-302]. Направеното в заглавието 
уточнение „за употребление в средните и началните училища“ ви-
зира учебните заведения в Източна Румелия, а „в Българско” може 
да се приеме за косвено сведение, че изданието е разпространявано 
и на територията на Княжество България и Одринска Тракия. За-
пазени са обаче много малко екземпляри – един от тях се пази в 
архив на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, но 
не се заема, а друг се намира в библиотека „Зора“ в Сливен, – което 
говори за ограничен тираж и по-скоро локално значение.

Вероятно подобно влияние има и следното литографско из-
дание на Атанас Ив. Паунов от 1887, съхранявано в Националната 
библиотека без да се заема, което на свой ред е определяно в лите-
ратурата като „първия системен учебник по музика за прогимна-
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зиите“ [Петров, 1959, с. 255]: Учебник по нотното пение за II и III 
клас. Нареден според програмата на Първий учителски събор през 
1885, с всичките практически упражнения и песни, нужни за това. 
Русе: издава авторът [Паунов 1887]. 

Така достигаме до водещите заглавия от 90-те години, кои-
то се разпространяват вече на територията на цялата страна (след 
Съединението), преиздавани са многократно и оказват съществе-
но въздействие върху еволюцията на музикалнообразователните 
идеи на границата на двете столетия. Това са преди всичко учеб-
ниците на Георги Байданов и Карел Махан за различни образова-
телни степени и класове, сред които ще откроя следните заглавия:

− Кратък учебник по музиката за долните класове на гим-
назиите и горен курс на основните училища. Част 1-2. Пето изда-
ние. Пловдив: Печатница „Единство“ [Байданов 1897];

− Кратък учебник по пеене за средните мъжки и девиче-
ски училища. Клас I. Второ преработено издание. Пловдив: Книж. 
Н. П. Краварев [Махан 1898];

− Кратък учебник по пеене за средните мъжки и девически 
училища. Клас II. Второ преработено издание. Търново: Книж. 
Е. П. Христов [Махан 1902].

Най-ранният вариант на Байдановия учебник датира от 
1890 г. Започва с девиза „С музиката към сърцето, а със сърцето 
към отечеството“ и е посветен на Янко Мустаков „в знак на искрена 
признателност“. Значението му е безспорно, но формално се появя-
ва по-късно от съчиненията на Йосиф Каломати от 1884, на Атанас 
Ив. Паунов от 1887 г. и на Атанас П. Колев от 1889 г. Най-ранният 
вариант на Махан е отпечатан през 1895/96. 

Кои от изброените издания обаче са одобрени от Министер-
ството на народното просвещение? Според официално публи-
кувания през 1900 „Списък на учебниците, които се допускат за 
употреба в училищата в България (раздел XV „Пение и музика”)“, 
това са именно пособията на Байданов и Махан, две ръководства 
по нотно пеене от Рачо М. Рачов и един сборник с практически уп-
ражнения от Константин Тарасеевич [Списък 1900]. Интересно е, 
че са посочени цените им, които се движат между 0.80 и 2.50 лв. 
Издатели много често се оказват самите автори. Това е така и при 
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Байданов, и при Рачов, който впрочем издава и помагалото на Та-
расеевич. Учебниците на Махан са издадени от братя Кравареви и 
Никола П. Краварев. Седем от заглавията са публикувани в Пло-
вдив, едно в Русе и три – във Варна, като това е свързано по-скоро 
с разположението на печатните бази, отколкото с местата, където 
работят основните представители на българската музикалнопеда-
гогическа мисъл.

Един най-общ преглед разкрива, че много често изданията от 
края на века заимстват идеи от различни източници. Поради лип-
сата на предварително натрупване на представите, логично е, че 
първите автори се насочват към превод и компилиране на достъп-
ните им материали, които само в най-добрите примери се превръ-
щат в завършена система от музикалнообразователни възгледи, 
апробирани в личната им учителска практика. Дори Карел Махан 
посочва в ранния си учебник от 1895/96, че материалите не са него-
во собствено дело, а са написани „по д-р J. Plew“ [Витанова и Гай-
танджиев 1975, с. 66]!

Много внимателен във формулировките си е и Георги Байда-
нов. Ето какво отбелязва той в предговора към първото издание на 
„Кратък учебник по музиката” от 1890, публикуван заедно с други 
текстове (предисловия и откъси от рецензии) в началото на петото 
издание от 1897: „Благодарение на обстоятелството, че имах на раз-
положение съчиненията на някои от най-видните и модерни спи-
сатели по музиката и възползуван от многогодишната си практика 
по тази част, аз се постарах да доставя в учебника си в кратки и 
общи черти всичко, от което ученикът може да има нужда и всич-
ките точки, върху които трябва да се упражнява: теория, солфежи, 
диктовки, песни с думи и пр.” [Байданов 1897, с. IV]. Общо трите 
части на учебника са включени под номера 488, 489 и 490 в списъка 
на одобрените пособия от 1900, а фактът, че претърпява толкова 
много последователни издания, говори и сам по себе си за значи-
телното му разпространение и важното му значение за разгръща-
нето на музикалнообразователната практика в България в края на 
XIX век.

При написването му българският музикален педагог дейст-
вително съчетава идеи от най-новите съчинения в областта на те-
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орията, солфежа и музикалното образование, появили се съвсем 
наскоро, през втората половина на века. В бележка под линия са 
изброени следните източници: „Мармонтеля, Batiste, Ломакина, 
Зайцева, Галлера, Кашкина, Адолфа Бернарда Маркса, Казберюка, 
Рубеца и Claude Augé“. Количество на използваните издания и ин-
тегрирани подходи, както и фактът, че те произхождат от различ-
ни, действащи, утвърдени за времето си музикалнопедагогически 
школи, са наистина впечатляващи.

Но какви са отзивите за учебника на Байданов и как се оценя-
ва нивото му на информираност в областта на музикалната теория 
и образование от неговите съвременници? Като цяло мненията са 
положителни, а това че в работата си той се опира на много и то 
най-нови източници се приема като утвърдена за времето си прак-
тика. Така Алексей Шулговски посочва следното в отзив, който ав-
торът препечатва в началото на петото си издание от 1897 г.: „Имам 
на ръка 10 – 15 учебника на разни езици, но по добрия избор и 
методическо разпределение и изложение на материала, намирам 
Вашия за най-добър. Изпратил съм ласкава рецензия в Министер-
ството и между другото дадох мнение учебникът Ви да бъде въве-
ден във всичките училища в България” [Байданов 1897, с. XIV].

Учебникът на Байданов получава висока оценка и в малка 
дискусия по проблемите на музикалната практика, състояла се на 
страниците на сп. „Учител” през учебните 1895/96, 1896/97 и 1897/98 
учебна година.

Тя е провокирана от методически бележки за преподаването 
на музика във второ отделение и песента „Училище” по текст на 
Иван Вазов („Детенце хубаво, пиленце любаво”) [Пушкаров 1895-
96]. Песента, която авторът на бележките Ив. Пушкаров ползва 
като пример най-вероятно е взета от сборника на Стоян Бешков 
„24 песни за I-о и II-о отделения” [Бешков 1891, с. 19], макар че това 
не е изрично посочено. В текста се критикува качеството на пре-
подаване и се поставя въпроса за предварителната подготовка на 
учителя за учебния час по пеене, особено в първоначалните селски 
училища, където предметът системно се неглижира.

Вторият материал от дискусията, подписан с псевдонима С. 
Любомиров, също коментира незадоволителното състояние на 
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практиката, която анонимният автор обяснява както с пренебрег-
ването на значението и спецификата на предмета, така и с недоста-
тъчната подготовка за часа по пеене. Описаната картина се ползва 
отново от мрачните тонове, характерни и за коментарите на Пуш-
каров: „учениците – радостни, подскачат, пляскат, стискат си ръце-
те, смеят се, – готови да пеят весели песни – „Господине учителю, 
сега имаме Пение! Кажи ни някоя хубава песен!” се молят децата. 
А учителят, начумерен, като че ли кой знае каква тежка работа ще 
изпълнява, им казва: „Деца, пейте самички, за да ви видя, как ще 
пеете” или друга някоя причина представи, па току си излезе от 
клас (...) Така децата, оставени самички, макар и недоволни почват 
да пеят (...) Всичките деца се надуват, кряскат. Цялото отделение 
пламнало в дисонанс – цял кошер пчели и нищо повече” [Любоми-
ров 1896-97, с. 129-130]. Авторът продължава с обстойни разсъж-
дения за „пропуснатите ползи” и дори цитира девиза „Кряскането 
не е пение”, който всъщност представлява превод на надслова на 
известния учебник на Мармонтел „La première année de Musique” 
от 1886 – „Chanter n’est pas crier”.

Така логично се стига и до въпроса за учебните помагала и ре-
пертоара на основното училище, до нуждата от „добре нотираните 
песни, с които учителят ще запознава децата (...) Нашият учител си 
служи с излезлите до сега детски песни на ноти (курсив на авто-
ра, С. Л.). Но едно нещо се случва тука, когато такъв род „детски 
песни” са съставени от един не добър педагог. музикант и когато те 
не са минали през критика. Това нещо е че народният учител купу-
ва и тях. Такива песни са нотирани от подобен сорт хора, които из-
лизат главно или да добият слава, като автори на „произведения”, 
или да спечелят някоя и друга пара, та оставят даже и цената им 
по-скъпа” [Любомиров 1896-97, с. 132].

С. Любомиров специално представя някои от първите изда-
ния с детски песни, отпечатани у нас през 1895 г. Ето какво посочва 
той за сборника на Бешков: „Като първо и толкова необходимо за 
всеки учител произведение, макар и не критикувано, всеки тогава 
бързаше, както и да е, да си достави тези песни. Но, за жалост, от 
критиката, която претърпяха след една година от г. г. Манолов и 
Байданов, се узна, че между песните на г-н Бешков има и лоши. На-
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родният учител и лошите песни е учил и предавал на децата, щом 
не е имало кой да го осветли, че тяхното съдържание и мотив, по не 
са като за деца” [Любомиров 1896-97, с. 132].

По-нататък в своята статия С. Любомиров коментира и сбор-
ника „27 песни за забавачницата и отделенията” [Константинов 
1895]: „Песни с три диеза и три бемола, интервал септима, каквито 
са г-н Константиновите, мисля, че и учителят не може да ги пее, а 
камо ли дете от забавачницата (!?). Пък при това и сам авторът ги 
хвали в своя предговор, че са педагогично стъкмени (!). Тук мен не 
ми е целта да критикувам песните на г-н Константинов, а само да 
посоча факта, че той е един от онези автори у нас, които, за да могат 
си вземат поне разноските от своите не узрели произведения, ди-
рят различни средства за препоръчването им: или сами се крити-
куват зад гърба на някой псевдоним, или пък направо, като „през 
просото”, се хвалят в предговора, без да е претърпял трудеца им 
критика” [Любомиров 1896-97, с. 132].

Последните редове на С. Любомиров хвърлят любопитна нова 
светлина върху функционирането на първите български сбор-
ници с детски песни, публикувани в края на XIX в. и в известен 
смисъл обясняват защо много често изданията от периода – вклю-
чително безспорният по своите качества и авторитет учебник на 
Байданов – започват с множество отзиви, откъси от вестникарски 
рецензии и др. Неподготвен в музикално отношение, българският 
основен учител по това време явно се влияе при избора си на по-
магала и репертоар от цитирането на авторитети и от написаното 
в периодичния печат и затова авторите им се застраховат като по-
сочват ползваните от тях източници и като многократно препечат-
ват най-ласкавите положителни мнения за своите произведения.
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НЯКОИ АСПЕКТИ НА ПРЕПОДАВАНЕТО  
НА ПОП И ДЖАЗ ПЕЕНЕ. МЯСТО И СТЕПЕН 

НА ВАЖНОСТ НА ЕМПИРИЧНИЯ МЕТОД 
ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОКАЛНАТА 

ТЕХНИКА НА СТУДЕНТИТЕ
ИЛИЯН ПАРАСКОВ1

ON SOME ASPECTS OF TEACHING POP AND JAZZ 
SINGING. THE SIGNIFICANCE AND THE DEGREE 

OF IMPORTANCE OF THE EMPIRICAL METHOD FOR 
CONSTRUCTING THE VOCAL TECHNIQUE OF THE 

STUDENTS
ILIYAN PARASKOV2

Резюме: Пеенето, респ. вербалното общуване, се осъществя-
ва чрез един инструмент – нашия глас. Посланията и вложе-
ните емоции са изцяло свързани с личността на изпълнителя 
(излъчващия съобщението), което предполага разнообразие 
и неповторимост на моделите и макетите на създаване на во-
кални и словесни образци. Затова акцентът на тази работа е 
върху част от аспектите и проблемите при работа със студен-
ти по поп и джаз пеене. Първият и основен проблем е свър-
зан с нивото на очаквания и възможности на младите изпъл-
нители. Преподавателят трябва да определи най-ефективни-

1 Гл. ас. д-р Илиян Парасков е преподавател в департамент „Музика“ на 
Нов български университет (e-mail iilio@abv.bg)

2 Senior Assist. Iliyan Paraskov, Ph.D., lecturer at the Department of Music at 
the New Bulgarian University (e-mail iilio@abv.bg)
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те и резултатни методически принципи за всеки конкретен 
случай. Промените в поп и джаз музиката са изключително 
динамични, бързи, разнообразието на стилове и форми е не-
обхватно. Затова преподавателят по вокална техника трябва 
да систематизира най-популярните и доминиращи типове 
вокална и изпълнителска техника в конкретната музикална 
среда – в настоящия доклад са посочени някои от тях. Препо-
давателят трябва да определи степента на техническа и теоре-
тична подготовка на всеки от студентите. Основен проблем е 
преценяването на индивидуалните вокални възможности и 
правилното насочване на обучаващия се към подходящ стил, 
репертоар и реализация като вокален изпълнител.
Ключови думи: поп пеене, джаз пеене, емпиричен метод, во-
кална техника.

Abstract: Singing, resp. verbal communication, is performed 
through one instrument – our voice. Messages and emotions are 
entirely personal and relate to the personality of the performer (the 
emitter of the message), which requires a variety and uniqueness 
of models and layouts for creating vocal and verbal specimens. As 
such, this report focuses on some aspects and issues arising from 
my work with students in pop and jazz singing. The first and main 
problem is related to the level of expectations and potentialities 
of the young performers. The professor should identify the most 
effective and efficient methodological principles for each specific 
case. The evolution of pop and jazz music is extremely dynamic, 
quick, the variety of styles and forms is immense. Therefore, the 
vocal pedagogue should systematize the most popular and dom-
inant types of vocal and performing techniques in the particular 
music environment, some of which are outlined in this report. 
The teacher should determine the level of technical and theoreti-
cal preparation that each pupil has. The main problem is to define 
properly the individual vocal abilities and provide the correct ori-
entation for the student to a suitable style, repertoire and realiza-
tion as a vocal performer.
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Keywords: pop singing, jazz singing, empirical method, vocal 
technique.

Работата в НБУ за овладяването и усъвършенстването на во-
калната техника със студентите по поп и джаз пеене, както и на 
тези в майнър програмите, е свързана с особености на музикално-
то, вокалното и общокултурното ниво на постъпващите. Приме-
рите и изводите в настоящия доклад изцяло са резултат на личния 
ми дългогодишен опит като вокален педагог в НБУ и други висши 
учебни заведения. Динамичната и ускорена промяна на музикал-
ната среда и шоубизнеса доведе до повишен интерес към специал-
ността с оглед на благоприятните възможности за професионална 
реализация. Изключително разнообразен и интересен източник 
на информация са нарасналите по брой студенти. От една страна, 
предлаганите различни вокални, естетически и технически нива 
са предизвикателство за преподавателя. От друга – желанията 
за работа в определен стил и техника ориентира за това какви са 
представите за доминиращи и печеливши типове изпълнители и 
съвременни вокални тенденции.

Началото на обучителния процес е наистина решаващо! При 
срещата си преподавателят и студентът трябва да си изяснят при-
оритетите, стремежите, както и да се поставят целите и набележат 
средствата за постигането им. Често очакванията на младите хора 
за начина на работа и обучение сериозно се разминават с гледната 
точка на преподавателя. Много трудно е в този начален етап на ра-
ботата да получиш откровен и конкретен отговор от обучаващите 
се, а именно: дали искам да бъда комерсиален, в което не намирам 
нищо лошо; или искам да се науча да пея добре, което може да е 
съвсем различно нещо. Медийното пространство предлага мно-
жество музикални формати, които понякога създават измамно 
впечатление и провокират у младежите увереност, че успехът на 
сцената не изисква задълбочена и последователна подготовка, а че 
всичко се определя само от гласовите възможности и музикален 
талант. Следователно трябва да си зададем въпроса: „Необходим 
ли е въобще вокален педагог? На какво може да ни научи той, след 

НЯКОИ АСПЕКТИ НА ПРЕПОДАВАНЕТО НА ПОП И ДЖАЗ ПЕЕНЕ...



48

като пеенето вероятно е първото изкуство и е било достъпно дори 
за праисторическия човек...“ Нека припомним обаче мисълта на 
Монсерат Кабайе [Huizenga 2018], която казваше, че първо е звуко-
извличането, а пеенето идва едва след това. Работата на вокалния 
педагог е да открие индивидуалния талант на ученика си, да пре-
върне звукоизвличането в певческо изкуство. И тъй като няма два 
еднакви гласа, два еднакви характера и емоционалности, най-ва-
жната и трудна педагогическа задача е подбирането на адекватна 
и ефективна методика според уникалния профил на всеки студент.

Пеенето, както и музиката въобще, изискват продължителна 
и системна подготовка. Вокалистите използват като инструмент 
гласа си, но е желателно да свирят на пиано, китара или друг ин-
струмент. А също така да имат добра теоретична подготовка. Го-
лям брой от студентите по поп и джаз пеене в НБУ са изучавали 
пеене в условия на любителски формации и чрез самостоятелна, 
но несистемна работа с музикални ръководители. Достигнатото 
ниво на музикално обучение не е достатъчно високо, характери-
зира се с непълни познания на музикалната нотация и специфич-
ната терминология, която по принцип се използва в условията на 
обучение във ВУЗ. Всичко това прави учебните сесии непълни и 
неефективни.

При първокурсниците вокалният педагог установява непъл-
нотите и пропуските в началното ниво на студентите. Но преди 
всичко искам да изтъкна един, бих казал, основен проблем – освен 
частични, уменията и техниката на новопостъпващите студенти 
са базирани на подражателство и желание да се копира опреде-
лен изпълнител и/или стил. Макар да има възрастово разнообра-
зие при студентите, по-голямата част от тях са все още в период на 
личностно израстване и формиране – тепърва ще усъвършенстват 
своите вкусове, предпочитания, музикална и обща култура. Ти-
пичният за ранната младост емоционален избор на обект за под-
ражание често заблуждава неопитните певци относно техните 
гласови данни и възможности. Допълнителен принос има и изпъл-
няваният репертоар, който е подбран на същия емоционално-под-
ражателски принцип. Така изпълнителят остава заключен и огра-
ничен в самоналожените си модели. И в повечето случаи това пре-
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чи талантът да се разкрие и разгърне напълно. Ето затова ролята на 
вокалния педагог е да „отстрани“ тези наслагвания и да помогне на 
ученика си напълно да разкрие и овладее природните си заложби и 
да ги изяви, т.е. „да прогледне“.

Случвало се е през годините, а и все още продължава, някои 
от студентите ми първоначално да реагират с отрицание на поста-
вената задача, защото им изглежда неподходяща и трудна. Но ако 
педагогът е настоятелен и приложи правилната методика, скоро 
вокалистът установява, че непостижимото е реално и може да бъде 
изпълнено. Това е от решаващо значение за избора, който певецът 
прави, когато започва своя професионален път. На вокалистите 
трябва да се поставят разнообразни задачи, за да изграждат богат 
и разностилен репертоар с цел да обогатят техниката, познанията 
и вкуса си. Така ще могат сами да установят кое всъщност е „тяхно-
то“ пеене, как се виждат на сцената и какъв изпълнителски профил 
ще им донесе удовлетворение от избраната професионална реа-
лизация. Именно така, по естествен и ненатрапчив начин, според 
мен, се постига така желаната модерност.

Тук, извън пряката методологическа рамка, ще споделя и за 
друга деликатна задача. Върху вокалния педагог тежи отговор-
ността, още в началния етап на обучението, да прецени и прогно-
зира вероятното развитие на даден вокалист, колкото е възможно 
по-реалистично и безпристрастно. Ако още в началото се постави 
постижима и удачна за съответния певец цел, той ще работи в пра-
вилната вокално техническа посока. Вероятно ще скандализирам 
част от аудиторията: в разнообразния свят на съвременната му-
зика всеки може да постигне реализация, но на определено място 
и ниво. Не всички можем да бъдем Павароти, но и Ил Диво имат 
своята публика. Комплексът от професионализъм, авторитет, ди-
алогичност и личен пример на преподавателя трябва да се използ-
ва деликатно, но настойчиво в процеса на работата. Опирайки се 
на тези качества на вокалния си педагог, всеки от студентите може 
да намери подходяща реализацията на таланта си, да има необхо-
димото самочувствие и увереност, че това е най-доброто според 
неговите възможности. Както казах, това не е част от вокалната 
техника, но доколкото певецът е съвкупност от качества, талант, 
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школовка и презентация, педагогът трябва да работи и в извънму-
зикалния комплекс от необходимите на вокалиста качества.

Преди да пристъпя към строго методическата проблемати-
ка, ще отделя още малко внимание на този комплекс от качества, 
които създават „завършения“ певец. В занятията по поп и джаз 
пеене пряко се работи върху придобиване на вокална техника. Тя 
е основното в комплексността на вокалиста. В този ред на мисли, 
преподавателят по пеене трябва да възпитава у студентите си кул-
тура за изграждане на пълнота и завършеност и на артистичния 
образ. Това предполага развитие на артистичните способности, 
сценично поведение и комуникация с публиката, грижа за външ-
ния вид, за физическото здраве и подготовка. Естествено, изклю-
чително важна е работата върху емоционалната интелигентност 
и изграждане на добър музикален вкус. Вокалният педагог трябва 
да внушава на учениците си важността на този комплекс от фак-
тори, както и това, че върху част от аспектите на творческата си 
личност те трябва да работят най-вече самостоятелно. Доброто и 
равностойно ниво на всеки един от компонентите на сценичния 
образ е сериозно преимущество за професионалната реализация 
на студентите ни. В практика си установих, че в това отношение 
студентите ми, които са завършили музикални училища, имат вече 
изградени навици, по-уверени са, справят се по-добре с така наре-
чената сценична треска, по-лесно установяват контакт с публиката, 
колективната работа не им е чужда – изобщо имат по-голяма отго-
ворност към сцената. Това се дължи на продукциите и участията, 
които са по-чести и редовни при тези ученици. Студентите, които 
са се подготвяли самостоятелно с частни учители и на любителски 
начала, нямат този опит. Преподавателят трябва активно да им 
съдейства за придобиването на такъв, тъй като нито един талант, 
владеещ добре вокалното майсторство няма да се развие без уме-
ния за добра презентация.

Доброто представяне на един атрактивен продукт носи успех 
при неговата реализация. В света на популярната музика към евен-
туалния финансов успех и материално благополучие се добавят 
славата, популярността, блясъкът... Изкуството понякога се гради 
на митове и приказни сюжети, понякога то активно ги създава. И 
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много хора не свързват успеха на артиста с труд и усилия. Както 
казваше един мой колега: „Исках да стана певец, защото си мислех, 
че те не работят. После осъзнах, че това е огромен специфичен труд 
и усилия.“ Това трябва да внуши и изисква вокалният педагог от 
студентите си, за да постигне поставените цели – сериозен и задъл-
бочен труд, постоянство при овладяване на вокалното изкуство.

В НБУ всеки има шанс да получи желания старт или допълни-
телна квалификация, което предполага различно входящо ниво на 
студентите и специфична организация на учебния процес. Гласът 
е инструментът, който певецът ползва, и това е първият музикален 
инструмент, след който са се появили всички останали. Въпреки 
това неговото овладяване не е никак лесно, поради „нетемперира-
ния“ характер на инструмента ни. Работата по усъвършенстването 
на различни вокални умения по „класическите“ методи е свързано 
именно с опознаването на гласовия апарат и овладяване на техни-
ката за работа с неговите отделните части. Това е задължително ус-
ловие за студентите, които искат да се реализират по-нататък като 
изпълнители в областта на популярната музика.

Преди да започне да пее, ученикът ни трябва да се научи да 
звукоизвлича. При наличието на любителско–подражателски тип 
вокална техника не може да се говори за автоматизация и рутина 
на звукоизвличането. Постигането на задоволително ниво в това 
отношение при студентите от началните курсове и на тези в май-
нър програмите, както и изравняване на уменията им, е един от 
основните проблеми на педагога. Усъвършенстването на звукоиз-
вличането се постига с автоматизиране на навиците за правилното 
вдишване и издишане. Когато се говори за пеене, като че ли повече 
се набляга на вдишването. Всъщност младите вокалисти трябва да 
се научат как ефективно да издишат, за да извлекат необходимия и 
подходящ звук. Задачата не е лека, предвид липсата на базови му-
зикални умения, често никаква двигателна култура и вокални спо-
собности при преобладаващата част от студентите. Допълнително, 
към нелеката задача се добавя и друг аспект на звукоизвличане-
то – младият изпълнител следва да разработи навици, съобразени 
с музикалния стил, който предпочита, но това идва на дневен ред в 
един по-късен етап от обучението.
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В тази връзка е необходимо да се разработи вокална методо-
логия, адаптирана към работа с непреминали базово специализи-
рано музикално обучение млади хора, които са в началото на фор-
миране на вокални навици и автоматизиране на певческите техни-
ки. Към чисто вокално-техническите проблеми се добавят и тези, 
произтичащи от субективното възприемане на студентите за же-
ланата от тях реализация като поп-изпълнители. Важно е да се на-
прави съвместна оценка на техните възможности, способности и 
съответно перспективи. В този контекст също е необходимо пови-
шаването на уменията им да достигне до ниво, в което да им бъдат 
поставяни задачи на ръба на техните вокални възможности. На-
мирам, че холистичният подход е изключително подходящ в този 
случай – и все пак със специалната уговорка, че това не се прави 
на всяка цена. Целта е непряко, но чрез конкретни дейности да се 
създадат условия, в които студентите да започнат да преценяват 
степента на вероятност да се случи мечтаната от тях реализация. 
Ако целта на обучението е да се постигне професионална вокална 
реализация, а студентите не могат да постигнат желаната рутина, 
добрата интерпретация в процеса на работата започва да изглеж-
да като нещо много сложно и трудно постижимо. Обучаващият се 
губи мотивация, тъй-като не вижда начин за постигане на крайна-
та цел на своето обучение. Така се изпада в противоречие – стреме-
жът за повишаване на вокално-изпълнителското ниво постепенно 
допринася за загубата на интерес към дейностите, които изпълни-
телите трябва да овладеят.

Изтъкнатото дотук очертава комплекса проблеми, върху кои-
то трябва да се работи със студентите от началните курсове по поп 
и джаз пеене. И ако певецът създава песента, вокалният педагог 
трябва да създаде певеца.

В същото време, тази методика трябва да включва система от 
упражнения за формиране на навици в звукоизвличането. Студен-
тите тепърва започват да овладяват и разграничават специфичните 
техники, които се изискват за изпълнението на различни стилове 
(джаз, поп, рок и т.н.). Това се базира на схващането ми за адеква-
тен на стила начин на звукоизвличане и интерпретация. Целта е да 
се повишат възможностите на студентите да използват „типични“ 
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способи (начини на звукоизвличане), характерни за тези стило-
ве, да правят подробен анализ на характеристиките на вокалната 
техника на известни изпълнители, идентифициране на прилики-
те и разликите в голямото разнообразие от вокали и стилове на 
поп-музиката, като се вземат предвид самият звук, характер, коло-
рит, образуване на гласни, динамика и изговаряне на съгласните/
дикция. В този смисъл има наложено мнение, че атаката на тона в 
основната си класификация може да бъде разделена на вариант с 
мека (придихателна) атака, или с твърда (с метална окраска). Това 
предопределя и индивидуалния подход към конкретния обучаващ 
се с оглед на неговите стилови предпочитания и вокални възмож-
ности. След като тези предпочитания към определен стил са зая-
вени от студента, вокалният педагог може да работи за подобря-
ване и детайлизиране на атаката в подгрупите на двата споменати 
по-горе начина.

Новопостъпилите студенти по пеене все още не са достигна-
ли необходимото ниво, за да могат да преценят самостоятелно раз-
ликите между вътрешната си представа за точността на изпятата 
фраза и нейното реално звучене. Вокалният педагог, освен в чисто 
техническо отношение за повишаване на вокалните им възмож-
ности, трябва да работи в посока на синхронизиране на техния въ-
трешен слух и реално звучене на вокалите, за да се достигне ниво 
на автокорекция на неправилното и невярно звукоизвличане и 
фразиране.

Вокалните навици се формират чрез 4 основни метода: 1) ра-
бота по постановката, представите и въображението, 2) подража-
ние и 3) звукоимитация на водещи изпълнители, и 4) визуализа-
ция. Според достигнатото входящо ниво и конкретните дадености 
на студента, педагогът преценява кой от гореизброените методи 
трябва да бъде застъпен повече, за да се постигне равностойност на 
елементите и по този начин да се повиши качеството на интерпре-
тацията. Посочената необходимост е продиктувана от взаимосвър-
заността на тези методи. Колкото и да е добро подражанието и 
звукоимитацията, при липса на добра постановка, индивидуален 
стил, добра техника и въображение при визуализацията на изпъл-
нението, резултатите са незадоволителни.
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В следващия етап студентите започват да работят по подо-
бряване на базовите елементи на вокалното изпълнение, а именно: 
отвора на гърлото, опора и адекватно положение на челюст, устни 
и език. Едва след това може да се премине към усвояване и усъвър-
шенстване на конкретни вокални навици.

Предвид спецификата на съвременната популярна музика, 
вокалният педагог следва да поддържа високо ниво на теоретич-
на култура и подготовка и да е запознат в детайли с актуалните и 
нови формулировки, отнасящи се както до стилистиката, така и до 
техническите и вокални особености на поп-пеенето. Особено по-
пулярни напоследък са следните конкретни начини на пеене, кои-
то са добре формулирани и много добре презентирани в простран-
ството от съвременни вокални школи [Jones 2015; Complete Vocal 
Institute; Complete Vocal Technique], а именно:

− SLS (speech level singing);
− Belting;
− Curbing;
− Overdrive;
− Estill voice training.
Всеки от тези начини се приема за самостоятелен, но всички 

те са добре познати както в тяхната разделност, така и в общата 
им свързаност и генезис от доброто старо италианско белканто 
[Juvarra 2006, с. 37], което предполага високо ниво на владеене на 
гласа и използване на неговите технически възможности. В този 
контекст поддържам мнението, че няма стари или модерни техни-
ки за пеене, а има актуални и модерни стилове. Новите вкусове и 
предпочитания са свързани с емоциите, вижданията и търсенията 
на всяко младо поколение. Ролята на вокалния педагог е да про-
вокира у студентите усъвършенстване на вокалната техника. Едва 
след постигане на добро техническо ниво в класическия смисъл на 
този термин (например принципите на белкантовото пеене), мла-
дите изпълнители ще станат адекватни на актуалната музикална 
среда, ще зазвучат модерно, ще могат да експериментират с това 
ново звучене.

Вокалният педагог съчетава методите на емпиризма и теоре-
тично формулираните и посочени по-горе пет доминиращи типа 
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на звукоизвличане. Преценява подходящата за студента техника, 
с оглед неговите природни вокални възможности и певческа ин-
телигентност. Тук трябва да отбележа особената важност на при-
родните дадености и способността на педагога да ги използва пра-
вилно и отговорно. Комбинацията от тези фактори ще даде въз-
можност на младите изпълнители да звучат модерно, да намерят 
израз на новаторските си търсения. Знам, и убедено бих посъвет-
вал всеки обучаващ се: модерността не бива да бъде самоцел, а да 
е следствие на упорита, методична и добре подредена във времето 
целенасочена работа.

Разбира се, че студентът трябва да постигне основните вокал-
ни техники, използвани в съвременната световна популярна му-
зика. Иначе няма как да е актуален, и най-вече – конкурентен. Ос-
новното е работата върху плътността на гласа и диапазона, баланса 
и изравнеността на тоновете. При едно добро изпълнение трябва 
да се наблюдава еднаква тембралност или оцветеност на ниските, 
високите и силните и слабите тонове. Това може да стане след усъ-
вършенстване на базовите умения, познания и изисквания. Всяко 
време има своя школа и мода в развлеченията и водещи школи за 
вокално обучение. Така са се наложили някои от основните мето-
дически похвати. Известно е, че не само певци, но и композитори, 
са имали препоръки и насоки как да се придобие вокално майстор-
ство. С оглед на работата ми със студентите от Департамент „Му-
зика“ и майнър програмите в НБУ, ще споделя своето мнение от-
носно някои от най-ефективните принципи на работа.

Естествено на първо място е емпиричният метод – така е било 
открай време във вокалното изкуство. Бих го разделил на външен 
и собствен опит. Ролята на преподавателя по пеене е да споделя как 
самият той звукоизвлича, диша, как се чувства в динамични и ста-
тични презентации, съответно как е стигнал до определянето на 
певческата си зона на комфорт. В този случай контактът с утвър-
дени и наложили се поп-изпълнители е безценен, за да може да се 
споделят техники и насоки от личен опит. Но разнообразието на 
поп-музиката не позволява да се ограничим в определен жанр. Тук 
пак ще дам за пример т.нар. „формати“ – певци с кариера, сценично 
дълголетие и академично образование трябва да влязат в „чужд“ 
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жанр. Всички са споделяли след лайф, че не им е било никак лесно. 
Затова е добре, ако студентите могат да получат по-разнообразни 
насоки, дадени им от изпълнители в различни жанрове. Впрочем, 
при този метод има следната особеност – не може да се поддържа 
винаги еднакво ниво на ефективност на преподавателя. Пеенето 
зависи от моментното състояние на певеца, съответно педагога, 
който не може да винаги да дава сто процента от възможностите 
си. Мисля, че никой не би оспорил това мнение.

Ефективността на емпиричния метод в нашата професия се 
ограничава и от „инструмента“ на певеца. Всеки глас и звуков апа-
рат са различни – понякога е трудно да се обясни как точно да се 
извлече определен звук, как да се получат резонирането, позици-
ите, степента на металност или закръгленост и т.н. Тези елементи 
се контролират от субективни фактори и личните усещания на пе-
веца. Затова бих препоръчал студентите да включват в самостоя-
телните си занимания повече прослушвания на собствени изпъл-
нения, за предпочитане направени без пряката намеса на педагога 
им. Това всъщност може да се определи като автоемпиризъм, и 
колкото по-голяма е интензивността, толкова по-добри ще бъдат 
резултатите.

Мога да нарека емпиричния метод „Пей като мен“. А методът 
„Пей като него/нея“ естествено го допълва и без него също не може. 
Става въпрос за използването на подражателството. Но говорим за 
частично подражателство с изтъкване на позитивите и ползите от 
конкретен детайл в изпълнителския профил на избраната звезда. 
Преимуществото на този метод е, че избираме жанр, стил, специ-
фика според конкретния изпълнител, когото обучаваме. Комуни-
кациите също ни дават неизчерпаеми възможности: за прослушва-
не и гледане на студийни, лайф записи и т.н. Те са лесно достъпни и 
приложими във всякакви ситуации.

Емпиричният и подражателският метод във вокалното обу-
чение е отправна точка за изграждане на следващото ниво от 
техническите умения на студентите. Това е развитието на самия 
глас и диапазона, което е дълъг и постепенен процес. Можем да го 
наречем метод на концентричните кръгове – познат и често упо-
требяван термин във всички сфери, когато уменията и навиците 
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постепенно се надграждат. След като студентите са овладели гла-
са си в така наречения основен диапазон, те трябва да започнат да 
го разширяват. Тук вокалният педагог трябва да балансира между 
съответните задачи по разширяване на диапазона с тези за затвър-
ждаването на постигнатите резултати. Добри резултати дава пови-
шаването на трудността до достигане на моментния предел на во-
калните възможности на певеца. Това трябва съответно адекватно 
да се прецени и периодично певецът да бъде поставян в ситуации 
да пее на ръба на възможностите си, което обаче да се редува и с 
по-леки упражнения, стимулиращи увереността на студентите във 
възможностите им. През целия процес по разширяване на гласо-
вия диапазон на съответния вокалист, трябва да се работи по пос-
тигането на еднородна плътност на звука. Така постигнатият диа-
пазон няма да звучи като самоцелно вокално упражнение, а ще се 
създава чувство за естественост и плътност на тона, което е и един 
от желаните финални резултати от обучението.

В обема на важните методически принципи влиза и вътреш-
ното интониране, мисленото пеене/пеенето наум. Ясно е, че пеейки 
наум, всички пеем вярно. Целта на педагога е да пеем вярно и на 
глас. Постигането на синхрон между „вътрешния“ и „външния“ 
глас е сред сложните проблеми. Предполага се, че с постигането на 
добро техническо ниво, емоционална интелигентност, зрялост и 
изпълнителски опит, вербалното и вътрешното интониране тряб-
ва да се доближат и, по възможност, да станат идентични. За тази 
част от обучението е необходимо много време, ние не разполагаме 
с такова в учебните занятия и трябва да разчитаме най-вече на са-
мостоятелната работа на студентите. Предизвикателствата са голе-
ми, тъй като вътрешното интониране е една широка територия, с 
много непознати страни, които все още се изучават и анализират.

Материята и даденостите, с които работи вокалният педадог, 
са нещо много различно, особено, дори имагинерно. Тук освен за 
преподаване, става въпрос и за творене на изкуство. Като част от 
методическата специфика ще включа и личността на преподава-
теля. Нека повторя пак, че певецът е глас, характер и емоция, от 
които се ражда изкуство. Вокалният педагог не е просто учител, а 
по-скоро ментор, маестро. За успеха е необходимо той да внушава 
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респект, доверие, спокойствие и близост. Затова аз поставям между 
методическите похвати в работата със студентите изграждането на 
добра комуникация, екипни отношения, висока степен на доверие 
и близост. Чрез неформалното общуване и „скритото“ анкетиране 
в процеса на работа можем да съберем информация за желанията 
и надеждите на студентите. Неусетно студентите могат да ни на-
сочат към свои изживявания, заредени с прекалено самочувствие 
или подценяване, очаквания, жанрова и емоционална ориентира-
ност и пр. Като използваме добросъвестно споделеното, можем да 
тушираме някои от недостатъците на обучаващите се, евентуално 
да поправим пропуските и дейностите, които го затормозяват при 
работата. Поддържането на тесен контакт между преподавателя и 
студента изгражда връзка между тях, в която студентът може да 
намери опора и стимул, за да се развие. Пеенето, като дълбоко емо-
ционален акт, изисква специално състояние на духа, емоциите и 
физическата кондиция. При близкото общуване със студентите, 
преподавателят въздейства върху тях и може да манипулира (в до-
брия смисъл на думата) своите възпитаници.

Настоящият доклад формулира следните изводи:
1. Емпиричното преподаване е важно и стойностно, ако бъде 

съчетано с добре познатите формулирани школи в световен план. 
Изброени са по-горе.

2. Възможностите и певческата интелигентност на студента са 
базата за правилното поставяне на гласа при поп пеенето.

3. Вокалната техника не бива да бъде самоцелна и лишена от 
разнообразие в познаването на различни начини на звукоизвли-
чане.

4. Естествеността при поп пеенето е важно, но то се постига с 
много практика и познания.

Макар схематично, настоящият доклад очертава широкия 
обем на проблематиката, свързана с обучаването на бъдещи певци. 
Като краен „продукт“ трябва да се получи технически грамотен из-
пълнител, чийто глас да е силен, овладян и той да си служи добре 
с него. Тоест трябва да се съчетаят комплекс от фактори, умения, 
знания. Такъв продукт може да се произведе, ако спазваме методи-
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ката и конкретните задачи, както и собствена холистична основа 
в работата. Ако методите ни са по-богати, разнообразни и всеоб-
хватни, вероятността да създадем пълноценни, завършени твор-
ци – артисти и певци, са много големи.
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но темпá, съгл. ММ – 72, 78, 84) в кантатата „Панаирът“ (La 
Foire) от Стефан Драгостинов. Световната премиера на твор-
бата се е състояла на 09.09.1978 в Хилверсум, Холандия, в 
студио WARA, в рамките на международния конкурс по ком-
позиция „Gaudeamus“, в изпълнение на три женски камерни 
формации от Холандското Национално радио, с трима ди-
ригенти, под генералното ръководство на диригента проф. 
Ханс Мюлер. На конкурса „Гаудеамус“ през 1978 г., на Стефан 
Драгостинов е присъдена Първа награда за кантатата „Пана-
ирът“.
Ключови думи: контролирана политемпия, политемпия, се-
мафор, фотополиметроном.

Abstract: This work analyzes the tempo proportions of three si-
multaneously going tempo lines (tempos) – 72 MM, 78 MM, 
84 MM – in the cantata „The Fair” („La Foire”) by Stefan Dragosti-
nov. The first performance of this work was on 9th September 1978 
in Hilversum, Holland, in WARA studios, at the time of the The 
Gaudeamus International Composers Award; it was performed by 
three female chamber formations of the National Radio Holland, 
each with a different conductor and the whole work conducted by 
prof. Hans Muller. The cantata „The Fair“ by Stefan Dragostinov 
was awarded the first prize of the Gaudeamus International Prize 
for Composers in 1978.
Keywords: controlled polytempo, photopolymetronome, polytem-
po, semaphore.

Този доклад е посветен на  
професор д.н. Богдан Богданов

Авторът

Представеният текст насочва внимание към широките музи-
кални пространства на „контролираната политемпия“ (controlled 
polytempo). Описание е на научно-практическото ми вглеждане в 
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многообразните взаимоотношения и темпови пропорции на три 
паралелно протичащи звуково-музикални пласта в една хорова 
творба, т.е. на три паралелно протичащи темпови линии – под-
чертавам, в един и същ отрязък от време (съответно темпá, съгл. 
ММ – 72, 78, 84). Анализираното музикално произведение е моята 
кантата „Политемпи 1 – La Foire“ (Панаирът) за три женски хоро-
ви формации a capрella, специално създадена през януари 1978 за 
участие в Международния конкурс по композиция „Gaudeamus“ в 
Холандия.

Като преамбюл ще си позволя няколко въвеждащи изречения 
относно стилистиката и характеристиката на творбата.

В онези отколешни младежки времена – 70-те години на ми-
налия век – бях в немалка степен творчески повлиян от техноло-
гичните принципи на т.нар. „западен авангард“, паралелно с але-
аторните похвати на полската композиторска школа, но – дебело 
подчертавам – през годините, преосмислени и модулирани през 
призмата на естетико-технологичния свят на контролираната по-
литемпия; ако ползвам сравнение – годините, прекарани през 
„мелничката“ на технологичния политéмпо-механизъм.

От друга страна, през всичките онези далечни, „усмихнати“ 
младежки години, та и до днес, съм бил винаги подчертано привър-
зан към българската фолклорна традиция – нека разширя поняти-
ето, „балканската фолк-традиция“ – естествено, не прекъсвайки 
нишката на използването ѝ, дори в „парчетата“ с т.нар. „авангарден 
привкус“: „Promenos Concerto“ за баскларинет и камерен оркестър, 
„Апофтегми“, „Голяма романтична соната“ за кларинет и мълча-
ливо пиано, в. т. ч. и политемпичните ми творби, сред които е и 
кантатата „Политемпи 1“.

Нещо повече – през онова „слънчево“ противоречиво време 
всячески се стараех да насоча в „общ улей“ водите на смутния „ка-
питалистически авангард“ и „националната фолк-традиция“.

Паралелно с тези две основни щрихи, конкретно по отноше-
ние създаването на „Политемпи 1“, а по-късно и на последвалите 
„Политемпи 2 (Нюансите на Тишината)“ и „Политемпи 3“, имах и 
друга задача, свързана със словото – изграждането на „нови техно-
логични звуково-словесни конструкции“ съобразно характеристи-
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ките на контролираната политемпия.
По това време се взирах в древногръцката сцена, в японския 

„мълчалив театър“ и бард-изявата от Ренесанса, дирейки стари-но-
ви пътища, с цел да преосмисля и вградя в партитурата „слово и 
звук“ на традиционните български пазарища, тлаки и седенки от 
онова време, предлагащи неподражаема по красота звукова кар-
тина, съобразно „новинките“, които предполага новата „вертикал-
но-хоризонтална диаграма“ на контролираната политемпия.

Да упомена, че литературната основа на Политемпи е инспи-
рирана от знаменития научен труд на музиколога-фолклорист 
Иван Качулев „Виковете на амбулантните продавачи и занаятчии 
в България“ от 40-те години на миналия век. Впечатляваща научна 
студия. Ползвах единични заемки от студията – причудливи па-
зарни провиквания, а литературно-текстовата основа в Политем-
пи 1 е мое авторство.

В осмислянето и изграждането на цялостната драматургич-
но-текстова конструкция на творбата следва да спомена приноса 
и творческото съмишлие на баща ми – Тодор Драгостинов. Той 
бе неуморен дългогодишен събирач на умотворения, анекдоти, 
пословици и масали; освен това – много добър познавач на старата 
турска реч и устойчиво „прихваналите се“ в българския език вехти 
турски думички – „османки“, както гальовно ги наричаше той.

Световната премиера на Политемпи 1 се състоя на 10.09.1978 
в Хилверсум, в студио WARA, в рамките на международния кон-
курс по композиция „Gaudeamus“.

Творбата бе представена с помощта на апаратурата „Фотопо-
лиметроном“, създадена от (доц. д-р) Илия Кожухаров, в изпъл-
нение на три женски формации от Холандското радио (дир. Ханс 
Мюлер и двама асистент-диригенти). Това бе последна конкурсна 
вечер. Кантатата имá страхотен успех! Журито, под председател-
ството на бележития немски композитор Николаус Хубер, ми при-
съди Първа награда. „Подгласници“, съответно с Втора и Трета 
награда, бяха Емилио Мендоса, Венецуела, Мануел Хидалго, Испа-
ния; почетен диплом за Марк Моне от Франция.

След 8 години, на 03.01.1986, кантатата Политемпи 1 бе пред-
ставена и в България, заедно с кантатата Политемпи 3 и други мои 

5. СТЕФАН ДРАГОСТИНОВ



65

творби, в НДК, в рамките на Новогодишния музикален фестивал, 
в авторския ми концерт, в изпълнение на Женския камерен хор 
при ВМПИ (днес АМТИИ) – Пловдив (дир. Крикор Четинян). Спе-
циален гост бе и феноменалният холандски баскларинетист Хари 
Спарнай, който представи написания от мен специално за него 
„Promenos Concerto“, в творческо сътрудничество със „Софийски 
солисти“, ансамбъл „Полиритмия“ и камерна брас формация (дир. 
Алексей Измирлиев).

Както споменах, Политемпи 1 се изпълнява с помощта на 
„фотополиметроном“. В началото на 70-те години младият пло-
вдивски композитор Илия Кожухаров, студент по композиция 
при проф. Марин Големинов в БДК (днес НМА „Проф. Панчо 
Владигеров“, София) развива оригиналната идея за създаване на 
уникален механизъм, синхронизиращ перманентно едновременно 
подаване на светлинни политемпови сигнали до няколко музикал-
ни изпълнители/диригенти. На сцената, в непозната досега „коор-
динирана политемпична гонка“, пред всеки един изпълнител (или 
група изпълнители), музициращи в едно и също темпо, е монтира-
но устройство, подаващо постоянно светлинни темпови сигнали – 
кратко присветване, зелено на цвят, фиксиращо мига в „протича-
щото време“ на всяка следваща „темпова единица“, в случая – чет-
въртина нота (или пауза).

Освен този зелен сигнал, подаващ перманентна темпова ин-
формация, съществува и втори, допълнителен „жълт светлинен 
сигнал“, т.нар. „семафор“, на който ще се спра специално.

Темповите взаимоотношения и темпови пропорции на ня-
колко паралелно протичащи темпови линии (в случая – три тем-
па, съгл. ММ – 72, 78, 84) разтварят пред съвременния композитор 
„нова творческа страница“ с уникални технологични възможности 
за творчески търсения, подчертавам – непознати досега в съвре-
менния музикален свят.

Ще проследя тези процеси на темпови взаимоотношения по 
партитурата на Политемпи 1, отбелязвайки всички интересни но-
вости – както в структурно-технологичен аспект, така и в посока 
на емоционално-художествено въздействие.

Вж. пример № 1 (Семафор № 15 в партитурата).
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Пример № 1. Семафор № 15 в партитурата

Видно от примера, трите темпа (М.М. – 72:78:84) са съответно 
в постоянно съотношение 12:13:14., респ. – 6:6½:7.

Отбелязвам основни характеристики: 
– В едно и също време, протичат паралелно три темпови пласта.
– Съгласно графичното решение на автора в изграждане (из-

писване) на партитурата един партитурен ред е равен на 10 секунди.
– Всеки времеви отрязък – 10’’, е визуално равностоен на един 

ред от партитурата.
По-нататък в творбата ще следват няколко промени в това 

взаимоотношение, респ. време – графична визуализация. Темпáта 
ще се ускорят и, съответно, изпълнението на „един ред от партиту-
рата“ ще протече за реално време – под 10 секунди.

Важна бележка: съществува и друга графична възможност: 
партитурата да се реализира във форма на постепенно разгъващо 
се руло, по посока на „течащото време“ в творбата.
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Темата за „графично изобразяване на политемпични струк-
тури“ в контролираната политемпия предлага широко поле за на-
блюдения и следва да бъде обект на отделно изследване.

И така: всеки темпови пласт носи своята индивидуална вер-
тикална характеристика.

Както следва:
– Темпо М.М. 72 е най-бавното (паралелно протичащо) тем-

по от трите наблюдавани темпá. В течащото „музикално време“ от 
10’’ (визуално равностойно на един ред от партитурата) то отмерва 
12 равнопоставени темпови импулса, като всеки един от тях, съгл. 
партитурата, е равен точно на „една четвъртинка“ нота-време (или 
пауза-време).

– Темпо М.М. 78 – „средното“ по скорост темпо, за същото 
време 10’’ (също така визуално равностойно на един партитурен 
ред) отмерва 13 равнопоставени темпови импулса; всеки един ра-
вен на „една четвъртинка“ нота-време (пауза-време).

– Темпо М.М. 84 – „най-бързото“ измежду трите темпá, за 10’’ 
(визуално равностойно на един ред от партитурата) отмерва 14 
равнопоставени темпови импулса, всеки един равен на „една чет-
въртинка“ нота-време (пауза-време).

(Tемата „Визуализация на политемпично време“ следва да 
бъде обект на отделно наблюдение и изследване; по мое мнение това 
е най-съществената практическа страна в методологията на ком-
позирането с използване на съвременна политемпична техника.)

Сега ще представя пример № 2 (Семафор № 17 в партиту-
рата).

От изключителна важност е „осмислянето на вертикалните 
процеси“ в предложените тук темпови пропорции и взаимоотно-
шения в разглежданото произведение. 

Какво особено интересно следва да се отбележи?
Образно казано, „първата стъпка“, първата четвъртинка и в 

трите едновременно протичащи темпá, визуално върху партиту-
рата графично оформя „общ вертикал“; изпятото в този „миг от 
време“ и в трите хорови ансамбъла, пеещи в три разнотемпични 
звукови пласта, представлява „единен звуков вертикал“.
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Пример № 2. Семафор № 17 в партитурата

Като допълнително пояснение към този конкретен момент: да 
си представим, че авторът е решил именно в този миг и трите хо-
рови ансамбъла да произведат „еднократно пляскане с ръце“ – те 
музицират в три различни темпá, но точно в този миг звукът ще 
бъде „монолитен“, както би се случило в „монотемпична“ творба.

Всяка т.нар. обща „първа стъпка“ представлява „общ звуков 
вертикал в политемпичното пространство“ – „начален общ вер-
тикал“, който е маркиран графично в партитурата с характерен 
знак-символ „семафор“.

Този графичен знак „семафор“ създадох през 1977 година и за 
първи път го използвах в партитурата на кантатата „Политемпи 1“.

И така: в този миг на „вертикално единство“ на трите темпа, в 
началото на всеки нов ред от партитурата присветва жълт светли-
нен сигнал „семафор“, по един път на всеки 10 секунди.

Следва да се уточни изрично: тази констатация – „един път на 
десет секунди“ – е валидна само в настоящия случай на сега наблю-
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даваните три темпа (М.М. 72:78:84.)
Ако темпáта са други (подчертавам, при съхранени вътреш-

но-темпови взаимоотношения) – да вземем най-простия пример 
(извън партитурата на Политемпи 1) с темпá 144:156:168, т.е. два 
пъти по-бързи – то тогава т.нар. „вертикално единство“, маркира-
но от жълтия сигнал „семафор“, ще се случва съответно на всеки 
5 секунди.

Ето друг пример: със значително по-бавни темпá (отново из-
вън партитурата на Политемпи 1) – темпá М.М. 48:52:56 със съх-
ранени вътрешно-темпови взаимоотношения, респ. 6:6½:7. В този 
случай „вертикалното единство“, маркирано със „семафор“, ще се 
случва на всеки 15 секунди! Съответно един партитурен ред гра-
фично ще изобразява 15 секунди музика.

В обобщение: тук възникват много въпроси, на които бъдеще-
то и устременото технологично развитие ще дадат отговор. Темата, 
свързана с визуално-графичното и звуково „пространство между 
два семафора“, е необятна територия, провокираща както чисто 
изследователското наблюдение, така и експериментално-творчес-
ките взирания.

Да продължим по „траекторията“ – „семафор/вертикал“. По 
същество, т.нар. „начален общ вертикал“ представлява „монотем-
пичен миг в политемпичното пространство“. 

Да проследим пример № 3 (Семафор № 40 в партитурата).
В мига на т.нар. „първа стъпка“ („визуално-времевó“ равна на 

една четвъртинка) и в трите хóра има кратко фалцетно провикване 
„Я-а!“ (придружено с пляскане на длани), „потъващо“, образно ка-
зано, в последвала „аморфна политемпична структура“.

Да подчертая, от позицията на вече натрупан богат творчески 
опит: предоставената възможност за „вертикална опора“ в „поли-
темпичното надпрепускане“ е съществен технологичен момент, 
предразполагащ композитора към творческо взиране в нови зву-
кови пространства.

След констатацията за начален „общ вертикал“ в наблюдава-
ната политемпична структура, възниква резонно въпросът: съ-
ществуват ли други подобни „общи вертикали“ във всеки един от-
рязък между два семафора?
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Пример № 3. Семафор № 40 в партитурата

Наблюдаваме отново пример № 2 (Семафор № 17). Конста-
тираме друг общ вертикал: „по средата“ на наблюдавания от нас 
отрязък от партитурния ред – първият и вторият хор произнасят 
сричката „Де“, третият хор – съответно „Ра“ – с последвало възхо-
дящо и низходящо бързо parlando-glissando. Тази обща и за трите 
темпá „отвесна опора“ я назовавам „единен централен вертикал“, 
намиращ се точно в средата на наблюдавания музикален отрязък, 
равняващ се на един ред от партитурата. 

Отбелязвам два ключово важни момента относно констати-
рания „централен вертикал“:

Първо: при 1-ви и 3-ти хор, с темпови взаимоотношения съот-
ветно 12:14 (най-бавното и най-бързото темпо), съвпадението при 
„централния вертикал“ е на нотна стойност „четвъртина“. 

И второ: при 2-ри хор (с т.нар. „средно темпо“), който е в тем-
пови взаимоотношения с 1-ви и 3-ти хор, съответно 13:12 и 13:14, т. 
н. „централен вертикал“ се явява на нотна стойност „осминка“.
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С констатираните дотук два общи вертикала – „начален“ и 
„централен“, съвсем не се изчерпва възможността за наличието и 
на други общи вертикали в движещата се в музикалното време на-
пред политемпична структура.

Темата „общи вертикали в пространството на контролирана-
та политемпия“ подлежи на отделно научно вглеждане. Тя е осо-
бено интересна и предлага истинско многообразие от съвпадащи 
„вертикални находки“.

Тези т.нар. „отвесни опори“ между различните, едновременно 
протичащи темпá разтварят пред съвременния композитор нови 
творчески изкушителни хоризонти, като например усещането „да 
стъпиш на твърда земя“, образно казано, след като си поплувал, 
макар и „контролирано“, в политемпична „тиха вода“.

И така, в заключение: 
Откак Господ Бог е създал Света, всичко кръжи и се върти.
Политемпия.
Планетите хвъркат около Слънцето; всяка по своята орбитал-

на пътечка. В това число – и нашата Земя Божия; а край нея припка 
стремглаво Луна-Месечинка.

Що е туй? – Не, просто, политемпия.
Определено, контролирана политемпия.
Да се опитаме да го докажем.
Преди двайсет години, на 11 август 1999 година в Североиз-

точна България се случи „пълно слънчево затъмнение“.
Аз бях на Камен бряг.
Точно в 13:32 небесното Светило „изчезна“.
Луната бе застанала между Земята и Слънцето.
Сиреч, в тяхното политемпично надпрепускане, точно в този 

момент, трите небесни тела се намираха на една линия. Хоризон-
тална ли е, вертикална ли е…? – туй зависи единствено от гледната 
точка.

А инак, това си е – парекселанс – единен вертикал в политем-
пичното пространство!

...който, както стана по-горе дума, съответно е маркиран гра-
фично в Партитурата Божия с характерен знак-символ, назован 
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„Семафор“.
Впрочем, взирането на човека чрез изкуството в политемпич-

ните процеси съществува още от Време Онó.
Какво пък ... – да вървим Нататък! Взрени в Бъдещето!
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ПЕСЕННИТЕ АКАДЕМИИ, РЪКОВОДЕНИ 
ОТ ТОМАС ХЕМПСЪН В РАМКИТЕ НА 

МУЗИКАЛНИЯ ФЕСТИВАЛ 
ХАЙДЕЛБЕРГСКА ПРОЛЕТ (2017 – 2019): 

РАБОТА ВЪРХУ НЕМСКИЯ ПЕСЕНЕН 
РЕПЕРТОАР
МАРИЯ РУСЕВА1

LIED ACADEMIES CONDUCTED BY THOMAS 
HAMPSON AT THE MUSIC FESTIVAL HEIDELBERGER 

FRÜHLING (2017-2019): WORK ON THE REPERTOIRE 
OF GERMAN SONGS

MARIYA RUSEVA2

Резюме: От 2006 насам фондация Hampsong е в тясно парт-
ньорство с музикалния фестивал Heidelberger Frühling, орга-
низирайки ежегодно песенни академии за млади оперни пе-
вци. В последните три години (2017-2019) те се ръководят от 
баритона Томас Хемпсън и се излъчват на живо чрез услугата 
facebook live. На базата на този видеоматериал (близо 60 часа) 

1 Мария Росенова Русева, Докторант към Вокален факултет на Нацио-
нална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” 

 (е-mail: mariarusseva@yahoo.com)
2 Mariya Rosenova Ruseva, Ph.D. student in Vocal Faculty of National Academy 

of Music „Prof. Pantcho Vladigerov” (е-mail: mariarusseva@yahoo.com)

6 
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са направени наблюдения относно методите в преподаване-
то на Хемпсън и в този доклад са представени негови важни 
изказвания относно жанра Lied в социо-културен аспект, 
възгледите му за художествената песен като метафора на 
битието (Dasein), неговият подход за постигане на по-добра 
стойка, дишане, звукоизвличане и дикция при участниците. 
Всички тези компоненти целят да постигнат по-добра яснота 
и разбираемост на поетичния текст, вложен в музикална ком-
позиция и помагат на певците да намерят собствения си път 
към интерпретацията.
Ключови думи: дикция, интерпретация, песен, Хемпсън, 
майсторски клас.

Abstract: Since 2006, the Hampsong Foundation has been 
working closely with the music festival Heidelberger Frühling, an 
annual co-production of master classes for young opera singers. 
In the last three years (2017-2019) they were lead by the baritone 
Thomas Hampson himself and were streamed through Facebook 
Live. Based on this video material (almost 60 hours) observations 
were made on Hampson’s methods of teaching and this article 
resumes important discussions about the Lied-genre in social and 
cultural aspect, Hampson’s vision about the art song as a metaphor 
of Human Being (Dasein), his approach to achieve better 
posture, breath, sound and diction of the participants. All these 
components aim to achieve better clarity and understanding of 
the poetic text, set into musical composition; they help the singers 
in finding their own way of interpretation.
Keywords: diction, interpretation, Lied, Hampson, masterclass.

Наблюденията, изложени в този доклад, са основани на це-
ленасоченото и аналитично изследване на над 60 астрономиче-
ски часа архивен видеоматериал, отразяващ песенните академии 
от последните три издания на фестивала „Хайделбергска пролет“ 
(2017-2019). В посочения период ръководител на форума е амери-

6. МАРИЯ РУСЕВА
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канският баритон Томас Хемпсън3. С изключение на няколко аме-
рикански и френски песни, подборът на участниците се състои от 
немски и австрийски песни от романтичната епоха. Това дава въз-
можност както да се извлекат ценни общи насоки за изпълнител-
ския подход на Хемпсън към немската романтична песен, така и да 
се анализират детайлно предложените от него решения на някои 
конкретни технически и интерпретативни трудности в обхвана-
тия репертоар. Опитвам се също да оценя, доколко педагогическа-
та практика на Хемпсън потвърждава моите изводи за ролята на 
певческата дикция в интерпретацията на немската солова песен.

Първото ми общо впечатление от преподаването му е свърза-
но с идеята за просветителство, за диалог не само с активните учас-
тници в майсторския клас, но и с т. нар. пасивни участници – фи-
зическата публика в залата и далеч по-обширната интернет ауди-
тория4. За мисията на баритона може да се научи много от интер-
нет страницата и от инициативите на фондация Hampsong, но на 
практика тя е постоянно осезаема по време на уроците в Хайдел-
берг5. Преподаването на Хемпсън отразява изцяло неговото лично 

3 Чрез услугата facebook live и благодарение на партньорството между фон-
дация Hampsong (Hamspong Foundation) и организаторите на фестивала в 
Хайделберг, майсторските класове на Томас Хемпсън, включително и се-
сиите с негови гост-лектори (пианисти, режисьори, изкуствоведи) се из-
лъчват на живо, след което остават архивирани със свободен достъп на 

 https://www.facebook.com/pg/hampsong.foundation/videos/?ref=page_
internal.

4 Съдейки по излъчените видеоматериали, на повечето песенни академии 
в Хайделберг в залата присъстват около 150-200 човека публика отделно 
от активните участници. Благодарение на стрийминга, както и на архиви-
рането на видеата, даващо възможност те да бъдат достъпни за гледане 
по всяко време след първоначалното им излъчване, само за 2017 г. гледа-
нията достигат до 240 000 зрители от цял свят, от които 60 000 активно 
гледащи излъчването.

5 Особено пламенна е откриващата реч на Хемпсън по случай песенната 
академия през 2019 г., в която наред с всичко останало, той набляга на со-
циалната страна на поезията и поставя песенното и поетично творчество 
в социално-политически контекст. Видеото е достъпно в сутрешната се-
сия на на 21.03. 2019 г. на: https://www.facebook.com/hampsong.foundation/
videos/815583705464429/
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отношение към музикално-поетичния жанр, според което песента 
е „поетична мисъл, капсулирана в музика”6, немската песен е „ин-
спирацията […], върхът на айсбергa”7, a Шуберт и Шуман са съот-
ветно „нашата муза” и „нашият учител”8. Следният цитат разкрива 
респекта, страстта, отдадеността на певеца към песенния жанр:

„Феноменът Lied съществува вече 150 години, прекрачва 
границите на немскоговорящите страни и се превръща 
в общовалидна идентификация, доказателство за Dasein 
във всяко общество, всяко време, всяка епоха”9.

Видно е, че за Хемпсън песенното изпълнителство отива да-
леч отвъд стремежа към вокално майсторство и се подчинява на 
задълбочено философско търсене на смисъла и същността на пое-
зията, облечена в музика. Освен да помогне на участниците да раз-
берат в детайл как функционира тяхното тяло, т.е. да им помогне 
да усъвършенстват певческия процес на физиологично ниво, той 
се стреми да ги научи „да направят чуваеми и донякъде видими, но 
при всички положения въображаеми за публиката мислите, зало-
жени в песните, които са по-големи от нас самите”10. При по-вни-
мателното проследяване на този процес се забелязва, че в голямата 
си част дори вокално-техническата и ансамблова работа с участни-
ците по същество представлява комплексна работа над текста, коя-
то обхваща неговата психология, драматургия, фонетика и дикция.

Психология на текста
Това е един от основните аспекти, на които Хемпсън обръща 

внимание, особено що се отнася до самостоятелната подготовка 

6 Цитатът представя думи на Томас Хемпсън и е по началната страница на 
Hampsong Foundation, достъпна на https://hampsongfoundation.org.

7 Това виждане Томас Хемпсън споделя по време на следобедната сесия от 
песенната академия на 30.03.2017, достъпна на https://www.facebook.com/
hampsong.foundation/videos/1446681182040333/.

8 Пак там.
9 Пак там.
10 Встъпителни думи към песенната академия през 2019 (29.03.2019), дос-

тъпни на: 
 https://www.facebook.com/hampsong.foundation/videos/815583705464429/.
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от страна на участниците. В това отношение той се присъединява 
към майстори от ранга на Криста Лудвиг, Томас Квастхоф, Дитрих 
Фишер-Дискау и др, у които тази тенденция може да се проследи 
в достъпни видеоархивни материали от майсторски класове. Цен-
трално внимание тук заслужава творческият подход на Елизабет 
Шварцкопф, която е прословута с детайлната работа над текста – 
както в собственото си пеене, така и в преподаването. Като неин 
възпитаник, Томас Хемпсън се явява и неин последовател, давайки 
често препратки към съветите ѝ. Психологията на текста е важна, 
защото смисълът, който текстът носи, разкриването на вътрешния 
конфликт помагат на певеца да изясни своите художествени наме-
рения, които несъзнателно се превръщат във вокални намерения и 
оцветяват, нюансират пеенето.

В тази посока Хемпсън налага херменевтичен подход към сло-
весния първоизточник и то не само в началния етап на подготовка, 
но и като паралелно проучване, съпътстващо вокално-техническа-
та и ансамбловата работа11. Тази работа изисква от участниците 
висока степен на обща култура и информираност, благодарение на 
която да могат да поставят текста в по-широк политико-истори-
чески контекст и познавайки творческите постижения и индиви-
дуалната стилистика на поета, да ситуират конкретното произведе-
ние в рамките на цялостното му творчество. Отделно е необходимо 
поетичният текст да се анализира и в по-широк план, като се вземе 
предвид актуалността на темата за времето, в което е написана, но 
и актуалността ѝ към момента на създаване на музикалната ком-
позиция върху този поетичен текст. Комплексността на подхода се 
обогатява и от сравнителния анализ между различни музикални 
въплъщения на един и същ поетичен текст, както и присъствието 
му в другите изкуства – скулптура, живопис и т.н. Именно такава 

11 Примери за това са дискусиите под надслов „Viva Schubert”, в които ос-
вен Хемпсън участват още Хартмут Хьол (Hartmut Höll), Ричард Сто-
укс (Richard Stokes) и Греъм Джонсън (Graham Johnson). Сесиите са от 
8.04.2018 и са достъпни на: 

 https://www.facebook.com/hampsong.foundation/videos/1924153820959731/; 
https://www.facebook.com/hampsong.foundation/videos/1924313017610478/; 
https://www.facebook.com/hampsong.foundation/videos/1924458284262618/.
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компетенция демонстрира баритонът Хемпсън по време на своето 
преподаване, като става ясно, че целта на всичко това е да бъдат по-
търсени индивидуалните интерпретативни основания, както и ин-
директни автобиографични препратки в предложените текстове12.

Драматургия на текста
Въпреки че понятието драматургия се свързва с театрал-

но-сценичното изкуство, изборът на този термин в контекста на 
песенното творчество е абсолютно осъзнат. Песенната форма не 
предполага използването на театрални изразни средства, но спо-
ред идеите на Хемпсън музикалната интерпретация на поетичната 
форма изисква активно включване на фантазията както в подгот-
вителните етапи, така и при сценичното реализиране на реперто-
ара. Неговото мото гласи, че песента е „метафора на въображение-
то”13, а поезията е „водена от базисния инстинкт да разкаже исто-
рията на битието”14.

Характерно за малката форма на песента – била тя куплетна, 
с непрекъснато развитие (durchkomponiert), или пък баладична – 
е че интерпертаторът в рамките на няколко такта трябва да съу-
мее да се преосъществи, да въплъти авторовата идея на поета така, 
както е видяна от композитора. Последното е много важно, защо-
то показва наслагването на три индивидуални творчески вселени 
(четири, ако добавим и акомпанятора) в рамките на една проста 
музикална форма, боравеща със силно ограничен набор от музи-
кално-изразни средства. Акустичните обстоятелства на песенна-
та традиция предполагат малка дистанция между изпълнител и 
публика, следователно неголеми динамични амплитуди, които са 
по-скоро нюанси, отколкото контрасти; изискват се изчистена ми-

12 Неведнъж Хемпсън намира връзка между поетичната творба и личния 
повод на композитора да се обърне точно към това стихотворение, което 
от своя страна спомага за вникване в емоционалния свят на композитора. 
В сесия с гост Хартмут Хьол, обсъждайки творчеството на Шуберт, два-
мата дискутират точно върху такива препратки.

13 Думи на Томас Хемпсън, цитат по началната страница на Hampsong 
Foundation, достъпна на https://hampsongfoundation.org

14 Пак там.
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мика и жестове. Но едновременно с всичко това, в ядката на песен-
та – поетичния текст, обикновено е вложена висока концентрация 
на художествено съдържание. Оказва се, че за да бъде постигнато 
търсеното въздействие, е необходимо да се прибегне до специфич-
на изразност и работещите средства тук са психологизирането на 
текста и неговият драматургичен анализ, защото те са в състояние 
да предизвикат у изпълнителя, а оттам и у слушателя асоциации, 
усещания, образи зад всяка дума. Тези идеи на Хемспън намират 
не само подкрепа, но и надграждане в гостуването на двама външ-
ни лектори в песенната академия през 2017 година: д-р Роналд де 
Леув15 и Михаел Хампе16.

За да стане по-ясно какво представлява драматургичният 
анализ, ще дам пример с работата върху песента „Schlechtes Wetter” 
от Рихард Щраус (текст: Хайнрих Хайне)17. След първоначалното 
изпълнение от страна на участниците, Хемпсън резюмира съдър-
жанието на поемата: нараторът рисува несправедлива семейна 
картина – жена (майчица), отишла да пазарува в бурята, за да при-
готви кекс за порасналата си дъщеря, а момичето наблюдава без-
пристрастно от креслото у дома18. Ето и пълния поетичен текст19 с 

15 Д-р Роналд де Леув (Dr. Ronald de Leeuw) е бивш директор на музея 
„Ван Гог“ в Амстердам и прави забележителна презентация в търсе-
не на връзката между образ и думи под надслов „Да виждаме песните, 
да чуваме картините” („Leider sehen, Bilder hören“). Презентацията от 
31.03.2017 е достъпна на https://www.facebook.com/hampsong.foundation/
videos/1447731831935268/. 

16 Михаел Хампе (Michael Hampe) е немски интендант и режисьор. Той на-
рича фантазията „човешкото измерение на изкуството” и според него пе-
вецът трябва възможно най-детайлно и с най-голяма точност да си пред-
ставя това, което пее. Хампе развива идеята, че с помощта на въображе-
нието на певеца се въздейства върху въображението на слушателя и че 
песента трябва да създаде мини-спектакъл, като образува и разгърне сю-
жет, цяла история, изказана с толкова малко думи. Неговото участие е от 
01.04.2017 и е достъпно на https://www.facebook.com/hampsong.foundation/
videos/1449132878461830/. 

17 Част от цикъла Fünf kleine Lieder (Пет малки песни) op. 69.
18 Целият урок от сутрешната сесия на 22.03.2019 е достъпен на https://www.

facebook.com/hampsong.foundation/videos/561960657631948/. 
19 Източник: https://www.oxfordlieder.co.uk/song/4268
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мой буквален превод на български език20:

Schlechtes Wetter
                      Heinrich Heine

Das ist ein schlechtes Wetter,
Es regnet und stürmt und schneit;
Ich sitze am Fenster und schaue
Hinaus in die Dunkelheit.

Da schimmert ein einsames  
Lichtchen,
Das wandelt langsam fort;
Ein Mütterchen mit dem Laternchen
Wankt über die Straße dort.

Ich glaube, Mehl und Eier
Und Butter kaufte sie ein;
Sie will einen Kuchen backen
Fürs große Töchterlein.

Die liegt zu Hause im Lehnstuhl,
Und blinzelt schläfrig ins Licht;
Die goldenen Locken wallen
Über das süße Gesicht.

Лошо време
                     Хайнрих Хайне

Това е лошо време
Вали и гърми и трещи;
аз стоя на прозореца и гледам
към външната тъма.

Там мъждука самотен 
светлик,
който бавно се движи напред;
една майчица с фенерче
се клатушка по улицата.

Мисля, брашно и яйца
и масло купува тя;
иска да изпече сладкиш
за голямата си дъщеря.

Тя лежи си в кресло у дома
и рязко примигва към 
светлината;
златните къдрици се 
търкалят
по сладкото й лице.

Хемпсън разгръща ред хипотези относно смислово-емоцио-
налния заряд на изложения горе текст, като диапазонът им е много 
широк – от вариант, в който момичето е мързеливо, глезено, его-
истично и майката се е превърнала в негова слугиня, до сценарий, 
при който девойката е болна от някаква психическа болест или па-

20 До момента не откривам официално публикуван художествен или друг 
превод на стихотворението на български език.
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рализа, което обяснява защо майката е склонна въпреки лошото 
време да отиде за продуктите. При тези две възможности употре-
бената умалителна форма майчица може да показва съжалението 
към жената, но може да бъде и саркастична. Хемпсън се стреми да 
излезе от битовизма на ситуацията, който според него не би могъл 
да е художествена задача, нито за Хайне, нито за Щраус и подчер-
тава, че центърът на текста не е случката, а самият наблюдаващ. 
Обръщайки внимание на една-единствена фраза от третата стро-
фа – ich glaube (аз вярвам), той успява да обърне интерпретацията: 
разказвачът може би си фантазира, че майката отива за продукти 
за кекс, може би отива да потърси лекар за дъщеря си, а може би 
има нужда просто да се махне от тягостната обстановка у дома21.

Ето как зад едни и същи думи може да се намери широк спек-
тър от възможни и дори от взаимно изключващи се образи и асо-
циации. Целта на подобни спекулации е не да се намери единстве-
ният възможен правилен отговор, а да се задвижи фантазията на 
изпълнителя, докато намери убедително за себе си и издържано от 
начало до край обяснение за съществуването на песента. След като 
подходи по този начин към разбирането за поетичния текст, интер-
претаторът може да потърси решения и в конкретната музикална 
реализация. Въз основа на всички тези компоненти (психологиче-
ски анализ, драматургичното цяло, музикално развитие) песента в 
някакъв смисъл се режисира в съзнанието на певеца. Хемспън ви-
наги подчертава, че вътрешното намерение на изпълнителя тряб-
ва да надделява над преднамерените външни действия, защото в 
песните историите трябва да се разказват, а не да се показват. Чрез 
своето въображение интерпретаторът трябва да провокира и въ-
ображението на публиката, като извиква различни асоциации и по 
този начин постига внушение, подчинено на намерението на поета 
и композитора.

21 Към възможните сценарии зад текста могат да се добавят още ред вари-
анти: например наблюдаващият да е жена и, съзерцавайки бурята, да си 
спомня лична история от детството, когато в такова лошо време безучаст-
но е гледала майка си как отива за продукти за кекс, а сега, когато майка ѝ 
не е между живите, да се разкайва за случилото се.

ПЕСЕННИТЕ АКАДЕМИИ РЪКОВОДЕНИ ОТ ТОМАС ХЕМПСЪН...



82

Работа върху певческата дикция
Всичко казано дотук засяга предимно вътрешните творчески 

процеси, които предшестват самото изпълнение. Как обаче всичко 
това се превръща в звукова картина, по какъв начин гласът, като 
носител на звука, успява да предаде художественото съдържание, 
за което стана дума по-рано? Тук трябва да се излезе малко от умо-
зрителното и да се премине в сферата на акустичната страна на 
певческия звук.

При пеенето на който и да е език, художественото внушение 
е невъзможно, ако се осланя единствено на общото разбиране на 
смисъла на текста. В конкретиката на немскоезичния песенен ре-
пертоар, дори и да не владее добре немски език, певецът трябва да 
успее да вникне в съдържанието на семантично ниво, да опознае и 
да придобие усет за мелодиката и ритъма на езика, за неговата ин-
тонация, структура, употреба на думите (Wortverwendung) и фо-
нетични особености на вокалите и консонантите. Без тази подго-
товка не е възможно да се постигне индивидуална интерпретация, 
защото само ясната представа за смисъла на всяка отделна дума 
може да породи усещания, картини, които да оцветяват, нюансират 
звука и да определят начина, по който тази дума ще бъде произне-
сена и изпята точно в този контекст и с точни тези предефинирани 
мелодия и ритъм22.

Искам да направя едно уточнение – относно немския език, 
сред певците е разпространено схващането, че той е труден за пе-
ене или поне, че е много по-неудобен от италианския. Въпросът 

22 Различните композиторски подходи при експониране на текста обуславят 
и тяхната индивидуална фонетична стилистика. Хемпсън дава пример с 
Шуберт, в чиито песни музикалните фрази, следвайки цезурите в текста, 
са по-къси. Това едновременно улеснява осмислянето на отделните моти-
ви, но и често води до накъсване на музикалната мисъл и до загуба на об-
щия смисъл на текста при изпълнение. От своя страна песните на Брамс, 
въпреки че в повечето случаи са строфични, се изграждат от дълги музи-
кални линии и тях Хемпсън нарича musikalisch in der Sprache (музикални 
в езика). Според него при Брамс като цяло текстът е съпровод, съветник, 
а в 90% от времето езикът е музикален. В този случай изпълнителят тряб-
ва да възприеме този абсолютно музикален език като мерило за смисъла 
на текста.
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за предпочитанията към италианския език като „прототипен за 
операта и пеенето” е разгледан подробно от Елмар Шафрот, като 
той посочва, че това е стереотип, който може да се интерпретира 
като културен предразсъдък23 [Schafroth 2013, 3-4]. Той обръща 
внимание, че за немската звучност са характерни струпването на 
съгласни, затворените срички, изохроничните ударения и всичко 
това предпоставя разрушаване на основния певчески щрих – лега-
то. Именно заради това е важно певци, които се обучават в белкан-
това техника, да се запознаят и да обърнат специално внимание на 
технологията на пеене на немски език – особено ако са се насочили 
към песенна интерпретация. Фактът, че Хемпсън произхожда от 
САЩ, т.е. от държава с различен от немския майчин език, му пома-
га да разбере затрудненията, които изпитват повечето участници 
във форума.

Генерално певецът застъпва идеята, че след като бъде омузи-
кален (vertont), текстът се превръща в компонент на музикалния 
език и чисто технически трябва да се мисли като такъв. Двата ос-
новни елемента на певческата реч в този смисъл са вокалите и кон-
сонантите (съответно гласните и съгласните звуци), и работата на 
баритона е фокусирана именно върху тях. Той многократно обръ-
ща внимание, че за слушателя текстът става ясен и разбираем не 
когато е отчетливо изговорен, а когато е ясно изпят. С това той об-
ръща внимание на един от най-често срещаните проблеми при во-
кализиране на текста, който е валиден за всички певци, независи-
мо от националност и ниво на владеене на езика – размиването на 
границите между пеене и говор. Парадоксално, когато певците се 
опитват да постигнат по-ясен, по-разбираем и отчетлив текст, фо-
кусират вниманието си в съгласните, като често ги преекспонират, 
а това в повечето случаи прекомерно активизира устните, води до 

23 Шафрот цитира Харо Щамерйохан (Harro Stammerjohann), според когото 
„Когато човек го владее, всеки език е изпеваем. Затова най-удобен е май-
чиният, но понеже италианският език е този чужд език, който неиталиан-
ските оперни певци владеят най-добре, а и също затова, че той най-често 
се среща, се стига до всеобщото твърдение, че е по-изпеваем от останали-
те езици. Това е културен предразсъдък, подобен на този, че съвременна-
та поп-музика трябва да е на английски език.” [Stammerjohann 2012, 47, 
цит. по Schafroth 2013, 3-4]
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скованост и бърза умора, но най-вече възпрепятства процеса, като 
затваря певческия отвор на гърлото и разрушава резонанса и ле-
гатото. Поради това Хемпсън непрекъснато набляга на необходи-
мостта консонантите да се изпяват на височината на вокала, който 
ги следва (когато сричката започва със съгласна) и обратното – фо-
нацията на вокалите да съвпада с височината на консонантата (ко-
гато сричката започва с гласна). Тук могат да се приведат множе-
ство примери из репертоара на майсторския клас. Фактът, че този 
проблем се среща непрекъснато и при германци, и при чужденци 
говори, че по същество това е по-скоро въпрос на вокално умение, 
отколкото на владеене на езика.

Като упражнение за справяне с горния проблем, особено при 
редуване на кратки думи (mit, und, doch, dich, ich) или когато е на-
лице много текст в бързо темпо, Хемспън прибягва до размяна на 
фонемите. Така например думата und, той изисква да се изпее пър-
во няколко пъти на съответната височина като nu-u-u, след това ня-
колко пъти като nu-u-u-nd и едва накрая като u-u-und. Разменяйки 
по този начин местата на вокала и консонантата, певецът спира да 
се фокусира само върху първия звук, който има да възпроизведе и 
се подготвя, чува предварително тези след него. Това особено важи 
за сонорните съгласни като [n], [m], [r], [w], [d], [l]. Така артикула-
ционната дистанция между отделните звуци се минимизира и за 
разлика от говорната реч, където съгласните отделят гласните една 
от друга, при пеенето се явяват свързващ елемент, който дори под-
помага легатото.

Последното води и към следващия съществен фактор за 
постигане на едновременната яснота в текста и легато в пеенето – 
резонанса. За разлика от говора, при който вокалите могат да се 
оформят в различни точки на устната кухина (предни и задни), 
с различен устен отвор (вертикални и хоризонтални) и различно 
сомбриране (тъмни и светли), в пеенето е от съществена важност 
да се намери именно този отвор на гърлото, в който всичките мо-
гат да звучат с еднакъв резонанс. Според Хемпсън примарни са 
вокалите [o] и [a] и, по аналогия на предходния пример, той често 
изисква от участниците в песенните академии да редуват два съ-
седни вокала така, както се срещат в текста. Например при слово-
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съчетанието und ich, той премахва съгласните и опитва да намери 
общото място на [u] и [i], като редува i-i-i-u-u-u-i-i-i; после u-u-u-i-i-i 
и накрая u-u-und-i-i-ich. Друг подходящ пример e думата wenn във 
висок регистър, където той изисква от певеца да добави към дума-
та примарния вокал [o] и да изпее няколко пъти wo-o-o, после wo-
o-o-e-e-e, после we-e-e-o-o-o-e-e-en и накрая we-e-en.

Ето как Хемпсън описва като технология всичко това:
„Вокалите, за които говоря, остават константни на всички 
езици. Вокалите при пеенето се намират на две различни 
места. Точно над мъжеца, там където гърлото посреща 
вибриращия тон, там е решението какъв ще бъде вокалът. 
Ако не изпееш тона, но го помислиш, вече се задействат 
рефлексите и гласните връзки започват да вибрират, без 
да произвеждат звук. Можеш да изпееш само онова, което 
чуеш предварително. Ангажира се цялото тяло. Когато се 
оформят правилно вокалите [o] и [a], после с предната част 
на устата и устните се дооформят според смисъла на неща-
та (останалите вокали – бел.м. М.Р.). […] Всички вокали и 
консонанти се оставят да резонират на едно и също място 
и то е на плоскостта, на височината на вокала.”24

Ето защо, когато добрата дикция отсъства от изпълнението, 
Хемпсън се насочва първо към основните вокално-постановъчни 
изисквания: стабилната изправена стойка, постигане на резонанс, 
т.е. на естествено вибриращ тон, оформен в пространството, в кое-
то всички вокали звучат един в друг25. Едва когато тези условия са 
овладени от изпълнителя, може да се пристъпи към работа върху 
дикция, изговор, яснота на текста. Това е и точката, в която се пре-
сичат вокално-постановъчната работа, фонетично-технологичната 
работа при озвучаване на поетичния текст и работата върху интер-
претацията.
24 Цитатът е извлечен от урок върху песента „Die junge Nonne“ (Шуберт), 

състоял се на 5.04.2017 сутринта, видеото е достъпно на: https://www.
facebook.com/hampsong.foundation/videos/1454948094546975/.

25 Това пространство той нарича „къща на резонанса” и често визуализира с 
ръце като заострен покрив над главата си, стремейки се да въздейства на 
певеца мислено да насочи въздушния стълб назад и нагоре, а не напред.
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Не мога да подмина още една идея, която освен в горния цитат, 
присъства неотменно и в почти всички уроци на Хемпсън по вре-
ме на Хайделбергските песенни академии, и която на практика се 
отнася не само към песенния жанр, но и към пеенето по принцип: 
идеята за предварителната представа за звука. Тя кореспондира с 
посоченото по-рано твърдение, че думите, пораждайки определе-
ни образи и представи, от само себе си нюансират звука. Относно 
легитимността на този подход могат да се цитират редица певчески 
възгледи по отношение на дикцията в пеенето26, при които общото 
схващане е, че дори само мисълта за значението и смисъла на даде-
на дума действа на подсъзнателно ниво и променя багрите на гла-
са. [Gloss 2009; Donald and Mauro 2015] Подкрепа тази теория среща 
и в достъпни видеозаписи от майсторските класове на Елизабет 
Шварцкопф, в законите на Томатис и в школата на Станиславски.

Като обобщение на наблюденията ми върху работата на То-
мас Хемпсън над немскоезичния песенен репертоар в рамките на 
разгледаните три издания на песенните академии в Хайделберг, 
бих искала отново да се спра на най-важните му идеи, свързани с 
певческата изразителност. Първо, това е познаването и разбиране-
то на поетичния текст, което е фундаментално за по-нататъшния 
психологически анализ и драматургична режисура. Второ, текстът 
от гледната точка на певеца-изпълнител вече не е елемент на речта, 
а на музикалната тъкан и като такъв трябва да бъде не изговорен, 
а изпят. Трето, това се постига чрез озвучаване на консонантите на 
височината на уеднаквените резониращи вокали и при минимални 

26 В онлайн изданието на списание „Classical Singer“ намираме насоките на 
американски вокални педагози: Шенън МакГинис (Shannon McGinnis) от 
Университета Рузвелт в Чикаго, Марси Стап (Marcie Stapp) от Музикална-
та консерватория в Сан Франциско, автор на ръководството „The Singers 
Guide to Languages” и Нико Кастел (Nico Castel) – световно известен те-
нор, консултант по дикция в Метрополитън Опера и факултетен член 
на Джулиард. Друг ценен източник е книгата на Джордж Доналд и Луси 
Мауро „Майстори певци – съвети от сцената” [Donald and Mauro 2015], в 
която певци на върха на изпълнителството като Стефани Блайт, Дейвъд 
Даниълс, Джойс Дидонато, Денис Грейвс, Томас Хемпсън, Йонас Кауфман 
и др. дават своята формулировка за ефективната дикция от изпълнител-
ска гледна точка.
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артикулативни движения за учленяването им. Всичко това се под-
чинява на единствената цел да се получи членоразделна музикална 
реч, която да е в състояние да предаде художествения замисъл на 
текста според виждането на композитора. За постигането на тези 
цели е необходима сериозна емоционална зрялост, предварител-
на философско-аналитична и музикално-слухова подготовка. И 
най-точният образ, който въображението на пеещият е в състоя-
ние да породи, независимо от нивото на вокална напредналост, не 
може да получи адекватен звуков израз, ако отсъства музикална, 
езикова култура и най-вече слухова представа за звуковата пали-
тра на съответната музикална традиция и стилистика или на фо-
нетичната картина на езика.
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ВОКАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАТА НАУКА  
В ПОМОЩ НА МЕТОДИЧЕСКАТА РАБОТА  

С МУТИРАЩИ ГЛАСОВЕ
ДОРОТЕЯ ЛЮЦКАНОВА1

VOCAL-PEDAGOGICAL GUIDELINES ASSISTING THE 
METHODS OF WORKING WITH MUTATING VOICES

DOROTEYA LYUTSKANOVA2

Резюме: В доклада се разглежда сложната взаимовръзка меж-
ду вокалната наука и певческото изкуство, прилагането на 
научните изследвания и открития за физиологията на зву-
кообразуването като необходима неразделна част от мето-
дическата работа на вокалния педагог. В последните години 
изискванията за изграждането на здрав глас, особено по вре-
ме на мутация, поставят пред вокалния педагог редица въп-
роси: Как да се интерпретират и прилагат научните знания в 
практиката? Какви методи да се използват, за да се постигнат 
ефикасни резултати в обучението на подрастващите? С какво 
научните постижения в науката за гласа ще обогатят методи-
ческите пособия за изграждането и съхранението на юноше-
ските гласове? Необходимо ли е науката да се намесва толко-
ва задълбочено в изкуството на пеенето и дали учениците ще 
запеят по-добре, ако са наясно с физиологията и анатомията 

1 Доротея Люцканова е докторант на самостоятелна подготовка в Нов 
български университет, с научен ръководител проф. Елисавета Вълчино-
ва-Чендова, д.н. (e-mail: doridios@gmail.com)

2 Dorothea Lyutskanova is a Ph.D. student at the New Bulgarian University, with 
Research Supervisor Prof. Elisaveta Valchinova-Chendova, D.Sc. 

 (e-mail: doridios@gmail.com)
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на ларинкса? Отговорът на тези въпроси можем да открием в 
споделения опит на редица емблематични имена във вокал-
ната педагогика, които са оставили в наследство многоброй-
ни вокални трудове, статии и учебни помагала.
Ключови думи: вокално обучение, мутация, научни откри-
тия, звукообразуване, ларинкс.

Abstract: The report examines the complex relationship between 
vocal science and singing, the application of scientific  research-
es and discoveries about the physiology of sound formation as a 
necessary part of the methodical work of the vocal pedagogue. In 
recent years, the demands to build a healthy voice, especially 
when a mutation occurs, pose a number of questions to the sing-
ing teacher. How should scientific knowledge be interpreted and 
practiced? How should effective learning outcomes be achieved 
among adolescents? How will scientific advancements in the sci-
ence of voice enrich methodological tools to build and preserve 
the voice of adolescents? Is science needed to interfere so deeply 
in the art of singing and whether the students will sing better if 
they are aware of the physiology and anatomy of the larynx? The 
answer to these questions can be found in the shared experience 
of a number of emblematic names in vocal pedagogy, which have 
left many vocal books, articles and teaching aids inherited.
Keywords: vocal training, mutation, scientific discoveries, sound 
formation, larynx.

Ще започна своя доклад с изказването на големия руски учен 
и вокален педагог Леонид Дмитриев: „В наше време вокалният пе-
дагог, както и студентът, изучаващ пеене, са длъжни да владеят 
необходимия минимум от теоретични знания. Те са длъжни да 
усвоят това равнище на знанието за гласа, до което е достигнала 
науката на днешния ден. Нужно им е да знаят кои явления на гла-
сообразуването сега са напълно обясними, какво вече е твърдо ус-
тановено, какво още предизвиква съмнения и какъв е пътят към 
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постигането на това, което все още остава недоизяснено.“ [Карапе-
тров 1990, с. 8].

Леонид Дмитриев прекрасно описва сложната симбиоза меж-
ду вокалната наука и певческото изкуство, от една страна, и ме-
тодическата подготовка на вокалния педагог, методиката на обу-
чение и строгата индивидуалност на обучаемия, от друга. Дейл 
Муур, бивш президент на американската националната асоциация 
на вокалните педагози, казва: „След почти 400 години написаните 
материали за вокалната педагогика, научните знания и вокалното 
обучение са се интегрирали в процеса на обучение по пеене като 
едно цяло“ [Velarde 2013, р. 1].

Целта на доклада е да обясни значението на практическото 
приложение на научното познание в педагогическия процес за из-
граждане на отлични гласови певчески качества у подрастващите 
и по-специално за развитието на гласа през мутационния период.

Вокалната педагогическа наука по своята същност предста-
влява изкуство, теория и практика в едно цяло. Систематизиране 
на процеса на обучение и подходи, съотнесени към принципите 
и методите на преподаването. От древността до наши дни компо-
зитори и вокални педагози, чрез своите наблюдения и натрупан 
опит в практиката, са се стремели да създадат методики по вокал-
но обучение. В музикалните трудове от XVI и XVII век на Джова-
ни Мафей – лютнист, певец, философ, физиолог и физик, Джозефо 
Царлино „Основи на хармонията“ (1558), Лудовико Дзакони „Му-
зикалната практика“ (1592) и Джулио Качини „Нова музика“ (1601), 
са описани редица насоки за правилно звукообразуване, съответ-
стващи на тази епоха, както и изказвания за възможностите на 
човешкия глас и техника на пеене. През този период се използва 
естественият диапазон на гласа – гръдният регистър. Осемнадесе-
тият век бележи появата и развитието на италианското белканто – 
двурегистрова техника на пеене без преход. То представя школата 
на Джулиано Качини (1546-1618), Пиер Франческо Този (1653-1732) 
и Джанбатиста Манчини (1714-1800), „която култивира леко и сво-
бодно пеене, леко и свободно дишане, свързано с максимата „кол-
кото по-високо отива мелодичната линия, толкова по-тихо пей“. 
[Карапетров 1990, с. 94]. Последният написва трактата „Практи-
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чески разсъждения върху образното пеене“ (1774), където акценти-
ра върху естествената позиция на устната кухина и използването 
на „усмивка“ за модифициране на вокалния тракт. Пиер Франческо 
Този, знаменит кастрат и педагог, пише трактата „Мнение за пе-
вците – минали и сегашни или бележки за колоратурното пеене“, 
публикуван в Болоня през 1723 г., който го превръща в първия те-
оретик на белкантовия начин на пеене. Въвежда се терминът „пор-
таменто“. Никола Порпора (1686-1768) – бележит учител, самият 
той обучаван от великия Алесандро Скарлати – открива училище, 
чиито ученици-кастрати Карло Мария Броски със сценичното име 
Фаринели и Гаетано Кафарели му донасят международно призна-
ние. Ранната вокална педагогика (до откритието на ларингоскопа) 
e емпирична по своята същност, като акцентът се поставя основно 
върху това „къде“ и „кога“, за разлика от по-късния период, в който 
се акцентира върху това „как“.

Деветнадесетият век бележи голямата промяна в развитието 
на вокалната педагогика, изискванията за звук и неговата естети-
ка. Необходимостта от драматизъм и пълноценно звучене по целия 
певчески диапазон в музикалните произведения провокират съз-
даването на нова певческа техника със солидна дихателна опора и 
закриване на тоновете във високия регистър. Това е векът на от-
криването на ларингоскопа, който Мануел-Гарсия син, теоретик и 
вокален педагог, за първи път използва, за да наблюдава гласовите 
гънки по време на фонация. През 1846 г. Жилбер Дюпре – френски 
певец, професор по солово пеене – пръв публикува практически 
насоки за похватите на закриване в своя труд „Изкуството на пе-
енето“. Мануел–Гарсия син доразвива тези похвати, като целена-
сочено работи върху „гръдното“ озвучаване на високия регистър. 
Неговият труд „Пълен трактат на изкуството на пеенето“ „поставя 
пеенето на стабилна научна основа“ [Молес 2014, с. 13].

Вокалната педагогика започва да придобива все по-ясни очер-
тания в систематизирането на установените в певческата практи-
ка вокално-постановъчни принципи. С появата на ларингоскопа 
и развитието на техниката те биват научно доказани и утвърдени 
като основни във вокалната методика. Това са:

1.  Коремно-диафрагмено дишане.
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2.  Твърда атака на тона (coup de glotte) (днес е дискусионна).
3.  Закриване на прехода към високия регистър.
4.  Необходимост от по-голям разход на въздух за главовия ре-

гистър (фалцета).
5.  Характеристика на тембрите – светъл (сlaire) и тъмен 

(sombre).
6.  Фиксиране на ниско положение на ларинкса за тъмния тем-

бър и хомогенно регистрово звучене.
В появилите се в средата на XX век и нашето съвремие вокал-

ни трудове, като „Singing, the Mechanism and the Technic” от Уи-
лям Венард3, „Basic of Vocal Pedagogy: The Foundations and Process 
of Singing” от Клифтън Уайр4, „The Stucture of Singing” от Ричард 
Милър5, „Основи на вокалната методика“ от споменатия руски во-
кален педагог Леонид Дмитриев6, „The Voice of the Mind” на Хер-
берт-Чезари7, „Развитие на гласа“ от Владимир Емелянов8, „Пев-
ческият глас“ от Раул Юсон9, „Вокална методика“ от Константин 
Карапетров10, „Working with Adolescent voices“ от Джон Кукси11, 
„Развитие на детския глас в процеса на пеене“ от Галина Стулова, и 

3 Уилям Венард – известен американски вокален педагог, автор на „Singing, 
the Mechanism and the Technic” [Vennard 1967].

4 Клифтън Уайр – американски певец и педагог, член на асоциацията на 
университетските професори, националната асоциация на вокалните пе-
дагози, автор на „Basic of Vocal Pedagogy: The Foundations and Process of 
Singing” [Clifton 1998].

5 Ричард Милър – американски вокален педагог и оперен певец, автор на 
„The Structure of Singing” [Miller 1986].

6 Леонид Дмитриев – руски учен и вокален педагог, автор на „Основи на 
вокалната методика“ [Дмитриев, 2004]

7 Херберт-Чезари – италиански вокален педагог, автор на „The voice of the 
Mind”[ Caesari 1951]

8 Владимир Емелянов – руски вокален педагог, автор на „Развитие голоса. 
Координация и тренинг“[Емельянов 2015]

9 Раул Юсон- френски учен, създател на неврохронаксичната теория и ав-
тор на „Певческият глас“ [Юссон 1974]

10 Константин Карапетров – български вокален педагог, автор на „Вокална 
методика“[ Карапетров 1990]

11 Джон Кукси – американски вокален педагог и диригент, автор на „Working 
with Adolescent Voices“ [Cooksey 1992,1999]
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много други, работата на вокалния тракт се разглежда подробно и 
изчерпателно от един нов ракурс, базиращ се на научни изследва-
ния в областта на медицината, лингвистиката, акустиката, матема-
тиката и физиката. Емпиризмът във вокалната педагогика изглеж-
да започва постепенно да губи своята досегашна доминираща роля 
в полза на научните изследвания и доказателства за това как ра-
боти вокалният тракт. В книгата си „The Science of Vocal Pedagogy” 
д-р Ралф Апелман (1908-1993) пише: „Науката и изкуството на пее-
нето са изцяло съвместими, тъй като науката подкрепя вокалното 
изкуство със стабилна семантична приложимост на фонетиката и 
нейното използване трябва да бъде усъвършенствано чрез добре 
организиран образователен процес“. [Appelman 1967, с. 3] Аз бих 
добавила, че с научно обоснованите изследвания на гласа, предме-
тът на вокалната педагогика става по-обективен и фактологичен. 
Това рефлектира градивно върху методическата организация на 
вокалното обучение.

Днес принципите във вокалната педагогика, написани преди 
векове, остават фундамент, върху който е изградено обучението по 
пеене. Това, което търпи промяна и по-специално в областта на съ-
временното поп звучене, са различните подходи и критерии в ме-
тодиката на обучение по пеене. Изискванията и естетиката за звука 
в популярната музика се различават от тези в оперното изкуство. 
Характерни за поп звученето са отворените вокали, по-близко до 
речта звукоизвличане и различните модели за звук, които откри-
ваме в техниките на пеене на Катрин Садолин и Джо Естил. От-
ричаното в миналото вокално обучение по време на мутация сега 
намира широкото одобрение на вокални педагози, диригенти и 
методисти навсякъде по света (Ървин Купър, Дънкан Маккензи, 
Фредерик Суонсън, д-р Джон Кукси, Хенри Лек, Кенет Филипс, 
Владимир Емелянов и др.) Развитието на естествените науки и тех-
никата позволи на вокалните педагози да се запознаят в детайли с 
промените – анатомични и физиологични, настъпващи в гласовия 
апарат по време на мутация. Това помогна не само за обобщението 
на натрупания педагогически опит, но и за осигуряването на ця-
лостно разработване на вокални методики, основани на законо-
мерностите на възрастовата физиология и психология.
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Споменатите по-горе имена са на едни от най-изтъкнатите из-
следователи на гласа по време на мутация. Всеки един от тях съз-
дава своя методика на обучение, като предлага различни начини 
за класификация на мутиращите гласове. Ървин Купър, Фредерик 
Суонсън и Джон Кукси предлагат класификация въз основа на ета-
пите на промяна в гласовете на подрастващите. В своята съвремен-
ната еклектична теория Джон Кукси определя 5 етапа на промя-
на, които описва подробно в книгата си „Working with Adolescent 
Voices”. [Cooksey, 1992] Основните критерии, които определят про-
мените в гласовете на момчетата, са: 

1.  Цялостният диапазон – крайни тонове.
2.  Теситура – комфортна зона на пеене.
3.  Качество на звука – ниво на стягане, ниво на придихание и 

др.
4.  Развитие на регистрите.
5.  Средна фундаментална говорна честота.

Проф. Хенри Лек, както и проф. Кенет Филипс, създават кла-
сификация, която не се определя от етапите на промяна в мом-
чешките гласове, а на базата на, образно казано, „двете части“ на 
диапазона – висок и нисък регистър. В книгата си „Teaching Kids 
to Sing“, проф. Кенет Филипс подробно и изчерпателно описва ре-
гистрите при променящите се гласове, като ги свързва със степен-
та на обучителния период – прогимназиален и гимназиален клас 
[Phillips 2014, с. 129-133]. Тези 2 типа класификации определят и 
различните подходи при обучението по пеене по време на мута-
ция. В първия случай наблюдаването и определянето на етапите на 
промяна на гласа улеснява вокалния педагог в неговата преценка 
по какъв начин да работи с гласа за определения етап. Всеки етап 
е специфичен и предполага съответния инструментариум и уп-
ражнения, отнасящи се само за него. При този подход се взема под 
внимание единствено новопоявилият се глас при момчетата, като 
се игнорира фалцетният регистър. Вторият тип класификация 
разглежда променящия се глас като цялостен диапазон, въпреки 
промяната. Работи се както с новопоявилия се глас, така и с фал-
цетния регистър, до пълното им темброво изравняване. Макар и 
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различни в походите при обучение на гласове по време на мутация, 
методиките на обучение се характеризират с единни критерии (из-
броени по-горе) и принципи. Това са:

1. Системност и последователност – предвид спецификата 
на развиващия се и променящ се глас, е необходимо да се изгради 
в логическа последователност определен план за работа с гласа по 
време на мутация, съответстващ на индивидуалните качества на 
ученика.

2. Научност – вокалният педагог да е наясно с научните из-
следвания относно мутиращите гласове, как промените в структу-
рата на ларинкса и неговата физиология влияят на звукообразува-
нето за този период. Какво е необходимо да се знае?

А) Обучението по пеене през този период не трябва да се пре-
установява, защото този процес представлява осъзната и контро-
лирана дейност. В сравнение с това, в ежедневието децата подлагат 
гласовия си апарат на неимоверни натоварвания, които могат да 
доведат до болестни състояния.

Б) Мутацията при момчета и момичета протича по различен 
начин. При момчетата гръдният регистър слиза с октава надолу, 
ларинксът нараства почти двойно, в сравнение с този на момиче-
тата. 

С) Фалцетът не мутира.
По време на мутация значително по-малки изменения на-

стъпват във фалцетния регистър. При момчетата до мутация фал-
цетният регистър трябва да е добре развит, както при момичетата, 
т.е. с всички защитни механизми и показатели на певческото гла-
сообразуване.

Д) Критерият за правилен звук от естетически трябва да се 
замени с физиологичен. Под правилен звук разбирам очакваното 
за този период – гласът губи естетическите си качества чистота, 
звънливост и подвижност. Координацията между мускулите на 
ларинкса е нарушена, особено при момчетата. Очакваният звук е 
хриплив, участъци от диапазона звучат глухо и разнородно. Раз-
бирането на типичните промени в говорния и певческия глас по 
време на мутация ще улесни педагога в работата му.

3. Активност и съзнателност
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4. Причинно-следственост – във вокалното обучение е от 
изключителна важност да се спази този принцип. За всяко неус-
пешно/успешно действие при обучението по пеене има причини и 
обикновено те се коренят в подхода на обучение към дадения мо-
мент. В американската техника на пеене Speech Level Singing се го-
вори за „причина-ефект” – равносилно на ефективност при изпъл-
нение на всяко едно упражнение [Speech Level Singing International, 
2009, с. 57].

5. Индивидуален подход – прилагането на знанията да не е 
самоцелно. Единна стандартизирана система за обучение по пеене 
не съществува. Педагогическият процес и методическата работа 
трябва да са съобразени с индивидуалните качества и потребности 
на всеки ученик. 

В заключение искам да подчертая, че модерната вокална пе-
дагогика е невъзможно да продължи своето развитие без научните 
изследвания за гласа, които без съмнение повлияват благотворно 
на последователността в структурирането на обучението по пеене. 
Промените в изискванията към жанровото звучене в поп музика-
та, в джаза и в мюзикъла налагат и промени в подходите на обуче-
ние. Изграждането на гласа и неговото съхранение изискват точни 
критерии и методически принципи, доказани в практиката и на-
учно обяснени. Развитието на вокалната педагогика не е завършен 
процес. Днешните научни заключения за вокалния тракт и нови 
методически подходи са основа за бъдещи дискусии и предизви-
кателства.
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ИЗПИТНИТЕ ЛИСТОВЕ НА БОНЧО БОЧЕВ 
КАТО КЛЮЧ КЪМ НЕГОВИЯ  

ДИРИГЕНТСКИ МЕТОД
ИВА ГЕОРГИЕВА1

THE EXAMINATION QUESTIONNAIRES OF BONCHO 
BOCHEV AS A KEY TO HIS CONDUCTING METHOD

IVA GEORGIEVA2

Резюме: Детският хор „Бодра смяна” под ръководството на 
Бончо Бочев през периода от 40-те до 70-те години се ут-
върждава като хорова школа с ненадминати художествени 
постижения. Диригентът изгражда добре прецизиран меха-
низъм за подбор на хористи, който е отражение на неговата 
визия за качествена звучност на хора. Настоящият доклад 
разглежда кои са търсените качества и умения у кандидат-хо-
ристите и по какъв начин се работи върху тяхното усъвър-
шенстване в хода на репетиционния процес. 
Поради големия огромния интерес приемът в „Бодра смяна“ 
става след две, а понякога и повече прослушвания, на кои-
то се отсява необходимият брой хористи. Изискванията са 
много, но не са непосилни за децата. Уменията, които изпит-
ният лист предвижда да бъдат оценени, са групирани в три 
еднакво важни категории: музикални способности, вокални 
качества и емоционалност на изпълнението. Това са трите 

1 Ива Георгиева е редовен докторант в ИИИзк при БАН с научен ръково-
дител доц. д-р Росица Драганова (e-mail: ivayancheva@gmail.com)

2 Iva Georgieva is a regular Ph.D. student at the Institute of Art Studies, BAS with 
Research Supervisor Assoc. Prof. Rossitsa Draganova, Ph.D. 

 (e-mail: ivayancheva@gmail.com)
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опорни точки в художествената работа на Бончо Бочев. 
Ключови думи: вокални качества, диригентски метод, емо-
ционалност, музикални способности, хор.

Abstract: Children Choir „Bodra Smyana“ under the direction of 
Boncho Bochev in the period from the 1940s to the 1970s became 
a choir with unparalleled artistic accomplishments. The conductor 
built a refined mechanism for admission of choristers that reflect-
ed  his vision of choral quality. This report looks at the qualities 
and skills of the candidates and the way of their improvement dur-
ing the rehearsal process.
Because of the great interest, „Bodra Smyana”‘s admission oc-
curred after two, and sometimes more, auditions, in  which 
the  necessary number of  choristers was selected. The require-
ments were many, but they were not too difficult for the children. 
The skills that the exam questionnaire was designed to assess were 
grouped into three equally important categories: musical abilities, 
vocal qualities, and performance emotionality. These were the 
three main points in Boncho Bochev‘s artistic work.
Keywords: vocal characteristics, conducting method, emotionali-
ty, musical abilities, choir.

Настоящият доклад поставя акцент върху критериите в из-
питните листове за прием в хор „Бодра смяна“. Ръководителят на 
състава Бончо Бочев3 успешно съчетава педагогическия и дири-
гентски подход. Неговият метод на работа е съвкупност от обмис-
лено структурирани и системно регистрирани организационни, 
възпитателни и музикално-изпълнителски принципи. Диригентът 
се съобразява изцяло с възможностите на децата. Той не си поста-
вя за цел музикалното им развитие да изпреварва възрастовото, 
а организира музикалната подготовка с такава интензивност, че 
хористите да развият максимално своите заложби. За да постигне 

3 Бончо Бочев (1899, с. Поликраище –1975, София) – музикален педагог, ос-
новател и диригент на детския хор „Бодра смяна“.
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характерната за „Бодра смяна“ кристално чиста детска звучност, 
Бочев изгражда определен механизъм на провеждане на подбора 
на хористи.

Как се провеждат прослушванията за „Бодра смяна“?
Няколко са начините на анонсиране на прослушване, описа-

ни в книгата на Бочев „Как се създаде и израсна хор „Бодра смяна“ 
[Бочев 1975, с. 21]. За да сведе до минимум явяването на кандидати, 
които желаят да постъпят в хора по-скоро поради облагите, които 
биха имали, отколкото заради пеенето и музиката, диригентът раз-
чита преди всичко на преценката и активната подкрепа на своите 
хористи, както и на колегите начални учители. Самите ръководи-
тели на „Бодра смяна“ с писмо-разрешение от отдел „Просвета и 
култура“ обхождат почти всички начални училища в София през 
септември [Бочев 1962а, с. 18].

Кога се провеждат прослушвания за „Бодра смяна“?
През 1961/1962 се установява като трайна практика прослуш-

вания да се организират на всеки три години, вместо на две4 [Бо-
чев 1962б, с. 29]. От една страна трябва да се осигури голям състав, 
за да може да хорът да гарантира постоянни участия с верижно 
концертиращи състави. От друга страна, имайки предвид, че в ос-
новата на музикалната методика стои принципът по-малките да се 
учат от по-големите, не трябва да се допускат големи маси от ново-
приети деца, които да натоварят твърде много старшите хористи.

Какви са възрастовите граници на кандидатите?
Установяването на тази възрастовата граница става през 1952 

[10 години хор „Бодра смяна“ 1957, с. 35]. Набират се хористи само 
между учениците от I до IV клас, тоест кандидатите са на възраст 
между 7 и 11 години, по изключение 6 или 12 години. Бочев посоч-
ва този период като най-благоприятен за музикалното и гласовото 
развитие на децата, предвид редица съображения: тяхната възпри-

4 Първоначално биват приемани хористи всяка година, но този вариант 
бързо отпада.
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емчивост и възможността за по-дълъг хоров стаж. Освен това в 
тази възраст те още не са обучавани и подготвяни за определена 
роля в училищния хор, който, според тогавашната практика, е да 
работи с деца от V клас [Бочев 1975, с. 24-25].

През колко етапа минава прослушването?
В „Бодра смяна“ има две, а понякога и повече прослушвания 

за прием. Рядко биват приемани хористи още от първото прослуш-
ване, за да бъде подборът по-прецизен. Първоначално при провер-
ка на гласовите и музикални данни се използва дневник, който в 
последствие се заменя с изпитен лист5. 

При първото си прослушване кандидатите получават свое-
образна подготовка: влизат на групи, показват им се и се изпяват 
упражненията, които ще бъдат зададени, след което всички заедно 
се разпяват в до мажор с тонови имена във възходяща и низходяща 
посока, като още тук се разясняват изискванията за леко и закръг-
лено вокализиране. [Бочев 1975, с. 26] Едва след това всеки изпява 2 
или 3 песни по избор. След „едрото сито“ на първото прослушване, 
около половината деца отпадат, а останалите остават за по-детайл-
но оценяване.

Какво равнище на подготовка се изисква?
Макар и все още ученици в началния курс, кандидатите е не-

обходимо вече да имат известен слухов опит и музикални предста-
ви в своето съзнание. Той се очаква да бъде придобит от детската 
градина, училището, семейната среда, от заниманията с музикален 
инструмент, но с ясната уговорка, че тези, които се подготвят про-
фесионално за инструменталисти не се приемат, за да не се прето-
варват. 

Ако разгледаме учебниците по пеене и музика на Бочев и ко-
лектив за първи и втори клас, ще установим, че изучаваният мате-
риал в тях е достатъчен за прием в „Бодра смяна“ [Бочев 1947; Бочев 
1948]. Упражненията, зададени на прослушването не са непосилни 

5 Изпитните листове дават възможност по-лесно да стане разпределението 
по папки впоследствие: сопрани, алти, неприети, за II, за III прослушване 
и т.н.
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за децата. Още повече, за да имат равни възможности и 6-7-годиш-
ните, не се изисква нотна грамотност, а единствено слухова подго-
товка. Очаква се само малко повече опит, талант или усет на базата 
на усвоеното от повечето връстници.

Кои са критериите?
В своята книга Бончо Бочев обобщава критериите за подбор 

на хористи в „Бодра смяна“ в три категории: музикални способ-
ности, вокални качества и емоционалност на изпълнението [Бо-
чев 1975, с. 103]. Всяка от тези категории се подразделя на няколко 
конкретни умения или качества, затова точките в изпитния лист са 
много на брой. За прием в хора е от значение целият комплекс от 
музикални способности, като крайната оценка се базира на сбора 
от всички критерии. Отбелязва се със знаците Х, ХХ и ХХХ. Към 
тях се добавят нюанси – минуси или точки.

Най-отгоре на листа се попълват данните на детето и датата 
на прослушването, след което в графата „Изпя песните“ се запис-
ват заглавията на избраните песни. Това не е критерий за приемане 
в хора, но дава информация за вкуса и предпочитанията на канди-
дата към музикален жанр. 

Докато детето изпълнява предварително подготвените песни, 
комисията попълва някои графи, напр. „как пее“, в която се посоч-
ват общи впечатления за всички музикални качества от трите ка-
тегории.

Музикални способности
В своята книга Бончо Бочев ги определя по следния начин: 

„Музикални качества означава „музикален слух и памет; елемен-
тарен музикален (по-право певчески) опит…“ [Бочев 1975, с. 103]. В 
изпитния лист това са общата преценка на музикалността в графа 
„как пее“ и точки от 2 до 5. Тези умения гарантират правилно въз-
приемане, осмисляне и възпроизвеждане на музикалната тъкан от 
страна на хористите. 

Бончо Бочев проверява „тоналното чувство“ по следния на-
чин: „След всяко изпяване песента се транспонира с половин тон 
нагоре, а после и надолу – за установяване в кои граници е изпол-
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Изображение 1. Изпитен лист за прием в „Бодра смяна“
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зуваемата качествена звучност и за проверка на тоналния усет 
на кандидата“ [Бочев 1975, с. 26]. На практика „тоналното чувство“ 
е умение за транспониране, чрез което се установява т. нар. ладов 
усет, както и работният диапазон на кандидата, който спада към 
гласовите качества.

Всички задачи от тази категория са свързани с проверка на 
интонационния слух и нито една – с хармоничния слух. От една 
страна, за най-малките подобни задачи все още твърде малко са за-
стъпени в учебния материал. От друга страна, Бончо Бочев работи 
предимно по партии и „слива“ песента едва когато вече е детайлно 
изработена на частичните репетиции. Хармоничният слух започва 
да се развива в хода на работа чрез постепенното прибавяне на дву-
гласни и тригласни песни към репертоара. За това помага и пиано-
то, което маркира липсващите гласове, когато се работи по партии.

Вокални качества
За Бончо Бочев вокалното обучение изисква повече усилия и 

е по-сложна задача, затова критериите тук са повече от музикал-
ните способности. В изпитните листове това са общата преценка 
на гласа в първа графа „как пее“ и точки от 6 до 12. Разглеждайки 
попълнените изпитни листове, откриваме кандидати, които не са 
приети поради неподходящ тембър и неправилно звукообразува-
не, въпреки че техните музикални способности са оценени по-ви-
соко от някои приети хористи.

Диригентът разрешава голяма част от вокалните проблеми 
още с пoдбора на хористи, като поставя конкретни изисквания за 
акустичните и физиологичните гласови особености: „Естествено 
поставен певчески глас; пеене без напрежение, с лекота, за да се из-
държи бе вреда за гласа седмично натоварване от 5, 6, 7 часа при 
хоровите и солфежни занятия; гласов диапазон между сол-фа на 
малката октава за алтите и сол2, ла2, дори до3 за сопраните; гла-
дък преход в гласовия регистър; красив и характерен за партията 
тембър, динамичен диапазон от пианисимо до форте (до медзопиа-
но при най-малките)“ [Бочев 1975, с. 103].

Моментното гласово неразположение не е решаващо за при-
емане в хора. Ако другите качества са налице, се дава възможност 
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кандидатът да се яви в по-благоприятен момент. Сред често сре-
щаните гласови състояния са: свеж или уморен, сипкав, хриптящ, 
леко или тежко пресипнал и т.н. Тук се установява липсата на фи-
зиологични показания, които изключват възможностите за вокал-
но развитие. 

„Гласообразуването“ е начинът на пеене – леко или с усилие, с 
голямо усилие, открито или закръглено. Закръгленото пеене обик-
новено рядко се среща сред малките ученици и би било невъзмож-
но да се наберат достатъчно кандидати, ако това е необходимо из-
искване за прием, но се отбелязва като плюс, ако се забележи при 
децата, които вече са пели в хор. Бончо Бочев се стреми към „ес-
тествено“ звукоизвличане и леко пеене, което не предизвиква на-
прежение в гласовия апарат при по-продължително натоварване, 
защото пред „Бодра смяна“ като представителен хор стоят отго-
ворни художествени задачи, които далеч надхвърлят тези в учи-
лищната среда.

Към гласообразуването на изпитния лист се добавят и прехо-
дите като фактор, на който се обръща внимание – предимно гор-
ният: удовлетворителен, гладък, почти незабележим и т.н. Бончо 
Бочев отбелязва, че не се приемат деца с остри преходи на гласа 
към горния регистър, при което звучността се променя рязко, а 
това често повлиява и на интонацията. 

Критерият „пластичност“ или „сила на гласа“ оценява не тол-
кова колко е звучен гласът, колкото това дали е гъвкав, добре овла-
дян и ярко нюансиран при крешендо и декрешендо. Силата се бе-
лежи с динамични значи от рр до mf, а понякога и още по-детайлно, 
например: p+, mp+. Много рядко сред изпитните листи се среща f и 
при малките хористи това е по-скоро признак за открито и форси-
рано пеене, отколкото за пълноценна звучност. 

„За коя партия подхожда“,6 „тембър“, както и „гласов обем, 
качество на звука по целия обем“ са фактори, които ориентират ко-
мисията в комплектуването на партиите в последствие. 

Следи се за звънливи и ясни, но не твърде характерни гласове. 
Сред изпитните листи често се срещат следните положителни тем-

6 Отбелязва се с1н, 1в, 1=2, 3(2) и т.н.
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брови характеристики: светъл, чист, приятен, определено сопра-
нов. А отрицателните са: обезцветен, гъгнив, пресипнал, шумящ и 
т.н. Най-рядко се среща алтов. Затова често по-големите като въз-
раст деца участват в алтовата партия. 

Диапазонът се отбелязва с латинското наименование на тоно-
вите имена, например: аhc1–c2defgahc3, което значи диапазон от ла 
на малка до до на трета октава. С пунктир се маркират някои от 
пределните тонове извън работния диапазон, а отгоре се отбелязва 
къде са преходите, ако са осезаеми. 

В гласовото обучение основният принцип на Бончо Бочев е да 
се следва по естественото развитие на гласа. За тази цел е необхо-
дима една достатъчно добра база, която гарантира, че детето има 
данни, тоест гласообразуването се осъществява без голямо напре-
жение, липсват говорни дефекти и не се наблюдават неправилни 
навици за пеене. Оттам нататък гласовият обем и динамичният 
диапазон се развиват с певческата практика.

Емоционално изразително пеене
Емоционалността показва характера, амплоато на кандида-

та – лирично, нежно, драматично, бойко, с подем или без нерв, без-
цветно, убито, апатично, сурово, грубо. А артистичността е усет за 
сценично присъствие. Тези умения се развиват в процеса на работа 
и са важни за въздействащото изпълнение на сцена. 

Необходимо е кандидат-хористите да покажат емоционал-
ност, защото певческата дейност е цялостен психо-физиологичен 
процес, който изисква преживяване, активно възприемане и анга-
жираност. При прослушването не се поощрява твърде яркият тем-
перамент, но се следи за отношението към музикалната дейност.

Как се развиват трите категории качества  
у вече приетите хористи?
Качествата и уменията на вече приетите хористи се усъвър-

шенстват в процеса на работа. 
Освен на репетиции, музикалните способности се развиват и 

по време на обучението по солфеж. Децата надграждат усвоената 
нотна грамотност, разширяват своите слухови представи и успяват 
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самостоятелно да се справят с разчитането на творбите от репер-
тоара.

Гласовите качества се развиват при разпяването и при разуча-
ването на материала. По-малките присъстват на някои репетиции 
на по-опитните, пеят заедно по-леките песни и усвояват от тях во-
калните принципи. 

Емоционалността в „Бодра смяна“ се възпитава отначало с 
песни с кратък мизансцен, с мимики и движения, които обрисуват 
съдържанието на песента. Работи се върху лицеизраза. При по-го-
лемите емоционалността придобива музикални измерения и се 
пренасочва към смисъла и изграждането на песента, кулминация-
та, акцентите, изговора на текста и пр.

Овладяването на необходимите способности е огромен сти-
мул за певците и се отразява в промяна на техния статус: „новите“ 
стават „младши“ хористи. Когато натрупат известен опит, са вече 
„старши“ хористи, които при добри резултати имат възможност да 
бъдат включвани в по-отговорни участия и да бъдат част от „елит-
ния“ състав, който представя България в чужбина.

Как се проследява напредъкът на хористите?
Всеки от хористите има т. нар. карта, върху която освен лич-

ните данни, отсъствията, поведението, се отбелязват и музикални-
те и гласови данни, както и изразителността. В архива на хора от-
криваме два вида бланки на карти. Вероятно едните са се използва-
ли до 1963 г., а другите – след 1964 г.7, като между тях няма коренна 
разлика.

Отделно всеки хорист има и т. нар. карта за хоровите изпити, 
която се попълва по сходен начин, както изпитният лист за прием 
в хора: дата, име на песните, оценки и бележки върху изпълнение-
то и краен резултат. Репертоарните изпити се въвеждат още кога-
то се подбира състава за второто излизане зад граница през 1949 г. 
и стават трайна практика в хора, като се провеждат регулярно 2-3 
пъти годишно. [Бочев, 1975, с. 11]

7 На едните бланки е посочено „Дворец на пионерите „Вълко Червенков“, 
а на другите – това име не присъства. Дворецът на пионерите носи името 
на Вълко Червенков до 1964 г., когато вече е именуван „Георги Димитров“. 
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Изображение 2. По-старите карти на хористите в „Бодра смяна“
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Изображение 3. По-новите карти на хористите в „Бодра смяна“
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Изображение 4. Карта за хоровите изпити

Между тези посочени документи и изпитния лист за прием 
в хора няма значителни разлики, което означава, че действително 
критериите за подбор на хористи са опорни точки в работата на 
Бончо Бочев. Ще разгледаме само графите от картите на участни-
ците в „Бодра смяна“.

Сред музикалните способности виждаме отново, както и в 
изпитния лист за прием: „чистота“ (или „интонация“), „тонално 
чувство“, „хроматични звукоредия“ (или „хроматизъм“). Графата с 
общо наименование „възпроизвеждане“ впоследствие отпада, а се 
добавя по-конкретизираното понятие „музикална памет“, в което 
вероятно се включва възпроизвеждането на групи тонове и песен-
ни откъси. 

Гласовите данни също се препокриват: „гласообразуване“, 
„колоритност“, „сила“, „гласов обем“. По-обобщената графа „как 

ИЗПИТНИТЕ ЛИСТОВЕ НА БОНЧО БОЧЕВ ...



114

пее“ впоследствие отпада, а се появява „дикция“. Спрямо изпитния 
лист липсва критерият „гласово състояние“, който отчита момент-
ното разположение на кандидата и „за коя партия подхожда“, кой-
то е от значение само за разпределението по партии. 

Емоционалността също присъства. В по-старите карти на 
хористите има графи „изразност“ и „издръжливост“, а в по-новите 
тези критерии са обединени в един – „как се държи на сцената“. 

Изображение 5. Бончо Бочев по време на репертоарни изпити
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Всички тези качества и умения се усъвършенстват с практи-
ческата цел да се възпитат навици за коректно и въздействащо из-
пълнение пред публика. Да развие, проследи и регистрира разви-
тието на целия набор от поставени критерии е огромен труд. Изпи-
тите дават обратна връзка на децата, но най-вече на ръководство-
то. Бончо Бочев изгражда ефективен модел на работа и превръща 
„Бодра смяна“ в методически център, който става вдъхновение за 
редица хорови диригенти.
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ИДЕЕН ПРОЕКТ НА МОДЕЛ ЗА 
ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА 

МЛАДЕЖКИ СИМФОНИЧНИ  
ОРКЕСТРИ В БЪЛГАРИЯ
СВЕТЛИНА ТЕРЗИЕВА-АНГЕЛОВА1

CONCEPTUAL DESIGN OF A MODEL FOR THE  
CREATION AND DEVELOPMENT OF YOUTH  

SYMPHONY ORCHESTRAS IN BULGARIA

SVETLINA TERZIEVA-ANGELOVA2

Резюме: Многобройни изследвания доказват, че оркестро-
вите занимания са изключително полезни за академичното, 
когнитивното, социалното и емоционалното израстване на 
младите хора. Идеята, че те могат да ревитализират, разши-
рят и обогатят с практически творчески дейности музикал-
ното образование в България, както и да допринесат за со-
циалното включване и трансформация на младежите в риск, 
ме вдъхнови да изследвам практики и модели на младежки 
оркестри във Венецуела, Англия и САЩ.
След анализ на събраната информация и творческа интер-
претация на опита на английския Национален план за музи-
кално образование и на елементи от венецуелската програма 

1 Светлина Терзиева-Ангелова, докторант в НБУ, с научен ръководител 
проф. Елисавета Вълчинова-Чендова, д.н. (e-mail: svetlina2222@gmail.com)

2 Svetlina Terzieva-Angelova, Ph.D. Student at NBU, Sofia with Research 
Supervisor Рrof. E. Valchinova-Chendova, D.Sc 

 (e-mail: svetlina2222@gmail.com)
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El Sistem, предлагам Идеен проект на Модел за изграждане 
и развитие на младежки симфонични оркестри в България, 
който е практически насочен и може да бъде реализиран.
Новият Закон за предучилищно и училищното образование 
от 2016 дава възможности той да се внедри в българските об-
щообразователни училища в реални прогнозирани срокове и 
учениците да получават пълноценно надграждащо музикал-
но образование чрез въвеждане на групови обучения по му-
зикални инструменти, ансамблови и оркестрови занимания.
Ключови думи: групови обучения на музикални инструмен-
ти, младежки оркестри, музикално образование.

Abstract: Numerous studies have shown that orchestral activities 
are extremely beneficial for the academic, cognitive, social and 
emotional growth of young people. The idea that these activities 
can revitalize, expand and enrich the musical education in Bulgar-
ia and contribute to the social inclusion and integration of young 
people at risk inspired me to explore the practices and models of 
youth orchestras in Venezuela, England and USA.
After analyzing the collected information on the experience of 
UK’s National Plan For Music Education and the elements of the 
Venezuelan El Sistema, I hereby proposed a Model for the Devel-
opment and Growth of Youth Symphony Orchestras in Bulgaria, 
which is practical and can be efficiently implemented.
The recent Pre-school and School Education Act of 2016 pro-
vides opportunities for this Model to be implemented in Bulgar-
ian schools, allowing students to receive comprehensive musical 
education by introducing group training on musical instruments, 
ensembles and orchestras.
Keywords: group training on musical instruments, music educa-
tion, youth orchestras.
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Идеята, че чрез оркестрови занимания е възможно да се пос-
тигнат социокултурни цели, да се демократизира достъпът до из-
куствата, да се осигурят възможности за социално включване на 
уязвимите деца и младежи, ме вдъхнови да изследвам опита на 
младежки симфонични оркестри у нас и по света.

След като се запознах с множество научни изследвания, кои-
то доказват, че оркестровите занимания са изключително полезни 
за академичното, когнитивно, социално и емоционално израства-
не на младите хора и на опита на Венецуела, Англия и САЩ, кои-
то чрез програми за младежки оркестри постигат забележителни 
резултати в приобщаването на младите не само към музикалното 
изкуство, но и към ценностите на обществото, твърдя, че чрез му-
зикални и оркестрови занимания е възможно да се ревитализира, 
разшири и обогати с практически творчески дейности музикално-
то образование в България.

За целта предлагам Идеен проект на Модел за изграждане и 
развитие на младежки симфонични оркестри в България, който 
предполага въвеждането на методика за групови обучения на ед-
нородни музикални инструменти. Прилагането му ще позволи 
обучението на голям брой деца в училищна възраст и създаване-
то на условия за появата на множество младежки състави в цялата 
страна.

Структурата на този модел обединява управленски и образо-
вателни институции – Министерство на образованието и науката; 
Министерство на културата; Регионалните управления на обра-
зованието; училищата в системата на началното и средно образо-
вание; организации, предоставящи музикални услуги; музикални 
специалисти-артисти; музикални институции.

В този модел предлагам създаването на отдел за музикално 
образование в Министерството на образованието и науката, който 
трябва да осигурява финансови средства, да изработи регламенти-
те, по които се осъществява дейността, да разпределя финансира-
нето, да следи за разработване на помагала, да контролира работа-
та на отделите за музикално образование по места.

Основните цели на тези отдели в областните центрове и об-
щините трябва да са насочени към възможностите всяко дете в на-
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чалната степен на образование да изучава музикален инструмент в 
продължение на поне една година чрез учебни програми за ансам-
бли за целия клас и да пее редовно в хорове и други ансамбли; да 
свири в ансамбли и оркестри от най-ранните етапи на своето му-
зикално обучение и да представя пред публика своите постижения 
в общинските младежки и културни центрове. Както и допълни-
телно професионално развитие на училищните педагози за подоб-
ряване на качеството на преподаване на музика в училищата. До-
пълнителни задачи следва да са: предоставяне на инструменти за 
наемане или за закупуване и досег до професионални музиканти, 
оркестри и концертни зали, контактът с които предполага високо-
качествени музикални преживявания.

Музикалнообразователните отдели трябва да се съсредоточат 
върху предлагането на програми за надграждащо музикално обу-
чение, включващи пеене, групови обучения по музикални инстру-
менти и оркестрови занимания за предучилищната и училищна 
възраст – начално и средно образование.

Целите на тези програми трябва да са:
– достъп – осигуряване на достъпни начини за музикални за-

нимания и за напредък, особено за децата с най-малко въз-
можности;

– широчина – подкрепа за занимания с широк спектър от му-
зикални стилове и културни традиции, в допълнение към 
западната класическа музика;

– покритие – предоставяне на инструментално обучение в 
разнообразни населени места;

– качество – предоставяне на висококачествени занимания за 
ангажиране на децата за продължаване на обучението.

Екипите на музикалнообразователните отдели следва да раз-
виват партньорства с училищата, да поддържат стратегически пре-
глед на ресурсите (инструменти и учители) и тяхното ефективно 
разпределение.

Новият Закон за предучилищно и училищното образование 
от 2016 г. дава възможности в българските общообразователни 
училища, в училищата с профилирана и разширена подготовка и 
в специализираните училища по култура децата да получават пъл-
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ноценно надграждащо музикално образование чрез въвеждане на 
групови обучения по музикални инструменти, както и възмож-
ности за ансамблови и оркестрови занимания.

След анализ на хорариума, предвиден в Закона, считам, че 
съществуват възможности за групови обучения по музикални ин-
струменти и оркестрови занимания:

1. В общообразователните училища:
– в задължителните часове (раздел А) по предмета Музика, 

в които се получава общообразователна подготовка от I до 
X клас (1-2 часа седмично);

– в избираемите часове (раздел Б), в които се получава раз-
ширената, профилираната и специализираната подготов-
ка – в началния етап на основната степен на образованието 
(от 2 до 3 часа седмично), в прогимназиалния етап на ос-
новната степен (3 часа седмично), в I етап на гимназиалната 
степен (до 5 часа седмично), а във II етап на гимназиалната 
степен (до 11 часа седмично);

– във факултативните учебни часове (раздел В) от допълни-
телната подготовка (до 4 часа седмично);

– в часовете за занимания по интереси в рамките на цело-
дневната организация на учебния ден (2 часа, предвидени в 
дневното разписание);

– в дейностите, предназначени за работа с деца и ученици от 
уязвими групи;

2. В училищата с профилирано и разширено изучаване на му-
зика – в рамките на избираемите модули е възможно да се провеж-
дат занимания по ансамбли (в основната степен) и по оркестър (в 
прогимназиалния етап и средната степен на образованието).

3. В специализираните училища по култура НУКК и НГДЕК (в 
рамките на избираемите учебни часове – групови инструментални 
обучения (в основната и средна образователна степени по струн-
ни инструменти, в прогимназиалния етап на основната степен и в 
средната степен и по духови).

Обща характеристика на програмите в училищата следва да е 
обучението на цели класове или по-големи групи от ученици, като 
за целта се развива специализирана педагогика, включваща екип 
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от класните преподаватели и музикални специалисти по инстру-
мент.

Следва да се изпробват различни подходи при организация-
та на учебния процес – в част от проектите целият клас може да 
остава заедно и учениците да се занимават с вокални и ритмич-
ни дейности и да развиват своите координационни умения, които 
подкрепят тяхното по-широко музикално развитие, а после заед-
но да получават инструментална подготовка; в другата част класът 
може да започва заедно с кратки музикални дейности като цяла 
група, след това да се разделя на три или четири по-малки групи 
за обучение от 6 до 15 ученици, с индивидуални преподаватели – 
с осигурен екип от трима специалисти за цял клас до 32 ученика. 
Заниманията могат да са по един час всяка седмица. Във втория 
час по музика през същата седмица може да се изучава музикална 
теория и да се пее. Два пъти седмично по един учебен час, в рам-
ките на целодневната организация на учебния ден, могат да се про-
веждат ансамблови и оркестрови занимания. Във висококачестве-
ното цялостно и групово обучение, придобиването на технически 
и музикални умения следва се комбинира още от самото начало с 
възможности за успешно изпълнение на музика в ансамбъл или 
оркестър.

Програмите по групово инструментално обучение следва да 
включват три елемента: музикални преживявания, инструментал-
ни умения и оркестрово обучение. Всяко дете в класовете, включе-
ни в програмата трябва да участва в музикалните дейности. Всички 
програми следва да се предлагат за период от най-малко една годи-
на, без да се събират такси от семействата на участващите ученици.

За първата година от обучението програмата за надгражда-
що музикално образование би следвало да включва всяка седмица 
уроци по пеене и свирене на еднородни музикални инструменти 
в големи групи. За начинаещите млади музиканти заниманията 
могат да включват: разсвирване, ритмични игри, съвместни из-
пълнения. В следващите класове желаещите могат да продължат с 
обучения за по-малки групи. За децата във възрастта 1. – 2. и 3. – 
6. клас могат да се организират цигулкови, струнни или фанфарни 
оркестри. Ученици след 5. клас могат да участват в струнни, камер-
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ни, духови и перкусионни оркестри. Тези занимания следва да са 
подготвителни етапи към обучението за свирене в младежки духо-
ви и симфонични оркестри. Най-напредналите и даровити учени-
ци могат имат да се подготвят за прием в училищата с разширено 
и профилирано обучение по музика, музикалните училища и кон-
серваториите, както и за потенциална дейност като бъдещи учите-
ли. Изключително важно е програмите да създават възможности 
за развитие от ранно детство до зряла възраст с цел постигането на 
пълния цикъл на обучение.

За подкрепа на груповите и оркестрови занимания в учили-
щата следва да се разработят учебни програми, помагала, елек-
тронни ресурси, подкрепящи работата на музикалните специа-
листи-артисти. Трябва да се осигури финансиране за музикални 
инструменти и програми за обучения на музикалните педагози по 
групови музикални занимания. Навлизането в колкото се може 
повече училища, разширяването на следучилищното обучение и 
преходът от началното към средното училище ще помогнат да се-
увеличи значително броят на обхванатите в заниманията деца.

За създаването на интерес към тези занимания е много важно 
да се създаде положителна нагласа както в училищния персонал, 
така и в родителите и членовете на общността. В програмите, кои-
то са обект на това изследване, това се осъществява чрез колкото 
е възможно по-чести концертни изяви (в рамките на училището, 
в квартала, на няколко училища от различни квартали), до които 
родителите и общността имат безплатен достъп. Ефектите от тези 
концерти са много – както насърчаване и стимулиране на детски-
те изяви, така и запълване на културни липси, заздравяване на об-
ществената тъкан и интеграция на различните общности.

Освен към училищата, отделите могат да предлагат програми 
за групови обучения и оркестрови занимания в:

– Центровете за личностно развитие и общински младежки 
домове и културни центрове – заниманията по интереси, 
които развиват способностите и компетентностите се 
финансират от държавния бюджет и при една добра орга-
низация и целенасочени действия, тези средства биха мог-
ли да се използват за музикалнообразователни дейности – 

9. СВЕТЛИНА ТЕРЗИЕВА-АНГЕЛОВА



123

обучения по музикални инструменти, организирането на 
ансамблови и оркестрови занимания.

– Читалищата – в многобройните школи, групи и състави 
(4  607) за музикално и певческо творчество има условия 
много бързо да се създадат множество ансамбли и оркестри.

– Професионалните оркестри – музикантите на тези оркес-
три могат да работят с младежките състави, за да развиват 
индивидуалните и групови умения на младите музиканти 
под различна форма – секционни занимания, репетиции и 
семинари; работни срещи; майсторски класове; занимания 
с професионални диригенти; съвместни изпълнения със 
световно изявени солисти; възможности за изпълнения в 
концертните зали на професионалните оркестри; подкрепа 
на ръководните екипи на професионалните оркестри; по-
сещения на концерти и други творчески дейности, които 
подпомагат тяхното развитие. Освен да развиват собствени 
младежки състави, професионалните оркестри могат да си 
партнират с отделите за музикално образование, както и 
директно с учебните заведения, като влязат в часовете, под-
помагат учителите по музика с инструментални обучения 
за целия клас; като провеждат семинари, демонстрации, 
майсторски класове, композиционни проекти; като водят 
ансамбли и ученически практики.

– Музикалните училища и висшите учебни заведения също 
могат да развиват програми за оркестрови и групови обуче-
ния по музикални инструменти.

Изключително е важно в този етап да се направи връзка с:
– научната общност: за провеждане на изследвания (за влия-

нието, което оказват музикалните занимания върху разви-
тието на децата и училищната общност); за разработването 
на учебни програми и репертоар за тази възрастова група;

– музикалните академии: за провеждане на образователни 
обучения – уъркшоп, семинари, курсове за музикалните 
педагози за групови занимания; обучения за получаване 
на педагогическа правоспособност на музикални специа-
листи, които ще влизат в часовете по музика за груповите 
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занимания;
– музикалните институти: за осигуряване на подходящи за 

всяка образователна степен училищни и образователни 
концерти, съобразени с учебната програма, груповите за-
нимания и интересите на децата; за привличане на музи-
кални специалисти от музикалните институти като препо-
даватели по инструменти в училищата;

– специалисти по информационни и ПР кампании, които да 
комуникират с родителите и обществото ползите от обуче-
нието по музика, целите и постиженията на музикалните 
програми в училищата;

– специалисти по информационни технологии за изработва-
не на сайт и електронна банка с ресурси за музикалните 
педагози, децата и родителите – музикални произведения, 
аранжименти, помагала, тюториали, видеа и др.; 

– да се осигурят музикални инструменти и пособия; да се 
организират курсове, които да подготвят майстори (може 
и сред родителите), които да могат да поправят музикални 
инструменти;

– да се осигурят помещения за музикални занимания с под-
ходящите столове, пултове, пиано и др.; шкафчета за съхра-
нение на музикалните инструменти.

Общите предизвикателства, които стоят пред програмите за 
оркестрови занимания, са: осигуряване на помещенията, нужни 
за дейността; предоставяне на възможности за децата, напускащи 
началното училище, за да продължат своите занимания; разширя-
ване на партньорството с нови училища и привличането на все по-
вече деца; развиване на по-голяма синергия с други организации, 
предоставящи музикално обучение; подпомагане на развитието на 
работна сила и изграждане на капацитет в училищата; увеличава-
не на ангажираността на родителите и общността.

Администрацията на тези програми трябва да премине обу-
чение, в което да се запознае с целите, спецификата на тяхното осъ-
ществяване и изискванията към воденето на документация и от-
читането на резултатите.

Финансирането на тези програми може да се осъществи както 
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със средства на Министерство на образованието и науката, на Ми-
нистерство на културата, на Министерство на труда и социалната 
политика, така и със средства от европейски фондове и програми, 
дарения от фондации и частни лица.

Съществен фактор за успеха на програмите ще е тяхната адап-
тивност спрямо местните особености – в зависимост от обстоятел-
ствата, акцентът може да е върху личните ползи от музикалните 
занимания или върху постигането на социални резултати, чрез 
осъществяването на музикални постижения.

Програмите, изпълняващи социални цели, е необходимо да 
се фокусират върху областите с бедност и ниска ангажираност; да 
съгласуват и интегрират дейностите си с работата на отделите за 
музикално обучение; да включват професионални музиканти, ан-
самбли и оркестри в заниманията с децата. Ангажирането на се-
мействата може да бъде особено важно за програми с участници, 
които са от социални общности, ценящи високо семейните отно-
шения. За тях поддържането на контакти с родителите помага за 
насърчаване на ангажираността на учениците, положителното по-
ведение и по-силните академични постижения.

Участието в групи, оркестри и ансамбли, и пеене в хорове 
може да представлява важна част от социалния и културен живот 
на училищата и тези дейности могат да допринесат за живота на 
общностите, на които училищата служат.

В прехода от дете към възрастен младите хора преживяват ин-
тензивни промени (физически, емоционални и когнитивни). В този 
период се увеличават броя на дейностите извън училище и извън 
дома и количеството на времето, в което не са контролирани от ро-
дителите си. През този важен период е необходимо подрастващите 
да се включат в безопасни и ангажиращи дейности, които форми-
рат здравословно поведение, подобряват нагласите и поведението в 
училището, предлагат обучение за придобиването на нови умения, 
съдействат за подобряване самочувствието и предлагат сигурност. 
Музикалното творчество въодушевява и мотивира децата да по-
добряват своите умения, постижения и шансове за живот; семей-
ствата да подобряват тяхното благосъстояние; обитаващите квар-
тали в риск – да подобряват сближаването и взаимното уважение. 
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Оркестровото музикално обучение има способността да развива 
активни, устойчиви и сплотени групи от хора и да провокира со-
циални ефекти като възстановяването на тъканта на обществото в 
рамките на забележително кратко време. Което от своя страна дава 
възможност на хората наоколо да наблюдават ползите и благопри-
ятните ефекти от съвместното практикуване на музика, и с тече-
ние на времето, да започнат да го смятат за основна необходимост 
и за основно човешко право.
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МЕТЕ ГЬОКЧЕ (ТУРЦИЯ)2

 
Abstract: The Çanakkale Choir Festival was held for the first time 
in 2011 at the national level. Its purpose is academic, it also con-
tributes to the development of social relationships between chil-
dren and young people from the polyphonic choral community 
in Turkey. Within a week, all aspects of people’s work are affected, 
the choristers and the choir conductor experience new excitements. 
The idea is to ensure the interaction between them, as well as be-
tween the different choirs, and to draw public attention to choral 
music. To this end, the festival meetings of the choirs with the peo-
ple are carried out also through performances on the streets, which 
contributes a lot to the relationship „choirs“ – „society“.

1 Mete Gokce is a Ph.D. student in the Doctoral program Music at the New Bulga-
rian University with Research Supervisor Prof. Yavor Konov, D.Sc. 

 (е-mail: mete_gokce@hotmail.com)
2 Мете Гьокче е докторант в програма „Музика“ на Нов български универ-

ситет с научен ръководител проф. Явор Конов. д.н. 
 (е-mail: mete_gokce@hotmail.com)
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The festival had its editions every 2 years (2011, 2013, 2015 and 
2017). Its great development took place during its preparation and 
holding as an international in 2019.
To this chronicle I add my personal impressions and judgments, in 
my capacity as the general artistic director of the festival: how it 
was established as an international structure and how, namely as 
an international one, the Çanakkale Choral Festival clearly con-
tributes to the development of Turkish choral music.
Keywords: Choir, Festival, Çanakkale, Türkiye, National, Interna-
tional.

Резюме: Хоровият фестивал в Чанаккале се провежда за пър-
ви път през 2011 на национално ниво. Целта му е академич-
на, която допринася развитието на социалните взаимовръзки 
между децата и младежите от многогласната хорова общност 
в Турция. В рамките на една седмица се засягат всички аспе-
кти на работата с хор, възможностите на хоровия диригент, 
развива преживяванията на хористите с нови опитности. 
Идеята е да се осигури взаимодействието между тях, както 
и между различните хорове, и да се привлече вниманието на 
обществото към хоровата музика. С тази цел фестивалните 
срещи на хоровете с публиката се осъществяват и чрез флаш-
моб-пърформанси чрез изпълнения на улицата, което особе-
но много допринася за взаимоотношенията „хорове“ – „об-
щество“. Фестивалът има своите издания на всеки 2 години 
(2011, 2013, 2015 и 2017). Особено голямо бе неговото разви-
тието при подготовката и провеждането му като междунаро-
ден през 2019.
Добавям и личните си впечатления и преценки, в качеството 
ми на главен художествен директор на фестивала: за това как 
той се изгради като международна структура и как именно 
като такъв хоровият фестивал в Чанаккале ярко допринася 
за развитието на турската хорова музика.
Ключови думи: хор, фестивал, Чанаккале, Турция, национа-
лен, международен.
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1. INTRODUCTION 
As of this time all participants are in Turkey can be kind of chorus 

that large organizations in Ankara, Istanbul, Izmir, Mersin, Denizli and 
the choir festivals held in Canakkale.

Ankara, Turkey Choirs Festival every year since 1996, Istanbul, 
SANSEV International Choir Festival every year since 2013, Izmir Choir 
Festival since 2015, including each year, every year since Mersin Choirs 
Festival in 2000, Çanakkale Choirs. The Festival has been held every two 
years since 2011 and the Denizli Choirs Festival has been held every two 
years since 2014. In addition to this, there are also festivals of children‘s 
choirs that bring together only children‘s choirs.

Among these festivals, there is no national reward system in 
Ankara, Istanbul, Izmir festivals, there is no award system in Mersin 
and Denizli, and the Çanakkale Choirs Festival is transitioning to the 
international award system in July 2019.

This structure means festival of the year, according to the important 
stages of development, contribute to Turkey is expected to be expressed 
under the main lines.

2. PROBLEM STATUS
In addition to festivals held in Turkey as the Canakkale Choirs 

Festival in 2011, development of the year 2019, examining the qualities 
revealed was how a festival development processes and these processes 
are on the verge of the festival will be searched for answers to contribute 
to the Turkish choral music.

3. THEORETICAL FRAMEWORK
3.1. TURKEY OVERVIEW OF THE CHOIR FESTIVALS 
Aydoğan thinks that claiming that one of the most important mile-

stones of a country‘s civilization is the number of polyphonic choirs in 
the country is not an exaggerated claim and emphasizes that this is an 
indicator of the tradition of democracy in social life. [Aydoğan 2005, p. 7]

Göncü consider that the proliferation of choral music and the 
increase in the number of choirs emphasized the importance of shaping 
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the cultural infrastructure of both individuals in the choir and that 
society. [Göncü 2014, p. 356].

In this context, choral festivals and the organizational structures of 
these festivals are very important in the development and gathering of 
these choirs.

A total of 15 units in Turkey festivity / festival was determined to 
do. It was observed that some of them cover only the chorus of chil-
dren, some of them cover youth-adult choirs and some of them cover all 
choirs. [Azmioğlu 2018, p. 39]

Considering the organizational structure of those who come to the 
forefront of these festivals, the application to the festival is carried out 
by e-mail, form or website, and is generally accepted to each festival. As 
an organization, each choir provides their own accommodation and city 
transportation.

Choirs participating in the festival are obliged to watch other 
choirs in the sessions they attend. Other than that, choirs can leave the 
festival. Due to the nature of the festival, the organization is set up by the 
members and choir members of the association or body that arranges 
the festival. Generally, choirs are not guided for organizational harmony, 
and each choir is given various awards in addition to the technical 
awards determined under certain titles. Each choir definitely receives an 
award. The aim here is to ensure that each choir receives an award and 
social and artistic motivation.

Denizli Choir Festival takes the example of the Çanakkale Choir 
Festival model and organizes the participant choirs together for a week, 
and the choirs apply via form or mail. The festival does not have a reward 
system. Although the festival organizing team is not very large, it consists 
of students of the university music department. Although Mersin festival 
has been organized for many years, it is among the lowest choral festivals 
in our country in terms of organizational ability.

Since the smallest building block of societies is human, and the 
choirs are a community of individuals, the above-mentioned functions 
add values to the life and culture forms of the societies that have intense 
interactions with choral music. [Gökçe 2009, p. 328]

It is very important to perform choral festivals continuously and 
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regularly in order to spread choral music in our country [Arzuman 2019, 
p. 14]. Within the scope of these values, the organizations of the festivals, 
besides a corporate identity, the organizational skills enable the choirs 
to take place in a more qualified festival as much as possible, increase 
the interaction and make important contributions to the development of 
choral music.

In this context, the overall structure of the existing festivals as well 
as Çanakkale Choirs Festival, this time until the national structure of 
international structures to cross structure in Turkey, how have you been, 
and looking at the development during the year, the festival has been 
how to contribute to the Turkish choral music and life?

The festival held its first organization in 2011. In addition to hall 
concerts, effective street concerts, academic events, panel and conversa-
tion events, joint choir workshops, all choirs stay in the same place for a 
week, as well as a great meeting in many disciplines such as the Service 
for Turkish Choral Music awarded to people who have worked effectively 
in the choral field, and reveals the interaction.

In organizational culture, Çanakkale Eighteen Mart University 
music coming section of students alongside the general Turkey involved 
in the music department and choir students (100 Sound National Youth 
Choir) festivals each year in research that structure in 2011 with a good 
team spirit since, showing continuous improvement, five generations, 
nearly a thousand students take various positions, and students have 
adapted to the organizational culture of the festival and a structure 
has been constructed that can go from guidance to the festival general 
coordinator over the years. The organized structure of this nature 
we haven‘t had yet in Turkey. The festival has moved its national 
organizational structure to an international dimension in 2019 and 
continues its activities since 2011.

Over the festival organization web site in Turkey under the umbrella 
of the university choir club, a large number of which involved the student 
volunteers, which can be apply via the website, which is a corporate 
organization network, communication with the choir and organized 
nature of the people and institutions is notable as the highest festival. 
In every organization of the festival, a team of about 80 people provides 
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their corporate structure such as General Coordinator, Communication 
Coordinator, Public Relations, Press, Broadcast, Choir Guides, Street 
Guides, Hall Officers with university students, and in this sense, the 
music department presents different experiences to choir students. It 
has the characteristic of being a school. An organizational culture of this 
structure and size is currently only in the Çanakkale Choir Festival.

Table 1 Çanakkale Choirs Festival Organization  
Chart (2011 – 2013 – 2015)

In the first three organizations of the festival, basic organization, 
institutional structure, relations with institutions and organizations, the 
general structure of the festival, and the maturity of the system in terms 
of possibilities were revealed.
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Table 2 Çanakkale Choirs Festival Organization  
Chart (2017 – 2013 – 2015)

The interaction between the students of the music department 
organizing the festival in the 2017 organization, although they are of 
the same age, the understanding of corporate culture improved and 
the appointment of a general coordinator for the festival was held at 
the 2017 festival. In addition, larger units were established and a more 
prepared festival organization was launched in 2019 for the international 
organization.
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Table 3 International Canakkale Choirs Festival (2019)
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In 2019, the festival reached the full international organization. The 
2019 festival has created a competition environment for the participating 
choirs, in addition to free performance, as well as an academic jury.

In this sense, first of all, an executive committee that will reveal the 
general facts of the festival in the organization of the festival was created 
for the first time in 2019. In addition, the festival‘s introduction abroad 
in terms of access to the festival‘s international dimension, carry out 
communication with foreign choirs and festival to create the competi-
tion culture at international level experienced in the festivities, a coordi-
nator has been created consisting of living choirmaster in Turkey.

In order to run the festival with an even more institutional perspec-
tive, the sponsor has also been established as a press release coordinator 
for the promotion of the festival and financial affairs coordinatorships in 
order to create a more balanced budget. As in every festival, the festival 
organization board consisting of the students of the music department 
has been expanded and made ready for the international dimension of 
the festival.

2011 2013 2015
National 
Organization

National 
Organization

National 
Organization

15 Participating 
Choirs

26 Participating 
Choirs

30 Participating 
Choirs

11 Turkish Choir 24 Turkish Choir 29 Turkish Choir
4 Foreign Choir 2 Foreign Choir 1 Foreign Choir

Table 4 Çanakkale Choirs Festival Number  
of Participating Choirs by Years
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2017 2019*
National Organization International Organization
15 Participating Choirs 11 Countries / 44 Participating Choirs
11 Turkish Choir 28 Turkish Choirs / 16 Foreign Choirs
4 Foreign Choir 17 Competitors Choir 

*  The 2019 festival is under preparation at the time of this study, its applications 
have been accepted and the number of choirs that will participate in the festival 
as a draft is given. The festival will take place on 2-7 July 2019.

Table 5 Çanakkale Choirs Festival Number  
of Participating Choirs by Years

4. GENERAL EVALUATION – THE CONTRIBUTIONS 
OF THE FESTIVAL 

− The festival shows a development by years and cares about 
continuous development.

− The development of the organizational structure since 2011. 
The festival and attain international structure is an example of 
academic and social development of choral music in Turkey.

− The festival reveals that all individuals who take part in the 
festival organization commissions meet with a common purpose 
and energy.

− Concert halls throughout the week of the festival, street concerts, 
workshops, reveals the domestic and foreign activities of the 
choir‘s an important meeting could take place in Turkey.

− 2019 will take place contest organization of the festival, as well 
as to be a factor in choosing Turkey of foreign choral emphasis 
on competition culture, Turkish choir to also reveals the 
opportunity to participate in an international choir festival 
organization in their country.

− Involved in the organization of the festival, Çanakkale Eighteen 
Mart University Department of Music Students with Turkey, 
which consists of general university music students 100 Voice 
National Youth Choir members, during his student years in the 
name of gaining experience and knowledge on an international 

10. METE GÖKÇE



139

scale in a large organization reveals an important opportunity.
− The street concerts, local and foreign choirs of the festival offer 

a great service in introducing and interacting with the people 
of Çanakkale and introducing the unifying power and musical 
dynamics of choral music.

− The local and foreign choirs accommodate in the same places at 
the festival for a week, revealing the interaction of an academic 
and social meeting almost all day long.

− The festival plays an active role in the development of inter-
country relations, as well as the interaction of the managers of 
institutions that support the festival, watching the festival, seeing 
the emerging energies on the spot, the dialogues with local and 
foreign choirs and interactions.

− The festival competition organization, with its juries established 
from international experiences in its field, is an important 
platform for the academic development of the choirs with the 
awards it has given by evaluating the performances of domestic 
and foreign choirs, and creates an important motivation for the 
choirs to evaluate themselves and gain experience.
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ACTOR, MOVEMENT, SPACE IN OSKAR  
SCHLEMMER‘S THEATRICAL CONCEPT
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Резюме: Концепциите за театър на Баухаус продължават ос-
новните идеи на основателите му. Те получават своя форма в 
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идеите на Оскар Шлемер за триадичния балет, демонстри-
рани в сценичните експерименти, които той провежда като 
ръководител на театралния отдел на Баухаус. Интересът на 
Шлемер към законите на движението в пространството на 
актьорското тяло го отвеждат до концепцията за т.нар Design 
in Motion. Отношението цвят-звук-движение на актьора в 
пространството е определящо за разбирането на цялостното 
въздействие върху сетивата на зрителя. То определя концеп-
цията за един немиметичен театър, който се вдъхновява от 
танца и акробатиката. Този театър колкото на идеите толкова 
и на сетивата има в основата си визията, картината вместо 
текста на драмата. Той търси цялостно въздействие и мета-
физичните внушения въз основата на музиката, механиката 
и математиката. Отказва се от драмата, от линейния наратив 
и от подражанието. Анализът на театралните идеи в Бауха-
ус чрез концепцията на Оскар Шлемер показва влиянието 
ѝ върху съвременния танц, върху театъра на Боб Уилсън и 
пърформанса.
Ключови думи: тотален театър, триадичен балет, Design in 
Motion, немиметичен театър, танц.

Abstract: The Theatre Concept of Bauhaus continued  the main 
ideas of its founders. It found its shape in Oskar Schlemmer‘s ideas 
of  triadic ballet, demonstrated in various theatrical experiments, 
which he directed as a leader of the theatre section of Bauhaus. 
His interest in the canons of movement led him to the concept of 
Design-in-Motion. The correlation, the color-sound movement of 
the actor in space is crucial to the comprehension of the overall 
impact on the senses of the spectator. It determines the concept of 
anti-mimetic theatre, which is inspired by dance and acrobatics. 
This theatre of the senses and ideas is based on the picture rath-
er than the drama. It seeks for a holistic impact and metaphysical 
suggestions on the base of music, mechanics and mathematics. It 
renounces the drama, its linear narrative and the imitation.  The 
analysis of the Bauhaus Theatre  through the concepts of Oskar 
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Schlemmer, shows their impact on contemporary dance, on Bob 
Wilson‘s theatre and performance. 
Keywords: Total Theatre, Triadic Ballet, Design in Motion, an-
ti-mimetic Theatre, Dance.

Влиянието на идеите за театър на Баухаус върху театъра през 
ХХ век е несъизмеримо с влиянието, което прочутото училище, 
основано от Гропиус през 1919 във Ваймар, оказва върху архитек-
турата, дизайна или приложните изкуства. Но е също много из-
следвано. Без да говорим за открития можем да твърдим, че да се 
говори за оригинални идеи на Баухаус или за една цялостна кон-
цепция за театър в Баухаус е неоснователно. Основателно е обаче 
да говорим за концепции, които в Баухаус намират среда за своето 
развитие и които благодарение на Баухаус оказват влияние върху 
съвременния танц, изкуство, музика и театър.

Тук ще става дума за концепцията на Оскар Шлемер за триа-
дичния балет. Тя не е единствената концепция за театър в Баухаус, 
но е най-влиятелната. Другите са Валтер Гропиус за тоталния теа-
тър, както и на Василий Кандински и Ласло Мохоли-Над3. Идеите 
на Оскар Шлемер се различават съществено от тези на останалите. 
Той се противопоставя особено остро на политическите имплика-
ции в проекта на Гропиус, който той създава специално за експе-
рименталния театър на Ервин Пискатор. Шлемер изобщо смята, 
особено след преместването от Ваймар в Десау, където училището 
е принудено да отиде през 1925, че има отклонение от първоначал-
ните идеи на Баухаус. Той твърди, че Гропиус откровено обслужва 
политическия проект на Пискатор и като цяло в идеите си учили-
щето следва агитационния театър и изкуство на руския авангард. 

3 Преводът на името Laszlo Moholy Nagy би трябвало да следва фонетичния 
принцип за превод на собствени имена в българската книжовна тради-
ция, тоест да се изписва, както се произнася на унгарски. Затова приемам 
изписването му като Над, макар поради дългогодишното му произнасяне 
на английски – особено след дейността на Мохоли в Чикаго и при рецеп-
цията на дейността на School of Dеsign, един от чиито директори е той, – 
да се е наложило произнасянето му по-скоро като Мохоли-Надж.
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Факт е, че в Десау, където училището след Гропиус се ръководи от 
Ханес Майер (1928 – 1930) цялостната работа на Баухаус получава 
по-силен ляв политически отпечатък. Идеите на Валтер Гропиус от 
1919 до 1925, с които той настоява за политически неангажирано 
изкуство, и заради които част от студентите (участвали в протести-
те на комунистическата партия през 1923 във Ваймар) са изключе-
ни без право да се дипломират през 1924, получават нова посока. 
Йоханес Итън – друга легендарна фигура на Баухаус от Ваймар-
ския период, който ръководи обучението по цвят, движение и фор-
ма, и който също настоява за чисто, абстрактно изкуство, напуска 
Баухаус. Оскар Шлемер остава в Десау доста самотен в увлеченията 
си по чистата форма. Той е ръководител на театралния отдел и про-
дължава работата, която вече е започнал във Ваймар. Но училище-
то се е променило. Успехът, който има неговият триадичен балет 
на изложението на Баухаус пред публичността през 1923 във Вай-
мар, му осигурява влияние и възможност да продължи работата си 
в тази посока. Още повече че разполага с далеч по-добри техниче-
ски възможности, отколкото във Ваймар. Въпреки това той се чув-
ства относително сам в Баухаус през този период (1923 – 1929), а от 
1933 до края на живота си е принуден да работи в пълна изолация 
и самота. След идването на власт на националсоциалистите през 
1933 и обявяването за упадъчно изкуство на неговите идеи, рабо-
та и картини от нацистката идеология, Шлемер изпада в немилост. 
Продължава да развива идеите си за отношението между тялото и 
пространството, настоявайки за чисто, абстрактно изкуство, което 
да преобрази живота. 

Пространството и тялото
Основната идея на Баухаус – човекът като център на прос-

транството – е водеща и в представите на Шлемер за театъра. 
Какво означава това? От една страна, отместване на вниманието 
на театралите от пиесата и респективно от идеите в нея. Означа-
ва също отхвърляне на просвещенското разбиране за театъра като 
институт, възпитаващ в идеи. Но от друга страна означава утвър-
ждаването на разбирането за изкуството като живот. Означава, че 
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в Баухаус развитие получават идеите за преобразяване и естетиза-
ция на живота, които са получили вече своите първи опити за ре-
ализация в т.нар. художествени колонии преди Първата световна 
война – като тази в Дармщат или Монте Верита например. Не само 
архитектурата може да променя жизненото пространство, но и те-
атърът. Особено ако самият театър се разбира като архитектура в 
движение. Театърът се превръща във фигура, в метафора в работа-
та на Баухаус. Идеите на училището в цялата им противоречивост 
не може да бъдат напълно разбрани без театъра като метафора 
на новото изкуство. Смята се, че животът в новия век се проявя-
ва като непрестанно преображение, като лека игра, като игра на 
форми и материи. През 1923 за ръководител на театралната секция 
Валтер Гропиус предлага Оскар Шлемер, който вече преподава в 
училището. 

Актьорът и движението в пространството
Оскар Шлемер поема сцената в Баухаус през 1923. Той е пока-

нен от Гропиус във Ваймар още през 1919, но пристига през 1921 
и води стенопис, а също е част от екипа за обучението по форма. 
Едва след като Лотар Шрайер през 1923 напуска Ваймар, той поема 
отдела по театър. Във Ваймар и после в Десау той всъщност не съз-
дава нови концепции, а доразвива и реализира вече концепирания 
от него още в Щутгарт триадичен балет. 

Името на театралната форма „триадичен” идва от триада-
та танц-костюм-музика, която (макар да не е единствената триа-
да, която има предвид Шлемер) може да се приеме за определяща 
идеите му. Названието балет съвсем не трябва според него да се 
разбира буквално като вид танц, а като изразяващо появата на теа-
търа, като духовно движение на душата, основаващо се на култа и 
празника [Scнlemmer 1923, p. 149] В Десау Оскар Шлемер за разлика 
от Ваймар разполага вече с една технически много добре обзаве-
дена сцена, което му позволява практически да работи върху реа-
лизирането на идеите си за отношението човек-пространство. Те-
атралното представление по думите на Манфред Браунек за пръв 
път става пространствен проблем [Brauneck 1990, с. 245] Това оз-
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начава, че представлението се мисли по подобие на сградата. Тоест 
като вид архитектурна организация на пространството в движе-
ние. Всички негови елементи, както в създаването на сградата, са 
подчинени на функцията ѝ. Това вече е съвсем нов възглед за ХХ в. 

Шлемер излага идеите си в най-пълна форма в статията „Човек 
и художествена фигура”. Тя е публикувана в 4 книжка от пореди-
цата с книги на Баухаус „Сцената в Баухаус” [Die Bühne im Bauhaus 
1925, pp. 7-24]. В нея развива идеите, които го занимават до края на 
живота му. Основна сред тях е идеята за отношението между жи-
вата фигура на актьора и художественото (изкуствено създадено) 
пространство. Интересува го начина на превръщането ѝ от орга-
нична, природна фигура в изкуствена, тоест художествена фигура 

Защо още се нарича триадичен? Триадичен е балетът и защо-
то триадата звук-движение-цвят е основа на театралните експе-
рименти за Шлемер. Фигурата и движението в пространството се 
преобразуват в звук, светлина и цвят, за да постигнат сетивно въз-
действие. Това е вид театрална математика, както я нарича Браунек 
[Brauneck 1990, c. 250], чиято цел е да постигне тотално въздействие 
върху сетивата на зрителя. За разлика от живия актьор пише Шле-
мер „изкуствената фигура позволява всякакво движение, всякакво 
положение, по всякакво време” [Scнlemmer 1923, p. 8] 

По този начин Шлемер иска да реши основното предизвика-
телство на сцената, което той вижда в изправянето на активния ак-
тьор срещу пасивния зрител. Стреми се към организация на прос-
транството чрез преобразуването му в звук и цвят. 

Представлението, което той показва през 1923 в театъра във 
Ваймар и се смята, че е театрална емблема на Баухаус, е в три цвя-
та – жълто (цвета на играта), розово (на чувствата) и черно (на мис-
терията). В своята концепция за театър Шлемер, както повечето 
автори на Баухаус, се връща към предмодерните форми на театър – 
играта, празника, култа, цирка. Изкуствената, или художествената 
фигура в неговата концепция може да се види като продължение 
на идеите за театъра и марионетката на Хайнрих фон Клайст, както 
и на Адолф Апиа за скулптурата и античната фигура като парадиг-
ма за модерния актьор. Затова за него централен елемент за новия 
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театър в триадата танц-костюм-музика е именно театралният кос-
тюм. 

В триадичния балет театърът празнува преобразуването на 
тялото изразявайки го чрез формата на костюма. Именно сценич-
ният костюм става символ на новата театрална форма. Самият 
Шлемер е третият от тримата танцьори в трите части на създаде-
ния от него спектакъл. Фигурите на сцената представляват дос-
та тежки пластически конструкции, въплъщаващи идеите му за 
гротесков танц в развитие. От актьора-танцьор се очаква вместо 
пре-въ-плъщение в образ, въ-плъщение на емоция или идея чрез 
форма и движение. 

Представлението се играе в доста градове на Германия и 
Швейцария след първото му показване пред публиката във Вай-
мар през 1923. През 1926 за Празниците в Донаушинген Хиндемит 
пише музиката към него за механичен орган. Творбата на Шлемер 
„Триадичен балет” се запазва и играе до 1932. Първите реконструк-
ции са направени през 1970, а последните през 2019 в Дармщат по 
повод честванията на 100 години Баухаус. 

Ако човешката фигура в Баухаус е изучавана чрез точките на 
движение на човешкото тяло от Паул Клее, чрез ритъм и цвят от 
Йоханес Итън, то при Оскар Шлемер тя е представена чрез изуча-
ване на пропорциите ѝ в пространството. 

Отзвукът от неговите идеи за художествената фигура и въз-
действието ѝ върху сетивата на зрителя чрез работа с пропорциите 
ѝ в пространството може да се види най-вече в театъра на Боб Уил-
сън. 

АКТЬОРЪТ, ДВИЖЕНИЕТО, ПРОСТРАНСТВОТО ...



148

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ (REFERENCES): 
ARTES, Círculo de Bellas, hrsg. 2010. László Moholy-Nagy Kunst des Lichts. 

München: Hirmer Verlag. ISBN 978-3-7774-2711-9.
BRAUNECK, Manfred, 2009. Theater im 20. Jahrhundert: Programmschriften, 

Stilperioden, Kommentare. Reinbek bei Hamburg : Rowohlt-Taschen-
buch-Verl. ISBN 978-349-955-679-1.

Die Bühne im Bauhaus, 1925 [online]. Muenchen: Langen [viewed 30 July 
2021]. Available on: https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/buehne_
bauhaus1925/0001

GROPIUS, Walter and WENSINGER, Arthur, ed., 1961. The Theatre of Bau-
haus. Meddletown Connecticut: Wesleyan Unuversty Press. ISBN 
0-8195-6020-0.

GROPIUS, Walter, 1967. Apollo in der Demokratie. Mainz, Berlin: Kupferberg.
SCHLEMMER, Oskar, 2012. Die Bauhausbühne. In: Texte zur Theorie des 

Theaters. hrsg. und kommentiert von Klaus LAZAROWICZ und 
Christopher BALME. Stuttgart: Reclam, pp. 442-447. ISBN 978-3-15-
008736-7.

SCНLEMMER, Oskar, 1923. Ballett. In: Staatliches Bauhaus, Weimar 1919 – 
1923. München: Bauhausverlag.

Staatliches Bauhaus, Weimar 1919 – 1923, 1923. München: Bauhausverlag.

11. ВИОЛЕТА ДЕЧЕВА



149

НОВИТЕ РЕЖИСЬОРИ ОТ ПОСЛЕДНОТО 
ДЕСЕТИЛЕТИЕ В БЪЛГАРСКОТО 

КЪСОМЕТРАЖНО ИГРАЛНО КИНО
ПЕТЯ АЛЕКСАНДРОВА1

NEW DIRECTORS IN BULGARIAN SHORT FILM  
OF THE LAST DECADE

PETIA ALEXANDROVA2

Резюме: Днес рядко кинорежисьор прави дебют направо 
в игралното кино на голям екран. Обикновено той започва 
или в телевизията, или в късометражното кино, а понякога и 
в двете. Текстът разглежда два варианта: 1. Късометражните 
филми на вече навлезлите в голямото кино – Надежда Косе-
ва, Светла Цоцоркова, Драгомир Шолев, Кристина Грозева и 
Петър Вълчанов 2. Късометражните филми на режисьори, на 
които им предстои такъв дебют – Тома Вашаров, Николай То-
доров, Павел Веснаков. Тезата е, че в късометражните филми 
те заявяват своя специфичен визуален стил, избор на актьори 
и драматургия, които ще следват и в пълнометражните фил-
ми. Но и не са ангажирани с мисълта за зрителски успех, кое-
то ги прави по-свободни в себеизразяването.
Ключови думи: късометражни филми, българско кино, нови 
режисьори.

1 Петя Александрова. Доцент в Нов български университет, катедра „Ма-
сови комуникации“, Доктор на науките (e-mail: palexandrova@nbu.bg)

2 Petya Alexandrova is an Associate Professor at New Bulgarian University, De-
partment of Mass Communications. Doctor of Science 

 (e-mail: palexandrova@nbu.bg)

12 



150

Abstract: Today, a film director rarely makes a debut straight into 
the big-screen cinema. Typically, it begins either in television or 
in short cinema, and sometimes together. The text considers two 
options: 1 The short films of the already established directors 
Nadezhda Kosseva, Svetla Tsotsorkova, Dragomir Sholev, Kris-
tina Grozeva and Petar Valchanov 2. The short films of directors 
who are yet to have their debuts on the screens: Toma Vasharov, 
Nikolay Todorov, Pavel Vesnakov. The thesis is that they state their 
specific visual style in the short films, their choice of actors and 
dramaturgy – choices that will follow in feature films. Howev-
er, they don‘t engage in the thought of viewership success, which 
makes them freer in self-expression
Кeywords: short feature films, Bulgarian short films, new directors.

В този век се забелязва определена тенденция първи пълно-
метражни опити да получават националните награди за българско 
игрално кино „Златна роза”: „Емигранти“, реж. Людмил Тодоров 
и Ивайло Христов (дебютант), 2002; „Мила от Марс”, Зорница Со-
фия, 2004 (екс екво); „Маймуни през зимата”, Милена Андонова, 
2006; „Дзифт”, Явор Гърдев, 2008; „Източни пиеси”, Камен Калев, 
2010; „№ 1”, Атанас Кристозков, 2011; „Цветът на хамелеона”, Емил 
Христов, 2012; „Безбог“, Ралица Петрова, 2016). Всъщност награди-
те на утвърдените имена са по-малко: 2002 – Людмил Тодоров със 
същия „Емигранти“, 2004 – Станимир Трифонов с „Изпепеляване“ 
(екс екво), 2014 – „Каръци“ на Ивайло Христов, 2015 – „Съдилище-
то“ на Стефан Командарев, 2017 – „Вездесъщият“ на Илиян Джеве-
леков, 2018 – „Ага“ на Милко Лазаров.

Освен резонният извод за увлечението по новото и по-младо-
то, на което може би се възлагат надежди за мечтано обновяване 
и възход, естествено възниква въпросът: а какво са правили на-
граждаваните автори преди това? За някои е добре известно: Явор 
Гърдев е театрален режисьор, Ивайло Христов е актьор, Емил Хри-
стов е оператор. За други е добре рекламирано: Зорница София е 
със задгранично образование, видеоарт и реклама, собствено фи-
нансиране. И все пак често и закономерно е тези режисьори първо 
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да са снимали късометражни филми. Такава е и популярната ев-
ропейска практика. Затова бих определила кратките филми за де-
бюти преди дебютите. 

Не може да се каже, че днес в българското кино се появява 
ново поколение режисьори, доколкото те не са обединени от обща 
платформа или тенденции, не са и монолитна група, споделяща 
общи възгледи. Но последните десетилетия са се натрупали дос-
татъчно автори в очакване на своята възможност да заявят себе 
си. Ще изброя основните сред тях, всеки сам за себе си, популяр-
ни в началото само сред колегите си, започнали в късометражно-
то кино през 2000-те, а през второто десетилетие вече стабилни и 
признати професионалисти в пълнометражното или в очакване да 
станат такива.

Надежда Косева започва като координатор на продукции и 
асистент режисьор. Днес работи като режисьор, сценарист и про-
дуцент. Дебютира с новелата „Ритуалът” в омнибуса „Поколение: 
изгубени и намерени” (премиера на Берлинале форум 2005)3. Сце-
нарият е на Георги Господинов и разказва за паралелната българ-
ска обредна сватба, която героите на Светлана Янчева и Красимир 
Доков правят на сина си и неговата непозната за тях снаха, далеч 
от мястото, където младите живеят. Следващата ѝ новела „Омлет“ 
е от другия омнибус „15“ и попада в селекцията на Sundance Film 
Festival 2009. „С Георги Господинов дълго се чудехме коя година да 
си изберем. Много отдавна мисля за вещите, за пристрастеността 
на човека към ежедневието, към бита му... И си спомних хиперин-
флацията на 1996. Стори ми се, че мога да разкажа за едно конкрет-
но и интересно време в България и едновременно да се занима-
вам с проблем, който е по-общочовешки и излиза извън рамките 
на точната година или на определена държава.4„ Следващият ѝ 
филм „Втори дубъл” печели почетен диплом в Сараево през 2011. 
„В малък български град, в още незавършения им дом, Мария чака 
своя съпруг. Това е денят, в който той се завръша вкъщи след теж-

3 https://www.dnevnik.bg/intervju/0000/00/00/85301_/. [Пров. на 25.05.2019]
4 https://www.capital.bg/light/istorii/2009/02/19/677846_omlet_za_roburt_

redford/[Пров. на 25.05.2019]
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ка работа в чужбина. Но той закъснява. Много закъснява. Може 
би твърде много...5„ Характерното и за трите филма е, че са по сце-
нарии на Георги Господинов, а в последните два главната роля се 
изпълнява от режисьорката Светла Цоцоркова. Тази година дебю-
тът на Надежда Косева в пълнометражното игрално кино „Ирина” 
най-сетне е на екран и вече жъне награда след награда.

Светла Цоцоркова се изявява като сценарист, режисьор, про-
дуцент и актриса. В началото прави „Екзекуция“, 2000, последван 
от „Живот със София“, 2004, с който спечелва наградата Джейми-
сън на СФФ, и „Майка ми“, 2005. Заедно с Косева основават проду-
центската фирма „ФРОНТ Филм”. „Живот със София“ разказва с 
чувство за хумор за невъзможната любов. На едни може да напом-
ни „Дервишево семе“ на Хайтов, на други – „Сватбата на мама“ на 
Борис Христов. В забутан край София (Светлана Янчева) напразно 
чака мъжа си и става все по-налудна, а съседът (Ивайло Христов) 
вече 10 години съхне по нея. Зрялото актьорско присъствие силно 
допринася за шантавостта на поведението и зрителските симпа-
тии. След късометражните филми на Цоцоркова следва пълноме-
тражният „Жажда“, 2015.

Тома Вашаров дебютира с филма „Целувката“, 2005, едно-
минутна закачка в добрите традиции на сюжетите от българската 
анимационна школа, който има 13 милиона и половина гледания в 
youtube. Заснет на 35 мм филмова лента, всеки кадър е прехвърлен 
на файл, за да се вкарат специалните ефекти, и отново върнат на 
лента. Другите филми на Вашаров от това десетилетие са „Всичко 
за теб“, 2008, „По обед“, 2009. Дали ще е в неочакваното развитие 
на една среща при момичето в първия или кафкианска мравка във 
втория, филмите са обединени от усета на Вашаров за странност 
и откриването ѝ в обикновени образи, ситуации, характери, кои-
то тласкат към неочаквано развитие. Тази тенденция при него ще 
продължи и следващото десетилетие, отново в късометражното 
кино.

Камен Калев и Димитър Митовски започват с експеримен-

5 https://www.bnt.bg/bg/a/vtori-dubal, [Пров. на 25.05.2019]
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ти, а продължават с международни продукции (Калев – „Източни 
пиеси“, „Островът“, „С глава надолу“) или телевизионни реализа-
ции (Митовски – „Мисия Лондон“, „Под прикритие“). Заедно като 
режисьори правят сюрреалистичните „Върнете заека“, 2005, и „Ло-
шият заек“, 2007 – между абсурд, фентъзи и закачка, с паралелни 
светове и един заек за примамка. Те не приличат на нищо в бъл-
гарския кинопейзаж и са селектирани за късометражната програ-
ма на фестивала в Кан. Жалко, че нито един от двамата не тръгва 
после в същата ексцентрична посока, за която давата доста обеща-
ваща заявка. 

Драгомир Шолев започва с анимацията „Хабанера“, 2002, но 
натрупва опит с „Трябва да ти кажа нещо“, 2004, „Преди живота, 
след смъртта”, 2005, „Посредникът”, 2008, селектирани за участие 
в не един фестивал и удостоени с множество награди в България 
и по света. В краткия формат той се шлифова стилово и разноо-
бразява жанрово – „Трябва да ти кажа нещо“ и „Посредникът“ се 
въртят в рамките на любовните и семейните отношения, които от-
варят позицията на детето като лакмус за истинност във филмите 
на Шолев. „Преди живота, след смъртта“ е различен – музиката и 
смъртта парадоксално се преплитат в този гротесков нетипичен 
пробив във военната класика. Другата посока, в която тръгва ре-
жисьорът, е използването на професионални актьори: Искра Раде-
ва в „Трябва да ти кажа нещо“, Валентин Ганев в „Преди живота 
след смъртта“, Койна Русева и Деян Донков в „Посредникът“.

Николай Тодоров прави „Минутите след това“, 2007, по раз-
каза на Мария Станкова „Смъртта на часовникаря“ с който дава 
една добра заявка за поетично и философско кино. Димитър Радев 
в портал „Култура“ представя фима по следния начин: „Той говори 
за важни неща. Говори естетски, но не и студено. С вкус към детай-
ла, но без да изпуска фокуса върху големите въпроси. Във филма 
на Николай времето, кулата със часовника, дървените чаркове на 
механизма, болтовете и винтчетата оживяват заради часовникаря, 
без него те биха изчезнали безвъзвратно, биха се разтопили, биха 
изгубили смисъла и значението си. Биха се превърнали просто във 
вещи. Осиротели вещи. Като часовниците на Дали. Ето моят опит 

НОВИТЕ РЕЖИСЬОРИ ОТ ПЪРВОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ ...



154

за анотация. Кула с часовник; възрастен мъж (Михаил Мутафов), 
който се грижи „да навива” времето, да пази времето, да се страху-
ва от времето, докато то се нажежи от мислите му; стрелки – думи, 
гонещи тишината на отговорите! Времето като лава от мисли, из-
бори и ранимост на човешкото желание за действие. Какво размек-
ва времето? Какво е по-силно от времето? Във филма има много 
посоки: хората, животът, желанието да полетиш, нетърпението. 
Или нещо по-голямо от тях, от техния ред? Човешкият ред или Бо-
жият ред? Филмът на Николай свършва почти със смъртта на ге-
роя, но гласът му продължава да кънти и действителността на фил-
ма се превръща от тиктакане на часовник в човешки пулс. Слива се 
с ромоленето на дъжда и минутите след това.”6 Николай Тодоров 
ще продължи с „Три дни в Сараево“, 2014, „Преди да заспя“, 2016 и 
е пред завършване на пълнометражния филм по сценарий на Кра-
симир Крумов.

Петър Вълчанов и Кристина Грозева тръгват с любов и неж-
ност към своите истории и своите герои и началото е поставено 
със „Семейна терапия“, 2008, в която се срещат истински дрязги и 
несериозни ограбвания, възрастна двойка и огледалният им образ 
в млада двойка, дребнавост и срам. „Всъщност връзката, която се 
създава между героите от двете поколения на нивото на образите, 
е много дълбока, макар и негативна, изпълнена с яростни погледи 
и думи. Децата и възрастните са свързани от общата болка, коя-
то взаимно си причиняват, и вулгарността е акт на безсилие към 
собствената им съвест.“7 Все същата смесица от хумор, съчувствие 
и пулсиращо всекидневие, където героите са разпознаваеми като 
съседите в махалата, ще продължи и в телевизионния им филм 
„Аварийно кацане“, 2010, 60 мин., по-късно в „Скок“, 2012, и ще се 
разгръща в пълнометражните „Урок“, 2014, и „Слава“, 2016. 

Това са само част от режисьорските имена, които започват в 
първото десетилетие на ХХІ век, чиято активна сила идва в следва-
щото десетилетие и оформя лицето на киното днес. В късометраж-

6 http://kultura.bg/web/минутите-след-това/ [Пров. на 26.05.2019]
7 http://kultura.bg/web/семейна-терапия/ [Пров. на 26.05.2019]
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ните си филми те заявяват своя специфичен визуален стил, избор 
на актьори и драматургия, които ще следват и в пълнометражните. 
Но все още не са ангажирани с мисълта за субсидии, зрители, фес-
тивали, което ги прави по-свободни в себеизразяването.
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ФОРМИ НА ИНТЕРАКТИВНОСТ В 
ТЕАТРАЛЕН ПРОЕКТ „МЕДЕЯ“
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FORMS OF INTERACTIVITY  
IN THE MEDEA THEATER PROJECT

SNEZHINA PETROVA2

Резюме: Театрален проект „Медея“ е част от артистична-
та програма на Пловдив ЕСК 2019, реализира поредица от 
различни форми на взаимодействия с преки участници и 
публики. Интерактивността е негов важен фокус, като на-
стоящият доклад описва и анализира приложените подхо-
ди, които отварят творческия процес към външни на него 
субекти – деца, организации, публики. Проектът реализира 
социодраматични работилници като въвеждащ инструмент 
за включване на деца от различни етнически общности в те-
атралния спектакъл „Медея“, художествени работилници, 
които представиха произведенията на децата в няколко из-
ложби, #clipclaptheatre – кампания в социалните мрежи, selfie 
point – интерактивен елемент от изложбата „ТЕРЕН МЕДЕЯ“ 
и разработи сценарий за включване на публиката като акти-
вен субект в спектакъла „Медея“.
Ключови думи: интерактивност, интеракция, Медея, театра-
лен проект, деца, публики, взаимодействие.
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Abstract: Medea theatre project, one of the main focuses in the 
artistic programme of Plovdiv: 2019 European Capital of Culture, 
has developed different forms of interaction with participants and 
audiences. This is one of its main characteristics and the current 
report describes and analyses the specific approaches to attach to 
the creative process participants from outside – children, organ-
izations and audience: socio-dramatic and art workshops with 
children, clipclaptheatre: Campaign for the support of children’s 
education in theatre in the social medias, „selfie point” at The 
TERRAIN MEDEA EXHIBITION and scenario for life interac-
tion with theatre audience.
Keywords: interactivity, interaction, Мedia, theater project, chil-
dren, audiences.

Интерактивността като понятие в съвременния живот за-
почва своето съществуване още в края на 80-те и началото на 90-
те години на ХХ век. Приет като „отворен“ термин, той получава 
множество дефиниции и определения, предвид по-широкото му 
използване в различни житейски сфери – социална среда, поли-
тика, комуникации, медии, компютърни науки и пр. [Quiring and 
Schweiger 2008, p. 148]. 

Във фокуса на настоящия доклад обаче се обръща внима-
ние на „интерактивността“ по отношение именно на произхода 
на термина – от гледна точка на взаимодействието и тясно свър-
зан с термините „терапия“ и „приемственост“, които играят цен-
трална роля в контекста на социологическото действие и теория. 
Тук взаимодействие означава човешки действия, насочени един 
към друг, следователно „отношения и комуникация между две 
или повече човешки същества“ [Blumer, 1986]. Централен аспект на 
интерактивността е взаимната ориентация и възприятие на взаи-
модействащите партньори. Според символното взаимодействие, 
интерактивността се занимава много тясно с междуличностната 
комуникация – тогава, когато „хората комуникират въз основа 
на символи и значения, които възникват в процеса на комуника-
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ция и са обект на различни, много често исторически промени“ 
[Kiousis 2002, p. 378]. Първоначално това определение се прилага в 
общуването лице в лице, което може да бъде с вербален, паравер-
бален или невербален характер. Интерактивността по този начин 
се осъществява в рамките на т.нар. „реакционни последователно-
сти“ – последователности, при които действията на един човек (ак-
ция) водят до реакции на друг човек (или група хора). Тъй като в 
съвременния свят такива взаимодействия могат да се осъществят 
и чрез технологиите (средствата за комуникация като телефонни, 
компютри, социални мрежи и интернет), физическото присъствие 
на партньорите в контекста на интерактивността ‚вече не изглежда 
толкова съществен критерий“ [Jackel 1995, p. 467], напротив – обсе-
га на взаимодействие и комуникация се разширява още повече, за 
да донесе повече споделеност, приемственост и популярност. 

„Подражание на действие сериозно и завършено, с определен 
обем, с украсена реч, различна в отделните части, което подража-
ние с действие, а не с разказ, чрез състрадание и страх, извършва 
очистване от подобни чувства“ [Аристотел 1975, с. 72] – така Ари-
стотел определя мисията на трагедията, каквато се явява древног-
ръцката драма „Медея“ на Еврипид, дала повод за реализиране-
то на настоящия проект. Аристотел дава това своеобразно първо 
определение на „интерактивността“, с която днес обозначаваме 
различните комуникационни канали в театралния процес и във 
връзката произведение – публика, чиято цел е достигането на т.н. 
„катарзис“ или очистване чрез прежвяване. В съвременната среда 
тези канали се реализират не само по време на самия творчески 
акт на представлението, но го предхождат и/или съпътстват в раз-
лични от сценичното пространство моменти. Интерактивността 
на театралния процес в общия случай се осъществява по линията 
на верижна поредица от взаимодействия между текста като негова 
първопричина и интерпретацията му /автор – режисьор – компо-
зитор – сценограф – актьори/ от една страна, и представлението и 
неговата публика от друга. Настоящият проект реализира следната 
верига на интеракции: автор – обучители – периферни участници/
деца – публики – режисьор – спектакъл. Тази последователност ни 
позволява да видим, че крайният продукт – спектакъл, е усвоил и 
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интегрирал резултатите от всички предишни ситуации на инте-
ракция, не се е случил независимо от тях. 

Независимият проект „Медея“ на сдружение „Легал арт цен-
тър“, част от програмата на Пловдив ЕСК 2019, печели финансира-
не по направление FUSE – сливане, като целта му е да реализира 
включване на деца от различните етнически общности в Пловдив 
в крайния си продукт – театрален спектакъл по едноименната 
трагедия на Еврипид в нов превод от старогръцки с участието на 
изявени български театрали и музиканти. Дейностите по проекта 
стартират през 2018 г. и приключват през месец юни 2019 г. Освен 
театрален спектакъл в завършващата проектна фаза се реализират 
и съпътстващи публични събития – изложби и образователен кон-
церт. Проектът разгръща своя обхват едновременно в театрална и 
социална сфера, през дейностите, свързани с включването на деца. 
В този смисъл той търси и открива своите форми за интеракция с 
нов вид участници в театралния процес /деца от етнически общ-
ности/ и с публики, с които комуникира социалния си фокус чрез 
маркетингово аргументиран подход. За да се осъществи по одобре-
ния от ОФ Пловдив 2019 бюджетен план, е необходимо сдружение 
„Легал арт център“ да реализира 40% от общото финансиране през 
продажба на билети за спектакъла. Тази финансова рамка се пре-
връща в определяща за вида и формите на различните презенти-
ращи проекта дейности, осъществявани на тънката граница между 
комерсиалното и социално-непопулярното /включване на деца от 
ромска и турска етническа общност в Столипиново/. Важно е да се 
отбележи отсъствието на експерти по маркетинг и реклама в екипа 
на проекта. Всички дейности от този вид са инициирани и прове-
дени от участниците в проекта3. Този тънък момент на припокри-
ване на актьорската и мениджърската функция на автора на докла-
да в проекта „Медея“ е тема на отделен разговор, но тук е отбелязан 
като специфичен фактор за успешната комуникационна стратегия, 

3 Специално искам да отбележа приноса на Георги Гочев, Александра Гоче-
ва, Теодора Симова, Павел Червенков, Найо Тицин, Десислава Шпатова, 
Цветелина Спиридонова и студентите от НБУ – Виолет, Кирил, Майа, 
Ивана-Калина и от мен – Снежина Петрова, в качеството ми на ръково-
дител на проекта и актриса в ролята на Медея.
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която екипът реализира. В този случай личното и фикцията се 
припокриват в сложна връзка, което неминуемо предизвиква до-
пълнителен интерес към дейностите от проекта. „Медея“ се експо-
нира в публичното пространство не само като персонаж от антич-
ната трагедия на Еврипид, но и като конкретна личност – актриса, 
майка, преподавател и мениджър, която фокусира и сублимира 
цялата си енергия в проектните дейности. Финалната рекапиту-
лация е, че проектът успява да реализира планирания бюджетен 
процент самоучастие, което дава основание проведените дейности 
да се представят като успешни иновативни практики за работа с 
традиционни и нови театрални аудитории и участници.

В настоящия доклад са представени интерактивни прак-
тики, реализирани по проект „Медея“ в периода 01.01.2018 г.– 
28.06.2019 г., разделени в следните групи:

1. Интеракция с нови участници в творческия продукт – деца 
от различни етнически общности, вкл. ромска и турска;

2. Интеракция с публики.
Тук е мястото да се уточни какво се разбираме под понятие-

то „интеракция“ и/или „интерактивни подходи“. Терминът произ-
хожда от английската дума „Interaction” и в речника на съвремен-
ния английски език на Лонгман е обяснен като:

1. Процес, чрез който две или повече неща въздействат едно 
на друго [Dictionary of contemporary English 2019];

2. Говорене с други хора, извършване на работа с други хора 
[Dictionary of contemporary English 2019]

В общия случай термина „интерактивни подходи“ означава 
такива подходи, които реализират комуникация между две страни 
в активизиране на връзката акция-реакция. Това идва да покаже, 
че се проследяват единствено дейности, които оставят видими сле-
ди от реакцията на участниците – артефакти, коментари, отзиви, 
последващи дейности и са интегрирани в крайния творчески про-
дукт – театрален спектакъл.
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Таблица 1. Интеракция с нови участници в творческия 
продукт – деца от различни етнически общности,  

вкл. ромска и турска

Участник 1 – 
обект на въз-
действие

Участник 2 – су-
бект, който въз-
действа

Акция Реакция

75 деца от ром-
ска, турска, 
еврейска и 
арменска етни-
ческа общност 
в Пловдив*;

45 деца от ром-
ска етническа 
общност в 
София**

Георги Гочев – кла-
сически филолог
Александра Гоче-
ва – социодрама 
специалист
Снежина Петрова – 
актриса, препода-
вател по актьорско 
майсторство
Цветелина Спири-
донова – художник

Социодра-
матични и 
художествени 
работилници 
върху мита за 
Медея и Язон 
и Златното 
руно

Детски рисун-
ки и макети 
на кораби – 
интегрирани 
в сценичното 
пространство 
на спектакъла
Фонограма 
и предигра с 
деца – 
интегрирани в 
спектакъла

Източник: Съставена от автора 

Включването на деца в проект „Медея“ е сложен процес от ме-
диация с различни партньорски организации, родители на деца и 
самите деца, които доброволно посещават предложените от екипа 
работилници. Авторовата цел на провеждането им е тези работил-
ници да осигурят достъп до нови знания на децата, да ги подгот-
вят за срещата с трагическия сюжет на Еврипид, да осигурят прос-
транство на етническа толерантност между децата от различни 
общности през работата с изкуства и да изградят трайна връзка с 
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* Партньорски организации в Пловдив по проект „Медея“, част от програ-
мата на Пловдив ЕСК2019: „Алианс за равни права и устойчивост“, Фон-
дация „Аракс“, Еврейска организация „Шалом“ / Зоя Капон/.

 Участници: 75 деца от 6 до 17 години.
 Проведени 8 обучения в периода януари – април 2018 г. 
** Партньорски организации в София по проект „Походът на аргонавтите 

от Филиповци и Факултета“, финансиран от СП „Култура“ и НФ „Култу-
ра“: Фондация „Здраве и социално развитие“.

 Участници: 45 деца от 6 до 12 години.
 Проведени 4 обучения в периода февруари – март 2019 г.
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екипа на проекта, за да го последват до финалното събитие като 
участници в него – спектакълът „Медея“. Проведени са поредица 
от целодневни обучения с около 12 деца в група, разделени в две 
сесии – социодраматична работилница от 10.00 ч. да 12.00 ч. и ху-
дожествена работилница от 13.00 ч. до 15.00 ч. 

През 2018 г. екипът подготвя сценарий и въвлича деца от раз-
лични общности в Пловдив – еврейска, арменска, ромска и турска 
в психодраматична игра, изградена върху античния мит за Язон и 
Медея. Чрез символите на родителя, който убива децата си и де-
цата, които пасивно понасят съдбата си – е представена най-силно 
драмата на човека, който не знае какво да направи в трудна ситуа-
ция. 

През 2019 историята се връща назад и екипът подготвя сце-
нарий за игра на децата от ромските квартали в София на тема 
„Златното руно и аргонавтите“ – историята, в която Медея и Язон 
се срещат. Така целият цикъл е затворен – от срещата на двамата 
родители /Язон и Медея/ до тяхната трагична раздяла, в която де-
цата им стават преки жертви.

Във всяка психодраматична работилница /по двата мита/, 
децата са разделени на два отбора: отбор Медея – отбор Язон. За-
дачата им е да измислят и разиграят стратегия за справяне с по-
ставена от обучителите задача, която е пряко свързана с изходния 
конфликт в мита:

− Отбор Язон трябва да прогони Медея от Коринт, защото се 
стреми към по-изгоден брак, а отбор Медея трябва да от-
мъсти за прогонването (проект „Медея“, обучения 2018, 
Пловдив);

− Отбор Язон иска да завладее златното руно, а отбор Медея 
трябва да го опази. (проект „Походът на аргонавтите от 
Филиповци и Факултета“, обучения 2019, София).

В ролите на възрастни, на царе и царици, на свидетели и учас-
тници, на богове и природни стихии, децата трябва да взимат ре-
шения и да изработят екипни стратегии. Всеки отбор създава свой 
авторски план и го разиграва, а другият го следва.

За всяко обучение е предвиден реквизит – черни, сини и чер-
вени платове, корони, камъни, череп, пари, хляб, кукла, въже, мас-
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ки, шалове и накити, златен плат, столове, саби, цветя, акордеон/ки-
тара и всякакъв наличен в залите реквизит. Децата строят антични 
градове, царства, морета, скали и кораби. Малките участници ри-
суват спонтанно пейзажа на трагичния сблъсък, който за екипа на 
спектакъла постепенно се превръща във вътрешен пейзаж на си-
туацията. Често се появява и Детето-демон – без роля, двойник на 
Медея – чиста разрушителна енергия. В едно от обученията децата 
откриват и използват Дюшек/стена – така брачното ложе се тран-
сформира в стена и оръдие в битката между Язон и Медея. В по-
вечето случаи имаме пасивен Язон и активна Медея – Язон обик-
новено е по-малко момче. По време на изпълняване на задачите от 
децата, съществува и реална чуждоезична Медея – в Столипино-
во, момичето в ролята на Медея живее в Лондон и всички деца са 
пристрастени към нея – опитват се да говорят на английски, да я 
имат за себе си, което предизвиква конфликти в отношенията им. 
Едно момченце не успява да си избере персонаж, но открива кукла, 
която много му харес-
ва и така става Егей – 
бездетният цар, чийто 
блян за дете го среща с 
Медея. 

От нещо древно и 
далечно за децата, ис-
торията на Медея се 
превръща в нещо тяхно. 
Без да искат, разбирай-
ки историята, те започ-
ват да разбират и себе 
си чрез нея.

Снимка 1. Дете  
избира за свой  

персонаж кукла*

ФОРМИ НА ИНТЕРАКТИВНОСТ В ТЕАТРАЛЕН ПРОЕКТ „МЕДЕЯ“

* Всички снимки, поместени в доклада, са от архива на сдружение „Легал 
арт център“. 
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Сесията завършва с групово споделяне, в което децата гово-
рят за своите впечатления, а след това обучителите им разказват 
финала на всеки мит – как в него се разрешават конфликтите.

В спектакъла, както и в изложбата „Терен Медея“, е включена 
фонограма с документални записи от дискусиите. По-долу са ци-
тирани част от реакциите на децата-участници в социодраматич-
ните работилници, използвани за целта:

Запис: 23.03.19 център „Мир“, Факултета, София
На мен ми хареса когато убих Вили и Коцето.
За първи път да убия някой във живота си. 
На мен ми хареса войната.
На мен ми хареса, когато щяхме да се обединим в едно царство, 

на ягодите например и че убих царят и царицата.
Но ми хареса, че ги убих.
Бях длъжна.
На мен ми хареса, когато бях във кутията, за да не ме убие и 

мен.
Преди това ми хареса как се биехме.
Аз така съм свикнал, да не обръщам внимание на лошите хора 

във живота ми.
Беше тъжно.
Това е.
На мен ми хареса, когато лежехме долу, когато бяхме мъртви.
Заради руното.

Запис: 24.03.19 център „Мир“, Факултета, София
Смях.
Най-много ми хареса, когато взехме златното руно.
Искам пак да го направим.
Когато казаха да разделим руното на две, аз не бях съгласна. 

Аз исках руното само за нас.
Не, не исках примирие.
Винаги отмъщението е сладко.
Най-много ми хареса, когато се ожениха и когато се прегърна-

ха, когато им бях дете и поискаха развод и се скараха.
На моменти нямах представа какво да кажа, какво да правя и 
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как да го направя
Ами добре, според вас, как се справих аз? Добре! Супер! 
Бих поговорила с тях, какво те всъщност искат, и ако искат 

война – добре, война! 
От началото всичко беше добре, имаше си всичко, нали, обаче 

после нещо се обърка, всичко излезе извън контрол.
Най-много ми хареса, когато се сбихме, и… сватбата и всичко 

друго. 

Процесът на интеракция, който тръгва от разиграването на 
античния мит с децата – участници, завършва със завръщането 
му в театралния артефакт под формата на музикална фонограма. 
Сценарият, който използва екипа при воденето на обученията по 
мита на Златното руно във Филиповци и Факултета, е пренесен в 
спектакъла и се превръща в негова въвеждаща част – предиграта, 
която води Педагога /персонаж от драмата на Еврипид / и в която 
се изяснява цялата предистория на Язон и Медея. 

Снимка 2. Социодраматична работилница, Филиповци, февруари 2019.

ФОРМИ НА ИНТЕРАКТИВНОСТ В ТЕАТРАЛЕН ПРОЕКТ „МЕДЕЯ“
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Снимка 3. Репетиция за спектакъл „Медея“ – Столипиново, април 2019

Снимка 4. Спектакъл „Медея“, 28 юни 2019, Античен театър, Пловдив 
Отборът на Колхис/Медея и на Йолкос/Язон разиграват мита за 

Златното руно

13. СНЕЖИНА ПЕТРОВА
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Снимка 5. Спектакъл „Медея“, 28 юни 2019, Античен театър, Пловдив 
Педагогът и децата

Във втората, следобедна сесия, водена от художничката Цве-
телина Спиридонова, децата имат възможност да рисуват това, 
което им е направило най-силно впечатление в разиграването на 
мита, като използват предложените от нея техники и материали:

1. Дворец и Античен град – изграждане на фактури и прос-
транство. Фактури с гесо, работа с шпакли, клечки и акрилни бои.

2. Маски – какво е емоция на човешкото лице, как създаваме 
тъга и щастие. Батик техника, акварел и маслен пастел.

3. Древногръцки декорации, антични предмети. Графични 
материали – туш, акрил, маслен пастел-изграждане на негативно и 
позитивно пространство, работа с клечки, писци, фактурни четки.

4. Мозайки – от кога датира първата мозайка; с какви матери-
али са работили в античността. Работа върху черен картон с златни 
хартии в комбинация с акрил и пастел.

5. Човешкото тяло – пропорция на човешкото тяло, колко 
пъти се нанася главата към тялото, къде се намират точките на сгъ-

ФОРМИ НА ИНТЕРАКТИВНОСТ В ТЕАТРАЛЕН ПРОЕКТ „МЕДЕЯ“
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ване на ръцете и краката. Пастели и акрилни бои.
6. Триизмерни макети. Хартия, тел, фолио и акрилни бои.
Рисунката/макетът обаче не просто регистрира преживява-

нето на участника – самата тя също е преживяване. Ако в първа-
та част на сесиите децата получават възможността да се свържат с 
образите на древните герои, да ги почувстват, да се отъждествят с 
тях, чрез рисуването/моделирането те се дистанцират от тях. Изо-
бразено върху листа/макета, собственото им чувство става нещо, 
върху което те могат да мислят и реагират. Всеки изработен кораб 
или рисунка на Златното руно, всеки портрет на Медея и Язон, ста-
ва и портрет на вътрешния им Аз.

Детските рисунки и макети на кораби са представени в чети-
ри изложби: 

− Изложба на открити постаменти на Площад Централен в 
Пловдив – юни 2018 г.;

− Изложба „Терен Медея“, СГХГ – април 2019;
− Изложба „Терен Медея“, Квадрат 500 – май – юни 2019;
− Изложба на открити постаменти в градинката на НДК 

„Походът на аргонавтите от Филиповци и Факултета“ – септември 
2019.

Артефактите, създадени от децата в художествените работил-
ници на Цветелина Спиридонова, стават и част от сценографското 
решение на спектакъла „Медея“ и са отпечатани върху игралния 
терен.

Рисунката на Красимир Асърджиев от Столипиново се пре-
връща в композиционен център на игралния терен на „Медея“, а 
самият той участва в спектакъла в групата на децата.

Във втория етап от работата с деца екипът акцентира върху 
усвояването на понятия свързани с античния театър и различни 
игрови начини за представянето им. 

13. СНЕЖИНА ПЕТРОВА
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Снимка 6. Изложба „Децата на Медея“, постаменти на открито, 
площад Централен, Пловдив, юни 2018.

Снимка 7. Изложба „Терен Медея“, СГХГ, април 2019.

ФОРМИ НА ИНТЕРАКТИВНОСТ В ТЕАТРАЛЕН ПРОЕКТ „МЕДЕЯ“
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Снимка 9. Кадър от спектакъла с рисунката на Красимир Асърджиев

13. СНЕЖИНА ПЕТРОВА

Снимка 8. Рисунка на 
Красимир Асърджиев, 9 г.
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Таблица 2. Интеракция с участници във втори етап от 
творческия продукт – деца от различни етнически  

общности, вкл. ромска и турска

Участник 1 – 
обект на въз-
действие

Участник 2 – 
субект, който 
въздейства

Акция Реакция

75 деца от ром-
ска, турска, 
еврейска и 
арменска етни-
ческа общност 
в Пловдив

Снежина Пет-
рова – актриса 
Ася Иванова – 
актриса 
Асен Аврамов – 
композитор
Десислава Шпа-
това – режисьор

Актьорски 
работилници 
Репетиции с 
режисьор и 
екип на спек-
такъла „Ме-
дея“

Роли в образо-
вателен концерт 
„Що е то античен 
театър – въпроси 
и отговори за 
деца“ и в спекта-
къл „Медея“

Източник: Съставена от автора по данни  
на театрален проект „Медея“

През 2018 в рамките на 15 репетиционни сесии, водени от 
Снежина Петрова, Ася Иванова и Асен Аврамов по концепция на 
режисьора Десислава Шпатова, децата преминават кратък курс по 
история на античния театър, научават поредица от термини свър-
зани с него, които екипа комбинира с различни стъпки, пляскания 
и ритмически игри. Авторът Снежина Петрова подготвя версия 
на популярни детски игри с пляскане, като изчиства по-сложните 
комбинации и разиграва следните термини:

ТРАГОС КОМОС ДИТИРАМБИ АГОН ПРОАГОН АМФИТЕ-
АТЪР ОРХЕСТРА СКЕНЕ ХОР КОРИФЕЙ

Крайната комбинация става част от сценичното присъствие 
на децата в концерта „Що е то античен театър – въпроси и отгово-
ри за деца“ през октомври 2018 г., в спектакъла „Медея“ и премива 
в режисьорското решение на Десислава Шпатова – детската игра, с 
която започва представлението в изпълнение на децата, преминава 
в партитурата на античния хор по време на първата сцена на Медея 
и Язон, за да осигури ритъм и асоциативно присъствие на децата 
им в големия им сблъсък.

ФОРМИ НА ИНТЕРАКТИВНОСТ В ТЕАТРАЛЕН ПРОЕКТ „МЕДЕЯ“
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         Снимка 10.        Снимка 11.

Снимка 12.
Снимки 10,11 и 12. Комбинация с пляскане в репетиционни  

сесии с децата от Пловдив, юни 2018.
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Снимка 13. Генерална репетиция на „Медея“. Сцена: комбинация с 
пляскане в предиграта с участието на деца,  

Античен театър, 27.06.2019.

Снимка 14. Спектакъл „Медея“. Сцена: комбинация с пляскане в 
изпълнение на античния хор в Първа сцена на Медея и Язон,  

Античен театър, 28.06.2019.

Всички планирани обучения за деца се оказват не просто под-
готвителен и периферен етап за включването им в спектакъла, а 
негов същностен градивен материал. Екипът на проекта „Медея“ 

ФОРМИ НА ИНТЕРАКТИВНОСТ В ТЕАТРАЛЕН ПРОЕКТ „МЕДЕЯ“
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не предполага, че рисунките, макетите, игрите и коментарите, мо-
гат да се интегрират в представлението и да станат отправна точка 
в режисьорския прочит на Десислава Шпатова. Този процес е въз-
можен само при провеждане на реална интеракция, в която обек-
тът на въздействие произвежда своята реакция и тя не остава само 
регистрирана, представена и анализирана, а е включена, надграде-
на и разширена в следващ художествен продукт – в случая именно 
в театралния спектакъл „Медея“.

Таблица 3. Интеракция с публики

Участник 1 –  
обект на въз-
действие

Участник 2 –  
субект, който 
въздейства

Акция Реакция

Публики, посетили 
съпътстващо събитие 
„Образователен кон-
церт „Що е то анти-
чен театър – въпроси 
и отговори за деца“ 
И изложба „Терен 
Медея“

Деца и водещ – 
Снежина Петрова

Куратор на из-
ложбата – Сне-
жина Петрова

Образова-
телна игра – 
въпроси и 
отговори

Участие в 
интерактив-
на игра 

Източник: Съставена от автора

За образователния концерт, състоящ се като съпътстващо съ-
битие през октомври 2018, са подготвени карти с основните въпро-
си и отговори, които децата усвояват във втория етап на обучения-
та. Така се оформят 28 въпроса и 28 отговора, отпечатани съответ-
но на 28 оранжеви и 28 зелени карти, с помощта на които се про-
вежда играта като са включени и хора от публиката. Самата игра е 
представена и в изложбата „Терен Медея“. Така интерактивността 
за първи път се случва и във взаимодействие с публиката – на кон-
церта и на изложбата. Нейният принцип се проявява и в сценария 
за предиграта на Педагога и децата от спектакъла, който е изграден 
на въпроси и отговори: Педагогът пита – децата отговарят.

На случаен принцип на участници и зрители са раздадени 
карти с номерирани въпроси и съответстващите им отговори – 
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28 на брой. Всички сле-
дят последователността 
като прочитат текста от 
картичката, която им се 
е паднала. Децата от Сто-
липиново, които срещат 
трудности с българския 
език, имат специални 
обучения с автора Снежи-
на Петрова за усвояване 
на текста. Когато успяват да се изправят пред непознати хора и да 
прочетат сложните думи от картичките, те преживяват истинско 
щастие – от включването в комуникация, от владеенето на нещо 
ново и трудно, от усещането, че са равнопоставени.

Снимка 16. Игрална маса, изложба „Терен Медея“
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Снимка 15. Образователен 
концерт „Що е то 

античен театър – въпроси 
и отговори за деца“, 

октомври 2018, зала 
Шалом, Пловдив
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В рамките на се оформя игрална маса за двама, на която авто-
ра Снежина Петрова подрежда огледално 28-те въпроса и техните 
отговори. Участниците трябва да съобразят позицията на съответ-
стващите една на друга карти, за да ги открият бързо и да преми-
нат през цялата поредица. Тук е включен и елемент от играта с ме-
мори карти, която е добре позната на съвременните деца.

Разпоредителите са помолени специално да разяснят на посе-
тителите, че пипането на предмети от изложбата е позволено. На 
масата сядат посетители от различни възрасти, майки с деца, и се 
опитваха да играят. Много често посетителите си взимат тайно 
картичка от играта за спомен и така накрая въпросите и отговори-
те остават по-малко от 28.

 
Снимки 17 и 18. Игрална маса, изложба „Терен Медея“

Първият опит на екипа за интеракция с публиките на проек-
та окуражава в търсене на различни форми на продължение, тъй 
като за социалния фокус на проекта е задължително споделянето 
му с широк кръг публики и приобщаването на различни хора към 
мисията му, а за останалите – това се случва по индиректен начин: 
ако харесат играта, ако харесат как децата от Столипиново се спра-
вят със сложните термини от старогръцката драма, може би ще 
преминат крачка напред в толерантността. Ако сте учител, може да 
харесате подобен начин за преподаване на урок. Ако сте родител, 
може да се вдъхновите и да си измислите и създадете подобни кар-
ти по тема, която считате за важна.
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Таблица 4. Интеракция с публики

Участник 1 – 
обект на въз-
действие

Участник 2 – 
субект, който 
въздейства

Акция Реакция

Публики, посе-
тили съпътства-
що събитие – 
изложба „Терен 
Медея“ в СГХГ и 
Квадрат 500 

Куратор – Сне-
жина Петрова

Selfie Point в 
рамките на из-
ложбата „Терен 
Медея“ 

Фотосесии на 
посетителите с 
короната на Ме-
дея публикува-
ни в социалните 
мрежи.

Източник: Съставена от автора

Една от най-горещите точки в изложбата „Терен Медея“ е 
т  нар. Selfie point – място за снимки на посетителите с елемен-
ти от визията на Медея – короната от плаката и златния плат от 
фотосесията на Павел Червенков с основните действащи лица 
от постановката. Тук важно уточнение е, че спектакълът все още 
няма своята премиера и единствените референции към него са ре-
кламните материали, публикувани за зрителите от София в сайта 
на проекта. Самата визия на плаката е вдъхновена от рисунката на 
десетгодишния Иван Иванов от Столипиново, която представлява 
маска, оформена от златна хартиена мозайка. Със същите късчета 
хартия, авторът Снежина Петрова облепя лицето си и добавя ко-
рона, изработена от художничката Цветелина Спиридонова, която 
води и работилниците с деца. 

Изложбите в СГХГ и Квадрат 500 привличат повече от 2000 
зрители, като голяма част от тях участват и в предложението „Им-
провизирай с мен“, поставено в зоната Selfie Point под короната на 
Медея. Така посетителите се снимат и публикуват в социалните 
мрежи с #MedeaPlovdiv2019 своите импровизации с короната на 
Медея и златния плат. Интересен е фактът, че много мъже също 
правят свои снимки с короната, което е един истински попътен за 
проекта знак, че силата на Медея надскача пола. Деца, възрастни 
жени, известни лица от артистичните среди са особено активни и 
символно подкрепят проекта, включвайки се в тази игра. 
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 Снимка 19. Рисунка на Снимка 20. Визия на плаката 
 Иван Иванов, 10 г. на спектакъла „Медея“

В настоящия доклад са представени само три фотографии от 
целия снимков материал събран по време на Selfie point. Предвид 
етичните норми и ограничения не е възможно да бъдат помес-
тени съответните снимки без съгласието на участниците в тях. 
Всяка подобна фотография за екипа обаче е знак за приобщаване 
на публиката към проекта и за подкрепа на каузата за етническа 
толерантност, която стои в основата и на мотото на Пловдив ЕСК 
2019 – „ЗАЕДНО“.

Комбинацията от пляскане с ръце и термини от античния 
театър /първоначално популяризирана от екипа на проекта като 
#clipclapmedea /, за която стана въпрос по-горе, освен че се превръ-
ща във важен елемент от спектакъла „Медея“, придобива и друга 
публичност, като знак за стартиралия проект „#clipclaptheatre – 
„Кампания за подкрепа на образованието по театър за деца“. Про-
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ектът има за цел създаване на активно гражданско движение, 
свързано с въвеждане на образование по театър за деца в училищ-
на среда. Как се стига до подобно надграждане?

Снимка 21.

Снимка 22.

Снимка 23.                                                 Снимка 24.
Снимки 21, 22, 23 и 24. Актьори и посетители на изложбата  

„Терен Медея“, Selfie point
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Таблица 5. Интеракция с публики

Участник 
1 – обект 
на въз-
действие

Участник 
2 – субект, 
който въз-
действа

Акция Реакция

Перифер-
ни учас-
тници и 
неиден-
тифици-
рани пуб-
лики на 
проекта

Деца от 
общностите 
в Пловдив 
и ръково-
дител на 
проекта – 
Снежина 
Петрова

#clipclapmedea
#cliclapheatre
Ритмизирана игра 
с пляскане с ръце и 
термини от античния 
театър, публикувана 
и разпространявана в 
сайта на проекта

Кампания в подкре-
па на образованието 
по театър за деца – 
стартиране на ини-
циативата и про-
веждане на кръгла 
маса със заинтере-
совани страни

Източник: Съставена от автора

Когато през месец юни 2018 за първи път след 6 месеца работа 
по отделните общности, екипът събира за общо обучение децата от 
всички общности в едно пространство в Пловдив /на арменската 
общност/, е предвидена трудността при приемането на децата от 
Столипиново от останалите деца. Именно с тази цел в продълже-
ние на една седмица децата се обучават поотделно на комбинация-
та, за да се осигури един нов общ език, който те могат да споделят. 
Как би продължил екипът към следващите съвместни дейности и 
общо участие в спектакъла, ако в първата среща децата не влязат в 
комуникация? В началото на сесията децата естествено се разделят 
на общности и не желаят да се смесят, да седнат едно до друго. След 
поредица от игри на прегрупиране по различни признаци, екипът 
успява да размести децата и да премине към игра, в която всеки да 
изиграе вече научената комбинация с максимален брой деца, сре-
щу което получава листче с номера на партньора си. Отпечатани 
са 35 броя листчета с номера от 1 до 35 на всяко. Така всеки участ-
ник има персонален номер в 35 броя и го дава на всеки, с който е 
направил комбинация. На снимката по-долу се вижда момиче от 
Столипиново с №14 и момиче от арменската общност с №30. Те са 
изиграли комбинацията и разменят номерата си.
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Снимка 25. Деца от ромска и арменска общност участват  
заедно в обучението 

Именно в този момент от сесията се случва пречупването – 
децата забравят различията си и заработват в условията на предло-
жената игра – влизат в интеракция. Така, за пореден път, авторът се 
убеждава, че театърът има невероятни инструменти за свързване 
като заедно с това се ражда и идеята, че тази комбинация може да 
стане рекламен клип на една широка Кампания в подкрепа на об-
разованието по театър за деца в училище. В рамките на изложбата 
„Терен Медея“ е представена видео-инсталацията #clipclaptheatre, 
която включва повече от 37 видеа, заснети и публикувани в соци-
алните мрежи като символна подкрепа на проект „#clipclaptheatre – 
Кампания за подкрепа на образованието по театър за деца“4.

4 Кампанията се реализира с финансовата подкрепа на НФК и в партньор-
ство със САБ.
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Снимка 26.

Снимка 27.

Снимка 28.
Снимки 26, 27 и 28. Кадри от видео-инсталацията #clipclaptheatre на 

„Кампанията в подкрепа на образованието по театър за деца“
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На 21 март 2019 (четвъртък) от 11:00 до 13:00 ч. в Националната 
библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. София се провежда от-
крита ДИСКУСИЯ В ПОДКРЕПА НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПО ТЕ-
АТЪР ЗА ДЕЦА В УЧИЛИЩЕ, на която водещ е авторът Снежина 
Петрова. Тази дискусия се осъществява в партньорство със САБ.

В дискусията взимат участие представители на Министер-
ството на образованието, Съюз на артистите в България, препода-
ватели и студенти от Нов български университет, преподаватели 
от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, представите-
ли на неправителствени организации, театроведи, журналисти, ре-
жисьори и артисти.

Описаната дейност е представителна за това как една успеш-
на интеракция поражда следващ проект – Кампания със социално 
значима кауза.

Посочените два примера по-долу са по-скоро от полето на 
маркетинга, поради което няма да бъдат разгледани подробно, но 
се споменават като свързана фактология.

При създаване на категориите на билетите за премиерния 
спектакъл „Медея“ в Пловдив, авторът Снежина Петрова продъл-
жава играта, която започва с Образователния концерт „Що е то 
античен театър – въпроси и отговори за деца“. Така се появяват на-
именуванията на различните ценови категории с имената на раз-
лични древногръцки богове, които имат пряко или косвено отно-
шение към темата „Медея“. Резултатът от тази интересна и инова-
тивна идея води до следната интерактивна скица:

Може само да се предполага дали закупуването на билет с на-
именованието например на бог „Дионис“, провокира зрителя да си 
припомни кой е този бог, да открие, че е свързан с първите театрал-
ни практики и т.н. Дали някой разбира вътрешната шега, че биле-
тите с най-ниски цени носят името на богинята на брака – Хера… 
остава загадка. 

В заключение на настоящия доклад са представени още две 
интеракции с публиката, свързани със зрителите, които закупуват 
билети за спектакъла „Медея“ и с последователите и приятелите на 
страницата на проекта във Фейсбук и личната страница на автора 
Снежина Петрова. 
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Снимка 29. Интерактивна карта на Античния театър, показваща 
различните ценови категории билети, съответстващи на 

наименованията на древногръцките богове за спектакъла „Медея“, 
28.06.2019.

Таблица 6. Интеракция с публики

Участник 
1 – обект 
на въз-
действие

Участник 
2 – субект, 
който въз-
действа

Акция Реакция

Зрители, 
закупили 
билети за 
спектакъла 
„Медея“ на 
сцената на 
Античен 
театър

Организа-
тор на съ-
битието

Ценови ка-
тегории на 
билетите наи-
менувани като 
древногръцки 
богове, които са 
част от сюжета 
на спектакъла. 
Специално 
предложение 
за закупилите 
най-скъпата ка-
тегория „Зевс“

Коментари в събитието 
за премиерния спектакъл 
„Медея“, публикувано в 
социалните мрежи, в кои-
то се използва наложения 
език „Дионис“, „Хермес“, 
„Атина“, „Зевс“. 
Предполагаема реак-
ция – активизиране на 
предварителната инфор-
мираност на зрителите 
за тематичното поле на 
предстоящото събитие

Източник: Съставена от автора
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Таблица 7. Интеракция с публики

Участник 1 – 
обект на  
въздействие

Участник 
2 – субект, 
който въз-
действа

Акция Реакция

Последовате-
ли и приятели 
на страницата 
на проекта 
във Фейсбук и 
лична страни-
ца на Снежи-
на Петрова

Моде-
ратор: 
Снежина 
Петрова
Графичен 
дизайн: 
Теодора 
Симова

Ритмично 
споделяне 
на различ-
ните дей-
ности по 
проекта в 
рамките на 
година и 
половина

1220 последователи на стра-
ницата на проекта за годи-
на от съществуването ѝ и 
инвестирането на мини-
мални средства за реклама.
Продажба на 1240 билета 
на средна цена 44 лв. и по-
сещение на събитието от 
близо 900 гости с покани

Източник: Съставена от автора

Настоящият доклад и реализирането на спектакъла „Медея“ 
(както и последвалите идеи за нов проект и Кампания) показва, че 
концепцията на явлението интеракция наистина е начин – както 
за взаимодействие, така и за въздействие – върху децата и тяхна-
та приемственост и възприятия, върху публиката и тяхната толе-
рантност към различните. В процеса на обучение на децата и реа-
лизирането на проекта наистина се осъществява междуличностно 
познавателно общуване и взаимодействие между всички включени 
страни. Развива се индивидуалността и качествата на всеки малък 
участник, като постепенно се осъществява и възпитанието на него-
вата личност – не само в ситуации на общуване и взаимодействие 
между хората един с друг, но и по отношение на приемането на 
другия и разбирането за равенството между всички без значение 
от цвета и пола. 

Образователната учебна игра с децата при реализирането 
на проекта „Медея“ предоставя на екипа възможности свързани 
с мултиплицирането на резултатите от обучението, а именно – 
прилагането им в практиката при представянето на спектакъла 
на сцената на Античен театър и всички свързани с проекта пред-
хождащи и последващи инициативи и събития. Изключително 
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ценно от получените резултати е отчитането на индивидуалните 
различия на всички деца, както и натрупаните от тях по време на 
обучението знания, умения и способности. Интеракцията носи на 
всички участници в този огромен и труден процес възможности 
за емоционално и лично въздействие, за формирането на комуни-
кативни умения и навици, за изграждане и надграждане на толе-
рантността. В резултат на това се създават условия за взаимност и 
взаимодействие не само за участниците и екипа на проекта, но и за 
публиката, която неминуемо създава своя собствена възможност 
за мисъл, мотивация, създаване на емоции и един друг поглед вър-
ху това да бъдем „по-различни“ към различните. 
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Резюме: Модернистичното изкуство на ХХ век отразено от 
режисьора и творец Ингмар Бергман далеч не спира в рамки-
те на театралните и филмовите му продукции. Яркото вели-
чие на твореца личи и в мемоарите, книгите, есетата и цялата 
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му художествена дейност. За разлика от много режисьори, 
които пишат свои собствени сценарии, тези на Бергман съ-
държат уникални бележки за такива детайли като точен брой 
елементи в кадъра, точни ъгли на камерата и др. От друга 
страна, те съдържат и множество кратки описания на чув-
ствата и вътрешните състояния на героите. Така всичко, кое-
то той записва под формата на бележки, може да се разглежда 
и като литература, само по себе си. Животът и творчество-
то на Ингмар Бергман е много актуален и днес, независимо 
в каква връзка изследваме автора – като театрал, режисьор, 
филмов продуцент, писател. Сам определил себе си като 
„творец-педант“, той умело избягва импровизациите и пред-
ставя на света едно различно свое лице и талант. Настоящият 
доклад е част от по-голямо проучване, което представя твор-
чеството на Ингмар Бергман в контекста на неговите мемо-
ари. Ретроспекцията на неговия житейски път в текстовете 
и книгите му, както и в мемоарите на другите за Бергман, е 
също толкова драматично обусловено, колкото са и неговите 
театрални и филмови постановки.
Ключови думи: Ингмар Бергман, мемоари, книги, театър, 
кино, Лив Улман. 

Abstract: The modernist art of the twentieth century, reflected by 
the director and creator Ingmar Bergmann, does not stop at all 
within his theatrical and film productions. Like his stage work, 
the brightness of the artist is also reflected in the memoirs, books, 
essays and all his artistic work. Unlike many directors who write 
their own scripts, Bergman‘s own unique notes of such details as 
the exact number of elements in the frame, precise camera angles, 
and so on. On the other hand, they also contain many short de-
scriptions of the feelings and inner states of the characters. Thus, 
everything he writes in the form of notes can also be regarded 
as literature in itself. The life and creativity of Ingmar Bergman 
is very relevant today, regardless of the relationship we explore – 
such as theater, director, film producer, writer. He himself has de-
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fined himself as a „pedagogue-artist”, both in plays and cinema, 
and in his books, he skillfully avoids improvisations and presents 
to the world a different face and talent. This report is one stage of 
a larger study, and the presentation of Ingmar Bergman‘s work in 
the context of his memoirs is a very important part of his work. 
The retrospective of his life path in his texts and books, as well as 
Bergman‘s memoirs, is as dramatic as his theatrical and film pro-
ductions. 
Keywords: Ingmar Bergman, Memoirs, Books, Theater, Cinema, 
Liv Ullmann. 

Модернистичното изкуство на ХХ век, отразено от режисьора 
и творец Ингмар Бергман, далеч не спира в рамките на театрални-
те и филмовите му продукции. Подобно на сценичната му работа, 
яркото величие на твореца личи и в мемоарите, книгите, есетата и 
цялата му художествена дейност. 

За разлика от много режисьори, които пишат свои собствени 
сценарии, тези на Бергман съдържат уникални бележки за такива 
детайли като точен брой елементи в кадъра, точни ъгли на камера-
та и др. От друга страна, те съдържат и множество кратки описа-
ния на чувствата и вътрешните състояния на героите. Така всичко, 
което той записва под формата на бележки, може да се разглежда и 
като литература само по себе си.

Животът и творчеството на Ингмар Бергман е много акту-
ален и днес, независимо в каква връзка протича изследването на 
автора – като театрал, режисьор, филмов продуцент, писател. Сам 
определил себе си като „творец-педант“ [Бергман 1996, с. 90], както 
в пиесите и киното, така и в книгите си, той умело избягва импро-
визациите и представя на света едно различно свое лице и талант. 

Литературните произведения на Ингмар Бергман са не само 
обширни, но и носят в себе си вълнуващи интересни истории, въ-
преки че самия той доста често говори за своите ръкописи като 
нещо „наполовина завършено“ [Ingmar Bergman the writer, 2012] и в 
продължение на много години не желае те да бъдат публикувани в 
книжен вид. В Швеция изданията на неговите сценарии са публи-
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кувани с подзаглавието „Разказ за филми“ (Film Narratives) – опи-
сание, което отчита литературните качества на неговите ръкописи, 
като същевременно признава факта, че те са били предназначени 
предимно за друг носител. 

Сценариите за собствените му филми или тези на други ав-
тори (Шекспир, Молиер, Ибсен, Стриндберг), заемат голямо мяс-
то в литературната продукция на Бергман. Неговата художествена 
дейност и писане обаче включва и пиеси, разкази, автобиографии, 
романи, статии и есета, както и обширни дневници и писма. По-го-
лямата част от този материал остава непубликуван, а голяма част 
от него едва ли е предназначена за публикуване. Но дори да пре-
небрегнем това огромно количество непубликувани и не редакти-
рани творби, художествените произведения на Ингмар Бергман са 
изключително богати по обхват. 

Според самия Бергман, художественото творчество винаги 
се е проявявало в него като нужда, но едва след 60-те години на 
ХХ век той се чувства „вече малко по-удовлетворен от киното и те-
атъра и по-спокоен“ [Bergman 1965] и започва да усеща, че е важно 
да опита и установи причината за своята „художествена дейност“ 
[Bergman 1965]. В редовете по-долу разглеждаме няколко забележи-
телни произведения на Бергман, които оставят не само траен отпе-
чатък върху цялостното му творчество, но и върху образът му на 
театрален и кино режисьор. 

Първата автобиографична книга на Бергман „Латерна маги-
ка“ често е определяна като „съмнителен“ [Cowie 1992, p. 144] до-
кумент, но майсторска като литературно произведение. Тази книга 
има нехронологична структура, с променящи се глави за детство-
то, театралната му работа, проблемите с данъчните власти през 
1976 г., брачните му кризи, юношеските лета в нацистка Германия, 
срещите с творци като Лорънс Оливие, Грета Гарбо и Херберт фон 
Караян. Въпреки заглавието, книгата съдържа малко информация 
за филмовото творчество на Бергман. След публикуването през 
1987 г. на „Латерна магика“ той написва редица книги в различни 
жанрове, които го утвърждават като автор от доста сериозен ранг. 
Известен факт е, че Ингмар Бергман започва да пише още в ранна 
възраст. Ясно е, че младият творец е искал да бъде и писател. Много 
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специалисти, които се занимават с творчеството на Бергман (и как-
то самият той доста често намеква) посочват, че неговата ранна ка-
риера като писател се „разпада“ поради негативната критика, която 
среща. Често се твърди, че Бергман е изключително талантлив ре-
жисьор, но все още посредствен писател. Въпреки, че в ранните му 
ръкописи има преувеличени елементи на напрежение, граничещи 
с мелодрама, съчетани с почти трескаво желание да бъдат част от 
литературното движение, известно в Швеция по това време като 
„40‘s-ism“ [Ingmar Bergman the writer, 2012], в следвоенния период 
при Бергман се наблюдават тенденции към по-твърд стил, осеян с 
екзистенциална философия и склонност към метафизиката.

В крайна сметка обаче той трябва да намери своя стил. Ма-
кар и все още да присъства влиянието на писателите от 40-те го-
дини на ХХ век, Бергман постепенно се увлича все по-дълбоко 
към любимите си автори от по-ранните поколения, като Ялмар 
Бергман и Август Стриндберг. По-зрелият стил на Бергман е сво-
боден от всички илюзии, но се характеризира с лекота и ефирно 
докосване до читателя. Иронията му (не веднъж насочена и срещу 
самия него), интелигентните му образи, острият му език и често 
саркастичен изказ не са за подценяване и го правят изключително 
забавен писател. Рядко многословен (за разлика от някои от него-
вите герои), стилът му на разказ е много обран, с точни описания 
на настроения и ситуации. Бергман се слави с удивително умение 
да изгражда цялостна система от чувства в съзнанието на хората. 
Именно пленителните му творби дават тласък на режисьора да 
стане и писател. Сценариите на доста от филмите му, киноповести, 
психодрами се превеждат и издават в цял свят. С книги като „Ла-
терна магика“ (1987) и последвалите я „Образи“ (1990), „Най-добри 
намерения“ (1991) и „Роден в неделя“ (1993) той надмогва изящната 
си словесност, чиято мистерия винаги го държи нащрек. С подхода 
си към внушението и ритъма „Латерна магика“ напомня на „Фани 
и Александър“ – един филм, бликащ от жизненост и многобагрие. 
Съставен от три различни свята, като че ли само Бергман е в със-
тояние да ги обедини в едно: уютно и щедро охолство във фамилия 
Екдал; полумракът, в който тъне епископа Вергерус; бароковите 
чудеса в магазинчето на Исак. „Латерна магика“ не е просто мемо-
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ар, тя е изповед, в която се редува жанр и интимност с патос, инто-
нация, жестове и емоции. 

Книгата описва и професията на кинорежисьора, която носи 
особен вид щастие. Бергман сравнява това щастие с миг върху ли-
цето на актьор, когато се появява не репетиран израз и камерата 
го запечатва. Въпреки, че щастието тук е описано с неочакваното 
пребледняване на лицето на Александър (по време на снимките на 
„Фани и Александър“) – толкова силно, че чак чертите му се сгърч-
ват от болка и мъка, а камерата регистрира всичко това. Отпеча-
тъкът на неуловимата болка, трае само няколко секунди и изчезва 
завинаги; тя липсва по време на репетициите, но в крайна сметка е 
запечатана върху лентата. Това е особения вид щастие за Бергман 
в неговите произведения. В такива моменти за него дните и месе-
ците на предсказуемост не са пропаднали напразно, а той вероятно 
живее точно заради такива кратки мигове.

В свое друго произведение, а именно – „Най-добри намере-
ния“, Бергман среща Анна и Хенрик. Тя се обучава за медицинска 
сестра, която има намерение да практикува в Стокхолм, а той изу-
чава теология в Упсала. Те нямат нищо общо, но помежду им плам-
ва силна любовна връзка. Това са бъдещите родители на Ингмар 
Бергман. „Най-добрите намерения“ е измислената история за лю-
бовта на Анна и Хенрик до раждането на техния син Ингмар през 
1918. Романът е публикуван през 1991, а екранизацията на датския 
режисьор Биле Аугуст „Най-добрите намерения“ от 1992, печели 
„Златна палма“ в Кан. Този мемоар на Бергман сякаш „опакова“ 
една емоционална стена, а погледа е обърнат и гледа назад към со-
циалните, икономическите и личните сили, които превръщат ран-
ните години на родителите му в една непрекъсната семейна драма. 
Въз основа на брака и връзката в семейството на Ингмар Бергман, 
„Най-добри намерения“ описва сложната, бурна страст между мъж 
и жена и чудото на това, което е любовта: преобладаваща и тол-
кова необяснима. Хенрик е боец, мрачен и божествен. Анна е буй-
ната, леко разглезена дъщеря на буржоазно семейство. Майката на 
Ана, Карин, яростно се противопоставя на техния брак и използва 
всичко, което е в нейната сила – включително и измама – първо, за 
да го предотврати, а след това, за да го срине. Но дори и най-силни-
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те ѝ действия не са злонамерени, а „изпълнени с добри намерения“ 
[Bergman 1993]. Всъщност всички герои действат с най-добри на-
мерения, макар и погрешни в поведението си. Включвайки някои 
от елементите на сцената и екрана (включително кинематографич-
ните диалози и свои лични страни), Бергман пише този роман с 
красота и безкомпромисна честност. Той представя много работа, 
изпълнена с радост и тъга, с жертви и помирение – и преди всичко, 
с постоянна любов.

Няколко години по-късно се появява книгата „Роден в неде-
ля“ (1993) – мемоар на Бергман, който разказва, че децата, родени 
в неделя, имат специална чувствителност, въображение и дори яс-
новидство, включително способността да виждат „таласъми и при-
зраци“ [Bergman 1993]. Главният герой на този докосващ и дълбоко 
впечатляващ роман е младо момче на име Пу (детето родено в неде-
ля). Пу е осемгодишен, а брат му Даг на десет, когато майка им нае-
ма къщата на пастор Далберг за лятото. Това е първото лято, когато 
семейството не остава с баба си в удобния ѝ дом на няколко кило-
метра. Детето, родено в неделя е историята на това лято, на магиче-
ския пейзаж и на хората, които преминават през него: бабата на Пу, 
пияния чичо, красивия учител, брат му и неговите враждуващи ро-
дители. Пу мрази безкрайните шеги на брат си, обича да държи сес-
тра си, която е бебе и да играе с влакове. Той обожава майка си и се 
прекланя пред баща си, защото се страхува от него. По изключите-
лен начин Бергман описва с типичния си маниер, как Пу мисли и за 
смъртта, обитава странни истории за призраци, които прислугата 
разказва и се замисля за болезнените отношения между родителите 
си. Докато романът се разкрива пред читателя, Пу и неговото сърце 
е изпълнено с високи очаквания, а самия той е на път към железо-
пътната гара, за да се срещне с баща си. Но заради разочарованието 
на Пу, когато баща му пристига, той е неспокоен, отчаян и меланхо-
личен. Те пътуват заедно – едно пътуване през вълнуващия поглед 
на Бергман, което понякога ги сближава, но в крайна сметка задъл-
бочава нарастващата тъмнина между тях. Авторът обогатява чув-
ството на читателя за тази връзка чрез поредица от ретроспекции 
към бъдещето, в които главният герой посещава своя болен и уми-
ращ баща в по-късните години. Когато Пу се приближава до баща 
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си като дете, той иска да му помогне. Като възрастен обаче, заради 
разстоянието между тях, Пу изпитва гняв. Но в крайна сметка той 
разбира. В своя рецензия след преглед на романа, критикът Вин-
сънт Канби го нарича „великолепен, богато натрапчив мемоар, тол-
кова пълен с огледала, така магически поставени, че той (Бергман – 
б.а.) успява да отрази бъдещето, докато разкрива нови тълкувания 
на миналото“ [Kanby 1993]. Бергман е творецът, който може да се 
занимава с времето по начин, който е едновременно съвсем ясен и 
точен и заедно с това толкова мистериозен.

По изключителен начин Бергман е съдник на самия себе си и 
в „Образи“ (продължението на „Латерна магика“), където посред-
ством спомени, коментари, откъси от дневници, записки в работни 
тетрадки той представя пътя си от режисьорския дебют с „Криза“ 
до „Фани и Александър“. Този негов проект започва като поредица 
от разговори с редактора на Бергман, Ласе Бергстрьом. Разказите 
в „Образи“ са частично предизвикани от неудовлетворението на 
Бергман от по-ранно интервю, което му взимат и, в което той смя-
та, че е бил манипулиран от интервюиращия. Използвайки книги-
те си и филмовите си дневници, Бергман анализира редица свои 
собствени филми, групирани в тематични единици именно в „Об-
рази“. Тук Ингмар Бергман представя една интимна представа за 
собствения си уникален филм. Книгата обхваща четиридесет годи-
ни работа и повече от петдесет филма, много от които се считат за 
класика. Когато започва този разказ, Бергман не е виждал повечето 
от филмите си, откакто ги е направил. Прибягвайки до скриптове 
и работни дневници и най-вече до паметта си, той отлично и не-
прекъснато коментира своите успехи и неуспехи; говори по теми-
те, които обвързват работата му; за неговите притеснения, тревоги 
и моменти на щастие; за връзката между живота и изкуството му. В 
„Образи“ на читателите е позволено да погледнат във вътрешност-
та – зад неговите добре познати шедьоври, отвъд тревогите и бол-
ката, включително по време на редакцията на 312-минутния „Фани 
и Александър“, на неговия опит да примири извисяващите се фи-
гури на неговите родители с „Поляната с дивите ягоди“ и пр. Той 
разказва собствения си искрен поглед върху големите си триумфи 
и тихите провали. По-ясно от всякога, именно „Образи“ позволява 
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на читателя да слуша гласа на гения. 
До последно голямото изкуство на Бергман остава в недели-

ма цялост. Това личи дори и в книгата „Пето действие“ (1994) – из-
куство от най-висок клас и същата сила, която завладява Бергман 
още при първото му представление с куклен театър в детската му 
стая, при първия кадър, очертан върху стената от лъча на латерна 
магика.

През 1977 актрисата Лив Улман написва „хаотична“ автоби-
ографична книга, наречена „Промяната“. Въпреки раздялата на 
Улман с Ингмар Бергман и въпреки съмненията ѝ, че вече е на 
„средна възраст“ и вероятно никой повече няма да пожелае да бъде 
с нея, актрисата е наясно (и описва това много добре в „Промяна-
та“), че единствената постоянна, вечна свръзка в нейното бъдеще 
е Бергман. И отново, въпреки, че са разделени и че няма никаква 
надежда за помирение, по един или друг начин тя знае, че „Улман 
и Бергман никога няма да се разделят“. В интервю през 2001 (почти 
четвърт век след като е написала „Промяната“) за „Гардиън“, Лив 
Улман казва: „Бях права за нас, ние никога не сме си тръгвали“ 
[Hattenstone 2001]. Скоро след раздялата им двамата се срещат, а 
Бергман споделя с нея, че има мечта и тя е, че те ще бъдат болезне-
но свързани за цял живот. В книгата си Улман мисли за промяна-
та и за значението на оптимизма. Според нея, ако човек не търси 
щастие, това ще бъде наистина тъжен живот и това не означава, 
че хората трябва да се усмихват на всичко или да усмихват всич-
ки. Вероятно това е и основна разлика между нея и Бергман – про-
тивопоставянето на оптимизма и негативното, на светлината и 
мрака. Но според самата Улман, Бергман до известна степен е оп-
тимист в живота, въпреки че той не поставя оптимизма в своите 
филми. Разбира се, това наистина му е помогнало, защото, въпреки 
че творчеството му е песимистично и изглежда студено, то докос-
ва и печели хората. За нея той е един от най-добрите киномани на 
света. Освен това, според Лив Улман, ако творчеството на Бергман 
е по-оптимистично и по-жизнеспособно, то нямаше да бъде в този 
унисон, в който е създадено, въпреки, че тя споделя, че за нея е 
жалко, че той не е направил повече комедии, защото дори и след 
раздялата им, никой не я разсмива така, като Бергман.
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Самият Бергман казва, че е обзет от грандиозна заблуда – той 
построява къща на острова, с намерението двамата с Лив Улман 
да заживеят в нея. Забравя обаче да попита Лив какво тя самата 
би искала. Разбира го по-късно, именно от нейната книга „Промя-
ната“. Това, което тя споделя за съвместния им живот в книгата, 
е емоционално коректно според режисьора. Улман остава там с 
него няколко години. Двамата заедно се борят с демоните си, до-
колкото могат. Близките им лични отношения и професионалното 
им сътрудничество продължават до края на живота на Бергман. 
„Промяната“ е отразяваща автобиография на една от най-извест-
ните актриси в света. В тази книга Лив Улман разказва за норвеж-
кото си детство и настоящият си живот като „звезда на сцената и 
на екрана“ [Ullmann 1976, p. 54]. Нейната връзка с бащата на дъще-
ря ѝ, както и с нейния режисьор в най-големите ѝ роли, именно 
Бергман – също е част от тази книга. В един момент обаче много 
важен смисъл в „Промяната“ придобиват не само отношенията 
между Улман и Бергман, но и отношенията между Улман и дъщеря 
ѝ Лин. В книгата Улман разказва за вината, която чувства към де-
тето им с Бергман – вината, че кариерата ѝ е лишила дъщеря ѝ от 
много мигове заедно, които са могли да прекарат двете. Лив Улман 
задава непрекъснато въпроси в книгата си „Промяната“: Вярвам ли 
в брака? Какво е за мен работата ми с Ингмар Бергман? Имам ли 
политически интереси? Аз добра майка ли съм? Искам ли да живея 
сама? Какво искам да направя с моята професия? Тя непрекъснато 
се опитва да обясни защо вярва във всичко това и защо според нея, 
разделянето на хората на групи само увеличава нашите труднос-
ти. Улман се измъчва и от това, защо за хората става по-трудно да 
се разбират по между си. Определяме книгата като малко хаотич-
на, защото Улман много често минава от минало до настояще, от 
настоящето се връща към миналото и то по начини, които могат 
да бъдат доста объркващи. Но нейната фундаментална история е 
много ясно разказана. Лив Улман казва, че хората сме се „втренчи-
ли напред такива, каквито никога няма да бъдем отново и, че вла-
гаме твърде много в мечтите и надеждите си“ [Ullmann 1976, p. 55].

В заключение може да се обобщи, че Ингмар Бергман има 
изключителни триумфи и като писател. Жанровите му предпо-
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читания поразително много подхождат на неговия темперамент, 
стилистичния му талант и неговия дар за философско прозрение. 
Вероятно несравнимия успех на Бергман като режисьор в киното 
и театъра засенчват автора като творец-писател, който до последно 
чака своя истински художествен пробив, но богатството от произ-
ведения, които той оставя днес са пълни с емоции, дълги пътува-
ния, екстравагантни и остроумни пътешествия на героите и друго-
то лице на гения.
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ТЕАТРАЛНИ ПРАКТИКИ И ИГРОВИ МОДЕЛИ 
ПРИ РАБОТА С ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В 

МУЛТИКУЛТУРНИ ОБЩНОСТИ
ЕЛЕНА ПАНАЙОТОВА1

THEATRICAL PRACTICES AND PLAY MODELS 
FOR WORKING WITH CHILDREN AND YOUTH IN 

MULTICULTURAL COMMUNITIES

ELENA PANAYOTOVA2

Резюме: Представяне опитът, методологията и постигнати-
те резултати на програмата „Артисти за деца и младежи” 
съществувала в продължение на четиринадесет години от 
2003 г. до 2017 г. и включваща мултикултурни екипи от 300 
млади артисти от Европа, и 5000 деца и младежи от Бълга-
рия, Кения и Танзания. Един иновационен модел за работа с 
деца и младежи в социално неравностойно положение чрез 
средствата на изпълнителското изкуство, който набляга вър-
ху ценностите в изкуството и театралните подходи като мост 
за общуване, интеграция и стимулиране междуличностна и 
междуетническа толерантност. 
Представената методология комбинира пет творчески атели-
ета: танц, музика, куклен театър, театър на маските по систе-

1 Елена Панайотова е докторант на самостоятелна подготовка в де-
партамент „Театър“ на Нов български университет с научни ръко-
водители: доц. д-р Ясен Захариев и проф. Камелия Николова, д.н. 
(е-mail: yasska@nbu.bg)

2 Elena Panayotova is a Ph.D. student at DS Theatre at New Bulgarian 
Univer sity with Research Supervisors Prof. Kamelia Nickolova, D.Sc. 
and Assoc. Prof. Iassen Zahariev, Ph.D. (е-mail: yasska@nbu.bg)
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мата на френския педагог Льокок и визуални изкуства; и две 
тренингови ателиета по бойни изкуства и йога. В съдържа-
телната си част програмата предлага оживяване на устни тра-
диции, завръщане към забравеното умение на разказване на 
истории, борави и класифицира приказки от различни кул-
тури, провокира и развива въображението. Представеният 
опит добавя ценна информация към потенциала, който носи 
изкуството на театъра за индиректно обучение и интегрира-
не на емоционалния опит на личността.
Ключови думи: приложен театър, образование, иновация, из-
куство, интердисциплинарност, изпълнителско изкуство.

Abstract: Thе article presents the experience, methodology and 
results achieved by the „Artists for Children and Youth” program, 
existing for fourteen years between 2003 and 2017, comprising 
multicultural teams of 300 young artists from Europe, and 5000 
children and youth from Bulgaria, Kenya and Tanzania. One 
innovative model for working with underprivileged children and 
youth through the means of the performing arts that emphasizes 
on the values   in the arts and theatrical approaches as a bridge 
for communication, integration and fostering interpersonal and 
interethnic tolerance.
The presented methodology combines five creative workshops: 
dance, music, puppet theater, mask theater in the system of the 
French pedagogue Lecoq, visual arts, and two training workshops 
in martial arts and yoga. The program content part offers a revival 
of oral traditions, a return to the forgotten ability of storytelling, 
handles and classifies tales from different cultures, provokes and 
develops the imagination. The practical experience presented adds 
valuable information to the potential that the theatre art brings to 
indirect learning and integration of the emotional experience of 
the individual
Keywords: applied theatre, education, innovation, art, interdisci-
plinary, performing arts.

ТЕАТРАЛНИ ПРАКТИКИ И ИГРОВИ МОДЕЛИ ПРИ РАБОТА С ДЕЦА ...



202

Въведение
Настоящата статия има за цел да представи опитът, ме-

тодологията и постигнатите резултати в програмата „Арти-
сти за деца и младежи”. Програмата е основана и ръководена 
от мен в продължение на четиринадесет години, и включва 
мултикултурни екипи от млади артисти и деца и младежи от 
рискови групи в България, Кения и Танзания. 

Изследователският материал обхваща периодът от 2003 
до 2017 и опитът на 300 млади артисти от изпълнителските 
изкуства при работа с 5000 деца и младежи на възраст от 6 до 
18 години от различни социални и културни групи. 

Програма „Артисти за деца и младежи” е инициати-
ва на Фондация „Ден Гри” стартирала през 2003 с ежегоден 
проект Лятна Театрална Академия за деца в риск – с. Широ-
ка лъка. Проектът въвлича годишно над 80 деца от домове за 
сираци в региона и над 30 млади артисти от изпълнителски 
изкуства. Образователният модел на програмата е оценен от 
Държавна агенция за закрила на детето, която кани органи-
заторите да го репликират в други домове в страната. От 2014 
до 2016 се реализира Пътуваща академия „Артисти за деца” 
чрез три месечни проекти в детски институции в градовете: 
Гоце Делчев, Хасково, Панагюрище, Брацигово и Пловдив и 
се обучават 30 социални работници и преподаватели в съот-
ветните артистични подходи.

От 2011 моделът на програмата се репликира в Кения 
с ежегодни проекти с продължителност от три седмици до 
три месеца и завършващ с театрален детски фестивал.

Партньори на проектите от програмата са Висшето Учи-
лище за Изкуства в Утрехт, Холандия и Университетът за из-
куства в Багамойо, Танзания.

През 2016 година фондация „Ден Гри“ печели финанси-
ране от ЮНЕСКО за разпространение и достъп на култура 
сред млади хора с проект, който е сред девет от общо осем-
стотин кандидатстващи от цял свят. „Изпълнителски изку-
ства за младежи – Африка“ (Performing Arts for Youth Africa 
/PAYA/) събира над 100 артисти от Африка и Европа и 300 
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деца и младежи в неравностойно положение от Кения и Тан-
зания. Това е и последната проява на програмата.

Моделът на програмата
Програмата „Артисти за деца и младежи” представя и 

популяризира иновационен модел за работа с деца и младе-
жи в неравностойно положение чрез средствата на изпълни-
телското изкуство, както и създава условия за превръщането 
му в устойчив модел за работа с рискови групи. 

Уникалността на програмата е в това, че набляга върху 
ценностите в изкуството като мост за общуване и чрез теа-
трални подходи обслужва необходимостта от интеграция и 
идентичност, както и стимулира междуличностна и между-
етническа толерантност. 

Основната цел на програмата е с помощта на изразни-
те средства на изпълнителските изкуства да се провокира 
и освободи присъщият на всяко дете естествен ентусиазъм 
към изкуство и да се допринесе за личностното развитие, и 
изграждането на трайни социални умения.

Методологията на програмата комбинира в проектите 
си пет творчески ателиета: танц, музика, куклен театър, те-
атър на маските (по системата на френския педагог Льокок) 
и визуални изкуства, и две тренингови ателиета: бойни изку-
ства и йога. В тези ателиета децата се запознава с приказният 
свят на древни традиции и култури и създават представле-
ния.. В годините бяха създадени образователни програми и 
спектакли по митове, легенди и приказки от Индия, Япония, 
Китай, Скандинавия, Латинска Америка, Африка, Русия, Ти-
бет и други. Тази практика провокира сред децата натрупва-
не на умения за себеизразяване чрез движение и танц; лекота 
в разбирането и приемането на различни културни модели; 
разширяване границите на познание и описване на себе си 
като личности. Чрез песните, танците, поезията, историите, 
музиката и бойните изкуства на една култура, детето полу-
чава много по-трайно и преживяно познание в тази сфера. 
Всяко от ателиетата е предназначено за определена възрасто-
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ва група и цели да откликне на специфичните нужди на де-
цата. Проектите традиционно завършват с Детски Приказен 
Фестивал, в който се включват още толкова деца и младежи 
като публика. 

Директните резултати за децата участвали в проектите 
на програмата са: натрупване на умения за концентрация и 
себеизразяване; придобиване на самочувствие; интегриране 
в групи; разпознаване на добро и красиво; провокиране на 
въображение; увеличаване индиректно на шансовете им за 
навлизане в обществото и успех в живота.

Практика
Проектите на програмата „Артисти за деца и младе-

жи” създаваха за времетраенето си защитено пространство 
на любов и доброта за свободно изразяване. Децата бяха по-
ставяни в ситуации на взаимодействие със съучениците си 
и артистите, и постоянно изложени на поведенчески модели, 
чийто лидери са водещите артисти. Целта беше чрез театрал-
ните практики и спектаклите, които създаваме заедно, те да 
се научат на всички позитивни качества, които изкуството 
трансцендентира, както и да открият своят уникален талант.

Процесът с деца се водеше от обучени артисти, а сами-
те артисти бяха супер-визирани от водещ цялостния твор-
ческия процес театрален режисьор и от психолог, които им 
помагаха да се разрешат ситуации, които са извън тяхната 
компетенция. Към децата артистите се отнасяха с уважение 
като към колеги по-млади артисти. Чрез езикът на театъра и 
играта се осигуряваше сцена за изява на спонтанните жела-
ния и интереси.

Разказването на приказки и съответно слушането на 
приказки запознава децата с много нови думи и фрази, както 
и предлага културно осъзнаване, тъй като красотата на при-
казките е в тяхната принадлежност към различни времена 
и култури. По природа децата обичат да изиграват интерес-
ни истории и да развиват драматични умения. Сценичното 
пресъздаването на приказки е чудесна възможност за децата 
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да развият своето въображение и да преживеят ситуации-
те. Програмата първо запознава децата с приказки, които са 
най-близо до тяхната локална принадлежност и постепенно 
започва да ги въвлича в далечни и непознати култури. Не-
познатите култури и легенди, освобождават въображението 
от познати модели и постигат разширяване на съзнанието и 
светогледа на децата.

През втората половина на миналия век, британският 
културен антрополог Виктор Търнър поставя този въпрос: 
„Ако ритуализацията...има биогенетична основа, докато 
значението има неокортикален, „научен” произход, то оз-
начава ли това, че творческите процеси, които генерират 
ново културно познание, могат да се дължат на ко-адапта-
ция, може би в самия ритуален процес, или в генетичната 
и културна информация?“ [Шехнер 2001, с. 31] Театралното 
изкуство се корени в древните ритуали, когато културния 
живот на една общност или племе се организирал около раз-
нообразни артистични дейности – свещени церемонии, фес-
тивали, сватби, празненства и погребения. По-късно в запад-
ната традиция дълго време, тялото се загубва и не е част от 
културната парадигма, според някои тълкуватели в резултат 
на християнско–религиозната му определеност като отрица-
телно и грешно. Но във всички фолклорни култури, чрез пе-
сента и танца, то продължава да съществува като определя-
що преживяването и изразяващо изпълнителските изкуства.

„Личните и колективни тревоги се успокояват с помо-
щта на ритуали, чиито белези: повторяемост, ритмич-
ност, преувеличение, сгъстяване, опростяване, – стимули-
рат мозъка до отделяне на ендорфини директно в кръво-
носната система, което води до втория полезен ефект от 
изпълнението на ритуалите – облекчаване на болката, изб-
лици на удоволствие...” [Шехнер 2001, с. 131]

Ритуалът и театърът дават възможност за увеличаване 
богатството и дълбочината на човешкото изразяване. Този 
процес позволява на въображението да процъфтява в под-
помагане на вътрешното изследване на личността. Това от 
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своя страна спомага да се развие чувството за Себе. Така се 
развива усещането за независимост и взаимозависимост, до-
като се изследва широк спектър от чувства, включително ра-
дост, гняв, щастие, смях и т.н. Това означава, че участието в 
ритуала на театралната игра, танцовата драма, изпълнението 
на музика допринасят значително за цялостното развитие на 
личността на децата, което бе и целта на програмата.

Мултикултурност 
Интердисциплинарността и мултикултурността са глав-

ни характеристики на програмата. Те са заложени като об-
мен на знания, опит и емоционални преживявания, основа-
ващите се на приемането на другостта. Негласното съгласие 
между участниците, принадлежащи към различни култури 
и социални групи е признаването на правото на съществува-
не и уважение към другостта.

„Навикът не може да бъде коригиран посредством си-
лата на волята, тъй като той ни създава субективен ком-
форт. За да се превъзпита кинестетичното чувство са необ-
ходими непознати учебни ситуации.“ [Каличе 2002, с. 24]

Разпространението на програмата в Кения бе пример 
за мултикултурна размяна на ценности и идеи, и доведе до 
създаване на международна Академия „Артисти за деца“. В 
продължение на шест години европейски екип от театрални 
артисти и педагози обучи 200 местни артисти от различни 
изпълнителски и визуални изкуства в прилагане на театрал-
ни практики при работа с деца и младежи в неравностойно 
положение. В проектите годишно участваха 600 деца от до-
мове за сираци въвлечени системно в творчески ателиета и 
представления организирани в Детски Театрални Фестива-
ли минимум два пъти в годината. 

Трябваше да се вземе под внимание, че в град Кисуму 
живеят представители на няколко племена с различни тра-
диции от общо 42-те племена, които съставят нацията на 
Кения. Програмата „Артисти за деца и младежи“ в Кения в 
известен смисъл продължава традицията на междукултур-
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но общуване започната и дефинирана в театъра от Еуженио 
Барба. (През 80-те години на миналия век той започва обмен 
на представления между „Один“ театър и местните трупи 
в Латинска Америка, което нарича „театрален бартер“.) 
Проектите на програмата постигаха и още нещо – социал-
на ангажираност и събуждане на творческия потенциал не 
само на децата, но и на местните артисти, а по-късно и на 
общността от местно население. След шест години интензив-
на работа и повече от десет публични театрални фестивали в 
рамките на програмата, градът Кисуму се превърна от инер-
тен не-идентифициращ се с култура град в клокочещо гнез-
до на артисти и непрекъснато процъфтяващи фестивали на 
изкуствата и проекти интегриращи деца и младежи чрез из-
куство. Когато започвах проекта в Кения помнех разказите 
на Еуженио Барба за първите му театрални опити за обмен в 
Латинска Америка, когато местните артисти го подозират в 
културен империализъм. За мен беше изключително важно 
да не попаднем в сферата на културен империализъм, а да 
събудим творческия дух и вдъхновим местните артисти да 
намерят своя собствен език на театрално правене и взаимо-
действие с маргиналните групи от деца и младежи. 

Театърът в Кения е бил забранен от политическата власт, 
като опасно средство за манипулиране на тълпата. През 2012 
по време на Първият Фестивал на Мира в град Кисуму пред-
ставленията от децата в нашата програма се представиха 
пред 4000 човека публика. За децата това беше невероятно 
преживяване на утвърждаване на собствената им значимост, 
но по-важното се върна при нас от директорите на домове-
те. Те споделиха, че в резултат от обучението чрез изкуство, 
децата са започнали сами да създават училищни клубове по 
танц и поезия, и да проявяват силно изразени лидерски по-
зиции и креативност. А в резултат на работата с театрална 
маска в 90% от случаи на деца болни от спин се подобряват 
комуникативните умения след години мълчание. В някаква 
степен за тези децата изкуството се превръщаше в естествен 
начин на изразяване. 
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Театрална игра
Чух и забравих. Видях и запомних.  

Преживях и разбрах.
Конфуций, 450 г. пр. Хр

Театърът е тържеството на Играта. Възможността да 
бъдеш друг, а не само себе си е невероятно откритие за де-
цата – това е началото на проумяването на играта. Добрият 
актьор не се преструва на друг, а става „персонажът”, който 
трябва да изиграе, той забравя себе си и манифестира собст-
веното си отсъствие чрез преживяването на друг. В нашата 
програма за децата процесът първо започва с опосредства-
но изразяване скрити зад куклата; после се преминава през 
игра с маска, която обикновено отключва блокажи в кому-
никативните умения и следва преминаване през танца чрез 
ритмични стъпки и фрази, и музиката предоставяща иден-
тификация с инструмента. Така неусетно въвлечено в играта, 
детето вече е готово и дори иска да играе конкретен персо-
наж и това е голямата крачка в развитието и заявяването на 
неговият „Аз“. 

В крайна сметка играта се ражда от ритуала, а процеса 
на създаване на театрално представление характеризира са-
мата игра и връща играещият човек на света. Шехнер пише: 
„…изкуството и ритуала… са родното място на играта. 
Това е така, защото процесът на правене на представление 
не толкова имитира играта, колкото я характеризира...“ 
[Schechner 1993, с. 21]

Човешкото възприятие, не се отнася само към визуал-
ното, но към всички пред-рефлективни контакти със света 
(като музиката или речта като поредица от звуци). Марло 
Понти настоява, че в киното и театъра възприемането на 
една творба не се основава на историята, която се разказва, 
а на това как се разказва историята: „Ние зрителите, възпри-
емайки естетически, се интересуваме .... дали светът създа-
ден от артиста е кохерентен, задоволяващ, илюминиращ, 
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впечатляващ и т.н. Изкуството е акт на даване на живот 
на истината.“ [Zarrilli 1995, с. 89] Водещо в търсенията и из-
следванията на програмата „Артисти за деца и младежи” 
при създаване на театрални представления стана именно 
това „как”. Така се разви интердисциплинарният театрален 
подход смесващ: куклен театър, театър на маската, танцови 
практики и музикални игри, и залагащ на изиграното от де-
цата сценично действие водено от гласът на разказвача.

И така проектите на програмата успяваха да превърнат 
децата отхвърлени от обществото в модерни артисти, които 
участват в конструирането заедно с професионалните арти-
сти на един нов неочакван сценичен свят. 

Заключение
Програмата „Артисти за деца и младежи” предлага 

оживяване на устни традиции, завръщане към забравено-
то умение на разказване на истории, борави и класифицира 
приказки от различни култури, провокира и развива въоб-
ражението, а социалният и терапевтичен ефект са в резултат 
от работа чрез театрални игри и формиране на естетически 
нагласи.

Натрупаният практически опит в програмата „Арти-
сти за деца и младежи” добавя информация към невероят-
ния потенциал, който е скрит в изкуството на театъра за ин-
директно обучение и интегриране на емоционалния опит на 
личността.

„Каквото и да изпитвате извън тялото, например фан-
тазирайки или сънувайки, то не е преживяно, ако не е вло-
жено в тялото, защото тялото значи настоящото тук и 
сега...“ [Йорданов 2007, с. 120]

Театралните спектакли създават и оживяват въобража-
еми светове. За децата въображаемата реалност съществува 
тук и сега, и е не по-малко реална от реално съществуващата. 
Децата са бъдещето на света и вярата им в магичното и си-
лата на мисълта, която може да създава светове е от изклю-
чителна важност за света, и единствената „религия”, която 
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изповядва тези ценности е Театъра.
През 80-те години на миналия век британският култу-

рен антрополог Виктор Търнер споделя вярването си, че иг-
рите могат да станат източник на метаезик и мета послания, 
защото играта се изплъзва от категоризиране и по самата си 
природа е изначално „убягваща”. И точно сега според мен те-
атъра е на ход, защото той е самото тържество на Играта.
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ЗАЩО ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ В КИНОТО 
СА НЕОБХОДИМИ УПРАЖНЕНИЯ С 

ВЪОБРАЖАЕМИ ПРЕДМЕТИ?
АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ1

WHY DOES A FILM ACTOR NEED EXERCISES  
WITH IMAGINARY OBJECTS?

ALEKSANDAR TOMOV2

Резюме: Целта на упражненията с въображаеми предмети 
е да се работи върху сетивността. Сетивността е в основата 
на емоционалността. Работата върху сетивата е създаване на 
индивидуалност. Ако изпълнителят приема света със сетива-
та си, то той създава собствени мисли, собствени виждания, 
собствени критерии, собствена вяра за всяко едно изживя-
ване. Необходимостта от работа с въображаеми предмети е 
да се разбере тяхната същност посредством медитация върху 
сензорната информация. Концентрацията ни кара да се аб-
страхираме от цялата заобикаляща ни действителност. Това 
не означава те да се опишат като обект със средствата на пан-
томимата или да се имитират от съзнанието. 
Ключови думи: сетивност, емоционалност, медитация, кон-
центрация. 
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Abstract: The purpose of exercises with imaginary objects is to 
work on the sensory. Sensory is the basis of emotion. Working 
on the senses is creating individuality. If the performer accepts 
the world with his senses, he creates his own thoughts, his own 
views, his own criteria, his own faith for each experience. The 
need to work with imaginary objects is to understand their es-
sence through meditation on sensory information. Concentration 
makes us abstain from all the reality that surrounds us. This does 
not mean that they are described as an object with the means of 
pantomime or imitated by consciousness.
Keywords: sensuousness, emotionality, meditation, concentration.

Разглеждам темата от гледна точка на българската ситуация, 
българската действителност. Защо изпълнител, а не актьор? Нари-
чам изпълнител този човек, който се снима в киното. Той просто 
е изпълнител, а не актьор. Той не познава изискванията и специ-
фиките на киното. В България всички мислят, че като завършиш 
НАТФИЗ или другите университети ставаш за всичко, т.е. пенки-
лер. Не, не ставаш. Нека си представим, че ние сме добри атлети, да 
си представим, че сме добри драматични актьори, но ако му дам на 
този драматичен актьор кукла може ли да я води?! Да, ще кажете, 
че талантливият може навсякъде? Добре, то и атлетът е талантлив, 
ама може ли да скочи 2.3 м., може ли да скочи овчарски скок? Може 
ли да бяга 100 метра наравно с един спринтьор? Колко специално-
сти има за един зъб?! Всяко едно изкуство си има своите условности 
и за да работиш, да твориш в едно изкуство трябва да познаваш ус-
ловностите на това изкуство. Иначе ти си театрален актьор, който 
се снима в киното. Защото, както аз съм изучавал четири години 
изискванията и спецификите на театъра, така трябва поне четири 
години минимум да съм изучавал спецификите на киното. Мога ли 
да се нарека актьор в киното, след като не съм изучавал специфи-
ките и изискванията на киното. Не го наричам актьор в киното, за-
щото в България не се изучава достатъчно дълбоко и изчерпателно 
киното т.е. киноактьорство. Киното го изучават кинорежисьори, 
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оператори, монтажисти и всички останали специалности. Никой 
не изучава условностите и изискванията на киното от гледна точка 
на изпълнителя пред камера. Затова моята цел е киното да се изу-
чава като отделно образование, отделна професия – киноактьор-
ство. Защото обучението в театър не означава, че ставаш за кино. 
Както не ставаш за цирк, пантомима и другите зрелищни изкуства.

Личността на изпълнителя и неговата методическа подготов-
ка днес излизат на преден план като необходимост, продиктувана 
от бързо развиващата се филмова индустрия. Практиката показва, 
че липсата на теоретични и практически познания в това направ-
ление затруднява работата пред камера и резултатите губят своята 
актуалност.

Тук ще става дума за един от елементите, които изпълнителят 
е необходимо да познава когато ще се снима в киното. 

Една от спецификите на обучението за кино е да владееш ра-
ботата с въображаеми предмети. Защо въображаеми предмети? 
Защото има неща, които са имагинерни в киното, т.е. не същест-
вуват в реалност. Вярата в тази имагинерност се започва от азбука-
та. Да владееш азбуката на киното. Затова работата с въображаеми 
предмети те подготвя да започнеш да вярваш в несъществуващото, 
т.е. вярата в малките неща те води към вярата в по-големите неща.

Целта на упражненията с въображаеми предмети е да се ра-
боти върху сетивността. Сетивността е в основата на емоционал-
ността и креативността. Работата върху сетивата е създаване на 
индивидуалност. Ако изпълнителят приема света със сетивата 
си, той създава собствени мисли, собствени виждания, собствени 
критерии, собствена вяра за всяко едно изживяване. Човешките 
сетива са: зрение, слух, осезание, вкус, мирис, мечти, въображение. 
Тренирането на сетивата е важна част от подготовката на изпълни-
теля. Сетивността е в основата на мисленето, в основата на живота.

Пример: Една сцена, в която двама изпълнители имат кон-
фликтен диалог. Той е имагинерен, защото те двамата са прияте-
ли в живота. Те трябва да си вярват, да защитават позициите си, 
героите си, целите си. Това е имагинерност, т.е нереалност. Ние в 
живота можем да бъдем провокирани от директен дразнител, про-
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вокатор. Докато във филма ние имаме конфликт. Този конфликт е 
имагинерен. Той е създаден от сценариста. Помислете, вие вярвате 
на мислите си или на сетивата си? Ние използваме сетивността, за 
да се научим да мислим като себе си и да открием живота за себе 
си! По този повод Лий Страсбърг обръща внимание на сетивност-
та: „Всички човешки реакции са резултат на сетивния опит. Ако не 
видим, че зад нас има лъв, не бихме реагирали. Ако не чуем при-
ближаващия влак, няма да се махнем от релсите. Ако не чуем екс-
плозия, няма да се стреснем. За да се предизвика реакция, трябва 
да функционира емоцията. Формата на реакция се определя от до-
пълнителни елементи, които оформят поведението, но без сетива 
няма живот“ [Страсбърг 2016, с. 86]. А Мария Ганева пише: „Кол-
кото повече работите върху сетивната си памет, толкова повече ще 
се удивлявате как спомените са складирани във вашето тяло, очак-
вайки да бъдат активирани. Ако ежедневно извършвате работа по 
паметта на сетивата си, ще бъдете подготвени за всичко, което ви 
се наложи да правите при едно изпълнение – дали ще трябва да се 
сблъсквате със зъбобол, симптоми на простуда или буйно пиян-
ство. Това е като пари в банката, които ще ви се отплащат отново, 
отново и отново“. [Ганева 2007, с. 93]

По време на упражненията с въображаеми предмети концен-
трацията ни провокира да се абстрахираме от цялата заобикаля-
ща ни действителност. Това не означава те да се опишат като обект 
със средствата на пантомимата или да се имитират от съзнанието. 
Работи се върху сензорната информация. Затова Лий Страсбърг 
пише: „Едно от първите упражнения, които ще правим, се зани-
мава с това, което пием сутрин на закуска. Кафе, портокалов сок, 
чай. Започваме с действителните обекти и проучваме реалността 
на тези неща. Например – материалът на чашката, теглото ѝ, чув-
ството за течност. Дори и да не поглеждам, аз все пак усещам. Кога-
то повдигам чашката, теглото се променя. Отвън аз усещам какво 
има вътре в чашата. Когато поднасям чашата към устата си, тряб-
ва да внимавам. Помирисвам и отпивам глътка. Така отначало се 
занимаваме с една истинска чаша кафе. После оставяме чашата 

ЗАЩО ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ В КИНОТО СА НЕОБХОДИМИ УПРАЖНЕНИЯ ...



218

кафе настрана и повтаряме цялото с един въображаем – имагине-
рен – обект. От това съвсем просто упражнение може да се научите 
действително да възприемате въображанеми обекти чрез сетивата 
си. Когато някой за първи път узнае, че е възможно да се възпри-
емат въображаеми обекти като действителна реалност, това е мно-
го вълнуващо, като всяко учудващо преживяване. Отделете си по 
5-10 минути на закуска и проверете кое прави това пиене реално за 
вас. С други думи: проучете своите сетивни възприятия по отно-
шение на този обект. Сетивата мислят, постоянно приемат, даже и 
ние да не го осъзнаваме. Когато сетивата се сбъскат с нещо необи-
чайно, те телеграфират в мозъка и този импулс дава на съзнанието 
да проучи кое е друго, непознато и защо. Само ако се случи нещо, 
което се различава от обичайната реалност, започва мисловен про-
цес“ [Страсбърг 1985, с.70]. 

Други видове упражнения3

Например въображаем лимон – цвета му е жълт, ръката 
възприема обема на лимона, тежината му – това е медитирането, 
вяра в нещо, което не съществува. Медитирането оказва влияние 
върху сензорите и в определен момент възниква психическа ре-
акция. Това е необходимостта да разрежем лимона, да усетим ми-
ризмата му, да го опитаме. Медитирайки, започваме да движим 
сензорите си.

Трябва да се правят упражнения и действия с предмети – гри-
миране, бръснене, усещане за болка, но да не се играе на болка. А 
също и с външни възприятия – слънчева светлина, силна жега, си-
лен студ, сняг, дъжд, създаване на определено място.

Пресъздаване на особено ценни и скъпи за човека вещи и жи-
вотни“ – детска играчка, бележка от друг човек.

Всичко това активира невидимата емоционалност, но, за да 
се получи видима, е необходимо да има истинска емоция и вяра. 
Когато се работи с истинските сензори, (сетива) ти вярваш. Всич-
ки тези упражнения развиват, не само концентрацията, но и въоб-

3 Повече за това: Хаджиминев, Николай. Професия: киноактьор. Со-
фия: Action, 2011.
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ражение, чувствителност, емоционалност. Лис Страсбърг пише: 
„За да вярва, човек трябва да има в какво да вярва; за да създаде 
доверие, трябва да има нещо, което да го породи; за да има въоб-
ражение, човек трябва да е способен да си представи нещо опреде-
лено. Целта на тези упражнения е да приучат чувствителността да 
откликва така пълно и живо на въображаемите предмети, както е 
в състояние да го прави с истинските предмети в живота. Следо-
вателно той трябва да има вяра, доверие и въображение, за да пре-
създаде живото преживяване, което се изисква от изпълнителя.“ 
[Страсбърг 2016, с. 137] 

Това, което изпълнителя пред камера вижда, зрителят не го 
вижда. Това са въображаеми ситуации, герои, места, които не съ-
ществуват пред него. Затова „Когато човек реагира на въображаем 
предмет, реакцията е идентична с тази, ако предметът не е въоб-
ражаем. В живота често се случва да зърнем някого в далечината 
и да реагираме със симпатия или антипатия към човека в зависи-
мост от отношенията си с него. По-късно откриваме, че сме се при-
познали, че човекът не е онзи, за когото сме го помислили; именно 
в този момент си казваме: „Помислих си“ или „Стори ми се“, за да 
го разграничим от буквалната реалност. Но реакцията в момента, 
когато сте „си помислили“, е абсолютно идентична на тази, която 
бихте имали, ако не сте се припознали“ [Страсбърг 2016, с. 86]

По време на упражнения изпълнителят се научава да свързва 
емоционалното възприятие със сетивното възприятие. Емоцио-
налното възприятие е, че лимонът е кисел, сетивното е, че се усеща 
вкуса. Боравенето с въображаем обект е от жизненоважно значе-
ние за творческата дейност.

Ако един изпълнител иска да осъществи творческата си цел, 
която може да се определи като творчество и правдиво движение 
на въображаеми ситуации, то той е необходимо да владее елемен-
тарната работа по възстановяване на емоционалната си памет. 
Затова се развива концентрацията и въображението с помощта 
на въображаеми предмети. Тази вяра в дребните неща му помага 
страшно много да си повярва в цялостното изграждане на образа.

Ще завърша със следното: нека не забравяме, че театърът, опе-
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рата, оперетата, цирка, пантомимата, балета са зрелищни изкуства. 
Защото имаме жив зрител. Тогава какво е киното? Нима не е зре-
лищно? Не, не е зрелищно! По време снимки зрители няма. Киното 
е изкуство на въображението, психологията, на тънките детайли в 
човешката психология.

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ (REFERENCES): 
ГАНЕВА, Мария, 2007. Подготовката на актьора: Школи, методи и 

упражнения по актьорско майсторство. София: Гутенберг. ISBN 
978-954-617-033-0. [GANEVA, Mariya, 2007. Podgotovkata na aktyora: 
Shkoli, metodi i uprazhnenia po aktyorsko maystorstvo. Sofia: Gutenberg. 
ISBN 978-954-617-033-0.].

СТРАСБЪРГ, Лий, 2016. Развитието на метода: мечта за страст. Со-
фия: Изток-Запад. ISBN 978-619-152-860-8. [STRASBARG, Liy, 2016. 
Razvitieto na metoda: mechta za strast. Sofia: Iztok-Zapad. ISBN 978-
619-152-860-8.].

СТРАСБЪРГ, Лий, 1985. Актьорски семинар – Бохум 78. София: ВИТИЗ. 
[STRASBARG, Liy, 1985. Aktyorski seminar – Bohum 78. Sofia: VITIZ].

ХАДЖИМИНЕВ, Николай, 2011. Професия: киноактьор. София: Action. 
ISBN 978-954-90909-9-4. [HADZHIMINEV, Nikolay, 2011. Profesiya: 
kinoaktyor. Sofia: Action. ISBN 978-954-90909-9-4].

16. АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ
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ДНИ НА  
ИЗКУСТВАТА  
В НБУ 2019

IIІ НАУЧЕН ФОРУМ ЗА ИЗКУСТВА
ПОСВЕТЕН НА 120 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА КЛАСИКА  

НА БЪЛГАРСКАТА МУЗИКА ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ

XIV МЛАД НАУЧЕН ФОРУМ ЗА МУЗИКА И ТАНЦ
Конференция с международно участие

8 и 9 юни 2019 (10:00 ч.)

НАУЧЕН ФОРУМ

ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ В БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА
8 юни 2019 (14:00 ч.)

IIІ МЛАД НАУЧЕН ФОРУМ ЗА ТЕАТЪР, КИНО,  
СЦЕНА И ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА

9 юни 2019 (14:00 ч.)

ПРОГРАМА

София, 1618. ул. “Монтевидео” № 21
тел. 02/ 8110504, факс 02/8110505
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XIV МЛАД НАУЧЕН ФОРУМ 
ЗА МУЗИКА И ТАНЦ

8 юни 2019 (събота); регистрация 9:30-10:00, начало 10:00 часа
зала 512, V етаж, І корпус на Нов български университет

ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
Проф. д-р Милена Шушулова-Павлова – ръководител на депар-
тамент Музика
Доц. д-р Георги Арнаудов – зам.-ректор на НБУ
Проф. Елисавета Вълчинова-Чендова, д.н. – директор на Про-
грамен съвет Музика
Проф. Явор Конов, д.н. – редактор на издание „Млад научен фо-
рум за музика и танц“

І панел: ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ПОСТДОКТОРАНТИ
Водещ: проф. д-р Милена Шушулова-Павлова

10:20-10:50
проф. Явор Конов, д.н. – преподавател в департамент Музика 
на Нов български университет

СОФРОНИЙ И ИГНАЦИ: ПРЕСЕЧНАТА ТОЧКА
Prof. Yavor Konov, D.Sc.  – lecturer at the Department of Music at the 
New Bulgarian University

SOPHRONY AND IGNACY: A CROSSING POINT

10:50-11:20
доц. д-р Росица Драганова – Институт за изследване на изку-
ствата – БАН

ЗА ПЪРВИТЕ БЪЛГАРСКИ УЧЕБНИЦИ ПО МУЗИКА И СБОРНИЦИ 
С ДЕТСКИ И УЧИЛИЩНИ ПЕСНИ

Assoc. Prof. Rossitsa Draganova, Ph.D. – Institute of Art Studies – 
Bulgarian Academy of Sciences

ON THE FIRST BULGARIAN MUSIC TEXTBOOKS AND COLLECTIONS 
WITH CHILDREN‘S AND SCHOOL SONGS
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11:20-11:50

д-р Ана Линчева – преподавател в департамент Музика на Нов 
български университет

„ПАСХА“ ЦИКЪЛ ЗА СОПРАН И ПИАНО ОТ ДИМИТЪР ХРИСТОВ 
ПО СТИХОВЕ НА КИРИЛ ХРИСТОВ (ПОСЛЕДНОТО ВОКАЛНО 
ПРОИЗВЕДЕНИЕ НА КОМПОЗИТОРА)

Ana Lincheva, Ph.D. – lecturer at the Department of Music at New 
Bulgarian University

„EASTER” SOPRANO AND PIANO CYCLE BY DIMITAR HRISTOV 
BASED ON POEMS BY KIRIL HRISTOV (THE LAST VOCAL WORK OF 
THE COMPOSER)

11:50-12:20

гл. ас. д-р Илиян Парасков – преподавател в департамент Му-
зика на Нов български университет

НЯКОИ АСПЕКТИ НА ПРЕПОДАВАНЕТО НА ПОП И ДЖАЗ ПЕЕНЕ. 
МЯСТО И СТЕПЕН НА ВАЖНОСТ НА ЕМПИРИЧНИЯ МЕТОД ПРИ 
ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОКАЛНАТА ТЕХНИКА НА СТУДЕНТИТЕ

Senior Assist. Iliyan Paraskov, Ph.D. – lecturer at the Department of 
Music at the New Bulgarian University

ON SOME ASPECTS OF TEACHING POP AND JAZZ SINGING. 
THE SIGNIFICANCE AND THE DEGREE OF IMPORTANCE OF THE 
EMPIRICAL METHOD FOR CONSTRUCTING THE VOCAL TECHNIQUE 
OF THE STUDENTS

12:20-12:40

гл. ас. д-р Маргарита Кръстева-Стойчевска – преподавател 
в департамент Музика в Нов български университет

„НЕЩО МИ СЕ ЧУЕ, ЧУВА ДОЧУВА“ – ТВОРЧЕСТВОТО НА ХОРЕ-
ОГРАФА ГЕОРГИ ХИНОВ

Senior Assist. Margarita Krusteva-Stoichevska, Ph.D. – lecturer at 
the Department of Music at the New Bulgarian University

„SOMETHING I HEAR, HEARS LISTENS“ – THE CREATIVITY OF THE 
CHOREOGRAPHER GEORGI HINOV

***   ***
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ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ  
В БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА

ПОСВЕТЕН НА 120 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА КЛАСИКА  
НА БЪЛГАРСКАТА МУЗИКА ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ

8 юни 2019 (събота); 14:00 часа
зала 512, V етаж, І корпус на Нов български университет
Водещ: проф. Елисавета Вълчинова-Чендова, д.н.

14:20-14:40

Надя Сотирова – директор на Къща-музей Панчо Владигеров – 
София

ЧЕСТВАНИЯТА НА 120 ГОДИНИ ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ – ПОГЛЕД 
НА СЪХРАНИТЕЛЯ НА ТРАДИЦИЯТА МУ

Nadia Sotirova – director of Pancho Vladigerov House Museum – 
Sofia

CELEBRATIONS OF 120 YEARS PANCHO VLADIGEROV – THE VIEW 
OF HIS TRADITION’S GUARDIAN

14:40-15:00

Людмил Ангелов – почетен професор на НБУ

КЛАВИРНИТЕ КОНЦЕРТИ НА ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ – ИЗПЪЛНИ-
ТЕЛСКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Ludmil Angelov – Honorary Professor of NBU

PANCHO VLADIGEROV’S PIANO CONCERTOS – PERFORMER’S 
PRACTICES

15:00-15:20

Найден Тодоров – директор на Софийска филхармония

120 ГОДИНИ ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ В 90-ИЯ СЕЗОН НА СОФИЙ-
СКА ФИЛХАРМОНИЯ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА МЕНИДЖЪРА И ДИРИ-
ГЕНТА
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Nayden Todorov – Director of Sofia Philharmonic Orchestra

120 YEARS PANCHO VLADIGEROV - THE 90TH SEASON OF SOFIA 
PHILHARMONIC ORCHESTRA THROUGH THE VIEW OF A MANAGER 
AND DIRECTOR

15:20-15:40
Проф. д-р Милена Шушулова-Павлова – преподавател в депар-
тамент Музика на Нов български университет

АНДРЕЙ СТОЯНОВ И ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ В НАЧАЛОТО НА ХХ ВЕК 
(ДО 1944 ГОДИНА)

Prof. Milena Shushulova-Pavlova, Ph.D. – lecturer at the Department 
of Music of New Bulgarian University

ANDREY STOYANOV AND PANCHO VLADIGEROV AT THE BEGINNING 
OF THE XX CENTURY (UNTIL 1944)

15:40-16:00
гл. ас. д-р Росица Бечева – преподавател в департамент Музи-
ка на Нов български университет

СИМО ЛАЗАРОВ И НЕГОВИЯ ТЕМБРОВ ПРОЧИТ НА „САРАБАН-
ДА“ ИЗ „КЛАСИЧНО И РОМАНТИЧНО“ НА ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ

Senior Assist. Rossitsa Becheva, Ph.D. – lecturer at the Department 
of Music at the New Bulgarian University

SIMO LAZAROV AND HIS TIMBRAL READING OF “SARABANDЕ” 
FROM „CLASSICAL AND ROMANTIC“ BY PANCHO VLADIGEROV

16:00-16:20
Петко Ганев – редовен докторант към ТКДФ, катедра „Компо-
зиция“ на НМА „Проф. Панчо Владигеров“, с научен ръководител 
проф. д-р Велислав Заимов

ТВОРЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ – ТЛА-
СЪК КЪМ НАЦИОНАЛНА ЕВОЛЮЦИЯ В АСПЕКТА НА ПЕДАГОГИ-
КАТА ПО КОМПОЗИЦИЯ

Petko Ganev – full-time Ph.D. student at the Theoretical, Conducting 
and Composing Faculty of NMA „Prof. Pancho Vladigerov“, with Re-
search Supervisor Prof. Velislav Zaimov, Ph.D.

THE CREATIVE HERITAGE OF PANCHO VLADIGEROV - A BOOST 
TO NATIONAL EVOLUTION IN THE ASPECT OF COMPOSITIONAL 
PEDAGOGY
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16:20-16:40

Жасмина Стоянчева – редовен докторант в департамент 
„Музика”, НБУ, с научен ръководител проф. Елисавета Вълчино-
ва-Чендова, д.н.

КАТАЛОГИЗИРАНЕ И ЕЛЕКТРОННО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТВОР-
ЧЕСТВОТО НА ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ

Zhasmina Stoyancheva – full-time Ph.D. student at the Department 
of Music, NBU, with Research Supervisor Prof. Elisaveta Valchinova-
Chendova, D.Sc. 

CATALOGING AND ELECTRONIC PRESENTATION OF THE WORKS OF 
PANCHO VLADIGEROV

16:40-17:00

Драгомир Симеонов – журналист, БНР – Радио Шумен

ЗА ПАНЧО БЕЗ ГЕРШУИН

Dragomir Simeonov – journalist, BNR – Radio Shumen

ABOUT PANCHO WITHOUT GERSHWIN

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ДИСКУСИЯ НА НАУЧЕН ФОРУМ

„ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ В БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА“

***   ***



227

XIV МЛАД НАУЧЕН ФОРУМ 
ЗА МУЗИКА И ТАНЦ

9 юни 2019 (неделя); начало: 10:00 часа
зала 512, V етаж, І корпус на Нов български университет

ІІІ панел: ДОКТОРАНТИ
Водещ: проф. Явор Конов, д.н. 

10:00-10:15

Стефан Драгостинов – почетен професор на НБУ, докторант 
на свободна подготовка в ДП Музика, НБУ, с научен ръководи-
тел доц. д-р Георги Арнаудов

ПОЛИТЕМПО. ПРОПОРЦИИ, ИНТЕРРЕЛАЦИИ И ТРИЕДИНСТВО 
НА ТЕМПÁТА

Stefan Dragostinov – Honorary Professor of NBU, self-study Ph.D. 
student of the Doctoral program Music at the NBU, with Research Su-
pervisor Assoc. Prof. Georgi Arnaudov, Ph.D.

POLYTEMPO. PROPORTIONS, INTERRELATIONS AND TRINITY OF 
TEMPOS

10:15-10:30

Либурн Жуполи (Франция, Косово) – докторант на самостоя-
телна подготовка в НБУ, ДП Музика с научен ръководител проф. 
д-р Симо Лазаров.

OCTO – СЪЗДАВАНЕ НА НОВ ХИБРИДЕН МУЗИКАЛЕН ИНСТРУ-
МЕНТ, СЪДЪРЖАЩ МИКРОИНТЕРВАЛНИ И ПРОСТРАНСТВЕНИ 
СВОЙСТВА

Liburn Jupolli (France, Kosovo) – self-study Ph.D. student of the Doc-
toral program Music at the NBU with Research Supervisor Prof. Simo 
Lazarov, Ph.D.

OCTO – CREATING A NEW HYBRID MUSICAL INSTRUMENT, HOUS-
ING MICROINTERVALIC AND SPATIAL PROPERTIES
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10:30-10:45
Мария Русева – докторант на самостоятелна подготовка във 
Вокален факултет на НМА „Проф. Панчо Владигеров”

ПЕСЕННИТЕ АКАДЕМИИ, РЪКОВОДЕНИ ОТ ТОМАС ХЕМПСЪН В 
РАМКИТЕ НА МУЗИКАЛНИЯ ФЕСТИВАЛ ХАЙДЕЛБЕРГСКА ПРО-
ЛЕТ (2017 – 2019): РАБОТА ВЪРХУ НЕМСКИЯ ПЕСЕНЕН РЕПЕРТОАР

Maria Russeva – self-study Ph.D. student, Vocal Faculty of the Na-
tional Academy of Music „Prof. Pancho Vladigerov”

LIED ACADEMIES CONDUCTED BY THOMAS HAMPSON AT THE 
MUSIC FESTIVAL HEIDELBERGER FRÜHLING (2017-2019): WORK 
ON THE REPERTOIRE OF GERMAN SONGS

10:45-11:00
доц. Димитър Василев – докторант на самостоятелна подго-
товка в НБУ, ДП Музика с научен ръководител проф. д-р Симо 
Лазаров, преподавател в департамент Музика на НБУ.

НАЙ-НОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ОСОБЕНОСТИТЕ НА ВЪНШ-
НОТО УХО И НЕГОВАТА РОЛЯ ПРИ УСЕЩАНЕТО ЗА ПРОСТРАН-
СТВО И ПОСОКА НА ЗВУКОВИТЕ ИЗТОЧНИЦИ

Assoc. Prof. Dimitar Vasilev – self-study Ph.D. student of the Doc-
toral program Music at the NBU with Research Supervisor Prof. Simo 
Lazarov, Ph.D., lecturer at the Department of Music of the NBU.

LATEST RESEARCH ON THE PECULIARITIES OF THE OUTER EAR 
AND ITS ROLE IN THE SENSE OF SPACE AND DIRECTION OF SOUND 
SOURCES

11:00-11:15
Доротея Люцканова – докторант на самостоятелна подго-
товка в ДП Музика, НБУ, с научен ръководител проф. Елисавета 
Вълчинова Чендова, д.н.

ВОКАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАТА НАУКА В ПОМОЩ НА МЕТОДИ-
ЧЕСКАТА РАБОТА С МУТИРАЩИ ГЛАСОВЕ

Doroteya Lyutskanova – self-study Ph.D. student in the Doctoral 
program Music at the NBU with Research Supervisor Prof. Elisaveta 
Valchinova-Chendova, D.Sc.

VOCAL-PEDAGOGICAL GUIDELINES ASSISTING THE METHODS OF 
WORKING WITH MUTATING VOICES
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11:15-11:30

Ива Георгиева – редовен докторант към БАН, Институт за 
изследване на изкуствата, с научен ръководител доц. д-р Ро-
сица Драганова

ИЗПИТНИТЕ ЛИСТОВЕ НА БОНЧО БОЧЕВ КАТО КЛЮЧ КЪМ НЕ-
ГОВИЯ ДИРИГЕНТСКИ МЕТОД

Iva Georgieva – full-time Ph.D. student at BAS, Institute for the Study 
of Arts, with Research Supervisor Assoc. Prof. Rositsa Draganova, Ph.D.

THE EXAMINATION QUESTIONNAIRES OF BONCHO BOCHEV AS A 
KEY TO HIS CONDUCTING METHOD

11:30-11:45

Светлина Терзиева-Ангелова – докторант на самостоятелна 
подготовка в ДП Музика, НБУ, с научен ръководител: проф. Ели-
савета Вълчинова-Чендова, д.н.

ИДЕЕН ПРОЕКТ НА МОДЕЛ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА 
МЛАДЕЖКИ СИМФОНИЧНИ ОРКЕСТРИ В БЪЛГАРИЯ

Svetlina Terzieva-Angelova – self-study Ph.D. student in the 
Doctoral program Music at the NBU with Research Supervisor Prof. 
Elisaveta Valchinova-Chendova, D.Sc. 

CONCEPTUAL DESIGN OF A MODEL FOR THE CREATION AND 
DEVELOPMENT OF YOUTH SYMPHONY ORCHESTRAS IN BULGARIA

11:45-12:00

Исмет Беджети (Косово) – докторант на самостоятелна 
подготовка в ДП Музика, НБУ, с научен ръководител проф. д-р 
Милена Шушулова-Павлова

МУЗИКАЛНИ ТВОРБИ ОТ КОСОВСКИ КОМПОЗИТОРИ ИЗПЪЛ-
НЕНИ В МУЗИКАЛНИТЕ ФЕСТИВАЛИ В КОСОВО ПРЕЗ 2018 г.

Ismet Bexheti (Kosovo) – self-study Ph.D. student in the Doctoral 
program Music at the NBU with Research Supervisor Prof. Milena 
Shushulova, Ph.D.

MUSICAL WORKS OF KOSOVO COMPOSERS PERFORMED IN THE 
MUSIC FESTIVALS IN KOSOVO IN 2018 
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12:00-12:15
Симеон Симеонов – докторант на самостоятелна подготовка 
в ДП Музика, НБУ, изпълнителска докторантура, с научен ръко-
водител проф. д-р Милена Шушулова

АНАЛИЗ НА ЦИТАТИТЕ И ПАРОДИИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ А. 
СЪЛИВАН В ПРОИЗВЕДЕНИЕТО „ПИРАТИТЕ ОТ ПЕНЗЕНС”, КОИ-
ТО ОКАЗВАТ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ДРАМАТУРГИЧЕСКИЯ СМИСЪЛ

Simeon Simeonov – self-study Ph.D. student in the Doctoral program 
Mu sic at the NBU with Research Supervisor Prof. Milena Shushulova, Ph.D.

ANALYSIS OF THE QUOTES AND PARODIES IN A. SULLIVAN’S LIGHT 
OPERA „THE PIRATES OF PENSANCE”, WHICH INFLUENCE THE 
DRAMATURGICAL MEANING

12:15-12:30
Мете Гьокче (Турция) – докторант на самостоятелна подго-
товка в ДП Музика, НБУ, с научни ръководители проф. д-р Адри-
ана Благоева и проф. д.н. Явор Конов

ХОРОВ ФЕСТИВАЛ „ЧАНАККАЛЕ“. НОВ МЕЖДУНАРОДЕН ХОРОВ 
ФЕСТИВАЛ „ЧАНАККАЛЕ“ 2019. ОЦЕНКА НА РАЗВИТИЕТО ОТ 
2011 ДО 2019

Mete Gökçe (Turkey) – self-study Ph.D. student in the Doctoral 
program Music at the NBU with Research Supervisors Prof. Adriana 
Blagoeva, Ph.D. and Prof. Yavor Konov, D.Sc.

ÇANAKKALE CHOIR FESTIVAL NEW INTERNATIONAL ÇANAKKALE 
CHOIRS FESTIVAL 2019 „DEVELOPMENT ASSESSMENT FROM 2011 
TO 2019”

12:30-12:45
Мария Арушанова (Русия, Гърция) – докторант на самостоя-
телна подготовка в ДП Музика, НБУ, с научен ръководител доц. 
д-р Георги Арнаудов

МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО ПО ПЪТЯ НА КОПРИНАТА (МУЗЫКАЛЬ-
НОЕ ИСКУССТВО ТРОПОЮ ВЕЛИКОГО ШЁЛКОВОГО ПУТИ)

Maria Arushanova (Russia, Greece) – self-study Ph.D. student in the 
Doctoral program Music at the NBU with Research Supervisor Assoc. 
Prof. Georgi Arnaudov, Ph.D.

MUSICAL ART BY THE ROUND OF THE GREAT SILK ROAD
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12:45-13:00

Дамян Парушев (Бразилия, България) – докторант на са-
мостоятелна подготовка в ДП Музика, НБУ, с научен ръководи-
тел доц. д-р Ермила Швайцер

НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ НА ХОЛИСТИЧНОТО ПРЕПОДАВАНЕ НА 
ФЛЕЙТА

Damyan Parushev (Brazil, Bulgaria) – self-study Ph.D. student in the 
Doctoral program Music at the NBU with Research Supervisor Assoc. 
Prof. Ermila Schwezer, Ph.D.

SOME SPECIFICS OF THE HOLISTIC APPROACH IN FLUTE TUITION

13:00-13:15

Павлета Семова – редовен докторант в ЮЗУ „Неофит Рил-
ски“ – Благоевград, с научен ръководител доц. д-р Желка Таба-
кова

РАННАТА ГЛАСОВА ПОДГОТОВКА КАТО БАЗА ЗА БЪДЕЩО ПРО-
ФЕСИОНАЛНО ВОКАЛНО РАЗВИТИЕ

Pavleta Semova – full-time Ph.D. student at the South-West Univer-
sity „Neofit Rilski”, Blagoevgrad with Research Supervisor Assoc. Prof. 
Jelka Tabakova, Ph.D.

EARLY VOCAL TRAINING AS А BASIS FOR FUTURE PROFESSIONAL 
VOCAL DEVELOPMENT

13:15-13:30

Владимир Вълчев – студент в магистърска програма Класичес-
ка музика в НБУ

НЯКОИ НАБЛЮДЕНИЯ ДНЕС ЗА НАЙ-РАННИЯ ЕТАП НА ОБУЧЕ-
НИЕТО ПО ПИАНО ЗА ДЕЦА 

Vladimir Valchev – student in the Master‘s program in Classical Music 
at NBU

MODERN OBSERVATIONS OF THE EARLIEST STAGE OF PIANO 
TRAINING FOR CHILDREN 

***   ***
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IIІ МЛАД НАУЧЕН ФОРУМ 
ЗА ТЕАТЪР, КИНО, СЦЕНА  
И ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА 

9 юни 2019 (неделя); начало 14:00 часа
зала 512, V етаж, І корпус на Нов български университет
Водещ: проф. Виолета Дечева, д.н.

14:10-14:30
проф. Виолета Дечева, д.н. – преподавател в департамент 
Теа тър на Нов български университет

АКТЬОРЪТ, ДВИЖЕНИЕТО, ПРОСТРАНСТВОТО В ТЕАТРАЛНАТА 
КОНЦЕПЦИЯ НА БАУХАУС

Prof. Violeta Detcheva, D.Sc. – lecturer at the Department of Theater 
of the New Bulgarian University

THE ACTOR, THE MOVEMENT, THE SPACE IN THE THEATRE CON-
CEPT OF BAUHAUS

14:30-14:50
доц. Петя Александрова, д.н. – преподавател в департамент 
Масови комуникации на Нов български университет

НОВИТЕ РЕЖИСЬОРИ ОТ ПОСЛЕДНОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ В БЪЛ-
ГАРСКОТО КЪСОМЕТРАЖНО ИГРАЛНО КИНО

Assoc. Prof. Petia Alexandrova, D.Sc. – lecturer at the Department 
of Mass Communications of the New Bulgarian University

THE NEW DIRECTORS IN THE BULGARIAN SHORT SHORT FILM OF 
THE LAST DECADE

14:50-15:10
доц. Снежина Петрова – преподавател в департамент Театър 
на Нов български университет

ФОРМИ НА ИНТЕРАКТИВНОСТ В ТЕАТРАЛЕН ПРОЕКТ „МЕДЕЯ“
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Assoc. Prof. Snezhina Petrova – lecturer at the Department of Thea-
ter of the New Bulgarian University

FORMS OF INTERACTION IN THE PROJECT MEDEA

15:10-15:30
гл. ас. д-р Антоанета Петрова – преподавател в департа-
мент Театър на Нов български университет

ТРАНСФОРМАЦИЯ НА АКТЬОРСКИЯ „АЗ“ В ПЕРСОНАЖ: СЕМИ-
ОТИЧНА ПЕРСПЕКТИВА

Senior Assist. Antoaneta Petrova, Ph.D. – lecturer at the Department 
of Theater of the New Bulgarian University

TRANSFORMATION OF THE ACTORS’ SELF INTO A CHARACTER: 
SEMIOTIC PERSPECTIVE

15:30-15:50
Десислава Шпатова – докторант на самостоятелна подго-
товка в ДП Театър на Нов български университет, с научен ръ-
ководител: доц. Петя Александрова, д.н.

МЕМОАРИТЕ НА ИНГМАР БЕРГМАН – ДРУГОТО ЛИЦЕ НА ГЕНИЯ
Desislava Shpatova – self-study Ph.D. student in the Doctoral pro-
gram Theater at the NBU with Research Supervisor Assoc. Prof. Petya 
Alexandrova, D.Sc.

THE MEMOIRS OF INGMAR BERGMAN – THE OTHER FACE OF THE 
GENIUS

15:50-16:10
Eлена Панайотова – докторант на самостоятелна подготов-
ка, департамент Театър, с научни ръководители: доц. д-р Ясен 
Захариев и проф. Камелия Николова, д.н.

ТЕАТРАЛНИ ПРАКТИКИ И ИГРОВИ МОДЕЛИ ПРИ РАБОТА С ДЕЦА 
И МЛАДЕЖИ В МУЛTИКУЛТУРНИ ОБЩНОСТИ

Elena Panayotova – self-study Ph.D. student in the Doctoral program 
Theater at the NBU with Research Supervisors Assoc. Prof. Yasen Za-
hariev, Ph.D., and Prof. Kamelia Nikolova, D.Sc.

THEATRICAL PRACTICES AND PLAY MODELS FOR WORKING WITH 
CHILDREN AND YOUTH IN MULTICULTURAL COMMUNITIES
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16:10-16:30

Александър Томов – докторант на самостоятелна подготов-
ка в ДП Кинознание, киноизкуство и телевизия, с научен ръково-
дител доц. Петя Александрова, д.н.

ЗАЩО ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ В КИНОТО СА НЕОБХОДИМИ УПРАЖ-
НЕНИЕ С ВЪОБРАЖАЕМИ ПРЕДМЕТИ

Aleksandar Tomov – self-study Ph.D. student in the Doctoral program 
of Cinematography, Cinema and Television with Research Supervisor 
Assoc. Prof. Petya Alexandrova, D.Sc. 

WHY DOES A FILM ACTOR NEED EXERCISES WITH IMAGINARY 
OBJECTS?

ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
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