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Драги читателю,

Пред теб е поредният – петнадесети – том на Сборника с мате-
риали от ежегодната Конференция с международно участие „Млад 
научен форум за музика и танц“ на департамент „Музика“ на Нов 
български университет, проведена за първи път през 2006 годи-
на. Създадена по идея на почетния професор на НБУ – проф. д.н. 
Димитър Христов (композитор, педагог, общественик, 1933-2017), 
тя наистина се оказа, доказа и утвърди като прекрасен форум на 
млади докторанти от специалностите музика и танц (практици и 
теоретици) не само от НБУ, но и от голям брой други наши и чуж-
ди университети, академии и културални институции. По неин об-
разец се появиха и други подобни конференции в България, което 
също е прекрасен резултат.

Може би знаеш от предишни броеве на Сборника, че през 
2017 към нас от департамент „Музика“ се присъединиха колеги и от 
други департаменти на НБУ (театрално, визуално и други изкуства 
и науки за тях). Така че през 2020 година конференцията премина 
като IV Научен форум за изкуства, в който се срещнаха, чуха и об-
мениха мнения 28 докторанти, постдокторанти и преподаватели от 
впечатляващ списък страни: Австрия, Бразилия, България, Босна 
и Херцеговина, Италия, Китай, Косово, Сърбия, Турция – от Нов 
български университет, Национална музикална академия „Проф. 
Панчо Владигеров“, Софийски университет „Св. Климент Охрид-
ски“, Институт за изследване на изкуствата при БАН и от съответ-
ните чуждестранни академични и университетски организации и 
колегиуми. След подбор (съгласно изискванията на списанието и 
двойно анонимно рецензиране от експертни специалисти), в Сбор-
ника разполагаш с 23 от докладите.

Приятно и ползотворно четене!

Проф. д.н. Явор Конов,
Главен редактор
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ЦИКЪЛЪТ „ТЕМБРОВИ ФАНТАЗИИ“  
НА СИМО ЛАЗАРОВ

РОСИЦА БЕЧЕВА1

SIMO LAZAROV`S CYCLE „TIMBRE FANTASIES“

ROSITSA BECHEVA2

Резюме: Във фокуса на изследователското внимание в насто-
ящия доклад е цикълът „Темброви фантазии“ на Симо Лаза-
ров – в контекста на музикално-пространствената компози-
ция. Направен е опит за извеждане проблемите на електрон-
ното звукоизвличане, тембралността, музикалното прос-
транство – като елемент от композицията, възприятието, 
изпълнението, интерпретационно-аналитичните подходи по 

1 Доц. д-р Росица Бечева, преподавател в департамент „Музика“ на Нов 
български университет, София (е-mail: rbecheva@nbu.bg)

2 Assoc. Prof. Rositsa Becheva, Ph.D., Department of Music, New Bulgarian Uni-
versity, Sofia (e-mail: rbecheva@nbu.bg)

XV МЛАД НАУЧЕН ФОРУМ  
ЗА МУЗИКА И ТАНЦ

Панел  
„ПОСТДОКТОРАНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ“

1 
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1. РОСИЦА БЕЧЕВА

отношение на разглежданата музика, формално-структурни-
те и стилистични особености.
Ключови думи: електронно звукоизвличане, тембър, музи-
кално пространство, пространствена музикална компози-
ция, електроакустична музика.

Abstract: The cycle „Timbral Fantasies“ by Simo Lazarov is at 
the centre of research in the context of musical-spatial composi-
tion. An attempt has been made to derive the problems of elec-
tronic sound, timbre, musical space as an element of composition, 
perception, performance, interpretive and analytical approaches 
to the music, formal-structural and stylistic features.
Keywords: sound processing, timbre, musical space, spatial music 
composition, electroacoustic music.

Симо Лазаров, чието име се е превърнало в емблема на елек-
тронната и компютърната музика в България, създава през годи-
ните респектиращо по обем композиторско творчество, отличава-
що се не само със своето жанрово многообразие, но и със стреме-
жа на композитора към нови артистични форми на изразяване. 
Творческите експерименти през последните повече от 40 години 
са свързани с областта на електронния звук и електронното звуко-
извличане, съвременните форми на пърформанс и медийни изку-
ства, пространствената композиция.

Обект на анализ в настоящото изложение е цикълът „Тембро-
ви фантазии“ – композиран в периода 2010-2020 г. Хронологията в 
създаването на отделните му части е следната:

1. Темброви фантазии № 1 (2010) – в два варианта на реализа-
ция:

а) мултимедиен вариант;
б) за глас и електроника;
2. Темброви фантазии № 2 (2014) – за кавал, електроника, 

D-jing;
3. Темброви фантазии № 3 (2017) – за два женски гласа (опер-
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ЦИКЪЛЪТ „ТЕМБРОВИ ФАНТАЗИИ“ НА СИМО ЛАЗАРОВ

ни), електроника и мултимедия;
4. Темброви фантазии № 4 (2018) – за флейта, туба и електро-

ника;
5. Темброви фантазии № 5 (2020) Perpetuum for clarinet – за 

кларинет (in B), пиано, теремин, електроника и темброво прос-
транство.

Общият поглед към вътрешната структурно-функционал-
на логика на цикъла показва, от една страна, разнообразието на 
художествените решения при реализацията, а от друга – трайно-
то присъствие на идеите за „темброво пространство“, авторовите 
идеи за „музикалното пространство“ (с неговите структуриращи 
функции) като елемент от композицията, възприятието, изпълне-
нието. В тази връзка ще бъдат изведени и специфичните техноло-
гични особености при реализацията на отделните части на цикъла 
и изпълнението, спецификите на електроакустичния пърформанс 
и импровизацията.

Аналитичният ракурс към явленията в областта на простран-
ствената композиция и електроакустичната музика насочва към 
използваните композиционни техники, начините за пространстве-
но пресъздаване на музикалната образност, новите перспективи на 
музикалната изразност, интерпретацията на звуковите структури.

От гледна точка на терминологичната база и използваните 
критерии, ще се спрем на отделни теоретични разработки, комен-
тиращи въпросите. Поради ограничения обем, настоящата статия 
не претендира за всеобхватност (и не си поставя за цел пълното 
изясняване на терминологичната база).

В своето изследване „Space in Electroacoustic Music: Composition, 
Performance and Perception of Musical Space“ Франк Хенриксен на-
сочва вниманието върху „пространството като елемент от струк-
турата на композицията“, „пространството като комуникация“ 
[Henriksen, 2002]. Авторът пояснява, че: „пространството е същес-
твен елемент на изразяване и общуване в електроакустичната му-
зика. Това показва, че музикалното пространство (musical space) е 
комплексен термин, който се отнася до различни аспекти на компо-
зицията, изпълнението и възприемането.“ [ibidem, стр. 13, 15] „Им-
плементирането на пространството в музикалната композиция – 
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пространственият аранжимент на звуковия материал в реални и 
виртуални пространства – е проявление на пространството като 
първичен елемент на изразяване и общуване в музиката.“3 „Прос-
транствените съображения в композиционния процес – изборът 
и подредбата на звуковия материал по отношение на простран-
ствените характеристики – са основополагащи за създаването на 
творбата. Размерът и оформлението на виртуалните пространства, 
използването на разстояние и движение, естеството на простран-
ствените взаимовръзки в звуковия материал са мощни и гъвкави 
инструменти за музикално изразяване. Реализирането на сполуч-
лива пространствена композиция следователно не е възможно, без 
да се вземе предвид как спектроморфологичните и асоциативни 
качества на звуковия материал влияят върху възприемането на му-
зикалното пространство като цяло.“ [ibidem, стр. 16]

В своето изследване на тема: „The Composition & Performance of 
Spatial Music“, Енда Бейтс (Enda Bates) споделя следното: „Използ-
ването на пространството като музикален параметър е сложен 
въпрос, който включва брой различни, но взаимно свързани фак-
тори. Техническите средства за изпълнение, звуковият материал и 
цялостната музикална естетика трябва да работят в тандем, за да 
създадат пространствено впечатление у слушателя, което по ня-
какъв начин е музикално значимо. Пърформансите на простран-
ствена музика обикновено включват публика ситуирана в „ревер-

3 Хенриксен пояснява също, че: Harley (1994) дава изчерпателен преглед 
на значението и историята на концепцията за пространство в музиката и 
свързаните й области.

 Терминът „сomposed space“ е въведен от Smalley (1991) – произхожда от 
понятието espace interne, въведено от Chion (1988), отнасящо се до вът-
решната организация на композиционните елементи в творбата, записа-
ни върху фиксирана среда (fixed medium).

 Относно смисъла и значението на термините: space, musical space, Хенрик-
сен пише, че: „термините „пространство“ и „музикално пространство“ 
често се използват в музикално-теоретичните дискурси, като общи поня-
тия за пространство. Въпреки това, терминът space се използва като ком-
плексен термин в контекста на електроакустичната музика, където е при-
лаган за различни елементи (обекти, единици), които в повечето случаи 
се разглеждат поотделно, но в действителност са „преплетени“ и не могат 
да бъдат класифицирани поотделно.“ [Henriksen 2002, стр. 17]
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бериращо“ акустично пространство. Пространствените стратегии, 
които са ефективни в даден контекст, може да не се възприемат 
правилно при смяна на мястото за представяне.“ [Bates 2009, стр. 3]

В статията си „Spatial Composition Techniques and Sound Spa-
tialisation Technologies“ Marije A. J. Baalman прави обзор на основ-
ните композиционни техники и аудиотехнологии, използвани при 
пространствените композиции [Baalman 2010, стр. 209]. Според 
Балман, общите композиционни техники обхващат следното: съз-
даване на траектории (тези траектории „въвеждат“ в движението 
на звуците в композицията – и това движение трябва да има оп-
ределено значение); използване на местоположението (локацията) 
като сериен параметър (напр. Щокхаузен) – което също е свързано 
с движението на звуците; дифузия или разпределение на звуковата 
енергия; симулация на акустика, добавяне на реверберация и ехо 
и др. Пространствените техники обикновено си взаимодействат с 
други елементи от композицията (напр. звуковия материал, проце-
сите на синтез и мелодията) – „в обсега“ на музиката или външни 
за музиката, когато други медии участват в реализацията на ком-
позицията.“ [ibidem, стр. 210]

Заглавието на цикъла на Симо Лазаров „Темброви фантазии“ 
насочва асоциативните представи и идеите. Отделните части – раз-
лични като характер и стилистика пиеси, са „вплетени“ чрез разно-
образни композиционни похвати в художествено единство.

„Темброви фантазии № 1“ (2010), в своя първи мултимедиен 
вариант – електронна музика на Симо Лазаров, изпълнена със син-
тезатор NORD lead 3, съчетана с ви арт изкуството на Миглена Ива-
нова, ни въвежда в типичната атмосфера на електронната музика. 
Звуковата картина, при създаването на която са използвани тем-
бровите възможности на синтезатор NORD lead 3, създава усещане 
за вибриращо звуково пространство, в което се редуват контраст-
ни дялове – експресия с приказна звучност. Многоплановостта в 
изграждането е търсена по отношение на различните простран-
ствени планове в композицията, в търсенето на извънмузикални 
въздействия чрез съчетанието с мултимедия.

Концертната реализация на втория вариант на „Темброви 
фантазии № 1“ – за глас и електроника, е с участието на оперната 
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певица Росица Панайотова (глас), Симо Лазаров (електроника, зву-
кова режисура). Концертът е осъществен в зала „Филип Кутев“ на 
Съюза на българските композитори (СБК) в София, в съчетание с 
изложба малка пластика на доц. Валентин Савчев (преподавател в 
департамент „Изящни изкуства“, НБУ).

Концертната реализация на „Темброви фантазии № 2“ (2014) – 
за кавал, електроника, D-jing, е с участието на изпълнителите 
Страхил Велчев (аналогови синтезатори), Радослав Минев (синте-
затор), Тодор Дойнов (кавал), Симо Лазаров (звуков режисьор).

В текст на проф. Димитър Христов, във връзка с прегле-
да Нова българска музика – поместен в списание „Музика, вчера, 
днес“, брой 1 от 2015 г., по отношение „Темброви фантазии № 2“ на 
Симо Лазаров четем следното:

„Темброви фантазии 2“ за електронни инструменти и глас. 
Електронна музика от най-високо качество с вплетен в нея акус-
тичен тембър на кавал. Кавалът влиза в общата електронна звуч-
ност, без да се отделя като изтъкващо солиращ. В пиесата е обя-
вена и певица, но поради заболяване авторът показа пиесата без 
нейно участие. Нямаме чувството, че това отсъствие накърнява 
впечатлението, но ясно е, че присъствието на женския глас би уси-
лило осезателно внушението. След трансцендентални звучности 
пиесата се преобрази във вихрен народен танц с всички звукови 
характеристики на народен изпълнителски състав, включител-
но и с игрите на тъпана и пръчката му. Изпълнителите Страхил 
Велчев – аналогови синтезатори, Радослав Минев – синтезатор и 
Тодор Дойнов – кавал, и самият автор като звуков режисьор бяха 
убедителни, владеещи техниката на електрониката, имаха сво-
бода и сигурност, развихриха се като артисти“.

Премиерното изпълнение на „Темброви фантазии № 3“ 
(2017) – за два женски гласа (оперни), електроника и мултимедия, е 
в залата на Националното музикално училище „Любомир Пипков“ 
в София, а изпълнителският състав е следният: Сребрина Минева 
(глас), Камена Балканска (глас и пиано), Росица Бечева (синезатори 
и електроника), Симо Лазаров (мултимедия, звукова режисура).

В „Темброви фантазии № 3“ се наблюдава характерна за твор-
чеството на Симо Лазаров тенденция – идеята за синтез на изкус-
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тва. Мултимедията като елемент с извънмузикално въздействие се 
явява съществена част от авторовия замисъл, от психологическо-
то възприятие при пърформанса на живо. Хармоничният език на 
композитора включва употребата на многозвучни акорди в син-
тезаторни тембри, създаващи усещане за пространство, бляскава, 
мистериозна звучност. В хода на музикалното изграждане изход-
ната акордова последователност се разгръща в различни регистри, 
„обраства“ във вертикал с дисонантни съчетания, при което ха-
рактерът на хармоническото звучене варира от бляскава звучност, 
през напрежение, изострена чувствителност – създаваща усещане 
за алеаторно звучене, към прозрачна динамика, загатваща усещане 
за съзерцателност и размисъл. Тембровото нюансиране на факту-
рата включва употребата на звукови текстури, разнообразни елек-
тронни тембри, звукови ефекти, употребата на акустични и елек-
тронни тембри в съчетание. В изграждането на вокалните партии 
е въплътена идеята за моделна структура. Въпреки че моделите са 
посочени (изписани) в партитурния запис, композиционната стра-
тегия включва импровизаторска свобода по отношение на изпъл-
нителската интерпретация, предоставяйки възможността на му-
зикантите да разгърнат своето въображение, съобразно стилисти-
ката на изпълняваната музика. В ролята на звуков режисьор, ком-
позиторът в реално време осъществява регулацията на различните 
параметри, участващи в изграждането на цялостното звучене.

Произведението „Темброви фантазии № 4“ – за флейта, туба 
и електроника е включено в програмата на Форум „Нова българска 
музика 2018“, но поради заболяване на единия от изпълнителите 
премиерното изпълнение е на 4 октомври 2019 г. в зала „Филип Ку-
тев“ на СБК. Изпълнителският състав е следния: Росица Бояджи-
ева (флейта), Николай Темнисков (туба), Росица Бечева (електрони-
ка), Симо Лазаров (в ролята на звуков режисьор).

Това произведение, посветено на дуета Бояджиева-Темнисков, 
носи идеята за звуков пейзаж, базиран върху контрастни пласто-
ве, в основата на изграждането на който са използвани тембро-
вите възможности на акустичния инструментариум – флейта и 
туба, в съчетание с електронна звучност. В хода на музикалното 
изграждане акустичните инструменти са електронно модулирани, 
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към някои тематични елементи се прилага циклично повторение 
(по кръг), ритмическите формули се наслагват в пространствена-
та звучност, което от друга страна създава предпоставки за тран-
сформация на експресивна в медитативна звучност. В тази връзка 
се наблюдава проявата на формообразуващи принципи като пов-
торност, контраст, вариантност. Структурирането на музикалния 
материал в „Темброви фантазии № 4“ включва идеята за елек-
тронно модулиране на акустичните инструменти флейта и туба с 
помощта на ефектпроцесор, което, от друга страна, е свързано с 
възможностите, които електронното звукоизвличане предоставя 
за допълнително звуково оцветяване (добавяне на ефекти към из-
пълнението – закъснение, реверберация, хармония и др.), за про-
мяна на спектралните характеристики на електронния звук и елек-
тронната звучност в рамките на звуковия континуум, а оттам – за 
трансформацията на енергията и внушението, за развитието на 
музикалната образност.

„Темброви фантазии № 5“ (2020) – за кларинет (in B), пиано, 
теремин, електроника и темброво пространство.

Предпремиерата на произведението, в неговия първи вариант 
е на 26.11.2019 г. в пространство „Музейко“ в София – в рамките 
на Международния форум-фестивал „Вселената на компютърната 
музика 2019“. Изпълнителският състав е следния: Росен Идеалов 
(clarinet in B), Симо Лазаров (Moog theremin), Росица Бечева (Voice 
live processor). Премиерното изпълнение на произведението е на 
16.10.2020 г., на прегледа „Нова българска музика“, в изпълнител-
ски състав: Росен Идеалов (clarinet in B), Николай Викев (piano), Ро-
сица Бечева (Voice live processor), Симо Лазаров (Moog theremin).

В разговор, проведен от автора на доклада на 6.10.2020 г. в зала 
№ 511 на НБУ (корпус 1), по отношение замисъла на „Темброви фан-
тазии № 5“, композиторът споделя:

„В петата част от цикъла „се обръщам“ към тембровото прос-
транство на залата на СБК – с нейните акустични особености. Про-
изведението „Темброви фантазии № 5“ с подзаглавие Perpetuum for 
clarinet, е посветено на уникалния кларинетист Росен Идеалов. В 
композицията участва нова версия на електронния инструмент 
със 100-годишна история Теремин. Движението на кларинетиста в 

1. РОСИЦА БЕЧЕВА



19

пространството на залата предполага различни темброви нюанси, 
обработени с процесора Voice Live, създаващ специфична звукова 
атмосфера. Моделите са създадени на импровизационна основа. 
Легендата на указанията за изпълнението на теремина е условна.“

Ансамбловото мислене на композитора в тази камерна творба 
е свързано с идеята за хибридна звучност – съчетаването на тем-
бри на акустични и електронни инструменти. Началното темпо-
во обозначение Alegretto на първи дял А, в размер 4/4, алеаторни-
ят модел в шестнадесетини, стоящ в основата на изграждането на 
виртуозната партия на кларинетиста (включва употребата на ин-
тервали като чиста кварта, голяма секста, чиста квинта, септима, 
голяма нона – във възходяща и низходяща посока, поредицата от 
увеличена кварта и две чисти кварти – в низходяща посока), в се-
мантично отношение ни отвеждат към идеята за „играещия човек“, 
създават асоциация за импровизационна свобода при изгражда-
нето и структурирането на звуковата тъкан. Виртуозната партия 
на кларинетиста е вплетена в общата звукова картина, а диалогът 
с пианото и теремина затвърждава представата за интерактив-
но взаимодействие, за напластяването на различни темпорални 
пластове. Вторият дял (В, в размер 3/8, dolce mocerato) – в жанра 
на валс, носи усещането за контрастно съпоставяне, представата 
за нова звучност. Модел 4 (в размер 4/4), в партията на кларине-
та, в интонационно отношение въвежда нов тематичен материал 
и подготвя появата на третия дял. Третият дял С (в размер 4/4, с 
темпово обозначение Alegretto) възвръща представата за динами-
ката в развитието (вж. Приложение – Нотни примери). Простран-
ствено-структурният подход на Симо Лазаров включва идеята за 
преживян разказ, за хепънинг, за свобода при интерпретацията. В 
тази електоакустична творба композиторът създава звук метафо-
ра, базиран върху акустични и електронни източници: употребата 
на Moog theremin (в ролята на пространствен инструмент), разши-
рени техники на звукоизвличане при звуковото третиране на акус-
тичното пиано (което е в ролята на пространствен инструмент и 
има съществена роля едновременно с кларинета), употребата на 
микрофон и ефектпроцесор, чрез който се осъществява модули-
рането на звука на акустичните инструменти – кларинет и пиано, 
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вследствие на което се постигат ново темброво оцветяване, поли-
ритмични музикални наслатвания, трансформация на звуковото 
пространство в пиесата, промяна на фактурния рисунък. Компо-
зиционен подход, използван от Симо Лазаров за изграждане на 
сонорното пространство в „Темброви фантазии № 5“ по време на 
живото изпълнение (наблюдаван и при концертната реализация 
на „Темброви фантазии № 4“), е запис на фрагмент от изпълнява-
ната в реално време музика, по отношение на който се прилага ци-
клично повторение, вариране (в реално време), в резултат на което 
се получава усещане за наслагване на различни звукови текстури, 
различни темпорални пластове, на звукови плоскости с различна 
плътност.

Пърформансът на живо се осъществява с помощта на озвучи-
телна и мониторна система за звук. Знае се, че пространственото 
впечатление е едно от основните качества на звуковата картина. 
Звуковата картина е отражения на комплексния звуков обект. Из-
пълнителят и слушателят чуват звуковата картина с естествените 
звукови ефекти на заобикалящата звукова среда. Идеята за прос-
транствено разпределение на звука на Симо Лазаров при изпълне-
нието на живо включва интегрирането на инструментите в прос-
транството на залата. В тази връзка, единият от инструментите – 
солиращият кларинет, е позициониран различно (първоначално 
неговото изпълнение звучи от различни места на залата – сред 
публиката, след което се разполага на сцената), което осигурява, от 
една страна, променящо се разстояние между звуковия източник 
и слушателите, а, от друга – динамичното движение на звуците в 
пространството, промяна в акустичното възприятие. Интерактив-
ните елементи при изпълнението на живо спомагат за поддържа-
не вниманието и интереса на слушателите. (Условие за успешната 
сценична реализация на музиката е необходимостта от прецизен 
слухов контрол от страна на изпълнителите.)

В контекста на предходното творчество на композитора, ци-
кълът „Темброви фантазии“ се явява като естествено продължение 
на авторовите идеи и търсения в областта на пространствената 
композиция, но с основание може да се твърди, че в цикъла идеята 
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е изведена на ново качествено ниво. В контекста на темата на докла-
да, на технологично равнище тази идея се проектира в сферата на 
тембъра, мелодиката, метроритъма, хармонията, формално-струк-
турните особености на представяната музика. Включването на 
електроника допълнително добавя значения към взаимосвърза-
ността на отделните елементи в композицията. В цикъла „Тембро-
ви фантазии“, по отношение третирането на звука и драматурги-
ята на музикалното изграждане, се наблюдават два ясно изразени 
подхода: от една страна, третирането на звука като средство с ясно 
изразена конструкция, а, от друга – третирането на звука като аб-
стракция, което е свързано с идеята за освободеност на асоциатив-
ните представи при изказа, свобода при изграждането на формата.

„Извеждането на проблема за работата със звука като универ-
сален модел, чрез който се осмисля преди всичко неговата първич-
на и съграждаща чрез реторичните изразности функция, е въпрос 
фундаментален за музиката на ХХ и ХХI век.“ [Вълчинова-Чендова 
2019, стр. 8]

Пренасяйки темата на доклада в контекста на световната ком-
позиторска практика, новаторските композиционни техники, из-
ползвани от Симо Лазаров при реализацията на цикъла „Темброви 
фантазии“, са най-близо до композиционните търсения, които на-
следяват идеите на авангардните композитори електроници като 
Варез, Щокхаузен (с неговите пространствени търсения), но са из-
ведени в нов композиционен контекст.

Цикълът „Темброви фантазии“ има своите успешни премиер-
ни представяния на форум „Нова българска музика“. (В тази връз-
ка следва бъде отбелязан фактът, че възторженото посрещане от 
страна на публиката при премиерното изпълнение на „Темброви 
фантазии № 5“ беше свързано и с извикване на изпълнителите на 
бис.)

Цикълът „Темброви фантазии“ е ценна част от музикалното 
ни културно наследство. В него намират отражение основни насо-
ки за творчеството на Симо Лазаров – идеите за иновация и обно-
вление на музикалния език.

ЦИКЪЛЪТ „ТЕМБРОВИ ФАНТАЗИИ“ НА СИМО ЛАЗАРОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ. Нотни примери
Изображение № 1. Титулна страница на партитура „Темброви 
фантазии № 5“ [Title page of the score „Timbre fantasies № 5“]
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Нотен пример № 1. Фрагмент от графично-нотната партитура  
на „Темброви фантазии № 5“ [Sheet music example № 1, Fragment 

from the graphic-musical score of „Timbre fantasies № 5“]
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Нотен пример № 2. Фрагмент от графично-нотната партитура  
на „Темброви фантазии № 5“ [Sheet music example № 2, Fragment 

from the graphic-musical score of „Timbre fantasies № 5“]
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МЕЖДУНАРОДНИЯТ ФОЛКЛОРЕН 
КОНКУРС „ПАУТАЛИЯ“ – ГР. КЮСТЕНДИЛ: 
СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

МАРГАРИТА КРЪСТЕВА-СТОЙЧЕВСКА1

THE INTERNATIONAL FOLKLORE COMPETITION 
„PAUTALIA“ – KYUSTENDIL: ESTABLISHMENT AND 

DEVELOPMENT OVER THE YEARS

MARGARITA KRUSTEVA-STOICHEVSKA2

Резюме: Международният фолклорен конкурс „Пауталия“ – 
гр. Кюстендил е създаден през 2007. Той се провежда ежегод-
но в края на месец юни или началото на юли и се организира 
от читалище „Братство 1869“ – гр. Кюстендил. Целта на този 
доклад е да посочи предпоставките, довели до възникване-
то на форума, както и неговото развитие в периода от съз-
даването му до 2016. Проследяват се промените в регламента 
през годините на неговото провеждане. Прави се анализ на 
участниците в категорията „танцов фолклор“ и на предста-
вения от тях репертоар във всяко едно от изданията. Накрая 
е направен анализ и обобщение на цялостното развитие на 
конкурса през тези години. Като принос на текста може да се 
изтъкне, че за първи път се прави подобен обстоен преглед 
с анализ на участващите в международния фолклорен кон-
курс, като се извеждат положителните и слабите страни, и 
перспективите на изданието като цяло. 

1 Маргарита Кръстева-Стойчевска е главен асистент д-р в Нов български 
университет, департамент „Музика“ (e-mail mkrusteva@nbu.bg)

2 Senior Assist. Margarita Krusteva-Stoichevska, Ph.D., New Bulga rian Univer-
sity, Department Music (e-mail mkrusteva@nbu.bg)

2 
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Ключови думи: конкурс, Кюстендил, фолклор, танци.

Abstract: The international folklore competition „Pautalia“ – Ky-
ustendil was established in 2007. It is held annually in late June or 
early July; it is organized by Chitalishte „Bratstvo 1869“ – Kyus-
tendil. The purpose of this report is to indicate the preconditions 
that led to the emergence of the forum, as well as to trace its devel-
opment in the period from its establishment to 2016. The changes 
in the regulations during the years of its implementation are being 
followed. An analysis of the participants and the repertoire pre-
sented by them in each of the editions has been made. Finally, an 
analysis and summary of the overall development of the competi-
tion over the years has been made. As a contribution to the text, it 
can be pointed out that such a thorough review has been made for 
the first time; it includes an analysis of the participants in the in-
ternational folklore competition, showing the strengths and weak-
nesses and prospects of the edition as a whole.
Keywords: competition, Kustendil, folklore, dance.

Международният фолклорен конкурс „Пауталия“ – гр. Кюс-
тендил възниква през 2007. Той се организира от Народно читали-
ще „Братство 1869“ – гр. Кюстендил и се осъществява с подкрепата 
на Кмета на града – г-н Петър Паунов. Инициатор за създаването 
му е директорът на читалището г-н Иван Андонов, който включ-
ва екип от млади и талантливи сътрудници и много доброволци за 
осъществяване на начинанието. Всички данни в този материал са 
личен архив на автора, който е дългогодишен участник в жури на 
конкурса и има изследователски интерес към темата.

Предпоставки за възникване на конкурса
Възникването на всеки един форум има своите дълбоки коре-

ни в общността, която го създава. Той е плод на идеята и виждани-
ята на една определена група от хора, които можем да определим 
като съмишленици, като общност, която работи за постигането на 
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определени цели и задачи.
Кюстендил е град с хилядолетна история и културни тради-

ции. Град, който ревниво пази своите корени и целенасочено се 
стреми да предаде своето културно минало на бъдните поколения. 
В града се провеждат редица културни мероприятия. Доказател-
ство за това е богатият културен календар на община Кюстендил.

Мястото, на което се провежда конкурсът също не е избрано 
случайно – Арката3, съхранена част от съществуващия в мина-
лото театрален комплекс с библиотека и читалище, изключително 
важ на за гражданите на града. Комплексът е съборен по времето 
на социализма под претекст, че на това място ще бъде изграден съ-
временен Младежки дом. Тази идея така и не се реализира. Към Ар-
ката е изградена сцена, която провокира редица културни изяви. 

За избора на име
Пауталия е едно от древните имена на Кюстендил. Име, което 

синтезира в себе си история, традиция, древност, вечност, връзка 
между поколенията. Тази многпластовост и многозначност е от-
говорила най-добре на идеята на организаторите, търсейки как да 
нарекат фестивала – да си послужат с име, което само по себе си 
говори, само по себе си е синоним на целите и задачите, които те си 
поставят, а именно да издирват, съхраняват и популяризират бъл-
гарското и небългарското фолклорно изкуство. Така както е древ-
но името на конкурса, така да пребъде и той през десетилетията.

3 Първото читалище в Кюстендил е създадено на 01.07.1869, под името Бъл-
гарско читалище и се помещава в сградата на старото училище „Кирил и 
Методий“. Читалището е било театрален комплекс с библиотека, строен 
с дарения от всички кюстендилци. То бива преименувано на „Братство 
1869“. В него са се провеждали много беседи на различни теми, театрални 
трупи са изнасяли своите представления на сцената му. На по-късен етап 
управляващите решават да съборят рушащата се сграда, поради липса на 
финанси за нейното реставриране. След многократни опити да се събори 
източната стена – тя остава. Сега тя е емблема на града и е известна под 
името „Арка“. Днес зад арката има сцена и красива градинка с пейки, къ-
дето се провеждат редица културни събития. [Старото читалище „Арка-
та“, Кюстендил.] http://digital-culture.eu/bg/material-assets/kyustendil/347-
the-old-community-center-the-arc-kyustendil-bg

2. МАРГАРИТА КРЪСТЕВА-СТОЙЧЕВСКА
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За състезателния характер
Международният фолклорен конкурс „Пауталия“ е създаден 

с конкурсен характер, което е заложено и в абревиатурата на фес-
тивала. Той включва категориите народни танци, народно пеене, 
народни инструменти, словесен и обреден фолклор, авторска песен 
на фолклорна основа. Всички участници се оценяват от жури.

Цел, задачи и регламент на конкурса4

Целта на конкурсът е: да даде поле за изява на фолклорни със-
тави и изпълнители от различни държави, които да покажат богат-
ството на своя фолклор; да съхрани и популяризира българското 
народно творчество като покаже неговото достойно място сред 
другите народи.

Регламентът е определен: в рамките на 3 дни се провежда ця-
лата конкурсна програма. Всички участници се оценяват от жури, 
което присъжда първа, втора и трета награди във всяка от катего-
риите. Конкурсът се провежда в 4 раздела с подкатегории: Народ-
ни танци; Народни песни: солови (индивидуални) изпълнители и 
фолклорни формации; Авторска песен; Инструменталисти: соло-
ви (индивидуални) изпълнители и фолклорни формации.

В категорията индивидуални изпълнители по народно пеене от 
14 до 17 годишна възраст се присъждат 3 едногодишни стипендии 
в размер на 135 лв. месечно, осигурени по Програма на мерките за 
закрила на деца с изявени дарби на Министерството на културата.5

Представеният тук регламент е от последните 3 издания на 
конкурса. Преди това се извършват няколко поредни промени, 
отнасящи се до възрастовото разпределение на индивидуалните 
участници при народното пеене и народните инструменти.

Жури: в състава на журито през годините членове са Петър 
Льондев, Георги Петков, Олга Борисова, Маргарита Кръстева, 
Иван Андонов, Людмила Стоянова, Василка Доцева, Светла Цвет-
кова, Слава Соколова, Адела Харалампиева, Нелка Петкова, Цвете-
лина Вельовска, Димитър Неделчев, Петър Цветков, Евгений Вуч-

4  [Петнадесети Международен фолклорен конкурс „Пауталия“.]
5  [Закрила на деца с изявени дарби. Наредба.]
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ков, Армине Сърабян, Ралица Базайтова, Светлин Кирилов, Бинка 
Добрева, Александър Райчев, Валери Димчев, Десислава Димчева, 
Стойка Германова, Любомир Борисов.

Участници: широкият обхват на регламента е предпоставка за 
изява на групи от различни възрасти, региони на страната и чуж-
бина, представящи образци от всички дялове на фолклорното нас-
ледство.

Настоящият текст е ограничен само върху активностите на 
танцовите колективи и тяхното представяне в разглеждания пе-
риод, тъй като пълният анализ на всички категории участници 
надхвърля многократно допустимия обем и е част от едно по-го-
лямо и детайлно проучване. Всички данни са лични наблюдения 
на автора.

Първият международният фолклорен конкурс „Пауталия“ 
(2007) включва разделите народни танци и народни песни (инди-
видуални изпълнители и фолклорни формации). Явяват се над 
900 участника от България, Сърбия и Македония. Най-многоброй-
на е групата на индивидуалните изпълнители в категорията народ-
но пеене. 

Категория до 12 год. до 17 год. над 17 год.
Индивидуални 
изпълнители 11 26 33

Фолклорни формации 
(брой) - 15 33

Танцови състави - 9 1

Танцовите формации са от региона на Кюстендил, Радомир 
и София. Репертоара, който представят, включва авторски танци 
на фолклорна основа. Повечето изяви са съобразени с възрастта и 
уменията на участниците.

2. МАРГАРИТА КРЪСТЕВА-СТОЙЧЕВСКА
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Във втория международен фолклорен конкурс „Пауталия“ 
(2008) взимат участие около 2000 души. Новото, което се въвежда 
в регламента, е участието на инструменталисти, разделени на две 
основни подкатегории – индивидуални изпълнители и инструмен-
тални формации. Разпределението на участниците е следното:

Категория до 12 год. до 17 год. над 17 год.
Народно пеене – инди-
видуални изпълнители 7 30 41

Народно пеене –  
формации (брой) 1 21 48

Народни инструменти – 
индивидуални  
изпълнители

- 3 6

Народни инструменти – 
формации (брой) - 1 -

Танцови състави - 16 8
Словесен фолклор - - 1
Обреден фолклор - - 1
Авторска песен - - 1

За разлика от предишното издание, освен обработен танцов 
фолклор, са представени и автентични хора от с. Медковец (Мон-
тана), с. Бързия (Монтана), с. Антимово и с. Градец (Видинско) и 
гр. Кула, изпълнени под съпровод на духова музика.

Третият международен фолклорен конкурс „Пауталия“ (2009) 
има рекорден брой участници – над 2000 души от всички краища 
на България. Новост има в наградния фанд: освен конкурсните на-
гради на журито, са присъдени и 6 стипендии на талантливи деца 
от Кюстендилско, осигурени от община Кюстендил.
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Категория до 12 год. до 17 год. над 17 год.
Народно пеене – инди-
видуални изпълнители 17 28 38

Народно пеене –  
формации (брой) 3 10 45

Народни инструменти – 
индивидуални  
изпълнители

- 1 2

Народни инструменти – 
формации (брой) - - -

Танцови състави 3 4 4
Словесен фолклор - - 1
Обреден фолклор - - 1
Авторска песен - - -

С изключение на съставите от с. Бабок, гр. Рила и с. Овчар-
ци, които представят автентични хора, останалите групи изпълня-
ват авторски разработки. Прави впечатление, че репертоарът при 
малките изпълнители до 12 години е съобразен с възрастта им. Те 
представят различни танци: „Танц на зайчетата“, „Веселие“ и др. 
Наблюдава се взаимовръзка между репертоар и географско приле-
жание на колективите, което подпомага доброто изпълнение.

През 2010 (2-4 юли) се провежда Четвъртият международен 
фолклорен конкурс „Пауталия“. В регламента няма промени и 
той се разполага в познатите от 2009 категории. Представянето на 
участниците е следното:
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Категория до 12 год. до 17 год. над 17 год.
Народно пеене – инди-
видуални изпълнители 36 24 31

Народно пеене – фолк-
лорни формации (брой) 4 18 61

Народни инструменти – 
индивидуални 
изпълнители

3 3 3

Народни инструменти – 
фолклорни формации 
(брой)

3

Танцови състави 13 5
Словесен фолклор 3
Обреден фолклор 3
Авторска песен - - -

Репертоарът на танцовите колективи включва основно ав-
торски танци. Само един състав, от гр. Оряхово, представя автен-
тични хора. Танците предимно са от Шопската и Северняшката 
фолклорни области. Хореографията на Младежки фолклорен ан-
самбъл „Разметаница“ (гр. Бобов дол) и Детски танцов състав „Не-
вестинче“ (с. Невестино) са разработени на базата на местен танцов 
фолклор. За първи път са представени и тематични танци – „Весе-
ляци“ от Детски танцов състав „Пробуда“ (гр. Кюстендил) и „Луди 
млади“ и „Гергьовден“ – Младежки танцов състав „Кортен“ (гр. 
Нова Загора). По-голямата част от останалите произведения са ди-
вертисментни танци6. Най-често те се именуват на областта, коя-
то представят, като „Северняшки танц“, „Шопски танц“, „Шопско 
настроение“, „Северняшки женски танц“, „Варненски танц“, „Сли-
венски танц“, „Шопчета“, „Мотиви от Дунава“, или на музиката, на 
която се изпълняват – „Ръченица“, „Джиновски танц“, „Ширто“, 

6 Във фолклора дивертисментният танц носи характера и образа на народа 
и страната (региона), на която принадлежи.
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„Буенек“, „Койчовата“, „Дайчово хоро“ и т.н.
Шестият международен фолклорен конкурс „Пауталия“ е 

през 2012 (29 юни – 1 юли). Специфика на този форум е разделяне-
то на журито на две, поради големия брой участници (т.е. журират 
два състава успоредно). Категориите са същите:

Категория до 12 год. до 17 год. над 17 год.
Народно пеене – инди-
видуални изпълнители 56 61 56

Народно пеене – фол-
клорни формации (брой) 3 13 76

Народни инструменти – 
индивидуални  
изпълнители

1 2 -

Народни инструменти – 
фолклорни формации 
(брой)

- - -

Танцови състави 6 10 10
Словесен фолклор - - 3
Обреден фолклор - - 2
Авторска песен - - -

И през тази година се запазва тенденцията за изпълнение на 
танци основно от Северняшката и Шопската фолклорни области. 
Това се вижда от имената на изпълнените произведения: „Север-
няшки танц“, „Северняшко настроение“, „Шопско“, „Шопчета“, 
„Кюстендилски смесен танц“, „Китка от багренски ритми“, „Бо-
бовдолска сюита“ и др. За първи път се изпълнява танц от друга 
фолклорна област – „Добруджанско настроение“. Голяма група 
танци са именувани на музиката, на която се изпълняват: „Петру-
нино“, „Копаница“, „Сборинка“, „Ръченица“, „Буенек“, „Пайдушки 
танц“, „Четворно хоро“ и др.
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Тематични танци са само няколко изпълнения: „Гиздави де-
войчета“, „Пъргавелки“, „Калушари“, „Данец“, „Лазаруване“, „Ла-
зарки“ и „На мегдана“.

Не липсват изпълнения на автентични хора: „Китка кулски 
хорца“ – „Изручанка“, „Гъмзовяна“, „Ломка“, „Шира“, „Жикино“ и 
„Веселиново хоро“.

На журито прави впечатление, че често хореографиите са 
твърде дълги и изморителни за изпълнителите-деца, които в края 
на танца вече са видимо уморени. Обикновено това се случва, ко-
гато по-голямата част от танците се разработват върху определена 
готова музика с дълго времетраене, определяща музикалния фон. 
При поставянето на танци от различна фолклорна област не се ра-
боти за стила и характера на танца, а се набляга повече на техни-
ческите параметри (фигури, височина на краката), от което се губи 
красотата и многообразието на българския танцов фолклор. Друг 
проблем, който се забелязва, е смесването на образци от различни 
фолклорни области в един танц – например пиринско и шопско. 
Така танцът няма точно определена фолклорна принадлежност, 
той губи автентичността си. Това е недопустимо от хореографска 
гледна точка, ако няма обособени самостоятелни части, които да 
бъдат хореографски обосновани като присъствие.

Седмият международен фолклорен конкурс „Пауталия“ 
(28-30 юни 2013) въвежда промяна във възрастовите групи и се 
обособява отделна категория при индивидуалните изпълнители – 
народно пеене от 15 до 17 години. Причина за нововъведенията е 
отпускането на 3 стипендии за подкрепа на даровити деца в Бълга-
рия от Министерството на културата.

Категория до  
12 год.

до  
14 год.

15-17 
год.

над  
17 год.

Народно пеене – инди-
видуални изпълнители 47 20 34 45

Народни инструменти – 
индивидуални  
изпълнители

19 3 5 -
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Категория до  
12 год.

до  
17 год.

над  
17 год.

Народно пеене – фол-
клорни формации (брой) 4 11 - 55

Народни инструменти – 
фолклорни формации 
(брой)

4 2 - -

Танцови състави 7 5 - 11
Словесен фолклор - - - 3
Обреден фолклор - 2 - 1
Авторска песен - - - -

За първи път в танцовата програма е представен „Руски хоро-
вод“ в изпълнение на Школа по народни и характерни танци към 
Народно читалище „Христо Ботев 1978“, гр. Дупница.

През тази година се забелязва тенденция за разнообразяване 
на имената на танците: „Танцова магия“, „Празнични танци“, „Фол-
клорна шарения“, „Къпини-малини“, „Пролетно утро“, „Криво са-
довско хоро“ и др. 

При децата от първа възрастова група се правят опити за въ-
веждане на детски игри като част от хореографията. Използва се 
по-лесна и проста танцова лексика, което води до по-добри резул-
тати – децата са усвоили правилно движенията с техните стилови 
особености, чувстват се сигурни и спокойни на сцената и се заба-
вляват.

Могат да се очертаят следните проблеми: често няма съответ-
ствие между име и съдържание на танца; смесват се танци от раз-
лични фолклорни области; обединяват се няколко хорца и се кръ-
щават „Танц“ без каквато й да е хореографска композиция; явява се 
нетипично поведение на жените и мъжете в танца, което е в разрез 
с фолклорната традиция – например жени се провикват „Дръж се 
земьо, шоп те гази“ и др.

Осмият международен фолклорен конкурс „Пауталия“ 
(27-29 юни 2014) въвежда едновременното успоредно представяне 
на участниците на няколко сцени в града: емблематичната за кон-
курса първа сцена „Арката“, нова сцена „пред Театъра“ и нова трета 
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сцена пред читалище „Братство“, което се налага, заради все по-го-
лемия брой участници в конкурсната програма. Няма новости в 
регламента.

Категория до  
12 год.

до  
14 год.

15-17 
год.

над  
17 год.

Народно пеене – инди-
видуални изпълнители 63 19 37 47

Народни инструменти – 
индивидуални  
изпълнители

19 8 - -

Категория до  
12 год.

до  
17 год.

над  
17 год.

Народно пеене – фол-
клорни формации (брой) 7 12 - 82

Народни инструменти – 
фолклорни формации 
(брой)

4 2 -

Танцови състави 7 10 - 11
Словесен фолклор - - - 2
Обреден фолклор - - - -
Авторска песен - - - 1

И при танците Северняшката и Шопската области постепенно 
започват да се разнообразяват с изпълнения от Родопите, „Кара-
качански танц“, „Танци от Тракия“, „Добруджански танци“, „Джи-
новски танц“ и др. Показани са и тематични танци: „Лазарки“, 
„Еньов ден“ и др. Все още остава най-представен шопският фол-
клорен танц.

Няколко състава представят автентични хора: единият е от 
Кюстендил, но представя хора от Тракия, а другият е от Оряхово 
и представя местни образци. Групата от гр. Бобошево представя 
хора от различни фолклорни области.

Нещо ново при танцовите групи е участието, за първи път, 
на Танцов състав за ромски фолклор „Талисман“ от гр. Бобов дол, 
който изиграва танците „Ромско веселие“ и „Барабанки“. 
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Може да се обобщи, че повечето хореографи се съобразяват 
с възможностите и възрастта на своите изпълнения. Не липсват и 
танци с трудна лексикология, която не е по силите на децата, или 
специфични технически трудни танцови образци от други об-
ласти, което води до вялост и недобро изпълнение. И в тази година 
при някои танци зад обобщеното заглавие (например „Пролетни 
игри“) се скриват 3-4 части от различни фолклорни области.

Интересни са музикално-танцовите постановки, емблема на 
съставите от Бобов дол и региона, в които се представя една ця-
лостна картина на музикално-танцовия фолклор, като изпълните-
лите са едновременно и певци и танцьори, базиращи се на синкре-
тизма в българския фолклор.

Деветият международен фолклорен конкурс „Пауталия“ 
(3-5 юли 2015) също се радва на сравнително голяма активност, но 
не толкова, колкото на рекордния брой участници в предишното 
издание. В тази година има същото разнообразие от категории, в 
които те се включват.

Категория до  
12 год.

до  
14 год.

15-17 
год.

над  
17 год.

Народно пеене – инди-
видуални изпълнители 50 21 42 36

Народни инструменти – 
индивидуални  
изпълнители

12 2 5 -

Категория до  
12 год.

до  
17 год.

над  
17 год.

Народно пеене – фол-
клорни формации (брой) 7 13 - 49

Народни инструменти – 
фолклорни формации 
(брой)

1 2 - -

Танцови състави 5 8 - 8
Словесен фолклор - - - 2
Обреден фолклор - - - 1
Авторска песен - - - -
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Репертоарът се състои от танци от Шопската, Северняшката, 
Тракийската, Пиринската и Родопската фолклорни области. Те са 
представени основно чрез авторски разработки и по-малко на ав-
тентични образци.

Десетият международен фолклорен конкурс „Пауталия“ 
(1-3  юли 2016) предлага новости в регламента, които се отнасят 
предимно за участниците в категория „народно пеене“. Обособя-
ва се нова група „13-14 години“ и се добавя изрично уточнение в 
регламента за изпълнение на бърза и бавна песен в групата „15-17 
години“. В това издание се присъждат за първи път и 2 еднократни 
стипендии от 500 лв., осигурени от Фондация „Проф. Кирил Сте-
фанов“, които са за изпълнителите от втора възрастова група (13-14 
години).

Категория до  
12 год.

13-14 
год.

15-17 
год.

над  
17 год.

Народно пеене – инди-
видуални изпълнители - - - -

Народни инструменти – 
индивидуални  
изпълнители

7 4 6 -

Категория до  
12 год.

до  
17 год.

над  
17 год.

Народно пеене – фол-
клорни формации (брой) - - - -

Народни инструменти – 
фолклорни формации 
(брой)

1 2 - -

Танцови състави 10 6 - 7
Словесен фолклор - - - 2
Обреден фолклор - - - 1
Авторска песен - - - -

Танците, които се представят на конкурса, са основно от Шоп-
ската и Пиринската фолклорни области, но се включват и няколко 
образци от Северна България, Добруджа и Тракия. Прави впечат-
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ление, че състави, които години наред са се явявали с шопски ре-
пертоар, се насочват към изпълнения от други фолклорни области. 
Нужно е обаче повече време, за да могат изпълнителите да усвоят 
стилистиката и характера на тези танци. Друго, което прави впе-
чатление, е изпълнението на танцови сюити за голям състав от 
малки групи. Такъв пример е „Копаницата“ на Кирил Харалампи-
ев, която не е подходяща за изпълнение от малки деца, особено ко-
гато хореографът не разполага с достатъчен брой изпълнители. Все 
още има хореографи, които смятат, че колкото е по-дълго едно про-
изведение, толкова по-висока оценка ще получат, без да си дават 
сметка, че това води до бедна хореографска лексика, танц пълен с 
безсмислени повторения и отегчаване от изпълнителите.

Анализи, заключения и изводи
Международният фолклорен конкурс „Пауталия“ – гр. Кюс-

тендил през десетилетията на своето съществуване се утвържда-
ва като един от основните фактори, които спомагат за издирване, 
съхранение и предаване на традиционния български фолклор в 
днешното модерно време. Ако вникнем в представените дотук дан-
ни, можем да направим следните изводи.

Положителни страни
1. Организационният екип се състои от млади хора, които са 

отдадени на целите и мисията на фестивала. Те всяка година участ-
ват в подготовката и провеждането му, като влагат цялата си енер-
гия и желание за отлична организация при осъществяване на кон-
курса.

2. В конкурса участват групи от различни възрасти и региони 
на страната, които, правейки своите изпълнения и подготвяйки се 
за конкурса, всъщност изпълняват и целите на форума за съхраня-
ване и популяризиране на традиционния български фолклор.

3. Конкурсът подтиква ръководителите на участниците да 
търсят и разучават нови образци от местния музикален и танцов 
фолклор.

4. Форумът дава възможност за развитие на хореографската 
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лексика и създаването на репертоар, съобразен с възрастта и уме-
нията на изпълнителите.

5. Конкурсът е възможност за изява и на инструментали-
сти, които за съжаление са най-малобройната група в повечето 
издания.

6. Осигуряването на допълнителни стипендии от различни 
институции (Министерство на културата, фондации, общини) е 
стимул за изпълнителите от малките възрастови групи – между 
13-14 и 15-17 години. В тази категория се поощряват деца от музи-
калните училища и представителите на местните читалища.

7. Подкрепят се, макар и само с грамота, отличилите се ръко-
водители – вокални и инструментални педагози, хореографи, ди-
ригенти и др., което им дава чувство на удовлетвореност и смисъл 
за по-нататъшни усилия.

8. Конкурсът е причина за разнообразяване на репертоара на 
танцовите колективи. От представените данни се вижда, че през 
първите години се изпълняват основно образци от Шопската и Се-
верняшката фолклорни области, докато през последните издания 
на фестивала се включват танци от всички региони на страната.

9. Особено силно е представянето на местните певчески гру-
пи, като повечето от тях взимат ежегодно участие в конкурса. Пох-
вално е, че полагат грижи за разнообразяване на репертоара си.

10. Конкурсът е причина за отпускането на стипендии от раз-
лични фондации, общности и общинската администрация. Така 
обществеността подпомага развитието на талантливите млади из-
пълнители и поддържа запазването на традициите, което е важно 
за България и българската фолклорна култура.

Слаби страни
1. От изявите на конкурсните изпълнители постепенно отпа-

дат или са много слабо представени автентични образци на песен-
ния фолклор. С всяка година броят им значително намалява.

2. Не малка част от групите изграждат своя репертоар като 
изпълняват популярни фолклорни песни, независимо че те са от 
различни за тях региони на страната. При направени запитвания 
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от автора на статията към ръководителите, неведнъж е получаван 
отговор, че самите жени и мъже не желаят да изпълняват автен-
тични песни и този репертоар е единствената възможност групата 
да продължи своето съществуване. Трябва по-дълбоко да се търси 
отговор – каква е вероятната причина.

3. Представените и изпълнени на сцената обичаи и обреди 
не са стилно издържани с ясно изградена драматургична основа. 
Дали липсва достатъчна информираност или няма контрол върху 
работата на различните ръководители като национална програма? 
Вероятно ще се продължи изследването и в тази насока.

4. Често липсва връзка между заглавието и съдържанието на 
танците, дори заглавието няма нищо общо с това, което се изпъл-
нява.

5. В част от танците хореографите не се съобразяват с въз-
раст та на участниците и техните възможности или дори състав, 
което води до комични изпълнения на танцовите образци. Смя-
там, че хореографите нямат право да взимат части от танци или да 
подменят изпълнителите (например момчета с момичета) и да ги 
представят като оригиналните произведения. Изключително ва-
жен е подборът на репертоара, особено в детска възраст. За съжа-
ление, проблемът не е само при този конкурс. Отново стигаме до 
идеята за единност в критериите и подготовката на ръководните 
кадри в обучението.

6. Слабо е участието на изпълнителите в раздела за авторска 
песен на фолклорна основа и в словесен фолклор, където много 
често се изпълняват рецитации на авторски текстове, които не са 
към този раздел.

Перспективи
1. Конкурсът се е утвърдил като един от най-големите в Бъл-

гария и като такъв дава възможност на неговата сцена да се пред-
ставят колективи от цялата страна, както и от чужбина. Това е на-
чин за стимулиране на работата на колективите и за разнообразя-
ване на техния репертоар.

2. Събирането на едно място на толкова участници позволя-
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ва на ръководителите да сравнят своята работа с тази на колегите 
си, да обменят опит и да получават нови творчески идеи.

3. Конкурсът е възможност за представяне на колективи как-
то за традиционен български фолклор, така и на състави от раз-
лични етноси в страната и чужбина.

4. В бъдеще, като допълнение на конкурсната програма, може 
да се оформи и секция, в която ръководителите на различни съста-
ви и изпълнители да имат разговори, да обединят усилията си, да 
се информират взаимно, за да се отстраняват дилетанските грешки 
и да се придържат всички повече към автентичната истинност.

Изводи
Международният фолклорен конкурс „Пауталия“ – гр. Кюс-

тендил успешно изпълнява своите цели: да предоставя сцена на 
фолклорни състави и изпълнители от различни държави, които 
да покажат богатството на своя фолклор; да съхрани и популяри-
зира българското народно творчество; да покаже мястото на бъл-
гарския фолклор сред другите народи. През годините във форума 
взимат участия състави от всички региони на страната, които де-
монстрират своите умения в областта на музикални, танцовия, об-
редния, словесния фолклор, както и съвременната му проява чрез 
авторски песни на фолклорна основа.

От направения анализ на изданията през годините се очер-
тават основните положителни тенденции и слаби страни, както и 
възможностите за развитие на фестивала и участниците в него.

Конкурсът е ревностен пазител на фолклорните традиции, с 
което се съобразяват по-голяма част от участниците в представе-
ния репертоар – в повечето случаи те се придържат към установе-
ните критерии.

Нарастването на броя на младите изпълнители показва запаз-
ване на връзката между поколенията и тенденция към съхранява-
не на фолклорните ни традиции за в бъдеще.

Включването на различни детски игри като част от хореогра-
фиите за деца е един от начините за по-лесното и по-пълноценно 
запознаване и усвояване на българската фолклорна традиция и 
култура от децата.
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Резюме: Докладът въвежда и анализира за първи път в бъл-
гарското музикознание съдържанието на непознати до този 
момент методически текстове от пианистката Панка Пели-
шек (1899 – 1992). Тя е една от значителните фигури в бъл-
гарската клавирна култура от миналия век, с фундаментален 
принос за развитието и утвърждаването на професионална-
та ни пианистична школа у нас и в чужбина. Разглежданите 
текстове са неделима част от педагогическата дейност, чрез 
която Пелишек активно се включва в дебата за естетическата 
платформа и водещите принципи в националната ни школа. 
Текстът разкрива малко познатата дейност на Панка Пели-
шек в областта на клавирно-теоретичната мисъл.
Ключови думи: Панка Пелишек, пиано, клавирна методика, 
теория.
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Abstract: The report introduces and analyzes for the first time in 
Bulgarian musicology the content of unknown methodological 
texts by the pianist Panka Pelishek (1899 – 1992). She is one of 
the significant figures in the Bulgarian piano culture of the last 
century, with a fundamental contribution to the development and 
establishment of the professional piano school in Bulgaria and 
abroad. The analyzed texts are an integral part of the pedagogical 
activity, through which Pelishek is actively involved in the debate 
on the aesthetic platform and guiding principles in our national 
school. The text reveals the а little-known activity of Panka Pel-
ishek in the field of piano-theoretical thought. 
Keywords: Panka Pelishek, piano, piano methodology, theory.

Панка Пелишек има ярко артистично присъствие в профе-
сионалната ни пианистична школа, тя е една от най-значителните 
фигури в българската клавирна култура от миналия век. Музикал-
нокултурната ѝ изява има фундаментално-приносен характер и 
намира най-успешната си реализация в педагогическата практика, 
както и в утвърждававането на професионалната ни пианистична 
школа у нас и в чужбина. Професионалната ѝ дълголетност я пос-
тавя в немалък исторически период на развитие, изграждане, 
утвърждаване и завоюване на европейско и световно призна-
ние на българската клавирна школа. Интензивната педагогичес-
ката дейност активно включва Пелишек в дебата за концептуално 
единство на естетическата платформа и методическа парадигма в 
професионалната ни пианистична школа3.

В контекста на активно търсене, осмисляне и утвърждаване 

3 Пианистката започва преподавателската си дейност през 1924 и като ре-
довен професор в БДК практикува до 1975. След пенсионирането си про-
дължава като лектор до 1977 – повече от 50 години педагогическа актив-
ност. Писма, програми за концерти, критики, спомени и бележки в лич-
ните ѝ архиви ДА ФПП 964К, оп. 1 и ФПП в Къща-музей „Панчо Влади-
геров” документират, че и след пълното си оттегляне от Клавирна катедра 
в НМА, проф. Панка Пелишек продължава практиката си и не прекъсва 
връзката с учениците си.
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на водещите принципи на клавирната ни педагогия от средата на 
миналия век, по време на проучванията ми в архивните фондове 
на Пелишек в Къща-музей „Панчо Владигеров” и ДА ФПП 964К, 
оп. 1 се откроиха една чернова, писана от пианистката и превод на 
известния конспективен доклад с пояснения „Моите изпълнител-
ски и педагогически принципи” от прочутия руски пианист Кон-
стантин Игумнов (1873 – 1948), изнесен за първи път през ноември 
1946 в Москва [ДА ФПП 964К, оп. 1, a.e. 12].

Наличието на документите дава основание да се направят ня-
кои тълкувания и същностни връзки в професионалната изява на 
Панка Пелишек.

Пример № 1. Превод на доклад

В същностно и темпорално отношение докладът е свързан с 
времето, когато текат интензивни процеси по избистряне на основ-
ните художествени, професионални и методически принципи на 
българската пианистична школа. В този процес доминиращо влия-
ние има съветската клавирна традиция (изпълнителство, методика 
и теория). Опознаването и асимилацията на руските и съветските 
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пианистични принципи катализира формиращите процеси в бъл-
гарската клавирна школа4.

Константин Игумнов (1873 – 1948) е знаково име в клавирната 
култура от миналия век. Той е част от групата на водещите руски 
пианисти Александър Голденвейзер (1875 – 1961), Леонид Нико-
лаев (1878 – 1942), Хенрих Нейгауз (1888 – 1964), Самуил Фейнберг 
(1890 – 1062), които създават руската клавирна школа, наследявай-
ки идеите на братята Рубинщайн, Василий Сафонов (1852 – 1918) и 
Сергей Рахманинов (1873 – 1943) [Николаев, Мильштейн, Алексеев 
1961, с. 11].

Водещ принцип в изпълнителската и педагогическата прак-
тика за руснака е отричането на каквато и да било система, догма 
или непроменящ се сбор от правила: „...Моята педагогика е изцяло 
свързана с изпълнителската практика, а последната естествено не-
прекъснато се изменя, защото се променят вкусовете, обкръжава-
щата обстановка, средата...” [Николаев, Мильштейн, Алексеев 1961, 
с. 46]. В доклада правят впечатление основните положения при 
звукоизвличането, при които обединяващ фактор е свободата пред 
пианото, пестеливостта на движенията и отричането на всякаква 
предварително подготвена форма на ръката, т.е. отричането на об-
щовалидна постановка.

Тези принципни положения във възгледите на Константин 
Игумнов правят директна препратка към артистичния и творче-
ския подход на Панка Пелишек към преподавателския процес. Тя 
от своя страна също се противопоставя на еднаквостта и калъпи-
рането. За нея е напълно неприемливо (дори нетърпимо) да се слу-
шат и гледат ученици на продукции с наложените им от педагога 

4 Конюнктурните проблеми и противоречия от този исторически пери-
од няма да бъдат коментирани в настоящия текст. Влиянието на руска-
та традиция в педагогическата практика на П. Пелишек е с ясно очертан 
положителен профил. Това не е единственото влияние и не е наложено, 
а търсено. Пианистката споделя, че за първи път се запознава с школата 
на Игумнов през пролетта на 1932, когато чува неговия ученик Николай 
Орлов да изпълнява на концерт в София пиеси от Скрябин, Рахманинов и 
Шопен. С него за първи път дискутира принципите на школата на Игум-
нов. Това насочва търсенията ѝ в посока на хубав Anschlag (нем. удар) и 
пеенето на пианото. [Стателова 1977, с. 102].
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определени движения, еднакво звучаща фраза и едно и също из-
вличане на тона [Пелишек 1957, с. 45-48]. 

Друга отличителна черта на преподаването на Игумнов е ко-
ректното отношение на изпълнителя към нотния текст или т.нар. 
„архитектурен строеж” на пиесите. Определението коректно по 
Игумнов означава: „...че не трябва да правиш нищо повече от това, 
което е казал авторът, защото по-умен от автора все пак няма да 
бъдеш...” [Николаев, Мильштейн, Алексеев 1961, с. 49]. Игумнов 
възприема интерпретацията като творчески процес. Изпълни-
телят е длъжен не само да вникне в същността на „архитектур-
ния строеж”, но и да го предаде истинно. Това е водещ принцип 
за художествено вярна интерпретация, която според Игумнов е  
„...процес на безконечно вслушване...” [Пелишек 1957, с. 46]. Имен-
но този процес на безконечно вслушване е пряко свързан с втория 
компонент на педагогическата практика на Пелишек: точно чете-
не на нотния текст и всичко, което е около него [Aнтонова 2020, 
с. 111-112].

Естетическият корен на отношението към архитектурния 
строеж и безконечното вслушване е стремежът към реалистична 
клавирна интерпретация. Това е водещ принцип в руската кла-
вирна школа, който се утвърждава и у нас. Принципно идеята за 
реалистична интерпретация е залегнала още в ранните години на 
професионалното изграждане на българското клавирно изкуство – 
целта е съдържателна и пълнокръвна пианистична изява, в която 
техническото майсторство е средство за постигане на художестве-
но правдива интерпретация5.

В контекста на безконечното вслушване (по Игумнов) се по-
ставя и постигането на богат и разнообразно нюансиран тон – цен-
търът на художествената работа на Пелишек с учениците ѝ. За нея 
тонът е основното средство на музикалната изразителност. Нами-
рането на най-правилното звучене за всяко конкретно произведе-
ние става чрез подробното изучаване на съдържанието, формата, 
стила, характера и тяхното подреждане и осмисляне в цялото.

5 Текстът се дистанцира от конюнктурната дефиниция на понятието „реа-
листично изкуство“, навлязла в употреба след 09.09.1944.
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Хубавият тон, или по-точно казано подходящият тон е след-
ствие на осмислено звучене [Пелишек 1957, с. 47]. И в този ред на 
мисли една от основните задачи на пианиста е умението да пее на 
пианото (по Игумнов). С тази метафора изследователката на ис-
торията на клавирното изкуство в България Правда Горанова оп-
ределя педагогическата школа на Панка Пелишек [Горанова 1991, 
с. 230].

Музикантската нагласа и търсения на Пелишек в посока на 
хубав, пеещ тон намират методическа и художествена близост в 
принципните постановки на руския пианист за звукоизвличането. 
Това, което най-силно я привлича в идеите на руснака, е неговото 
категорично отричане на чукането и удрянето по пианото [Пели-
шек 1957, с. 47]. Целта ѝ е да култивира в учениците музикантското 
умение да пеят на пианото, което я сближава професионално пре-
димно с принципите на Игумнов и руската школа.

Изложените дотук творческо-методически пресечни точки 
между Панка Пелишек и Константин Игумнов намират отраже-
ние и в друг документ от архива на пианистката – една оригинална 
чернова.

В структурното изложение на съдържанието черновата пра-
ви косвена, а на места и пряка връзка с Игумновия конспективен 
доклад. Смисловата препратка между доклада на руснака и чер-
новата на Панка Пелишек не се използва само като повърхностно 
сравнение. Извън факта, че идеите на Константин Игумнов силно 
повлияват Панка Пелишек в дълбочина, на втори план черновата 
разкрива разбирането ѝ за преподавателския процес като изначал-
но творчески процес, насочен предимно към художествена интер-
претация, чиито принципи са темпорално нестабилни и трудно 
могат да бъдат константно сложени в теоретична рамка. Разкрива 
се практичната ѝ насоченост. За Пелишек са важни конкретните 
формулировки, които функционират в практиката успешно, раз-
бираемо и чрез тях се постига високохудожествен резултат. Тео-
ретизирането ѝ е чуждо и точността на формулировките е дълго 
търсена в преподавателската ѝ практика.

Черновата е непубликувана, трудно може да се датира точно, 
съдържанието ѝ насочва към 60-те години на миналия век.
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Пример № 2. Чернова
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В същностно-конструктивен план текстът се разделя в 2 дяла. 
Първият конспектира принципите на съвременната клавирна пе-
дагогия, а вторият – конкретно на българската школа. Документът 
се свърза пряко и с развитието на клавирно-теоретичната мисъл в 
България с две водещи студии в тази посока. Едната е „Принципи 
на съвременната клавирна педагогия” [Стоянов 1957, с. 159 – 193], а 
другата е „Ръководни принципи на българската клавирна педаго-
гика” [Янкова 1975, с. 175 – 184].

На въпроса как, по какви пътища и с какви средства дадена 
композиция може да бъде овладяна с всичките ѝ особености от 
техническо и музикално естество, конспектът на Пелишек отгова-
ря в определен ред.

Реалистичното интерпретиране на художествената идея е 
принцип номер едно. За постигането му не се допуска субекти-
визъм и неоправдана свобода, промяна на текст, стил, характер и 
темпа. Това е косвена препратка към Игумнов и коректното отно-
шение към „архитекурния строеж” на творбата. 

За правилната постановка, според Пелишек, е водеща инди-
видуалността на изпълнителя; целият двигателен апарат и отдел-
ните му части са споени и освободени, всички мускули съдействат 
и се подпомагат взаимно. Движенията са икономични и ръката се 
нагажда към клавиатурата, според изискванията на фразата. Стре-
межът е „да се пее“ на пианото и всички усилия са насочени към 
естетиката. Свързващата нишка в целия текст е художествената 
интерпретация и всички необходими условия за постигането ѝ. 
Тук отново се наблюдава влиянието на руснака.

Вторият дял на черновата проследява основните принципи в 
българската школа. Тук също изложението е конспективно и няма 
окончателен вид. Открояват се жалоните в практиката на Панка 
Пелишек:

Първи принцип: Съзнателното отношение към работата. 
Отхвърляне на механиката. Ориентиране с представи: зрителни, 
слухови, с движения. Същността е в това, че педагогъг насочва ди-
ректно ученика към най-същественото в произведението, като раз-
крива изпълнителския замисъл и неговите особености. Целта е да 
се провокира фантазията на ученика в посока на богати музикални 
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представи. Без тази съзнателно-фантазна опора упражнението е 
механично и повърхностно [Пелишек 1957, с. 45]

Втори принцип: Развитието на музикалността е основна за-
дача, която включва всички компоненти – слух, ритъм, психич-
на, физиологична и емоционалната отзивчивост. Тук се открива и 
влиянието на идеите на Йозеф Хофман – един от апологетите на 
аналитичния метод и учител на П. Пелишек във Виена, който изис-
ква всеки пасаж преди да бъде изпълнен, да е готов вътрешно, т.е. в 
съзнанието на пианиста [Шушулова 2007, с. 34].

Трети принцип: Техниката не обособена, не изолирана, а 
средство за израз, като психична функция. Съзнателно упражне-
ние с живи представи и всичко ясно в съзнанието.

Пелишек интерпретира техниката като отражение на изпъл-
нителската музикална мисъл, на способността за ясни, точни и 
бързо протичащи тонови представи, контрол и координация меж-
ду мисълта и ръцете. Техниката е представена като сложен ком-
плекс от изразни средства за художествена интерпретация, а не 
като конкретно и изолирано придобити технически умения.

Четвърти и пети принцип: Съдържателност и интерпретатор-
ски проблеми.

Първоначално за овладяване на дадено произведение Пели-
шек поставя на първо място аналитичното разглеждане на сти-
ловите особености на творбата, характера и съдържанието жанр, 
епоха, форма и пр. Образът постепенно се прояснява в процеса на 
работата и се получава характерна представа за фактура, форма и 
стил на произведението. След това се установяват техническите за-
дачи – пръстовка, похвати в пасажи и скокове, полифонични труд-
ности, винаги насочени към художествените проблеми. Техничес-
кото развитие е свързано непрекъснатo с музикалното, със стило-
вите особености, с идейното съдържание и творческите задачи в 
изпълнителството. Подходът е от цялото към малките части, от 
естетиката към техниката.

В този дял влиза и проблемът за стиловата интерпретация – 
акцентът тук е в разбиране и овладяване на конкретни различия в 
стил, автор, жанр, форма и пр. особености, чрез които пианистът 
прави стиловото диференциране при интерпретациите на Скарла-
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ти, Брамс, Бетовен, Шопен, Бах, Чайковски и т.н., като диференци-
рането не е само на тази обща музикално-историческа база. Зна-
чение има и характерът на произведението, който може да бъде 
различен не само в отделни творби от един и същ стил, но и в една 
и съща композиция от един автор. Например в сонатния цикъл на 
Моцарт, Бетовен, Прокофиев и пр., всяка тема се явява като разли-
чен образ, със свой характер и специфична звучност. Тук умението 
на пианиста се състои в това да долови най-важното в характера 
на всяка част или отделен период и без да излиза извън стила, да го 
интерпретира със съответния израз и звук.

Източниците показват, че в този дял на педагогическия про-
цес Пелишек е насочена към практиката – какво и как да се напра-
ви, за да прозвучи дадено произведение според стила. Дефинитив-
но това е евристичен метод – без пространни теоретични обясне-
ния се дават конкретни и точни указания за звук, педал, щрихи, 
динамично оцветяване и пр., които в процеса на овладяване на 
произведенията насочват пианистите към самостоятелни (емоцио-
нални и рационални) открития за конкретните стилове.

Всеки един от принципите, които са определящи за практи-
ката на пианистката, е засегнат в документа. Свързващата нишка 
в целия текст е художествената интерпретация и всички необхо-
дими условия за постигането ѝ. Опирайки се на това, че педагоги-
ческите усилия на Панка Пелишек са насочени към постигане на 
художествена интерпретация, преподавателският ѝ метод може да 
бъде определен като художествен. Урокът по пиано е неговият ак-
цент, който се реализира като творчески процес с точни принципи 
и конкретни указания.
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КАВЪР – ОТ „ГЛЕДАЙ КАК СЕ ПРАВИ“  
ДО „ШАПКА ТИ СВАЛЯМ“  

(Заглавия на български песни)
ИЛИЯН ПАРАСКОВ1

COVER – FROM SEE HOW IT’S DONE TO YOU  
GET A PAT ON THE SHOULDER 

(Titles of popular Bulgarian songs)
ILIYAN PARASKOV2

Резюме: Кавърът е често срещано, стойностно музикално яв-
ление, което все още не е достатъчно проучено, дефинирано, 
и класифицирано. Докладът е начален опит на автора в тази 
насока. Чрез определени песни и изпълнители е аргументи-
рано неговото значение на микро и макроструктурно ниво. 
Кавърът е основен носител на модели и стилистични харак-
теристики, които се модифицират и представят в различна 
музикална среда. Интерпретираните произведения осъщест-
вяват влияние върху процесите на развитие и еволюция в по-
пулярната музика, обединяват ги и подпомагат утвърждава-
нето на нови стилове като например рокендрола. Кавърът на 
някои видове музика може да бъде възприеман по-лесно от 
по-широк кръг слушатели. Това има съществено значение за 
обогатяването и възпитаването на музикалния вкус.
Ключови думи: кавър, интерпретация, музикални процеси, 
мисцегинация, рокендрол, шансон.

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

2 Senior Assist. Iliyan Paraskov, Ph.D., Music Department at New Bulgarian 
University (e-mail: iilio@abv.bg)
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Abstract: Cover is a common and valuable musical phenomenon 
that needs to be studied, well-defined, and classified. This report 
is an initial attempt of the author in this direction. Certain songs 
and artists provide arguments for cover’s significance at a micro 
and macro-structural level. Cover is the main carrier of models 
and stylistic features that are modified and presented in different 
musical environments. The interpreted works influence the pro-
cesses of development and evolution in popular music, unite them 
and promote the creation of new styles such as rock‘n‘roll. Covers 
of some types of music can be perceived more easily by a wider 
range of listeners. This is essential for the upgrading and cultiva-
tion of musical taste.
Keywords: cover, interpretation, musical processes, miscegination, 
rock‘n‘roll, chanson.

Сигурен съм, че веднага сте свързали заглавието с песните 
на Криско, но в случая то не е свързано с неговото творчество и 
не визира заглавията и песните му. Интересува ме въпросът дали 
щяхме да имаме такова разнообразие в музиката, в частност в поп 
музиката, ако тя не беше толкова демократично изкуство. Още от 
древността до наши дни водещото при музиката е еклектиката. 
Имам предвид градивния смисъл на последното понятие като ме-
тод/похват за излизане от шаблона, обогатяването на структурните 
елементи, изразните средства, което класифицираме като новатор-
ство и творчество. Тази еклектика поражда прогрес, новост, модер-
ност, създаване на нови стилове и разнообразие чрез съчетаване 
на съществуващите. Точно тук е мястото на кавъра като свързващ 
елемент между съществуващото и зараждащото се в музикалните 
процеси. Ако реинтерпретацията е новаторска, авторска, може да 
допринесе за генериране и насочване на новите процеси, утвър-
ждаване на нови стилове и в крайна сметка за цялостна промяна в 
популярната музика.

Вариативността на музикалните произведения е неограни-
чена, миграцията на музикални модели е абсолютно свободна. И 
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когато времето, музикално-естетическата и културно-социална-
та среда имат нужда от нов звук, един от пораждащите фактори е 
кавърът. Същността му е да модифицира съществени структурни 
елементи, цветове и специфики, които променят характера на из-
каза, саунда, обогатяват техническите и емоционалните палитри, 
за да се реализират различни творчески инвенции. Решаващ аргу-
мент за работа върху темата е значението на кавърите като тран-
смитер и фюжън катализатор за еволюцията и появата на нови 
стилове в световната и българската популярна музика, включител-
но ролята им за разчупването на цензурираните модели в нашата 
естрада след 50-те години на ХХ век.

Любопитно е кога и защо кавърът на хит може да стане по-из-
вестен и харесван от оригинала и какво предвиждат нашите и 
чужди регламенти и закони за авторските права в този случай. 
Заглавието на доклада ми звучи шеговито, но отговаря на проти-
воречието и сериозността на темата за кавъра. Интерпретирането 
на чужди хитове е възможност младите изпълнители да пробият, 
но страхуват ли се звездите да изпеят чужд хит?... А слушателите и 
специалистите трябва да избират между пуризма и копирането на 
оригинала или шанса за „авторската“ интерпретация, която да над-
мине първообраза. Двадесетият век безспорно е най-динамичният 
и разнообразен период в историята на поп музиката и е точното 
време това да стане. Социокултурните процеси на глобализация са 
интензивни, а това предполага активно разширяване на музикал-
ната география, дифузия и утвърждаване на универсални модели, 
стилове и течения в ентъртейнмънта.

Кавърът вероятно е най-често срещаната интерпретация, но 
задълбоченият, всеобхватен и изчерпателен академичен музико-
ведски интерес и музикалната теория като че ли са оставили тази 
ниша незапълнена. Темата за кавъра е разглеждана, но по-често 
като част от контекста на изследвания с друга тематика, и конкрет-
но в българското музикознание в изследвания на проф. д.н. Клер 
Леви например. Не разполагаме с детайлно проучване и система-
тизиране на различията в музикално-техническите елементи на 
кавър версиите на една и съща песен, а също така и на револю-
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ционно-еволюционния принос на мигриращите мотиви/кавъри за 
промяната на модерната поп-музика.

Интерпретацията на чуждо произведение е наричана „кавър“ 
(cover song), „римейк“ (remake), „ремикс“ (remix), на английски се 
срещат и терминологичните определения „cover version“, „cover 
song“, „revival“ [Cover version, Wikipedia3]. Според мен широката ау-
дитория възприема термините „кавър“ и „римейк“ като свободно 
заменящи се понятия, синоними, а ремиксът като различен от тях 
в много отношения.

Предлагам схематична класификация на произведенията, 
които представляват повторно изпълнение или запис на вече из-
вестна музикална пиеса, която е емпирично обоснована. Изключ-
вам термина „римейк“ с аргумента, че той е обобщаващ термин за 
възпроизвеждане на произведение от всеки вид изкуството. В му-
зикален аспект ще диференцирам 3 термина: „имитация“, „ремикс“ 
и „кавър“.

Съвсем лесно можем да различим имитацията и ремикса.
Имитацията е пълно повторение и подражание на оригинала, 

най-опростеното ниво на изпълнение, без личен принос на изпъл-
нителя, индивидуалност и оригиналност при интерпретацията. 
Логично и често нивото на изпълнение е по-ниско от оригинала. 
Но за нас – музикалните педагози интерпретирането на светов-
ни хитове е най-добрият начин да разкрием потенциала на мла-
дите певци. Така се очертават лимитите на музикалните им спо-
собности, начините за усъвършенстване на техниката, става ясно 
има ли съвместимост и резонанс между избора им на стил и тях-
ната емоционалност и темперамент. Посоката на обучението е от 

3 Редица учени не приемат Уикипедия за сериозен източник на информа-
ция, но от статиите в нея могат да се направят изводи за начина, по който 
масовият читател – в случая и слушател – възприема и интерпретира тер-
мините и понятията. По въпросите на популярната музика, която е тема 
на моя доклад, тя представлява източник на информация и детайли, лич-
ни впечатления и разкази на очевидци, които понякога са важни. В този 
план си позволявам да ползвам Уикипедия, като вземам предвид и факта, 
че съдържанието й е общодостъпно и е в непрекъснат процес на оптими-
зиране, вкл. и чрез участие на експерти от целия свят. Б.а.
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усъвър шенстване чрез имитацията на чужди песни към възпита-
ване на творческия подход и опити да бъде направен личен, автор-
ски прочит на песента. Ако изпълнителят смята да прави сериозна 
музикална кариера, бих препоръчал репертоарът му да включва 
имитации, за да се хареса на аудиторията, и да генерира популяр-
ност и материален успех. После идва шансът за авторски реперто-
ар, който е по-голям, ако успееш да направиш добър кавър.

Ремиксът е музикална вариация/преработка, при която чрез 
промяна в техническите характеристики на песента се получава 
нов продукт. Имам предвид използването на различни разпозна-
ваеми или „модерни“ звуци, разнообразните методи за „изкри-
вяването“, промяната в някой или и в трите музикални елемен-
та – мелодия, хармония и ритъм. По мои наблюдения при ремикса 
най-голяма метаморфоза се получава при ритъма. Той е първични-
ят елемент, изменението му е начин за създаване на „нова визия“, а 
слушателят подсъзнателно и първосигнално възприема това като 
нов продукт. И той действително е такъв, съставен от оригинална 
основа, в която са включени елементи от чужди авторски песни – 
може да се каже „кавърни сегменти“. Бих определил изградената 
структура като тип музикален „пачуърк“. Ремиксът е изключител-
но интересна форма на музикална дейност и креативност. Според 
мен той покрива изискването за авторско творчество и трябва да 
бъде зачитан за такова.

От трите форми, смятам кавър-версията за най-многостран-
ното и интересно музикално явление. За мен това е лична, авторска 
интерпретация в рамките на определен музикален жанр, с разли-
чен режисьорски и диригентски прочит, стилистика, аранжимент 
и вариращ съпровод при песенните форми. Конкретният кавър не 
е нов, различен стил или произведение. Определението е твърде 
общо, но точно за същността на кавъра като тип музикално изпъл-
нение. За илюстрация на дефиницията ще посоча оперните поста-
новки и конкретно операта „Аида“. Фактически и технически те са 
кавър на премиерната постановка и независимо дали са в ориги-
налната стилистика или в абсолютно авангарден и модернистичен 
прочит, те си остават опера. „Аида“ е поставена за първи път през 
1871 г. в Кайро и се свързва с откриването на Суецкия канал. След 
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първата постановка всеки уважаващ себе си оперен театър я под-
държа в репертоара си. Независимо от различията на режисьор-
ския прочит, без значение Аида в лен ли ще пее или в дънки, това е 
операта „Аида“ и е кавър на представлението в Кайро от 1871.

През последните петдесет години сред широката публика е 
популярна типа музика „easy listening“ [Continuum Encyclopedia of 
Popular Music, 2012, стр. 192]. Според цитирания източник, терми-
нът обобщава голяма група изпълнения, като се започне от олеко-
тени версии на класически пиеси, на джаз стандарти, бразилската 
боса нова, електронна музика и се стигне до баладичен тип музи-
ка, предпочитана за релакс и разтоварване. Фактически няма нов 
музикален жанр, а вътрежанрово типово диференциране според 
приоритетите и предпочитанията на аудиторията. Динамиката 
на нейния вкус и култура в конкретното време и музикална сре-
да заслужават да бъдат обогатени с кавъри на най-стойностните 
и хитови образци. Независимо дали са популярни песни с оперен 
аранжимент и звучене или класически теми с поп-аранжимент, те 
допринасят за увеличаване на аудиторията и отговарят на нейните 
търсения. Отдавна имаме утвърдени изпълнители на класически 
звучащ easy listening репертоар – Клайдерман, Рийо, по-късно по-
явилите се „Тримата тенори“, както са известни Пласидо Доминго, 
Лучано Павароти и Хосе Карерас от съвместните им концерти, Ва-
неса Мей, „Бонд“, „Ил Диво“ и множество съвременни формации 
и солисти. Музикалните пуристи реагират негативно, но глобали-
зацията и произтичащите от нея процеси на социална, расова, ет-
ническа и културна мисцегинация са необратими. Съвременната 
публика харесва easy listening класиката и класическото звучене 
на поп музиката. Популярността на тази музиката сред по-широк, 
„нежанров“ слушател е очевидна, особено чрез фурора, предиз-
викан от „Тримата тенори“. Достъпната статистика в Мрежата за 
финансовите резултати [Blumenthal, 1996] на този тип концерти 
потвърждава големия интерес към интерпретираната класика. 
Има и друг положителен ефект – този вариант на оперното изкус-
тво има аудитория, която класическата опера по-трудно ще при-
влече.

Значението на кавъра за развитието на музикалните тенден-
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ции е част от дискусионната същност на явлението, а също и от ня-
кои съвременни процеси. Мисцегенацията4 е един от тях, логично 
свързана със социално-расовото, политическото, мултикултур-
ното смесване, включително и в поп музиката, което се случва и 
чрез натрупването на кавър-версии в репертоара на изпълнители-
те, които повлияват и променят авторската музика. Така мисце-
гинацията провокира зараждането на нови явления. Обобщено 
от музикална гледна точка, това е смесване на базови, жанрово 
определящи особености от няколко музикални продукта, чиято 
комбинация генерира нов музикален стил. Клер Леви с изключи-
телен акцент към детайла проследява миграцията и смесването на 
стандарти, подчинено на принципа „Да свириш като някого не оз-
начава да звучиш като него“ [Леви 2007, стр. 31]. Личната палитра, 
креативност и техника на музиканта са градивният елемент на му-
зикалната еволюция. Анализите на подобни процеси са част от ди-
сертационния ми труд „Стилът боса нова в бразилската популярна 
музика – проблеми на вокалната интерпретация“.

В социалната и мултиетническа специфика на петдесетте се 
появява необходимост от нов тип популярна музика, създават се 
условия за процесите, при които музиката на афроамериканците, 
европейците и местното население се смесват и се ражда стилът 
боса нова. Паралелът в Щатите е рокендролът. Детайлното доку-
ментирането на подобни музикални процеси е невъзможно. Но 
допускам, че правенето на кавъри с авторски приноси на музикан-
тите, импровизирането в живите изпълнения, се е отразило върху 
тяхната посока и резултати. Това е еволюционната холистичност 
на свободните музикални процеси, формулирана от Наталия Афе-
ян в доктората й „Холизмът във вокалната педагогика“ [Афеян, 
2014]. Един от тези резултати е стилистичното разнообразие на 
съвременния поп.

Когато в Бразилия се появява боса новата, в Щатите започва 
кариерата на световната звезда Елвис Пресли. Той е изпълнителят 

4 Мисцегенацията (расово-етническото, респ. и културално смесване) е 
термин, който не срещаме често в българската литература, но определя 
точно същността на промените във всички области на съвременния жи-
вот, б.а.

4. ИЛИЯН ПАРАСКОВ



63

с главната роля за окончателното утвърждаване на рокендрола 
като нов стил. Социокултурните процеси вече са набрали скорост, 
попмузиката ги следва и търси подходящия стил за увеличаващата 
се и нехомогенна аудитория. Чрез правенето на кавъри мисцегина-
цията на стилове, модифицирането на стандарти, мултиплицира-
ната им промяна и взаимодействия, достигат необходимата точка, 
след която е нужен само изпълнител с качествата на Елвис, който 
да ги консолидира утвърди като новото ниво в поп-музиката. Из-
вестно е, че собственикът на звукозаписното студио Sun Records в 
Мемфис Сам Филипс казва без заобикалки: „Дайте ми бял певец с 
душа и глас на негър и аз ще преобърна Америка” [Phillips, Quotes]. 
Личните качества и музикантски предпочитания за изява на Елвис 
кореспондират с точния момент за промяна в стиловото разноо-
бразие на забавната музика. Елвис Пресли е глобален пример за из-
пълнител, осъществил преход между музикалните епохи, въпреки 
кратката му кариера.

За негов аналог в България мога да посоча Емил Димитров 
и неговата роля за промяната на българската популярна музика. 
Процесите в САЩ и в България текат паралелно, но същността, по-
соката и скоростта са абсолютно различни – зад океана се ражда 
рокендролът, а в България започва трудното „деполитизиране“ на 
масовата култура. През петдесетте ние практически нямаме забав-
на музика. Изявите са на ниво културно-масова и любителска дей-
ност, звученето и тематиката пропагандно-бригадирска, с модел на 
подражание съветския. Практически популярна музика в терми-
нологичния смисъл на думата няма – бригадирските песни са ко-
нюнктурно „популярни“ (народни, ако приемем буквалното значе-
ние на термина), външно наложени, и не са резултат от нормалните 
и логични културни промени, както е в демократичните общества 
по същото време. Процесите на естествено развитие се забавят от 
контрола и цензурата. Най-строги са рестрикциите за джаза и ан-
глоезичната песен, което насочва българските изпълнители към 
френската и италианската естрада. Макар и непълноценно, имаме 
интерпретиране и демонстриране на чужди модели в специфична-
та музикална среда на петдесетте в България. Запазените винилови 
носители свидетелстват, че постепенно англосаксонски кавъри се 
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увеличават, вкл. с песни на Бийтълс. Емил Димитров записва три 
техни кавъра – „Щастливият шейх“, „Урок по хинин“ и „Рок енд 
рол“. Шансонът обаче импонира повече на неговата емоционал-
ност и светоусещане. Той е споделял, че заслугата е на Ив Монтан и 
концертите му в България. Последвалата кариера и успехи на Емил 
Димитров се дължат на коплексната му личност, на избора на из-
пълнителски стил, който започва с кавъри на шансони. Свързвам 
промените в българската популярна музика и окончателното из-
местване на културно-масовия стил на петдесетте с влиянието на 
френската и италианската естрада. Проф. д.н. Розмари Стателова 
обръща внимание на онези „универсални феномени на масовата 
култура“, които протичат в българската естрада независимо и въ-
преки политическата среда през 60-те и 70-те години на ХХ век. Те 
са възможни, според проф. Стателова, тъй като „популярните фор-
ми на културата след Втората световна война преминават – както 
пише английският историк Тони Джуд в своя капитален труд за 
съвременна Европа – „с безпрецедентна лекота през националните 
граници“ [Стателова 2019, стр. 58]. И ако Елвис консолидира вече 
кристализиралите процеси и утвърждава родения от тях рокен-
дрол, то българските изпълнители с високата си класа и потенциал 
сами генерират и катализират тези процеси в естрадната ни музика 
от 60-те и 70-те, както с авторски песни, така и с кавъри. В този мо-
мент развитието на българската поп-музика следва спецификата на 
възрожденските ни процеси – догонване на модерността за кратко 
време. Решаващите факторите са големият брой класни изпълни-
тели, появата на млади, жанрово определени композитори, автори-
тетът и известността на Емил Димитров, и честото интепретиране 
на чужди хитови образци. В този контекст смятам изпетите кавъри 
през двете десетиления за един от най-важните и катализиращи 
фактори в развитието на българската попмузика. Акцентирам, че 
при правенето на кавъри се трансферират разнообразни модели с 
включени структурни елементи от всички нива.

Във формиращите процеси на съвременната поп-песен се сти-
га до определена продължителност на изпълнението и структу-
риране на лириката, което предхожда появата на боса нова и ро-
кендрола и е свързано с възможностите на фонографа да записва 
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изпълнения до три минути. Това провокира характерно разпреде-
ление на музикалния, текстовия и емоционалния елемент в изпъл-
нението. Чрез кавъра тази структурност на песента се утвърждава, 
запазва и в момента доминира в поп музиката, което е поредната 
индикация за същността му на пораждаща, пренасяща форма, коя-
то утвърждава новите процеси.

Въпросът пренебрегваме ли кавъра, приравняваме ли го към 
имитацията, е логичен. Казаното дотук издава мнението ми, че 
потенциалът на кавъра е недооценен. Възможни са дискусии, но 
смятам, че следва да има повече „за“, отколкото „против“ извода за 
важната роля на кавъра.

Кавърът си има своя логика и може да донесе изключителен 
успех на изпълнителя и екипа му, независимо дали песента е из-
вестна или не. Ще разгледам няколко примера за хитове, които се 
разделят на двата типа: кавъри на хитове и кавъри на неизвестни 
песни. Кариерата на Елвис Пресли започва с „Heartbreak hotel” и 
„Blue Suede Shoes”. Втората е песен на Карл Пъркинс, записана от 
Елвис с цел да помогне на Пъркинс след катастрофата му на път за 
шоуто на Пери Комо [„Blue Suede Shoes”, Wikipedia]. Двете версии 
се въртят едновременно. Въпреки че Пъркинс води в тогавашните 
класации, по-известен си остава кавърът на Пресли. Оригиналът 
не достига световната слава на Елвис, който „имал всичко – вън-
шен вид, движения, мениджър, талант“ [пак там]. Това е пример как 
съчетаването на музика с подходящ аранжимент за изпълнител с 
подходяща индивидуалност може да направи кавъра по-успешен 
от оригинала. В толкова емоционално акцентирано изкуство като 
музиката, именно силата да въздействаш определя успеха, както в 
случая личната харизма и качества на Елвис. Неговата песен „It‘s 
Now or Never“ е толкова завладяваща и известна, че малко хора я 
приемат като кавър. Голяма част от слушателите не разпознават, че 
това е класиката „O, sole mio!“. Канцонетата е световен хит отпреди 
времето на Краля, но неговият гениален кавър има свой живот и 
често не се свърза с оригинала. 

Същата съдба имат и други „вечни“ песни, изпети от Франк 
Синатра. В паметта ни автоматично изскачат световните мегахи-
тове „Ню Йорк, Ню Йорк“ и „My Way“, които фактически са ка-
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въри. Първата песен е позната на широката публика в изпълнение-
то на Лайза Минели, но оригиналът всъщност е тема от едноимен-
ния филм на Скорсезе от 1977 г. [Theme from New York, Wikipedia]. 
Темата се прочува най-вече след кавъра на Синатра. Историята на 
„My Way“ е още по-интересна. Клод Франсоа, известен за времето 
си френски изпълнител и автор на песни, написва и изпява ориги-
нала „Comme d‘habitude“ [My Way, Wikipedia]. Песента е презапи-
сана от Пол Анка, но е получила световна слава едва във вариан-
та на Франк Синатра. Други примери за заличаване на връзките с 
оригиналното произведение е „Somewhere, over the rainbow“ (Джу-
ди Гарланд като Дороти Гейл от „Магьосника от Оз“). Вероятно 
след толкова презаписи и успешни вариации малка част от слуша-
телите е наясно с произхода и историята. Същото е с песните „I will 
always love you“ – Доли Партън и Уитни Хюстън, „Crazy“ на Патси 
Клайн и Хулио Иглесиас, „La vie en rose“ на Едит Пиаф и Луис Арм-
стронг, „She“ на Азнавур и Елвис Костело, както и „Love of my life“ 
на Фреди Меркюри в изпълнение на „Екстрийм“ и много други.

С тези примери илюстрирам очевидното – всеки певец има 
право на собствена версия, това е достижимо и най-вече регла-
ментирано. В Щатите още преди Втората световна война преза-
писването на чужди песни е било нещо обикновено и регламен-
тирано. Стачките и бойкотите, организирани от Американската 
федерация на музикантите (AMF) по време на войната, действията 
на ASCAP (American Society of Composers, Authors and Publishers – 
Американско общество на композиторите, авторите и издателите) 
срещу нерегламентираното експлоатиране на популярната музика 
чрез джукбоксовете защитава авторските права. Ясният регламент 
за правене на кавъри опростява нещата до финансовия им аспект, 
авторите получават доходи от труда си, а желаещите – възможност 
за изява. Това е изгодно и почтено за всички участници в процеса, 
особено ако първоначалните финансови клаузи са приемливи.

От професионална гледна точка смятам, че записването на 
кавър версия не трябва да притеснява музикантите. Обикнове-
но хитът донася професионално и финансово удовлетворение на 
авторите. Ако презаписът успее, може да събуди нов интерес към 
първоначалния вариант, което също е изгодно за всички, особе-
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но при успешен кавър. Това е силно полезно в случаите, когато се 
прави кавър на неизвестна песен – тя има втори шанс да се прочуе. 
В силно динамична среда като музиката никой от нас не може да 
предвиди коя версия ще е по-успешна. Новаторството, промяната 
и разнообразието са пътят към успеха.

У нас Законът за авторското право и сродните му права е об-
народван през 1993 г. и регламентира по нормален, съвременен на-
чин отношенията. Преди това авторските права са третирани по 
характерния за социализма конюнктурен начин. Но последните 
почти четири десетилетия не са достатъчни да обхванат разно-
образието на творческите изяви, нужен е опит и прецеденти, които 
да синхронизират законовите текстове с реалното им прилагане, 
тълкуване и ефект. За сравнение ASCAP (Асоциацията за защи-
та на авторските права) в САЩ е създадена още през 1914 г. В ди-
намичното развитие на поп музиката от 20-те до 60-те години на 
ХХ век там е натрупан разнообразен опит и пазарни механизми за 
регулиране на отношенията между автори, разпространители и из-
пълнители. В България тепърва създаваме модерното менажиране 
на творци и предмети на изкуството, практиката в разрешаването 
на възникнали противоречия. У нас ако авторът забрани изпълне-
нието на своя песен, това уврежда правото на изпълнителя, което 
е сродно право на авторското. Акцентът е върху необходимостта 
от промяна в гледната точка на творческите гилдии. Десетилетия 
работа в условия, санкционирани от Комитета по култура, на база 
устни уговорки, както и при наложените неадекватни финансови 
параметри, са изкривили модерните отношения по отношение на 
авторските права и в музикалния бранш. Спазването на законови-
те параметри зависи от постигането на браншово съгласие за раз-
мера на финансовите уговорки и от създаването на рационални и 
работещи механизми в сферата на авторските и сродните им права. 
Конфиденциалността на уговорките не дава възможност широката 
публика да се запознае с цената на кавърите. Но в мрежата се про-
крадват мнения, както в интервюто на Алекс Нушев [Нушев, 2019], 
който има сериозен интерес в материята. В цитираното интервю 
той споделя, че в България „е по-лесно да направиш кавър на Май-
къл Джексън, отколкото на „Киора““. Финансовото изражение на 
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тези отношения е сложен проблем за малкия пазар в България, ма-
щабът на инвестициите в изкуството, респективно доходите от из-
куство, са далеч от световните стандарти. Затова компенсаторните 
размери на заплащането на авторските права трябва да е съобразе-
но със спецификата на национални ни параметри. Тези пропорции 
трябва да се осъзнаят и в ХХI век артистичната ни емоционалност 
и амбициозност трябва да отстъпят и да се придържаме към про-
фесионалния мениджмънт и рационалните решения.

Накрая се налага един извод – настоящата статия само марки-
ра основното в проблематиката за кавъра като форма, значението 
му в световната и българската поп музика, законовото регламенти-
ране на правата. Всеки един от аспектите подлежи на задълбочено 
проучване и анализиране в подходящ обем и това е презентиране-
то на идейния проект за бъдещ сериозен труд.

И нека се върна към началото – смятам, че българската поп 
музика и култура отдавна е надраснала ограниченията и закосте-
нелите модели. Регулацията по принципа „Гледай как са прави“ от-
давна е в миналото и сме в режима на „Шапка ти свалям“ за всич-
ки, приели призванието и изпитанието да създават изкуство.
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МУЗИКАЛНО-ПЕВЧЕСКИТЕ ФОРМАТИ  
ПО СВЕТА ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА  

ВОКАЛНИЯ ПЕДАГОГ
EТИЕН ЛЕВИ1

MUSIC AND SINGING FORMATS AROUND THE WORLD 
THROUGH THE VIEW OF THE VOCAL TEACHER

ETHIEN LEVI2

Резюме: След 2000-та година широкото разпространение 
намират музикалните риалити формати. В тях акцентът се 
поставят върху таланта на участниците и шанса за успешна 
реализация. Тези формати се радват на голяма популярност 
и на телевизионната публика в широк възрастов диапазон. 
Според една част от аудиторията продуцентите и журито/съ-
диите налагат мнението, че участниците се развиват много и 
израстват професионално. Според зрителите това е пиар на 
продуцентите с цел набиране на повече участници и осигу-
ряване на възможно най-голяма печалба. Голяма част от зри-
телите смятат, че форматите не помагат на изпълнителите за 
тяхното развитие и кариера.
Дали това е така? Така ли мислят и участниците във форма-
тите?
Ключови думи: музикален формат, риалити, телевизия, поп 
пеене.
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Abstract: After 2000th, reality music formats became widespread. 
There, the emphasis is placed on the talent of the participants and 
the chance for successful realization. These formats are also very 
popular within a wide range of TV audiences. According to a part 
of the audience, the producers and the jury / judges impose the 
opinion that the participants develop a lot and grow profession-
ally. According to viewers, this is a campaign of the producers in 
order to recruit more participants and ensure the greatest possible 
profit. Many viewers believe that the formats do not help the per-
formers in their development and career.
Is that so? Do the participants in the formats think so?
Keywords: music format, reality, television, pop singing.

След 2000-та година широкото разпространение намират му-
зикалните риалити формати. В тях акцентът се поставят върху та-
ланта на участниците и шанса за успешна реализация. Тези форма-
ти се радват на голяма популярност и на телевизионната публика в 
широк възрастов диапазон. 

Според една част от аудиторията продуцентите и журито/
съдиите налагат мнението, че участниците се развиват много и 
израстват професионално. Според зрителите това е пиар на про-
дуцентите с цел набиране на повече участници и осигуряване на 
възможно най-голяма печалба. Голяма част от зрителите смятат, че 
форматите не помагат на изпълнителите за тяхното развитие и ка-
риера.

Дали това е така? Така ли мислят и участниците във форма-
тите?

Големият интерес от страна на стотици изпълнители, желае-
щите да участват в музикалните певчески формати показва, че те 
вярват и се надяват да успеят чрез участието си в тях. Според кан-
дидатите тези формати ще им предоставят възможност да изявят 
своите певчески умения. Така те ще бъдат забелязани, ще добият 
популярност и възможности за успешна бъдеща реализация. По-
казателен е и фактът, че почти всички участници изразяват своята 
удовлетвореност от участието си във форматите. Повечето от тях 
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заявяват своята готовност да участват отново, ако им бъде пре-
доставена такава възможност.

„Pop Idol“ („Поп айдъл”) –  
поява и разпространение 
Един от най-печелившите телевизионни формати на Велико-

британия е „Поп айдъл”, който широко използва интерактивност-
та и зрителите, които могат да гласуват по стационарния или по 
мобилния телефон, да изпращат текстови съобщения или да гласу-
ват на официалната интернет страница на формата. Целта на шо-
уто е да избере най-добрата нова млада поп певица или поп певец 
(„Поп идол“) в Обединеното кралство въз основа на зрителския 
вот.

Идейната концепция за този телевизионен формат принадле-
жи на музикалния импресарио Саймън Фулър и датира от 1998 го-
дина. Саймън Фулър, Саймън Коуел и „19 Ентъртеймънт” разра-
ботват концепцията за музикалното риалити във Великобритания 
в сътрудничество с „Фриментъл медия”. Те установяват формата 
като марка, която се предлага на световния пазар.

Дебютът на „Поп айдъл” е през октомври 2001 във Велико-
британия по телевизия „ITV” и постига голям успех. Финалът на 
първата серия на „Поп айдъл” е през февруари 2002 г. и отбелязва 
за една нощ най-висок рейтинг в историята за телевизионно шоу. 
Шоуто прави своя телевизионен разпространител „ITV” един от 
най-печелившите. Първият „Поп айдъл” получава много високи 
стойности на гласуване, въпреки че позволява само гласуване по 
телефона и Интернет и че не използва текстови съобщения. 

Обществеността бързо се влюбва във формата, затова през 
2001 и 2002 се излъчват две серии на шоуто, а следващата е през 
2003.

Шоуто за таланти на ITV „Поп айдъл”, което помогна за съз-
даването на поп звездите Уил Йънг, Гарет Гейтс и Мишел Макма-
нус, привлича 12 милиона зрители за финала на втората си серия 
през декември 2003 г. (https://en.wikipedia.org/wiki/Pop_Idol).

Саймън Коуел е съдия и в американския еквивалент на шоу-
то, „American Idol“, което по време на финала му през май спечелва 
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над 31 милиона зрители.3 
Въздействието на „Поп айдъл” е огромно и го превръща във 

формат от световен мащаб. То бележи голям успех в много страни, 
като Америка, Индонезия, Южна Африка, Швеция и др., поради 
което възниква правен спор със създателите на „Поп айдъл”, кои-
то в крайна сметка се съгласяват думата „Поп“ да бъде изключена 
от заглавията на всички формати от рода на американски, австра-
лийски, индонезийски, индийски, новозеландски, латиноамери-
кански, белгийски, руски „Айдъл” и др.

До 2007 форматът вече е лицензиран в над 35 страни – Гер-
мания, Норвегия, Белгия, Австралия, Русия, Хърватия, САЩ, Ка-
захстан, Сърбия, Канада и др. 

„Американски айдъл“ е телевизионен сериал, който се излъч-
ва по „Fox“ от 11 юни 2002 до 7 април 2016 (15 сезона) и от 2018 – по 
ABC. На 26 февруари 2020 стартира 18-ти сезон на шоуто. Той се 
основава на „Поп айдъл“ на британската телевизия и се превръща 
в едно от най-успешните предавания в историята на американска-
та телевизия. Концепцията на поредицата включва откриване на 
певчески таланти, като победителят се определя от американските 
зрители с помощта на телефони, Интернет, а също така и SMS гла-
суване. Победители, избрани чрез зрителски вот, са: Кели Кларк-
сън, Рубен Студард, Фантазия Барино, Кари Ъндърууд, Тейлър 
Хикс, Джордин Спаркс, Дейвид Кук, Крис Алън и др. 

„Американски айдъл“ се излъчва в над 100 страни по целия 
свят – Канада, Австралия, Югоизточна Азия, Филипините, Вели-
кобритания, Бразилия, Израел, Испания, Сингапур и др. В повече-
то страни се излъчва на живо, а в други – на запис.4

Освен в Англия и САЩ, много висок рейтинг шоуто отбеляз-
ва и в Канада, където през 2003 печели 3,6 млн. зрители.

„Канадски айдъл“ – през 2003 по канадската телевизионната 
мрежа „CTV“ започва да се излъчва риалити програма за намира-
не на най-талантливия млад певец в Канада. Шоуто започва с про-

3 Pop Idol mogul sues Simon Cowell, BBC News (10 September, 2004); http://
news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/3645004.stm

4 https://en.wikipedia.org/wiki/American_Idol 
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слушване на певци от четирима съдии в няколко града на Канада. 
Те избират 10-те финалисти, които ще пеят на живо. 

Вторият сезон на „Канадски айдъл“ дебютира на 1 юни 2004 
и се превръща в най-гледаното шоу в Канада, като привлича над 
3 милиона зрители всяка седмица. Шоуто продължава до 2008, ко-
гато се излъчва последният шести сезон.5

През август 2004 в Швеция по TV4 стартира „Айдъл“ и се пре-
връща в едно от най-популярните предавания по шведската теле-
визия. То се излъчва в периода 2004-2019 и има издадени 15 сезона. 
Към днешна дата състезателите на „Айдъл“ са продали колективно 
над 1,1 милиона албума само в Швеция.6

През март 2004 „Индонезийски айдъл“ започва да се излъч-
ва по „RCTI“ и също като в Англия, САЩ и Швеция става едно 
от най-популярните и успешни предавания в историята на индо-
незийската телевизия. На прослушване за първия сезон се явяват 
32 000 души. Грандиозният финал на шоуто през септември 2004 
се превръща в голямо явление, след като е наблюдаван от около 
4 милиона души. Шоуто се излъчва и до днес когато десетият сезон 
се завръща в началото на 2019.7

Версии на „Айдъл“ се излъчват успешно също в Южна Афри-
ка – 15 сезона (2002 – 2015), в Индия – 11 сезона (2004 – 2020) и в 
Норвегия – 10 сезона (2003 – 2018). Уникалното в „Норвежкия ай-
дъл“ е това, че на състезателите е разрешено да изпълняват песни, 
композирани от тях.8

В периода 2003 – 2009 в Австралия по телевизионната мрежа 
на „Ten” се излъчват 7 сезона на „Австралийски айдъл“.

„Латиноамерикански айдъл“ е испано-американско издание 
на популярния британски франчайз „Айдъл“, добре познат с аме-
риканската си версия. Шоуто, което има 4 сезона (в периода 2006 – 
2009) е заснето в Буенос Айрес и е предавано в над 23 държави в 
региона чрез мрежата на Сони Ентъртаймънт Телевижън / Sony 

5 https://en.wikipedia.org/wiki/Canadian_Idol
6 ttps://en.wikipedia.org/wiki/Idol_(Swedish_TV_series)
7 https://en.wikipedia.org/wiki/Indonesian_Idol
8 https://en.wikipedia.org/wiki/Idol_(Norwegian_TV_series)
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Entertainment Television. 
Сравнително по-късно през март 2011 стартира арабското те-

левизионно шоу „Арабски айдъл“. Четирите сезона на шоуто се из-
лъчват едновременно по „MBC 1“ и по „LBC“.

След големия интерес от страна на новозеландските зрители 
към формата „Американски айдъл“ и „Австралийски айдъл“, Те-
левизия Нова Зеландия (TVNZ) решава да поръча първия сезон на 
„Новозеландски айдъл“, известен още като „NZIdol“9, който старти-
ра през 2004 и се излъчва по TV2. Първият епизод е гледан от над 
1,15 милиона зрители.10

Шоуто търпи много критика по отношение на възможностите 
на изпълнителите, които, според критиците, не са толкова силни, 
колкото изпълнителите от „American Idol“ или „Australian Idol“ и 
са посочили изпълненията им като „караоке“.

Критика е отправена и по отношение на различни технически 
проблеми, свързани с осветлението и качеството на звука, вклю-
чително и липсата на живо изпълнение през първи и втори сезон. 
Различни новозеландски музиканти открито критикуват шоуто и 
отказват покани да се появят в него.11

Поради слабия зрителски интерес и отправени критики след 
третия сезон, излъчен през 2006 Телевизия Нова Зеландия спира 
излъчването на шоуто.12

В периода 2002 – 2005 по полската телевизионна мрежа Polsat 
се излъчват 4 сезона на полския „Айдъл“. След прекъсване от 12 го-
дини, шоуто се завръща за своя пети сезон през 2017.13

„Пакистански айдъл“ е 50-та адаптация на познатия риали-
ти формат на британската поредица „Поп айдъл“. Той е разработен 
за пакистанския развлекателен пазар от Geo TV, който придобива 
правата от FreemantleMedia през 2007. Поради проблеми със сигур-
ността в Пакистан шоуто стартира през 2013.

9 https://www.Imdb.com/tItle/tt0390746/
10 https://en.wikipedia.org/wiki/New_Zealand_Idol#cite_note-2
11 Cook, Stephen (2 September 2006).„Kiwi music stars snub NZ Idol“. The New 

Zealand Herald.
12 https://en.wikipedia.org/wiki/New_Zealand_Idol
13 https://en.wikipedia.org/wiki/Idol_(Polish_TV_series
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В Португалия шоуто стартира през 2003. До 2012 са излъчени 
5 сезона, които не се радват на особен интерес от страна на зрите-
лите. През 2015 отново се завръща на екрана с 6-ти сезон.

Първият сезон на шоуто в Бразилия започва на 5 април 2006. 
След сезон 7 през 2012 шоуто е отменено, за да отстъпи място на 
бразилската версия на шоуто за таланти Got Talent.14

Съществуват много копия на „Айдъл”, но до момента нито 
едно не е постигнало успеха на „Поп айдъл”. Сред най-известните 
участници в историята на „Айдъл” в света е Кели Кларксън, побе-
дителка в американската продукция на „Айдъл“ през 2002.15

В момента има над 50 версии в 110 страни, включително в 
Америка, където Саймън Коуел е съдия до 2010, преди да се създа-
де през 2011 година X-фактор, САЩ. 

„X Factor“ („Х-фактор”) 
„Х-фактор” е най-големият и успешен риалити формат за му-

зикални таланти, излъчван по телевизията. Смята се, че той е нова, 
подобрена версия на „Мюзик айдъл”. „Х Фактор“ е британско те-
левизионно шоу за музикални таланти, създадено от продуцента 
Саймън Коуел. В него могат да участват всички, желаещи на въз-
раст над 16 години. Целта на предаването е да се открие нов, неиз-
вестен до този момент музикален талант, който да претежава всич-
ко за да бъде бъдеща звезда – съвкупност от талант, външен вид, 
сценично присъствие, танцови умения и др. 

Във Великобритания шоуто започва да се излъчва по „ITV“ от 
септември 2004. Всеки сезон е структуриран в четири части – про-
слушвания, тренировъчен лагер, домашните посещения на съди-
ите и последната част са живите изпълнения в студио. Талантите 
се делят в различни категории. Има четирима съдии и категории – 
момчета под 25 годиви, момичета под 25 години, участници над 
25  години и групи (момчешки групи, момичешки групи, дуети, 
триа и смесени вокални групи).

14 https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ddolos_(Brazilian_TV_series)
15 bTV produces the most successful music format in the world. //http://www.

slavishow.com
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Кастингът на съдиите е изключително важен. Всички съдии 
се подбират така, че да се ползват с доверие в музикалния свят, да 
са достатъчно популярни и силни личности. Първите съдии на 
„Х фактор“ са Луис Уолш, Шарън Осбърн и Саймън Коуел. По-къс-
но съдии също са: Дани Миноуг, Черил Коул, Кели Роуланд, Тулиса 
Контоставлос, Гари Барлоу, Никол Шерцингер, Мелани Браун, Рита 
Ора, Ник Гримшоу, Аида Фийлд, Луи Томлинсън и Роби Уилямс.

Всеки от четиримата съдии отговоря за своята категория из-
пълнители, но те предварително не са уведомени коя ще е тяхна-
та категория. Това решение е избор на продуцента. Председател на 
журито няма, но трябва да има мнозинство при оценяването от 2:1. 

След старта шоуто има огромен успех и става популярно. Вер-
сиите на шоуто „X фактор“ започват да се появяват в различни 
страни като франчайзи. Шестият сезон привлича 200 000 зрители 
и достигна своя връх сред британските зрители, събира 19,7 мили-
она души пред екраните (63,2% от аудиторията).16 На финала на се-
зона са подадени 10 милиона гласа.17

През 2013 „ITV“ обявява, че Коуел е подписал договор за под-
новяване на „Х Фактор“ за три години до 2016.18 През 2016 „ITV“ е 
подписал друг договор за удължаване на шоуто за три години до 
2019, а през ноември 2018 шоуто е удължено до 2022 година. Към 
настоящия момент във Великобритания са излъчени 15 сезона на 
„Х Фактор“, като последният започва на 1 септември 2018 и прик-
лючва на 2 декември 2018.

От 2004 година насам „Х-фактор“ се излъчва в 33 държави – 
Албания – 4 сезона (2012-2015); Арабските страни – 1-ви и 2-ри се-

16 Thomas, Liz. The X Factor: Essex Cheryl Cole lookalike with an Estuary drawl 
makes judges drool as she starts to sing, Mail Online, (21 August, 2009). https://
www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-1207888/The-X-Factor-Wailing-
Lithuanians-Cheryl-Cole-lookalike-heartthrob-twins-appear-show.html

17 X Factor winner Joe McElderry outsold by Rage Against The Machine as 
bookies suspend betting on Christmas No. 1, Daily Mail (17 December, 2009) 
https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-1236415/X-Factor-winner-Joe-
McElderry-second-place-bookies-suspend-betting-Christmas-number-1.html

18 BBC (15 November, 2013). The X Factor and Britain‘s Got Talent renewed to 
2016.); http://www.bbc.co.uk/newsbeat/article/24953756/the-x-factor-and-
britains-got-talent-renewed-to-2016
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зон (2006-2007) и 3-ти и 4-ти сезон (2013-2015); Армения – 5 сезона 
(2010-2019); Дания – 12 сезона (2008-2019); Унгария – 9 сезона (2010-
2019); Румъния – 8 сезона (2011-2018); Италия 13 сезона (2008-2019) 
Испания – 4 сезона (2007-2008 и 2018-2019) и др.19

Премиерата на американската версия на „Х-фактор“ е на 
21  септември 2011 по телевизионния канал „Fox“. Победителят в 
шоуто получава 5 милиона долара и договор със звукозаписната 
компания „Epic Records“ (американска звукозаписна компания, 
която принадлежи и се управлява от „Sony Music Entertainment“). 
Американският „Х Фактор“ има три сезона – 2011, 2012 и 2013. 

Жури в американското издание са и Саймън Коуел, Пола 
Адул, Черил Коул, Антонио Рид, Никол Шерцингер, Бритни Спи-
ърс, Деми Ловато, Кели Роуленд, Паулина Рубио. Победители са: 
Мелани Амаро (първи сезон), Тейт Стивънс (втори сезон) и групата 
Alex & Sierra – в трети сезон.

На 2 октомври 2011 стартира първият сезон на „Х-фактор“ 
Казахстан по Първи канал „Евразия“. Наградата за победителя е 
5 милиона тенге и контракт със „Sony Music Entertainment“. Побе-
дител става певицата Дария Габдул.

В Русия „Х-фактор“ се излъчва в ефира на телевизионния 
канал „Русия“ през 2005-2007, който за разлика от телевизионния 
музикален проект „Фабрика за звезди“ няма висок рейтинг. През 
2011 година „Х Фактор“ се преименува във „Фактор А“, в чест на 
председателя на журито Алла Пугачова, а през 2015 получава ново 
име – „Главна сцена“. Водещ и на трите сезона е Филип Киркоров. 
Членове на журито са певицата Лолита, Роман Емилиянов, худож-
никът сценограф Борис Краснов – първи сезон, а във втори и трети 
сезон е заменен от Игор Николаев. 

Украинската версия на британския проект „Х-фактор“ стар-
тира по канал „СТБ“ на 4 септември 2010. Към настоящия момент 
са реализирани 10 сезона на формата, което показва големия инте-
рес към шоуто. Последният 10-ти сезон приключва на 28.12.2019. 
В шоуто участват като гости Лара Фабиан, Дима Билан, Патрисия 
Каас, Кайли Миноуг, Бони Тейлър, Тотьо Котуньо и много други 

19 https://ru.qwe.wiki/wiki/The_X_Factor#International_versions
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известни изпълнители.
Австралийската версия на „Х-фактор“ стартира на 6 фев-

руари 2005 по „Network Ten“, същият канал, по който се излъч-
ва изключително успешният „Австралийски айдъл“ (Australian 
Idol). След първия сезон шоуто е прекратено и се завръща отново 
през август 2010, след като завършва седмият, последен сезон на 
„Australian Idol“. През 2010 „Seven Network“ получава правата за 
излъчване на „Х-фактор“, след което стартира втори сезон. Освен в 
Австралия „X-фактор“ е продуциран от „FremantleMedia Australia“ 
и в Нова Зеландия по „TV3“.20 Програмата е отменена след осмия 
си сезон през 2016.21

Много от участниците, които не спечелват „Х-фактор“ Ав-
стралия след приключването на шоуто подписват договори със 
„Сони Мюзик Австралия“ (Sony Music Australia) и правят музикал-
на кариера – Джони Руфо Джейсън Оуен, Бела Фераро, Натаниел 
Вилем, Тейлър Хендерсън, Джай Уетфорд, Дийн Рей и Рейгън Дери. 
Други състезатели като Кристина Пари и „Brothers3“ подписват с 
„Warner Music Australia“.22

Победителите в третия (Рийс Мастин), четвъртия (Саманта 
Джейд) и пети сезон (Дами Им) правят шеметна кариера като ог-
лавяват сингъл чарта „ARIA“, издав;;ат албуми, които също са на 
върха на класациите на „ARIA“. Мастин е най-успешният участник 
във формата, издал два топ албума и три сингъла номер едно (два в 
Австралия и един в Нова Зеландия).23

Изпълнителите постигат успех и в класациите на Нова Зелан-

20 „FremantleMedia Australia/Productions/Entertainment/The XFactor“ Freman-
tleMedia Australia. Посетен 2012.

21 (Knox, David (30 January 2017). Axed: The X Factor“. TV Tonight). https://
tvtonight.com.au/2017/01/axed-the-x-factor.html

22 https://en.wikipedia.org/wiki/The_X_Factor_(Australian_TV_series).
23 „Rock band Nickelback and X Factor winner Reece Mastin achieve first number 

ones“. The Daily Telegraph News, 28 November 2012; 
 http://www.dailytelegraph.com.au/entertainment/music/rock-band-

nickelback-and-x-factor-winner-reece-mastin-achieve-first-number-ones-on-
australian-charts/story-e6frexl9-1226208219144

 https://australian-charts.com/showinterpret.asp?Interpret=Reece+Mastin

МУЗИКАЛНО-ПЕВЧЕСКИТЕ ФОРМАТИ  ПО СВЕТА ...



80

дия и Южна Корея.24

На 24 август 2013 в Индонезия се излъчва специално издание, 
наречено „X Factor Around the World“. В него участват победители-
те от X-фактор“ в Индонезия, САЩ, Великобритания и Австралия. 
Журито включва Паула Абдул, АНГОНГ, Даниел Бедингфийлд, 
Ахмад Дани и Луи Уолш. Шоуто е чисто музикално представление 
и победител не е излъчен.25

Към настоящия момент са излъчени 198 победители от целия 
свят, участвали във формата „Х-фактор“.

„The Voice“/ „Гласът“
„The Voice“  е международен телевизионен риалити формат 

за певци. Той се основава на конкурса „Гласът на Холандия“ („The 
Voice of Holland“), чиято първоначална концепция е създадена от 
холандския телевизионен продуцент Джон де Мол. Негова е иде-
ята за сляпото (на тъмно) прослушване на участниците. Целта е 
треньорите да се съсредоточат върху пеенето и качествата на гласа. 
Ето защо за треньори се канят известни изпълнители, топ артисти 
от музикалната индустрия. 

За разлика от „Айдъл“ и „Х-фактор“ продуцентите на шоуто 
избират по-малко състезатели (от 100 до 200), които смятат, че са 
достатъчно добри, за да участват в прослушванията на живо.26

Идеята за въртящите столове е на холандския певец Роел ван 
Велцен. Теньорите слушат кандидатите на столове, обърнати с 
гръб далеч от сцената. Ако треньорът харесва това което чува, той 
натиска бутона, за да завърти стола си. Това означава, че е заин-
тересован от този изпълнител и го иска в своя отбор. Ако повече 
от един треньор натисне бутона, състезателят избира треньора, 

24 Discography Reece Mastin“. New Zealand Charts Portal. Hung Medien; https://
charts.nz/showinterpret.asp?Interpret=Reece+Mastin; (Discography Young 
Men Society“. New Zealand Charts Portal. Hung Medien; https://charts.nz/
showinterpret.asp?Interpret=Young+Men+Society

25 https://ru.qwe.wiki/wiki/The_X_Factor#The_X_Factor_around_the_world
26 „Galjaard keek eerste aflevering The voice of Holland 8 keer“  (In Dutch). 

Zappen. 15 September 2010; http://zappen.blog.nl/rtl-nederland/2010/09/15/
galjaard-keek-eerste-aflevering-the-voice-of-holland-8-keer#more-10434
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с когото иска да работи. Прослушванията на тъмно приключват, 
когато всеки треньор има определен брой състезатели, с които да 
работи. След като сформират своя отбор, треньорите подготвят 
своите певци както музикално, така и психически, за да могат да 
издържат напрежението по време на участието си.

„Гласът на Холандия“ започна да се излъчва по „RTL 4“ на 
17  септември 2010. Треньори на шоуто са Анджела Гройтуайзен, 
Роел ван Велцен, Ник и Саймън и Йероен ван дер Бум. 

Това е първото шоу за таланти, в което активно участват со-
циалните медии.27 „Гласът на Холандия“ стартира успешно и има 
голям успех.28 До 2019 в Холандия са излъчени 9 сезона на шоуто, а 
през 2020 предстои 10-ти сезон. 

„Гласът“ се превръща в конкурент на франчайзинга на „Ай-
дъл“, „Изгряваща звезда“ и „Х-фактор“. От 2010 до днес много други 
страни са адаптирали формата и излъчват свои собствени версии. 

В периода 2011 – 2019 в Румъния, Украйна, Германия и Тур-
ция са излъчени по 9 сезона, а в Полша – 10 сезона. През 2020 пред-
стои 11-ти сезон.29 

„Гласът на Америка“ стартира през 2011 и поради големия ин-
терес от 2012 се излъчват по два сезона на година. През 2020 пред-
стои 18-ти сезон.

От 2011 в Белгия, Финландия и Мексико и от 2012 в Бразилия, 
Австралия, Франция и Русия се излъчват по 8 сезона на шоуто, 
като 9-ти сезон предстои през 2020. От 2011 по 7 сезона на шоуто се 
излъчват в България и Португалия и от 2013 в Канада. През януари 
2020 приключва 8-ият сезон на „Гласът на Русия“ (победител Аскер 
Бербеков) и „Гласът на Португалия“ (победител Рита Санчес).

Гласът се излъчва също в Литва (2012-2018), Италия (2013-

27 „Galjaard keek eerste aflevering The voice of Holland 8 keer“  (In Dutch). 
Zappen. 15 September 2010; http://zappen.blog.nl/rtl-nederland/2010/09/15/
galjaard-keek-eerste-aflevering-the-voice-of-holland-8-keer#more-10434

28 „The Voice of Holland succesvol van start“ (In Dutch). Metro International. 18 
September,2010); https://web.archive.org/web/20140714214957/http:/www.
metronieuws.nl/nieuws/the-voice-of-holland-succesvol-van-start/xlkjir!tnywh
Efc8b%40Szm3JHyNYNQ/

29 Материалът по статията е писан през есента на 2020 година.
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2019), Гърция (2014 – 2019) – по 6 сезона, Израел, Норвегия (2012 – 
2019) и Ирландия (2012 – 2016) – по 5 сезона, в Китай (2012 – 2015), 
Индонезия (2013 – 2019) – по 4 сезона, Хърватия (2015, 2016, 2019-
2020) – 3 сезона и т.н. 

По света се излъчват различни версии за деца, тийнейджъри и 
възрастни. Версията за виетнамските деца, която стартира на 8 юли 
2012 е първата в историята на „Гласът за деца“ („The Voice Kids“). 
Тази година предстои да се излъчи 8-мият сезон. Има версии за 
френските, литовските, немските, английските, белгийските, бра-
зилските, мексиканските, индийските, арабските, индонезийските, 
испанските, руските деца, за децата на Филипините и др. 

Версията за тийнейджъри на Филипините е първата в исто-
рията на „Гласът за тийнейджъри“ („The Voice Teens“). Версии на 
шоуто за тийнейджъри имат в Румъния, Колумбия, Канада и др. 
Шоуто за тийнейджъри се излъчва сравнително в по-малко стра-
ни, отколкото за деца и възрастни. 

Холандската версията за възрастни (2018) е първата в истори-
ята на „Гласът за възрастни“ („The Voice Senior“). До момента много 
страни са придобили правото да произвеждат своя собствена вер-
сия на „Гласът за възрастни“ („The Voice Senior“) : Русия (Голос 60+), 
Германия, Белгия, Испания, Тайланд, Мексико, Полша и др

От 2017 филипинския франчайзинг на „Гласът“ („The Voice“) 
има онлайн шоу, наречено „The Voice DigiTV“. Излъчва се едновре-
менно с телевизионното шоу във Фейсбук. През 2019 шоуто се раз-
пространява и в Ютюб (YouTube).

Към настоящия момент в 145 страни са спечелили „The 
Voice“, „The Voice Kids“, „The Voice Teens“ и „The Voice Senior“ общо 
439 пев ци. 

Всеки победител получава договор за запис, парична награда 
и правото да се нарича „Гласът“ на съответната страна. Първият 
победител в шоуто е Бен Сондърс от „Гласът на Холандия“, а едни 
от последните победители са Алкан Далгакиран от турската вер-
сия на „The Voice“ и Винко Чемераш от „Гласът на Хърватия“ (фев-
руари 2020). 

През 2019 шоуто е продадено и сега е притежание от „ITV 
Studios“.
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„Tu cara me suena“ / „Като две капки вода“
„Като две капки вода“ (в превод „Лицето ти ми е познато”, 

„Изглеждаш ми познат” или по точно „Лицето ти ми звучи“) е 
испанска телевизионна програма, създадена от „Gestmusic“ и из-
лъчвана от канала „Antena 3“ през 2011. „Лицето ти ми е познато” 
е формат с международна известност. Версии на тази програма са 
разпространени по целия свят.30

„Лицето ти ми е познато” е състезание за имитации на музи-
кални икони с комедиен ефект. Във формата участват осем извест-
ни личности, които имат собствена кариера – доказани актьори, 
комици, бивши певци, телевизионни водещи и др. Те приемат нова 
самоличност всяка седмица, като се превъплъщават в известни пе-
вци, изпълнявайки някои от техните песни.

На 28 септември 2011 в Испания стартира първият сезон на 
формата по „Антена 3“. Финалът, който се състои на 30 ноември 
отбелязва рекорд с над 4 милиона зрители и 45.2 % споделяния, 
достигайки едни от най-високите резултати в последните две го-
дини за испанския канал „Антена 3“. След големия успех на първо-
то издание „Антена 3“ следва второто издание (1 октомври 2012 – 
11 февруари 2013) и третото (24 октомври 2013 – 27 март 2014).

След кратко прекъсване „Антена 3“ стартира четвърто изда-
ние на формата на 18 септември 2015, който се излъчва до 29 януари 
2016 вече с 9 състезатели и нови правила. Следват 5 сезон (7 октом-
ври 2016 – 3 март 2017), 6 сезон (29 септември 2017 – 2 март 2018), 
7 сезон (28 септември 2018 – 8 февруари 2019). На 10 януари 2020 
стартира 8 сезон на формата.31

Днес има повече от 47 версии на формата по целия свят. 
Най-много издания (общо 14) има румънската версия на формата, 
който от март 2012 до септември 2017 има по два сезона на година, 
а през 2018 и 2019 по едно издание.32

30 https://es.wikipedia.org/wiki/Tu_cara_me_suena
31 https://es.wikipedia.org/wiki/Tu_cara_me_suena
32 „Echipa“ Te cunosc de undeva! „Premiată pentru cele zece sezonane de succes 

ale show-ului, la Antena 1“) A1.RO https://a1.ro/te-cunosc-de-undeva/stiri/
echipa-te-cunosc-de-undeva-premiata-pentru-cele-zece-sezoane-de-succes-
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Веднага след успеха на формата в Испания, негови версии 
стартират последователно: във Венецуела – 4 сезона (2011 – 2015); 
Чили, Китай и Холандия – 2012; Италия – 9 сезона (от 2012 до 2019); 
Литва – 9 сезона (2012 – 2019); Турция – 3 сезона (2012 – 2015); Ес-
тония – 7 сезона (2013 – 2018); Виетнам – 7 сезона (2013 – 2020); Ук-
райна през 2012 и 2013; Великобритания, САЩ, Франция и Перу по 
1 сезон през 2013; Грузия – 3 сезона (2013 – 2014); Аржентина – 3 се-
зона (2013 – 2015); България – 8 сезона (2013 – 2020); Унгария – 6 се-
зона (2013 – 2018); Кипър – 6 сезона (2013 – 2020); Естония – 7 сезо-
на (2013 – 2018); Русия – 4 сезона (2013 – 2016); Сърбия, Босна и Хер-
цеговина, Северна Македония, Черна гора – 5 сезона (2013 – 2019); 
Полша – 13 сезона (2014 – 2020); Беларус и Арабски свят – 2014; 
Хърватия – 6 сезона (2014 – 2020); Мексико и Германия – 2014; Сло-
вения – 5 сезона (2014 – 2019); Коста Рика – 2015; Тайланд – 4 сезо-
на (2015 – 2019); Чехия – 6 сезона (2016 – 2019); Словакия – 5 сезона 
(2016 – 2019) и др.

„Лицето ти ми е познато” е най-продаваният испански фор-
мат, чийто версии продължават да се излъчва и днес в много стра-
ни по света. Интересът към формата е голям и той продължава да 
разширява своите граници – през 2016 той стартира в Албания и 
Словакия, през 2017 – в Бразилия, през 2019 – в Ангола, Мозамбик 
и др. 

През есента на 2014 е създадена детската версия на програ-
мата под името „Лицето ти ми звучи мини“33, но поради слабия 
интерес не са правени повече детски издания на формата. Детски 
версии на шоуто се излъчват в Панама, Филипините, Унгария, 
Португалия и др. 

Направеният по-горе преглед на световните музикално-пев-
чески формати показва големия интерес към тях в много страни 

ale-showului-la-antena-1-id599123.html
33 Redacción (6 de mayo de 2014). Vertele, ed. «‚Tu carita me suena‘, nombre de la 

versión infantil del show en Antena 3»; 
 https://vertele.eldiario.es/verteletv/actualidad/carita-nombre-version-infantil-

Antena_0_1571542854.html
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по света. Техният забавен и развлекателен характер привлича пуб-
лика от целия свят, затова много от тези програми имат изклю-
чително висок рейтинг. За участниците тези формати са реклама, 
възможност за изява и надежда за бъдеща реализация, а за проду-
центите им възможност за най-голяма печалба. Затова тяхната по-
ява в българския ефир е напълно логична. Тъй като по-голямата 
част от изброените музикални певчески формати, реализиращи се 
в България, се правят по чужд лиценз, е необходимо те да се прис-
пособят към българските условия. 
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Abstract: The epoch of new music for flute is less researched and 
less structured than the preceding periods in music history. To 
research music of the 21st century, a bridge must be first built from 
the already known research results of repertoire written around 
the time of World War II to the not so well-known end of the 20th 
century. Two works for solo flute are used for this purpose: Densitiy 
21.5 by Edgard VARÈSE written in 1936/1946 and Élégie pour 
flûte by Marc-André DALBAVIE written in 1990. The analysis, 
with a special consideration of the use of variation in these pieces, 
shows that the further development of the soundscape of the 
flute is contested in compositional terms through the extreme 
use of flute tones themselves (for example notes in the fourth 
octave) and variable elements found in the small elements like 
intervals or rhythmics. The detailed examination of the previously 
unexplored work Élegie pour flute by DALBAVIE shows that 
a further development of the sound aesthetics is not achieved 
primarily through variable elements in the composition itself, but 
through variable elements in the sound structure that are used on 
bigger elements like whole phrases: extended techniques on the 
flute. The comparison of the two works presents the soundscape 
transformation in the flute literature between 1946 and the end of 
the 20th century which clearly differs in the use of variation. It is 
a progression away from the use of purely note-related elements 
towards an aesthetic that has a tonal and effective expression 
through the sound design of the flute.
Keywords: new music for flute, sound transformation of flute, 
variation in flute repertoire, extended techniques for flute.

Резюме: Епохата на новата музика за флейта е по-слабо из-
следвана и по-малко структурирана от предходните периоди 
в историята на музиката. За да се проучи музиката на XXI век, 
първо трябва да се изгради мост между вече установените 
резултати от изследванията на репертоара, написан по вре-
мето на Втората световна война, и не толкова известните от 
края на XX век. За тази цел са използвани две произведения 
за соло флейта: Densitiy 21.5 на Едгар Варез, написано през 
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1936/1946, и Élégie pour flûte на Марк-Андре Далбавие, напи-
сана през 1990. Анализът, при който е обърнато специално 
внимание на употребата на вариации в тези произведения, 
показва, че по-нататъшното развитие на флейтовото звуко-
извличане е оспорвано в композиционно отношение чрез 
екстремна употреба на високите тонове на флейтата (напри-
мер ноти в четвърта октава) и различни елементи, които се 
срещат в малките компоненти като интервали или ритмика. 
Подробното разглеждане на неизследваното досега произве-
дение Élegie pour flute от DALBAVIE показва, че по-нататъш-
ното развитие на звуковата естетика не се постига на първо 
място чрез вариационни елементи в самата композиция, а 
чрез вариационни елементи в звуковата структура, които се 
използват върху по-големи елементи като цели фрази: раз-
гърната флейтова техника. Сравнението на двете творби 
представя трансформацията на звуковия пейзаж във флей-
товата литература между 1946 и края на ХХ в., която ясно се 
различава в използването на вариативността. Това е преход 
от използването на елементи, свързани единствено с нотите, 
към естетика, която има тонален и въздействащ израз чрез 
звуковия дизайн на флейтата.
Ключови думи: нова музика за флейта, звукова трансформа-
ция на флейтата, вариации във флейтовия репертоар, разши-
рени техники за флейта.

Introduction
The youngest part of music history – the music of the present – 

comes out as the section in which it is not a matter of course to 
differentiate between the individual music parts. The analysis of classical 
or baroque works, for example, and the findings of the comparatively long 
practice of these represent a standard with regards to analysis in musical 
education today. Considered analogously to contemporary music, this 
basic understanding must be expanded further. The music before 1950 
and its common classifications are part of the natural understanding 
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of music analysis. Transmitted to the period of contemporary music 
after 1950 the results which enable a lot of orientation until this point 
on the timeline are not transferable one to one to the music of the late 
20th and the 21st century. It still needs a lot of research work on the 
pieces of – roughly classified – the last 7 decades. The repertoire of this 
period is large, not clearly structured yet and still not fully assigned. 
The actual classification of contemporary music is mainly reduced to 
its few basic features, which relate to the music-historical priorities 
of the 20th and 21st centuries. In relation to the fact that there are only 
little results of research on new music in comparison to earlier music 
periods, the musical field after 1945 appears diverse but also confusing. 
This requires a further examination of the abundance of works from this 
period. Jürgen HABERMAS 3́ term about the ‘new complexity’ which is 
particularly referred to the postmodernism4 may be mentioned at this 
point. [Hiekel, Utz 2016, p. IX] The focus in this scientific examination 
is directed on the flute repertoire after 1945. The main method of the 
research will be a comparison between two pieces for flute solo which 
includes an analyse under the aspect of how variation is used in these 
works. Especially the analysis of the variable elements shall help to 
outline the new invented language of the flute sound and the style of 
composition. The chosen works hold a function of exemplary moments 
of the contemporary flute repertoire that represent few but meaningful 
cornerstones of the flute music after 1945. To create a fundamental 
insight into the common language of the contemporary repertoire for 
flute solo it is necessary to mark a point on the timeline where already 
some results of further research exist and one point from which on it is 
more difficult to maintain orientation in the big field of new music after 
1945 and its diverse faces to enlarge the knowledge about flute music 
in the last millennium based on the comparison. An influential aspect 
of the two pieces that are chosen for is the year of composition. One of 
the pieces was written at the beginning of the new music period shortly 
before World War II started. The piece that is used for comparison was 

3 Jürgen HABERMAS (*1929) Is a German philosopher and sociologist of the 
present.

4 20th century.
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written at the end of the 20th century. The results of this research shall 
help to create a guideline to understand the development of flute music 
after 1945 until the end of the 20th century as a starting point to build the 
required knowledge to continue the research on the flute repertoire in the 
21st century. To focus on variation in works for flute is one possibility of 
approaching selected works. The word ‘variation’ comes from the Latin 
word ‘variatio’ and means ‘change, transformation’ what emphasizes 
the development of the flute and the enlarged repertoire written for this 
instrument. [Chlosta 2020]

The flute as a role model of changings
As the repertoire of music for flute has increased a lot after World 

War II, also a new repertoire of flute sounds and an expanded way of 
writing these sound skills down as well were created in response to the 
latest historical events. The general changes in the sound aesthetics were 
intensely reflected on the flute. This instrument improved a lot in its 
sound language and the works for flute solo multiplied. [Farwick 2009, 
p. 45] While the flute had a postponed role in the classical and romantic 
epochs due to its limited tone, the flute becomes one of those instruments 
that suits the willingness to experiment and evolve best. [Gümbel 1947, 
p. 2] More and more musicians specialize in new music, also in the 
field of flutists which leads to a growing virtuosity in the contemporary 
repertoire because they invented several new options to enlarge the 
repertoire and the spectrum of flute sounds. [Kolneder 1979, p. 79] The 
results of trials and experiments reached a kind of climax around 1960. 
The present repertoire of extended techniques for flute still includes the 
outcome from this intense phase. [Farwick 2009, p. 47] Even though the 
considerations of Robert DICK5 were printed in the original language 
only in 1986, the main message would also have appropriately described 
the upcoming developments in 1960. DICK summarized that – from the 
point of view of a flutist – the second half of the 20th century is the phase 
of growth and change. He also speaks about leaving limitations behind, 
no matter if they are related to technical or mental/visualizing limits. 
[Dick 1993, p. 7] As Arnold SCHÖNBERG already wrote in his book 

5 Robert DICK (*1950) is an US-American flutist and composer.
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Harmonielehre: „The material of music is the sound.” He also explained 
that every effect this sound can make has to be accepted as an element 
of art, which influences the form – and the sound itself is a part of the 
form – of the piece. [Schönberg 1922, p.17] Beside this SCHÖNBERG 
describes that the timbre has the biggest potential to be developed 
and that this can be measured at how big the difference between the 
traditional (flute) sound and the new effect is. [Gümbel 2005, p. 122]

Two landmarks in the field of new flute music in the 
second half of the 20th century: Density 21.5 by Edgard 
VARÈSE and Élégie pour flûte by Marc-André DALBAVIE
Composed in 1936 Density 21.5 by Edgard VARÈSE is one of the 

two6 most important works for flute solo that are mentioned when the 
early beginnings of new music for flute are subject of the discussion. 
According to the fact that the timespan of World War II is from 1939 
until 1945, Density 21.5 was written before/during7 the decisive wartime. 
VARÈSE created a composition that broke the boundaries of the way 
of playing flute until this time. The elements he used to reach these 
extremes were excessive dynamic ranges, rhythmics, key clicks, and 
an intense combination of sounds. The colour of the flute sounds was 
kind of a ‘limit experience’ on the wood instrument. Holding the role 
of a key changer in the history of repertoire for flute, Density 21.5 was 
the main topic of many analytic works. For this it is possible to create a 
quick resume based on results of further research: most of the elements 
that evolved over the following 50 years were already found in the 
composition of VARÈSE in 1936/1946. [Artaud 1986, p. 44] An example 
of a piece that introduces the most common modern flute effects that are 
used and known also nowadays, is the piece Élégie pour flute written by 
Marc-André DALBAVIE8 in 1990. DALBAVIE created this piece for a 
collection named flûte et creations by Pierre-André VALADE9, who asked 

6 The second piece for flute solo written in 1936 is Cinq Incantations by André JOL-
IVET. Both pieces marc the very beginnings of a new idea of sound aesthetics. 

7 The flutist Georges BARRÈRE requested a piece for the inauguration of his plat-
inum flute in 1936. VARÈSE revised his piece in 1946. 

8 Marc-André DALBAVIE (*1961) is a French composer.
9 Pierre-André VALADE (*1959) is a French musician. His first carrier was as a 
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different composers to write in total 15 contemporary pieces for flute 
solo. Already at the end of the 20th century there were a lot of different 
directions in the contemporary music which resulted from the enormous 
new possibilities of creating flute sounds. VALADE’s flûtes et creations is 
an example for the variety in the repertoire of contemporary flute music. 
[Valade 1990] Until today it was not possible to find a standardized form 
of notation that works on every piece. Only a view signs are more well-
known symbols, but at the end it depends on the composer what kind 
of notation is meant for which sound effect. The way sound effects are 
played is not always the same: the variety is unlimited and connected to 
the idea behind the piece. [Gümbel 2005, p. 122] On the one hand the 
collection of VALADE’s pieces introduces some modern techniques, on 
the other hand – and this was his main idea – it shows the big variety of 
new music for flute within ‘only’ 15 pieces10. He wanted to bring the focus 
away only from learning to play new techniques to the aesthetics of the 
compositions and musical ideas. [Valade 1990]

Analysis of Densitiy 21.5 by Edgard VARÈSE  
with a special focus on variable elements
The main inspiration to create this work for flute alone was the 

fact that Georges BARRÈRE11 wanted VARÈSE to write a piece for him 
which he could play with a flute made of platin. This material gave the 
opportunity to play with the minimums and maximums of the dynamics 
and the sound of the flute to the composer. [Scheck 1975, p. 235] Density 
21.5 and the pieces written after it have a composition style that is linear. 
Something noticeable about this solo piece is that the use of extended 
techniques is limited. [Artaud 1986, p. 46] The first phrase (bar 1-3) of 
Densitiy 21.5 is an indication for how intense dynamics are used in a 
very flexible and unpredictable way. In comparison with the following 
small phrase (bar 3-5) it is clear the dynamic ranges are positioned in 
an arranged way to bring out special notes. The focus in the first phrase 

flutist with focus on contemporary repertoire, then he continued as a conductor.
10 Remembering that the repertoire of new music for flute is a broad field.
11 Georges BARRÈRE was a student of the French flutist Paul TAFFANEL. The 

art patron, pianist and enthusiast of new music Elizabeth SPRAGUE COOKL-
IDGE gave a platin flute to BARRÈRE as a present.
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is on the f ’ sharp which is introducing the tritone c’ sharp to g’ in the 
second phrase. Beside the tritone also the quarte (f ’ sharp to c’ sharp) 
will have a guiding role in Densitiy 21.5, but because of the dynamic 
range of piano, these intervals step into the background in the beginning 
of the piece even though they are important motives. In the rhythmical 
structure there is a triplet, which – like the intervals that are still in the 
background – are not too outstanding because of the articulation: the 
legato smoothens the pregnant rhythm of the triplet, decrescendo and 
piano supports this strategy in the first lines of the composition for flute. 
Following the dynamics in the first three bars, the places that are written 
with a more intense dynamic create a short chromatic line including 
the notes f ’, f ’ sharp and g’. This moment of a hidden melodic line in 
the main phrase also includes the thought of a leading tone, which is 
the f ’ sharp. The combination all of it represents a powerful and artistic 
melody full of energy. The first bars of Densitiy 21.5 are an example of 
variation in the contemporary music for flute. The material of phrase 
number two is like what is used in phrase number one, but bars 3-5 are a 
light version of repetition with variation because of the minimal different 
arrangement of notes and the different used dynamics to create a main 
focus. The length of the first phrase and the second is for both two and 
a half bars. In the second phrase there are more triplets which lead to a 
smoother and tighter impression in this variable repetition. More and 
more notes get included from bar six on. Most of them are positioned in 
the main motive to emphasize the variated phrase. With this system the 
notes a’, b’ flat, c’’, d’’ flat and d’’, and d’’’ sharp and e’’’ appear until bar 
14, underlined from dynamics that expand into fortissimo in the third 
octave (bar 14). With the focus on the element of variation, bar 15-17 are 
another point in Densitiy 21.5 where the main phrase is used in a variable 
way: the direction of the intervals is mirrored and the used material of 
notes is again enlarging with f ’’, f ’’ sharp and g’’’. The following bars 18-
22 are also constructions of material that has been introduced in the lines 
before, using smaller rhythmical elements and intervals like the tritone. 
After this part A (bar 1-23) comes a part A1 (bar 23-28) which is like a 
contrast caused by the dynamics and the space between the notes and 
motives. Part A1 represents a quiet scene with more breaks and another 
soundscape in general. Here the extended technique of key clicks is used 
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the first time in Densitiy 21.5. The only well-known element in this part 
is the triplets, which remind on the main theme from part A. From bar 
29 on starts a second main part called part B in a similar proportion 
than part A. In relation to part A and part B part A1 seems like a parting 
line that prepares the audience for the following variation of the main 
phrase and motives. Part B shows elements from part A in an intense 
form. The direct comparison shows amongst other things: bar 1 starts 
with mezzo forte, bar 29 starts with fortissimo. Bar 1 includes sixteenths, 
bar 29 uses thirty-seconds. Bar 1 starts in a low register, bar 29 starts 
in a high register. The notes of bar 1 move up, the notes of bar 29 move 
down. Part B represents itself in a diminished way of variable use of the 
material of the main phrase in Part A. This diminution has the effect of a 
climax in the middle of the piece. The atmosphere is even more powerful 
than in the beginning, the mirrored and falling lines seem to be more 
hectic and faster. Part A seems to present the low register and intervals 
like tritone and quart, part B shows the high register and is formed by 
intervals that are consonant like pure fifth, small third. Around bar 30 
there is a flashback to the f, f sharp and g material from the beginning 
hidden as g, f sharp and e sharp. The range of notes reaches until a in 
the third octave. Bars 38-40 forward to the recapitulation where the 
main phrase from Part A is used, but a half tone step higher and with 
rhythmical variations on the lengths of the notes and breaks. In bar 46 
the highest sound of the piece in form of d in the third octave supported 
form triplet structures is reached before a tritone downwards marks the 
beginning of the last lines to surprise one last time at the very end when 
an intense crescendo leads to the third octave. The last phrase (bar 58-
61) is like a summarise of all the used principles in the composition of 
VARÈSE. The pool of notes was already fully presented when four bars 
before the end finally the lowest note (c’) appears. [Scheck 1975, p. 235f]

Analysis of Élégie pour flûte by Marc-André  
DALBAVIE focused on variable elements
After getting used to the motives and the idea behind Densitiy 

21.5, working on Élégie pour flûte triggered some associations. Simply 
from comparing the scores it seems like Densitiy 21.5 and Élégie pour 
flûte have some common things. The most noticeable point was that the 
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elements DALBAVIE uses in his composition are positioned in different 
‘extreme’ zones related to the piece itself. The first phrase starts in a low 
register with an intense dynamic range of fortissimo combined with 
marcato accents (element 1) to reach a high point that starts with piano 
to enlarge the dynamics (element 2) to move into a fortissimo passage 
with small notes in staccato going downwards (element 3) before this 
collage of sounds disappears in a break with a fermata (element 4). Only 
this short description of the first line of Élégie pour flûte shows that this 
piece is playing with the extremes of different elements in a similar 
way than Densitiy 21.5. There are no time signatures and no barlines in 
Élégie pour flûte. A metronomic indication to count the quarter in 52 is 
the only instruction how to measure and count. The idea of variation 
can also be found in Élégie pour flûte. While in VARÈSE’s composition 
variable moments are hidden in smaller motives, more combined to the 
tone material itself that creates the side effect of a variation of sounds, 
the piece of DALBAVIE shows the opposite. The variable elements 
in Élégie pour flûte are not found so much in the tone material but in 
the sound material: Whole phrases are used in a very similar tone and 
rhythmical system but in very different vocabularies of sound, which 
leads to the conclusion: Élégie pour flûte is a variation of flute sounds 
through extended techniques. The summary of the used techniques by 
DALBAVIE results that all the possible basic sounds of the new flute 
language can be found in his piece: multi-phonic sound, tremolo trill, 
‘normal’ trill, pizzicato effect, staccato without natural flute sound, 
micro trill, flatter tongue. Compared to Densitiy 21.5 it seems like 
Élégie pour flûte is a further development of the idea of VARÈSE that 
is inspired by introducing the possibilities through the material of the 
flute. DALVABIE introduces all the possible sounds in 1990 which are 
still the fundament of compositions nowadays, inspired by the flute 
sound itself. A more detailed analysis will concretize the variation of 
sound within whole phrases: the first phrase of Élégie pour flûte is the 
first line starting from c’ until the quarter rest with the fermata, so called 
phrase A. Phrase A has an organized structure made of four elements 
starting from the main note c’. This low note marks a starting and 
destination point some more often in the piece. [Valade 1990] The base 
note c’ starts with two quarter beats and follows a rhythmical variation 
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in eights, triplets in eights, syncope rhythm and sixths that turns out to 
indicate a written accelerando. The rhythmical metamorphosis of the c’ 
reaches out to a multi-phonic sound which has the base note c’’. The first 
extended technique that is used in this piece. The multi-phonic sound 
starts with a piano but turns immediately into a crescendo to follow the 
fortissimo sixty-fourth downwards in staccato to surprisingly stop in a 
fermata. This structure is also used in phrase B, the second line. The only 
difference in phrase B is a sound variation of phrase A. Element one (the 
c’ with a rhythmical structure to lead to element 2, some effect) is again 
c’ with fortissimo, but the written accelerando varies. The start note has 
a fermata followed by a triplet in eights and sixth, the accelerando is a bit 
more intense over the fact that a run of sixty-fourth upwards speed up 
into a tremolo that contains the base note c’’ and changes to e flat in the 
second octave. This is the next used ‘modern’ effect: trills that are written 
over intervals bigger than a great second. Element two of phrase B is 
like element two of phrase A but varies in the effect: instead of a multi-
phonic sound with the base note c’’ a ‘classic’ trill over a half note step 
on c’’’ is written. Element three is a run of sixty-fourth downwards but 
varies also in the sound effect: pizzicato over a nearly similar material 
of notes. The end of phrase B is like in phrase A one quarter rest with 
a fermata. Phrase C which includes line three, is still following this 
structure but the first idea starts to get broken. The low c is cut after the 
first quarter beat from a sixty-fourth downwards to meet eights and a 
combination of triplets in eights but also a run upwards to the climax of 
this phrase which is g’’ that immediately goes down in a chromatic scale 
until it reaches the low c’ as a quarter note followed by a quarter rest 
topped with a fermata. These three phrases A, B and C are a first big part 
of the piece which is separated through line number four. This line has 
no reference to phrase A, B or C and not to the following lines, which are 
kind of a second part including a reprise of the first part (or reopening 
the ideas of the first part). In contrast to line one, two and three line four 
parts where the effect of staccato is forced but the notes are not given. 
Pretending to be one ‘bar’, line four has six defined notes out of the 
second and third octaves that are placed with different space between 
each other. This line number four reminds on bars 23-28 in Density 21.5 
that just create a kind of parting line to introduce the second part of the 
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piece where similar material is used but in a different way. Also the use 
of second and third octave notes combined with sforzato reminds on the 
language of Densitiy 21.5. Line number 5 of Élégie pour flûte contains 
the fortissimo run of sixty-fourths downwards, but the other elements 
are different. Longer notes like half notes and whole notes appear, rests 
that create enlarging spaces are now written down. This line presents the 
normal sound of flute without any special effect. This is another point 
where a similarity to Densitiy 21.5 can be found: normal flute sounds 
are compared with extreme dynamics. In Élégie pour flûte it is required 
to play pianissimo and piano pianissimo in the second and third octave. 
In contrast to the first part where all the rests at the end of the lines 
where not defined in the lengths, the ‘empty’ space between the normal 
flute sound is given. According to the idea of speeding up with the 
notes in the first part the lengths of the rests enlarge in the second part 
of DALVABIE’s composition. An irregular micro trill starts the return 
to the basic note c’ with another variation of a written accelerando to 
speed up and slow down again, to surprisingly close the piece with 
three different notes than the basic note: f ’, c’’ sharp and a’. The ending 
can be compared with Densitiy 21.5 too. In the last 5 bars of VARESE’s 
composition, where the lowest point is reached, the line goes up into the 
third octave again. Something similar is found in Élégie pour flûte with 
the fact that c’ is not the end although it is the base of the whole piece. 

Conclusion
An optical comparison between Density 21.5 and Élégie pour flûte 

immediately reveals by only putting the scores side by side that Élégie 
pour flûte contains much more extended techniques than Densitiy 21.5. 
The pure sound of the flute in Densitiy 21.5 is mostly presented through 
variation elements inside the small note components of the main phrases. 
The whole form of VARÈSE’s composition for flute solo seems to have 
more ‘classical’ structure inside than the first impress suggests. The first 
phrase of Densitiy 21.5 appears as a main phrase which is used through 
the whole piece in the style of classic variations like mirroring or using 
different notes but keeping the intervals. Even though these elements of 
classic variation can be found in this piece, also variations of the pure 
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flute sounds are topic of this work. This idea of variation fits even more 
to Élégie pour flûte by Marc-André DALBAVIE. The classical way of 
variation is not found so much in his piece, but on the big phrases that 
variate with the flute effects it is obvious that DALBAVIE was arranging 
nearly all flute effects to show the actual possibilities of the flute. It is 
more like a collage of sound, that is based on arranged material. Élégie 
pour flûte could also be assigned to a more formal construction but 
related to the fact that DALVABIE later did a lot of work with spectral 
sounds, his work for flute solo matches more the idea of a variation of 
sound. As in Densitiy 21.5 the variation of the pure flute sound equates 
with the development of the sound repertoire and compositions as a 
transformation of the traditional (flute) sound aesthetics, VARÈSE 
created a substantially amount of material of new shades of sound and 
inspiration, that functioned as a base in further compositions for flute. 
The composition of Élégie pour flûte started at a completely different 
point of sound language than Density 21.5. The evolution of the sounds 
and effects itself was nearly finished apart from experiments of flute and 
electronics in comparison how long it took to establish the traditional 
sound aesthetics in further music history periods. The new possibilities 
of sounds were far not exhausted yet, on the contrary: Élégie pour flûte 
revealed another element of transformation that was to compose and 
create with a focus on the relationship between the different sound 
components in an artistic and aesthetic way. The main aspect is not on the 
material but on the idea behind the composition of how contemporary 
flute effects can be used. Although both pieces are characterized by an 
intense transformative character, they still differ in their focal points: the 
density of the sound, through which VARÈSE created a new soundscape 
to present the extreme possibilities of the (platin) flute tone, creates 
the transformation process in Densitiy 21.5, whereas in DALBAVIE’s 
composition Élégie pour flûte the handling of the quality of the sound 
based on contemporary flute effects is decisive for the transformation 
characteristic.

CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING THE REPERTOIRE OF FLUTE MUSIC ...



102

REFERENCES:
ARTAUD, Pierre-Yves, 1986. Die Flöte. Zimmermann: Frankfurt am Main. 

ISBN 3921729440.
CHLOSTA, Simon. Die Kunst der Veränderung. Elbphilharmonie& Laeiszhalle 

Hamburg [online]. [viewed on 29.09.2020]. Available from: https://www.
elbphilharmonie.de/de/mediathek/die-kunst-der-veranderung/379

DALBAVIE, Marc-André, 1990. Élégie pour flute. In: VALADE, Pierre-André, 
ed. Flûte et creations. Paris: Gérard Billaudot Éditeur.

DICK, Robert, 1993. Neuer Klang durch neue Technik. Frankfurt am Main: 
Zimmermann. ISBN 978-3-921729-58-8.

FARWICK, Susanne, 2009. Studien zur zeitgenössischen Musik für Flöte solo 
in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Analytische Betrachtungen 
zu formalen, außermusikalischen, nationalen sowie klangästhetischen 
Aspekten in der Musik für Flöte solo von 1950 bis 2006. In: KREFT, 
Ekkehard, ed. Beiträge zur europäischen Musikgeschichte. (Band 12). 
Frankfurt am Main: Peter Lang. ISBN 978-363-158-518-4.

GÜMBEL, Martin, 1947. Neue Spieltechniken in der Querflötenmusik nach 
1950. [S.l.]: Bärenreiter-Verlag. 

GÜMBEL, Martin, 2005. Lern- und Spielbuch für Flöte: mit einem Anhang 
„Neue Spieltechniken in der Querflöten-Musik nach 1950“. Kassel [u.a.]: 
Bärenreiter. ISBN 979-000-643-294-3.

HIEKEL, Jörn Peter und Christian UTZ, hrsg, 2016. Lexikon Neue Musik. 
Stuttgart: Metzler – Kassel: Bärenreiter. ISBN 978-376-182-044-5.

KOLNEDER, Walter, 1979. Geschichte der Musik. Ein Studien- und Prüfungshel-
fer (Musikpädagogische Bibliothek, Band 5). Verlag der Heinrichshofen-
Bücher, Wilhelmshaven. ISBN 978-379-590-157-8.

SCHECK, Gustav, 1975. Die Flöte und ihre Musik. Mainz: Edition Schott. ISBN 
3795727650.

SCHÖNBERG, Arnold, 1922. Harmonielehre. Wien: Universal-Edition.
VALADE, Pierre-André, 1990. Flûte et creations. Paris: Gérard Billaudot 

Éditeur.
VARÈSE, Edgard, 1946. Density 21.5. Milan: Universal Music Publishing 

Ricordi.

6. BIRGIT KAROH



103

A COMPARISON BETWEEN  
TRAVERSIERE AND FLUTE

MARINA DE PALMA1 

СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ TRAVERSIERE И ФЛЕЙТА

МАРИНА ДЕ ПАЛМА2

Abstract: This article intends to analyze the differences between 
the ancient and the current musical praxis, highlighting the 
technical difficulties of both traversiere and modern flute. The dif-
ficulty of an eclectic approach in performing this sonata, consists 
in knowing how to realise a historically informed performance 
while inserting one’s own interpretation without being out of 
style. A further difficulty in performing the sonata with both in-
struments, consists in the awareness of technical and constructive 
differences, exploiting the strengths and masking the weakness-
es. The enrichment resulting after this writing, will lead the per-
formers not to be afraid to get involved in philological mistakes of 
praxis and to make them discover a critical approach to the text, 
inviting for a deeper reading of the score. 
Keywords: Еmpfindsamer stil, Boehm system, Jacques Martin 
Hotteterre, messa di voce, traversiere – modern flute, philological 
praxis. 
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Резюме: Тази статия има за цел да анализира разликите меж-
ду древната и съвременната музикална практика, като очер-
тава техническите трудности на напречната и на съвремен-
ната флейта. Трудността на еклектичния подход при изпъл-
нението на тази соната се състои в това да се знае как да се 
осъществи исторически информирано изпълнение, като съ-
щевременно се запазва собствена интерпретация, без да се 
излиза от стила. Друга трудност при изпълнението на соната-
та с двата инструмента се състои в осъзнаването на техниче-
ските и конструктивните различия, използването на силните 
страни и прикриването на слабите. Този текст има за задача 
да обогати стила на изпълнение, да помогне на изпълнители-
те да не се страхуват от филологически грешки на практиката 
и да ги накара да открият критичен подход към текста, при-
канващ за по-задълбочен прочит на партитурата.
Ключови думи: чувствителен стил, „Бьом“ система, Jacques 
Martin Hotteterre, messa di voce, traversiere - модерна флейта, 
филологическа практика. 

The structure of the sonata
The typical structure of Frederick‘s sonata is slow-fast-very fast, 

corresponding to the Prussian style of the time, a little different from 
the rest of Europe. The form of Sonata in B minor, follow the model of 
Giuseppe Tartini (1692-1770), using one general key and modulating 
to closely related keys. The first movement is in a binary structure, 
reflecting the classical sonata form, in which the king could shows his 
technical skills. On the contrary fast movements such as the second and 
the third, seems to be formulaic with repetitive passages and sequences. 
The time indications of this sonata should always refer to those written 
by J.J.Quantz, in fact the first movement should be in 80bpm, the second 
movement (referred to an half note) 80bpm, and the third 120 bpm. The 
harmonic analysis of the sonata is not the subject of this thesis, what is 
interesting to highlight is the agogics, dynamics and technical aspects of 
execution. 
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A comparison between traversiere and flute 
The type of traversiere I am going to consider is called Palanca, 

made of boxwood. It is constructed in four separate sections: headjoint, 
two middle joints for left and right hand, and footjoint. The bore of the 
body is conical and the headjoint, pierced by a single hole, is cylindrical. 
In the three joints that constitute the body of the flute, there are seven 
holes (six are opened, three on the left and three on the right hand 
joints, on the contrary the seventh hole in the foot joint is covered by a 
simple key which is kept closed by a spring, pressed by the right pinkle). 
The traversiere has cylindrical headjoint and a conical body, narrow-
ing towards the foot. The cone angle of the headjoint is greater in the 
traversiere so its bore is on average smaller than that of the flute.

The traversiere is generally pitched at 415 Hz, the modern flute is 
pitched at 442 Hz. The natural scale of the traversiere is D major, because 
the notes are produced when the holes are all closed and the fingers are 
raised one after another in sequence. Other notes are produced by cross 
fingering, because not all the fingers closing the holes are adjacent. Cross 
fingerings produced some less strong notes from the natural ones, for 
this reason it is difficult to play all notes equal and with the same timbre/ 
volume. The traversiere has a playing range of approximately three 
octaves, from D under the staff to A above the staff. The lower register 
(first octave on the staff), the middle register (second octave of the staff) 
and the upper register (third octave above the staff) in this dissertation 
will be denominated first, second and third register. 

The modern flute, was invented by Theobald Boehm (1794-1881), 
a German instrument maker who had the merit of designing the 
mechanisms we use today. The difference between the traversiere are 
the truncated conical headjoint, the cylindrical body, the embouchure 
(large, shaped like a rectangle with rounded corners) and above all the 
keys (almost completely absent in the traversiere). In fact Boehm decided 
to invent a system of keys able to completely seal the opening holes of 
the flute minimizing the slightest distortion of the sound, particularly 
evident in the traversiere. Boehm also reconsidered the material of 
construction and in his final model he decided to choose silver for its 
great ability to provide brilliance, volume and sonorousness to the 
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sound. Moreover, being a metal, it was much less sensitive to changes 
in temperature and it was not subject to cracks or splits, plus it did not 
need to be regularly oiled like the boxwood. The traversiere has a more 
sonorous low register, while the medium-high register is progressively 
thinning in terms of sound and richness of harmonics, a phenomenon 
that does not occur in the flute, having a cylindrical body. The result 
in the flute is that it has the different registers that are much more 
homogeneous compared to the traversiere. 

Playing the same sonata with traversiere or flute requires the 
instrumentalist to make a change in terms of sound emission and 
fingering, as well as the type of attack. In the traversiere the slower the 
air emission is the more the instrument resonates, on the contrary in the 
modern flute the faster the air is and the more the instrument resonates. 

Why do the cross-fingering of the traversiere produce a less brilliant 
sound? How come the modern flute has a louder, brighter, resonate 
sound and a wider sound range? It is necessary to explain the different 
physical responses of the two instruments. 

The tone holes of woodwind instrument became larger, in relation 
to the bore, from the baroque to modern periods. The larger tone holes 
had several effects: they made the instruments louder and brighter in 
timbre and they allowed them to play the upper register. They also elim-
inated or reduced the use of cross fingering in all but the highest notes. 

The types of attacks are also different: in the traversiere they must 
be much more pronounced so that they are heard by a listener, while in 
the modern metal flute as soon as an attack is made, it is immediately 
heard. The type of traversiere called Palanca (from Carlo Palanca a 
fagottist and instrument maker who lived in Turin), unlike many instru-
ments of the time, has a little oval hole as an embouchure, giving the 
instrument a warm sound. On the contrary the type of flute I discuss 

Figure 3. Graphical 
representation of  
flute (1) and  
traversiere (2).
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about in this dissertation is a silver Burkart with a gold 9K embouchure, 
that produces a clear, clean, and much directed brilliant sound. 

The embellishments, in particular the trills, require alternative 
fingering because the traversiere is an instrument without keys and 
mechanism. For example, at bar 18 of the first movement, the trill 
between F# and E# requires particular crossed fingering position 
to realize both the actual trill and its resolution. This is not the only 
difficult aspect of that passage, in fact even the intonation of the notes 
is particularly at risk. E# is very similar in pitch to the F# and playing 
a passage like this with such a sharp note can bother the listeners. For 
this reason it is far better to practice a lower pitch of the E# by slightly 
rotating the wrist of the left hand, in this way the performer can cover 
the embouchure and make the E# lower than the F#.

The same passage performed on the flute in my opinion is easier as 
fingering but more difficult to pitch. Since the original piece is designed 
for traversiere, the composer expects a certain type of intonation of the 
F sharp and E sharp semitones. To imitate the same result on the modern 
flute it is necessary to be inspired by the intonation of the traversiere and 
especially by the same type of attack. In this way the passage will be 
performed with the original intent of the composer. To achieve this, it 
is necessary to be extremely soft in the staccato, which is held and never 
pointed, and to bring the two semitones as close as possible, perhaps 
covering or uncovering the mouth hole. 
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At bar 32 we can see a crown written on note B in the traversiere 
part. That crown indicates a free cadenza at that precise point of the 
manuscript. At that time, composers often wrote cadences, passages in 
which musicians could delight the audience with their virtuosity and 
improvised phrases. In this case it is not a particularly long cadenza, but 
rather short and concise. It is in the ability of the performer to invent 
his own cadence that he matches with the musical taste of the time 
and with his musicality. Masters of traversiere, such as Marco Brolli, 
suggest to make a stop on the fourth grade of the tonality and to insert a 
descending scale from the B of the upper octave, perhaps using rhythmic 
variants and sweetening the descent with a nice resolving trill.

Often this type of cadences, faced with the modern flute, feel too 
exuberantly performed. This cadence must be simple and sober, that‘s 
why even with the flute it is better to be elegant and posed, dose the 
descending scales well and never let ourselves be carried away by the ease 
of the mechanics. For this reason I always suggest to perform a short but 
interesting cadence from the harmonic point of view in order to create 
tension but at the right point without ever overdoing it. 

In the second movement of the sonata it is very important to hold 
the sixteenths with a long staccato. In the traversiere the staccato are 
studied in a much more articulated way, in order to realize difficult 
technical passages like the one of bar 12 of the second movement.
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To make very high notes resonate on a carpet of low notes, it is 
fundamental to detach them in the correct way to make them resonate 
properly and all equal. Making the same passage with the flute is 
much easier because the mechanics help in the speed of movements. 
However, it is always appropriate to dose the sounds and never shoot 
the upper register too powerful, because in the traversiere were not. The 
homogeneity between the registers is greater in this case but you should 
never play too loud to not risk being out of style. 

The most acute note of the whole sonata is the F of the third octave 
at bar 44 of the second movement (in the traversiere it is an extremely 
difficult note to be heard especially in a fast passage).

In the modern flute taking that F is quite easy, so you have to be 
careful in the crossbar to give yourself the right time to prepare the note, 
detaching it slightly from the others, taking it more calmly and do not 
miss it. It is necessary to make a targeted study on air pressure and finger 
position. Since the vault notes are in the low register of the instrument, 
and the air pressure must be slow in order not to break the sound, it is 
important to make a sudden change of pressure just to play that F. It is 
therefore recommended to study the passage slowly in order to identify 
the precise point of the air column where that F is able to emerge on 
the carpet of notes. Transferring this aspect into the flute means not 
indulging the ease of movement and giving the right musical importance 
to that note, lingering a little longer than necessary.
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The most difficult aspect of the entire sonata is certainly the 
alternation between duine and triplet of the third movement. Some 
musicologists might argue that surely that duine is to be transformed 
into inégales notes, but it is important to reiterate that this is not an 
exceptional case. The overwhelming evidence is to be found in the bass 
line that in this case is in homorhythmia with the flute part, this suggests 
that the writing is deliberately written with the alternation between 
triplet and duine. 

It is possible to play inegal even in the flute using a very sweet 
attack types like DAN -DA, DAN -DA, in order not to create a sound too 
marked and out of style. 

Another technical aspect to be absolutely taken into account are 
messа di voce: every time the flute has to play long notes it must never 
think of playing them inexpressive. In the world of baroque music there 
are many ways to make even a very long and steady note, musically 
interesting and rich in nuances. This technique consists in creating a 
gradual crescendo by adding a very light vibrato towards the end of the 
long note to make it more dynamic and give a direction to the musical 
phrase. Using messа di voce with the traversiere is risky because the type 
of intonation varies a lot depending on the air pressure that is inserted in 
the instrument. We always have to listen carefully to the intonation, so 
we can work a lot with the left wrist and turn the instrument slightly in 
or out to adjust it and not play out of tune. 
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The flattement technique is also very useful in the case of long 
notes: Jacques Martin Hotteterre emphasizes that it was never noted 
in the manuscripts but at the time everyone knew when to use it and 
how in his Principes de la flûte traversière (1707). The performance 
of flattement involves a sort of trill on a sufficiently long sound whose 
auxiliary note is lower than the real note and the interval is achieved 
by tapping your finger on the edge of the first open hole, or by closing 
one or more distant holes altogether. An oscillation of the sound similar 
to vibrato is thus achieved, but in this case not trough variations in the 
air pressure emitted by the performer, but through a digital technique. 
While in ordinary vibrato the pitch of the sound oscillates above and 
below the note, in flattement the actual note is repeatedly alternated with 
a slightly lower one, and consequently the frequency alteration occurs 
only downwards. 

In the flute we can perform flattement only with an open keyboard. 
Just modulate slightly the sounds held by bringing one of the fingers 
of the right hand closer to the instrument (without closing the holes 
but only partially covering them). The flattement is a slight oscillation 
of the sound much more discreet and sober, so it is important not to 
overdo it with vibrato in baroque music. The flattement was so fast and 
imperceptible that it made the sound interesting, but it was noticed only 
by a really refined ear. 

Conclusions
Performing this kind of repertoire with the modern flute means 

distorting it by force. The timbre and sound of the modern flute are 
completely different from the original instruments. What I recommend 
then is to try to maintain the strengths of the modern flute such as the 
brilliance and ease of the passages with fingers, but always referring to 
baroque musicality, trying to give the right importance to the right notes. 
Never exceed with the vibrato, never play the high notes too powerfully 
and decrease in dynamics following the writing. Use sweet and never 
dry attacks, think more about light dance movements than something 
static and immobile, to create dynamism and not to bore the audience. 

Ultimately, a historically informed performance of this sonata can 
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completely change the character of the piece. Moreover, this kind of study 
makes this amateur music „speak“ and not only mechanically performed 
without soul or consistency. Surely playing the same sonata with the flute, 
respecting the rules of the music of the time and after reading Quantz‘s 
treatise, can help but this is not enough to achieve a convincing and solid 
performance. It is extremely important to have a critical approach to 
the score, focus on the aspects that make the difference and try to stand 
out in a highly competitive musical world, where everyone can certainly 
make their own valuable and essential contribution. It is not popular 
and famous music that makes a musician more capable than others: 
technical difficulties, questions, active and critical listening to ourselves 
make a musician valid and technically exceptional. It is not by copying 
from others that you create something new: it is the creative genius that 
emanates from knowledge and spontaneity that makes the performance 
unique and out of any monotonous repetition. 

This article focuses on specific details that are not normally taken 
into account at all. Knowing certain technical details of the traversiere 
allows performers to transfer this knowledge to the modern flute as well, 
in order to characterize their performance and make it unique. Why 
is this important? Because since we do not have original recordings 
of the time, we can only rely on the treaties and the taste of the major 
interpreters. However, the major interpreters do not always have all the 
solutions in their pockets: it is necessary to develop an active and not just 
passive listening style. Knowing all these technical aspects and learning 
how to manage them both with the transverse and with the flute allows 
you to have a greater capacity for colour palette and create particular 
colours that otherwise you would not be aware of.

Many teachers and scholars are firmly convinced that it is a waste 
of time to study with ancient instruments: there is nothing more false. 
Studying the original ancient instruments allows the musician to 
enter into the role, like an actor, and highlight characteristics that are 
completely omitted by the majority of performers. In the study of the 
traversiere it is possible to acquire much more nuances of sound because 
there is not a large volume, so the performers concentrated more on 
different types of attacks and they moved the instrument much more 
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than the actual performers. It is fundamental to exploit all the colour 
shades of that our modern instrument is able to give us, despite the 
differences with its ancestor. When I play this sonata I always think 
about one thing: „Do I want to surprise or remain anonymous?“

REFERENCES:
BOURKE, John, 1947. Frederick the Great as Music-Lover and Musician. 

Music & Letters [online]. vol. 28(1), pp. 63-77 [viewed 25/09/2020]. Jstor. 
eISSN 1477-4631. Available from: http://www.jstor.org/stable/854712. 

LOEWY, Andrea, 1990. Frederick the Great: Flutist and Composer. College 
Music Symposium [online]. vol. 30(2), pp. 117-125 [viewed 24/09/2020]. 
Jstor. e-ISSN 2334-203X. Available from: from http://www.jstor.org/
stable/40374049. 

MR 2301 – Frederick II, Sonata in B minor, Spitta n. 83.

A COMPARISON BETWEEN TRAVERSIERE AND FLUTE



114

MUSIC IN VIRTUAL REALITY 
MIRNA MLIKOTA-DIZDAREVIĆ1

МУЗИКА ВЪВ ВИРТУАЛНАТА РЕАЛНОСТ 

МИРНА МЛИКОТА-ДИЗДАРЕВИЧ2

Abstract: Over the past few years, music has got a new medium/
way of presentation, namely a virtual reality that entirely changed 
its ongoing development. The main subject of this article is to place 
focus on music and its survival in the virtual reality, providing an 
overview of various occurrences that affected this phenomenon. 
Some of those include online system, as well as possible res-
ponses to the issues like digitalization as positive or negative 
innovation, *struggle* with the commercial musician trends and 
their popularity for views and profit, as well as the key question 
whether we shall become known as a society by the stagnation of 
music in its development in the 21st century, or shall we use the 
advantages of the present technologies and develop music in the 
right direction?
Keywords: music, online networks, virtual reality, digitalization, 
21st century.

Резюме: През последните няколко години музиката наме-
ри нова среда/начин на представяне, а именно виртуалната 
реалност, която изцяло промени нейното продължаващо 
развитие. Основната цел на тази статия е да постави акцент 
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University with Research Supervisor Prof. Milena Shushulova-Pavlova, Ph.D. 
(е-mail: mlikotamirna@gmail.com)

2 Мирна Мликота-Диздаревич. Докторант по музика в Нов български 
университет с научен ръководител проф. д-р Милена Шушулова-Павлова 
(е-mail: mlikotamirna@gmail.com)
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върху музиката и нейното оцеляване във виртуалната реал-
ност, като прави преглед на различни събития, които влияят 
на този феномен. Някои от тях включват онлайн системата, 
както и евентуални решения на въпроси като дигитализа-
цията в ролята на положителна или отрицателна иновация, 
„борбата“ с комерсиалните музикални тенденции и тяхната 
популярност за посещения и печалба, както и ключовият въ-
прос дали ще останем в историята като общество, известно 
със стагнацията на музиката в нейното развитие през XXI 
век, или ще използваме предимствата на съвременните тех-
нологии и ще развиваме музиката в правилната посока?
Ключови думи: музика, онлайн мрежи, виртуална реалност, 
дигитализация, ХХІ век.

INTRODUCTION
Music in the virtual reality is a title of this article and an issue so 

often discussed in recent time, which brings us to the question: is music 
as such going to survive in the online, virtual reality? Many years ago, 
the sound carriers came to being, so-called long play records widely 
popularized by the US discography house Columbia Records. Those 
records made it possible to record and play both the classical music 
pieces, pop music and other music genres. Soon followed the cassettes, 
CDs, computer/laptop including applications like Instagram3, YouTube4 
and Facebook5 where the whole present world exists and lives, music 
included, but the real question is: does is actually live? What happens to 
the emotions, energy and quality if music and its performance is placed 
into the virtual reality? Is it being transferred, developed or upgraded, 

3 Instagram is a creative, free application through which the photos and video 
clips become viral in a very short period of time and spread within the 
community of the same name. [Systrom, Krieger 2016]

4 YouTube is a popular network service for sharing video clips where users could 
upload, view and assess the video contents. [Wikipedia-YouTube]

5 Facebook is a social network made up of a multitude of various networks like 
those of schools, colleges, regions that provide easy way of connecting with 
friends. [Wikipedia-Facebook]
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or does it remain as it is? We shall try to find answers to those questions 
on the pages that follow, along with the soloist and pedagogical 
analysis that offer the presentation of its advantages and disadvantages. 
We are witnessing various events, world changes, technological ad-
vances, achievements in all segments. Is it true that whatever is new, 
contemporary, up-to-date, is really the best and most acceptable? Ar-
tistic music, along with other forms of art, has survived for centuries 
because the true values have always been duly recognized. Art in the first 
place was rarely created with an intention to become a masterpiece, it 
just existed by itself. In reality, the styles and ways of creation changed 
due to various economic, political, religious, technological conflicts 
and interests. However, the changes have always brought about quality, 
spirituality, authenticity and originality, just in ever-changing new 
way. Thanks to this fact, today we are performing, listening, analyzing 
centuries’ old music because the true values never lose its quality by 
the passage of time, on the contrary, they become more important and 
precious. This all brings us to the question when, how and why music 
started to get a growing importance in the online, virtual reality.

ANALYSIS
At first and as a rule, music was recorded as audio, sound pheno-

menon. This was followed by recording live concert and performances 
to record the magnificent moments of music performance for eternity. 
YouTube network is one of the most popular platforms for uploading and 
viewing video contents. It is a free application, but once you get a suffi-
cient number of views, the video owner starts making money, depending 
on the number of views. This probably contributed to introduction of 
creating videos that the audience considered interesting, particularly the 
video clip viewers, in order to get as many views as possible. Performers 
increasingly started to record their music at music studios and directly 
upload their videos without live performances, but why? There are whole 
range of answers to this question.

Due to a large music market, it has become very difficult to contract 
a quality orchestra for accompaniment, to hire a concert hall, provide 
for the required equipment, to succeed in a festival, because of the huge 

8. MIRNA MLIKOTA-DIZDAREVIĆ



117

supply of musicians. Some opt for quality only, some other will hire 
musicians of lower, more acceptable price, some other a musician who is 
a showman at the same time...In general, it has become very difficult to 
fight for one‘s „place under the sun“. For this, more and more performers 
started to record and upload their work on the online networks in order 
to present their work to the public, but also to make profit. On one hand, 
this makes sense if the recording is of high quality performance, well-
conceived and done. Yet, many of those performers tend to focus on the 
stage only, on the appearance, special effects, lighting, to the detriment 
of the essence itself. Of course, such a scenario is also possible with live 
performances where the attention is drawn to everything else but music 
or performance. Many would say that we are living in the 21st century 
and why wouldn‘t we make use of all the advantages it offers, to help 
ourselves with special effects that would make our performance even 
better? We are getting back to the beginning. We do not have to blindly 
follow any trend and actual developments. Classical, artistic music 
is specific for its beauty often lies in the simplicity. One cannot create 
with the popularity or profit in mind, and expect to get the outstanding 
composition, symphony, sonata at the same time.

Is this time of ours going to be marked with commercial music 
striving for views and quick profit that survives in the digital, virtual 
reality? Perhaps! Yet, as in the past centuries, the changes have always 
been, at the moment they occur, accepted with either enthusiasm or 
rejection. The passage of time is needed to crystalize what really brings 
about quality, revolution, innovation or usefulness, and what needs to 
be rejected. Every era brings its own innovations that need to be given a 
chance in order for music and ourselves alike to grow and develop, with 
its assistance, but at the same time to try as much as possible to differen-
tiate the features that give it a new quality, meaning or dimension, from 
those that make it superficial or worthless. 

In terms of style, artistic music of the 21st century features 
considerable quality, it is different and leaves nobody indifferent. People 
either like it or not. Sometimes it is based on the rhythm only, some 
other times on modern technology and electronic tools, on occasions it 
com bines movement, voice. The answer to the question whether it is our 
era, the 21st century, that take credit for this or that music, commercial 
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or super quality one, is: I do not think so. People, artists, performers 
are always those who have the „tool in their hands“to either create 
a masterpiece or ruin it. The 21st century brought about many a good 
„tool“ and material, but it has to be utilized by those skillful hands that 
would treat it for the right purpose. The artistic music is there to make 
us more uplifted, more inspired, rather than leavings us indifferent, 
in a state that makes it impossible to feel or recognize its qualities. 
The question the musician, the great performers and masters of their 
instruments or the field they are specialized in are confronted with is 
whether to continue on the path of live performances, live concerts in 
the presence of live audience, risking to have from time to time not so 
successful a performance, or to do online performances making it perfect 
in terms of technique, intonation, tempo etc. Many segments affect such 
a choice. There are performers who perform live, presenting various 
pieces, who have many offers for cooperation, recording, and they opt to 
have a part of their program performed live, and due to time limitations, 
they do another part of the program online balancing between the 
commitments, live and online performances, they make music alive, 
while utilizing the advantages of the contemporary technologies of their 
own time. There are artists who, due to financial reasons, cannot afford 
orchestras, conductors, concert halls, as mentioned before, and opt 
for a quality equipment and music studio to present their work in the 
online world which makes it possible for them to live their art and make 
communication with their audience/viewers.

The next segment is stage fright. Many musicians, though out-
standing artists and performers, have never made it to conquer their 
stage fright. They say that freight is diminished with persistent perfor-
mance and facing the stage fright hand-on. However, some individuals 
keep failing in fighting and controlling their stage fright. It is the freight 
that prevent them from presenting, performing, playing what they have 
prepared, and it is the very freight that make them opt for performing 
online. For this reason, they are doing what we have already mentioned – 
they record at music studios, release CDs, organize online workshops 
and by doing that, they keep themselves active, at the same time manag-
ing to overcome the freight of direct contact with the audience.

I believe those are the positive examples of how digital advances 
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can help the musicians of the 21st century and make them tread their 
own artistic-music path which probably would not have been possible 
had the situation been different. On the other side, there are musicians, 
mostly those of advanced age, who find it hard to adapt to those changes, 
because for the most part of their lives, they acted under the same rules – 
live concerts, workshops, teaching, and there is no way they can accept 
the online, digital music performance. Whereas the youngsters born in 
the 21st century are not even aware of the old way and what used to be 
there before, they increasingly refrain from attending concerts at the 
theaters, masterclasses or workshops that require travelling to other 
countries. Why should one do that if one can do it all online? Because 
there need to be a balance that will try and make music as much live, 
imperfect, changeable as possible, but again, provide it with the option, 
along with all the afore-mentioned segments, to get transferred onto 
the online world, when needed. Art is not perfect, it has never been and 
will never be so. This is not its goal or reason of creation. Piece of art is 
reborn every single time it is performed or listened. There are as many 
interpretations as there are performances, and as many impressions and 
opinions, emotions as there are listeners, in a word – endless, and that is 
where its beauty comes from.

What to do in a situation when we are forced to play, teach, and act 
online only? At the moment of writing of this article, it has been already 
seven months that we are faced with the situation that made the whole 
world move into the virtual living. COVID-196 that spread around the 
world turned many life segments upside down, art and music included. 
For the fear of infection and a need to prevent it from spreading, schools, 
public and cultural institutions alike are closed, sport events, concerts 
have been cancelled, and even this year‘s Olympics have been postponed. 
Many countries have imposed curfew in form of a ban of movement of 
population at the specific hours. The people have transferred all their 
jobs, commitments, pastime activities, duties into the virtual reality. 
Now, it is not the matter of choice if someone, be it for the fear, number 
of video clip views or popularity opt for being an online musician or, 

6 COVID-19, a virus disease caused by novel Coronavirus, SARS-CoV-2 – an 
infectious virus causing a new pulmonary disease. [Wikipedia-COVID-19]
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due to his/her habits and years of experience, stick to live performances 
and lessons. We all had to become online-digital musicians-artists. 
Some people welcomed such a change, particularly those who had been 
living such a life already. As for those opponents of the contemporary 
digital age, they had to learn about the digital world, how to upload 
video clips onto online platforms, how to do recording through new 
applications, when the time is ripe to publish those recordings etc. It 
was „overnight“that they had to become part of the digitalized world. 
Just imagine a 70-member orchestra closed up in their homes whose 
members live on a few continents but were tasked to record a piece, each 
musician his/her own part respecting specific rules, in order to combine 
those 70 individual video recordings into one piece that represent 
a single performance! This is more than a demanding task. To record 
and piece together multiple video clips into one whole at distance have 
started before when some individuals felt the need on the social network 
Instagram to play online along with a performer from another continent. 
Only they knew the reason for such an enterprise, but it seems as if they 
predicted the situation the world was about to find itself in, as if they 
lived their quarantine days much before the actual quarantine.

Thus, for example, some of the Instagram flute players started 
recording video clips through various applications with the musicians 
from around the world back in 2016, but also by themselves preforming 
the pieces for three or four flutes making it a one-man trio or quartet. 
Did it become IN for the lack of communication among people in real 
life or for the need to display some sort of superiority, power? Since then, 
the Internet has been flooded with video clips of similar content where a 
single person makes septet (he/she records all seven parts and piece them 
together in synchronization into a single piece). More skillful among 
them used to record even more demanding pieces, which make it very 
interesting to watch. As the number of views increased (as we already 
mentioned) many started to opt for commercial-like works (like Super 
Mario theme for 5 flutes) or started recording film music or parts of 
the popular songs. It would be quite logical if amateurs, pop musicians, 
entertainers and alike made this choice. However, quite a number of 
professional musicians who have graduated from the world academies, 
attended masterclasses and received a high quality education also did 
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the same.
The question needs to be asked again if the digital world we live 

in is to blame for all this or is it the individuals who failed to use the 
advantages of the contemporary age and started to turn art and classical 
music into amateurish works. Let us get back to pre-COVID time, as we 
already said that some people were living for years as if the virus had 
already been there. Some paths were already there, well-trodden. Many 
of the 70 members of the orchestra were not familiar with the ways to 
record a single video at such a distance. When world-class musicians 
record a symphony in a supreme way at a distance of thousands of 
kilometers from each other, and what you get as a final product is a sound 
and picture of the original quality symphony, then one can say that the 
advantages of the technology and digitalization of the 21st century have 
been put to good use. All the festivals, concerts, master workshops have 
been cancelled recently. Some of them have taken place online.

Once such positive example includes „A Festival of New Music” 
organized by Emmanuel Pahud7 and Daniel Barenboim8 at the Boules 
Hall, Berlin. The festival was finely conceived in a way to offer a chance 
to young composers to create their music from their homes particularly 
for this festival. The works have been recorded at the Boules Hall, with-
out audience, and had their opening performance online. Each piece was 
explained, played and a due trace was left thereupon. The festival consti-
tutes an outstanding example that even extraordinary situations cannot 
stand on the way of people with great ideas led by the right purpose or 
goals. We all got the new pieces of art, an outstanding content presented 
in the virtual context only, without succumbing to commercialization 
but representing a real pattern of a top festival of artistic music. Anoth-
er positive example include masterclasses organized online during the 
coronavirus time through various applications and online platforms. The 
students have attended those classes, trainings and lectures and commu-
nicated and talked to the lecturer and played online from the comfort of 
their homes, which was again a positive component of the online system. 

7 Emmanuel Pahud is a Swiss flutist, one of the most prominent flutists of the 21. 
Century. [http://www.emmanuelpahud.net/]

8 Daniel Barenboim is an Argentinian pianist and conductor. [danielbarenboim.
com]
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Also, it has been decided for many competitions to be held by way of on-
line recordings so that every candidate record his/her program and send 
it over by e-mail to the selected jury. It was mostly a free-choice program 
due to the specific situation related to correpetition. It is of high impor-
tance for the music schools, associations, professors who opted for such 
a choice and managed to motivate the students and young artists alike 
not to stop playing despite the COVID-19, to make their best from their 
homes, to work on themselves and send the best recordings and there-
by keep fit in terms of their performance skills. The admittance exams 
were conceived in similar ways, by sending the online recordings, with 
a group of teachers review and assess the performance. In a word, life 
did not come to a stall. The commitments are still there to be fulfilled.

Yet, when we say art or music, whether it came to a stall or not, the 
question arises if the recorded performance offers a true image of what 
the musician really is? Would he/she do better or worse if playing live 
at the competition or admittance exam? Is it simple or very difficult to 
record a video? It has to be flawless, because everyone has a chance to do 
it even 50 times, it is expected that no errors were made, but is it what we 
really want, to have a perfect flawless video or to have the feeling of it, 
emotion, artistry that make the listeners delve into a new world thanks 
to the interpretation? Many answers have already been offered. Once 
the joint rehearsals were allowed, many orchestras mark the opening of 
new season by live broadcast, still without audience. What is a concert 
without audience? The audience is not there just to applaud or admire 
us or not. The audience makes part of the performance, emotions they 
emit towards us and vice versa, they create the joint energy which 
results in a unique interpretation at the end. Art is there for higher goal, 
emotions, energy, rather than the perfect recording, video, applause or 
promotion. So, on one hand, we have for instance Emmanuel Pahud, 
one of the finest flutists in the word, of the Berlin Philharmonic, and 
on other, commercial-type professional musicians. If we make a slight 
comparison, this is what we are going to see: Pahud has had his YouTube 
profile for many years back – 11.3 thousand followers, and also 37 thou-
sand followers on Instagram. His most popular Instagram video has had 
30,000 views (W.A. Mozart – Concert in G Major), whereas his YouTube 
recording of the Mozart‘s Andante has 220 thousand views. 
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On the other hand, there are professional musicians, outstanding 
players who publish the commercial videos with the newly arranged 
popular songs and parts of the film music that have around 200 thousand 
views on YouTube, or a few million views on Instagram. This is the real 
picture of the time we live in. One of the best contemporary musicians 
has much less social network followers or people who are really interested 
in his work than the musicians who play commercial music. His video 
clips are classical, they are based on music, the essence of art we are 
talking about, the quality and interpretation. The number of views on 
Instagram (mostly used by younger people) is ten times lower than that 
on YouTube, which indicates that the young people of the 21st century 
do not find the essence of the artistic music so important, be it online 
or not, but videos that includes the new arrangements of the popular 
songs or the aforesaid similar contents. How to survive under such cir-
cumstances, particularly in a situation when the only option available 
is online performance. Is it possible for the world-class musicians and 
artists with their extraordinary qualities to act for the promotion and 
views only? Are we becoming so superficial and consider core values as 
second or third-rate issues? Emmanuel Pahud is one of the best and he 
manages to „stay afloat“on these waters, whether live or online. He tries 
to use every single situation to reap some benefits for himself, for the 
art and for the audience. By taking part in outstanding online festivals, 
by embarking on online projects, he manages to find his place with his 
music and quality only. Is there a way for some average musician who is 
not the best of the best, to remain on the path of artistic music, make his 
living and live his dreams? At times it seems like tilting at windmills and 
the imposed online musicianship is not of great help. Is there enough 
high quality musicians in the world to carry the load and all the obstacles 
on their „shoulders“? Plato9 once said: „The better the music, the better 
the state“. 

We should not allow our era to be marked with the music whose 

9 Platon, a highly influential Greek philosopher, idealist, a student of Socrates, 
a teacher of Aristotle and a founder of the Academy. The core of philosophy 
revolves around the thought that ideas are the non-physical  essences of all 
things, of which objects and matter in the physical world are merely imitations. 
[Wikipedia-Platon]
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only goal is to collect as many views and as much money. There have 
been wars, diseases, poverty and great changes in all eras, the artists 
were not always in a position to do what they wanted to survive. Yet, 
it has always been some individuals who managed to overcome the ob-
stacles, who managed to tame the windmills, enrich the music by the 
accomplishments of their time and pave the way forward. All technolo-
gical innovations, all accomplishments in all segments of life of the 21st 
century are supposed to contribute to the artistic music becoming more 
innovative, more advanced, to create ways forward, rather than digging 
its own grave in this very 21st century. 

CONCLUSION
When we had the lockdown 6 months ago, I was forced myself to 

online performance, learning and teaching. As a doctoral student I had 
the opportunity to personally feel all aspects of online life of a musician – 
as a pedagogue, performer and student. I must say that online education 
system works very well if both sides (teacher and student) have a proper 
equipment and appropriate setting for this kind of education to be 
implemented. Logically, online teaching system proved successful with 
senior pupils and students. Younger children are harder to animate, keep 
their focus on the monitor, assert an authority and convince them why 
they are expected to do so. Many answers have already been given in this 
article.

This is the era that makes digitalization and online systems 
inevitable. Truly, it has brought about many benefits and advantages. 
The life has not come to a stall over the past six months, but it could 
have had it not been for the virtual reality that we all, more or less, 
resorted to. As already written many times before, it is the people who 
create the present and the future. It is we who are to decide whether to 
use the advantages of the online system the best we can, or not. One 
need to know which segments could be done online and which cannot. 
As for the online teaching, little children who are just starting to learn 
the instrument and music, or anything else for that matter, we‘d better 
avoid it and always prefer classical ways (if possible); as for the senior 
pupils and students, the artists could easily have their online education, 
provided the proper equipment, without affecting the quality, whether 
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we are talking about the extraordinary situations like COVID-19, or if 
a person wants to attend a masterclass given from another continent, 
if one wishes to join his/her colleagues and play along at a distance of 
thousands of kilometers. Competitions and admittance exams, for the 
specific nature of disciplines, are better organized live, because the 
recording never present a real picture of an artist compared to playing 
the music live before you. This brings us to the last segment, that of 
performance. Given the fact that we expect no perfect and flawless 
performance, music is to be recorded with all rules in mind. Music is a 
living thing, changeable, unpredictable, like water, we cannot and should 
not try to shape it or tame it, let it be free. Public performance would 
always offer a chance for freedom, creativity, flow of energy, emotions, 
sophistication. Lessons as well give better felling in a personal contact. 
The teacher does not only teach us notes, tempo, rhythm. He teaches 
us how to be better people, musicians, and artists through working 
together. He teaches us how to breathe as if it were most natural for 
us, how to move. That is why live performances are much more useful. 
Music is not just music, it is a spiritual art in which there is indispensable 
contact with people, audience, and live communication. Beside this, we 
also must considerate that the sound quality, in online performances, if 
someone does not have the right equipment, is not good. It affects the 
interpretation and performance itself. It automatically diminishes its 
value. On the contrary, one of the advantages of online performances is 
that everyone can watch it, from home as well, regardless of years, status, 
financial possibilities. Online concert can be watched by millions of 
people, which could never be there; nevertheless there is no hall for such 
number of people. We must also consider that online audiences do not 
pay any tickets, which can be an advantage for them but a disadvantage 
for the artists, and thousands of workers behind the live performances, 
would not be able to make a living from their work.

As for the question if it can survive in the online world, I would 
say no. Extraordinary situations, like COVID-19 leave no choice and 
luckily, the total lockdown did not last long, so the change was not felt 
so much. It is good to have a Plan B, online world that could always help 
us out in the circumstances like the ones we have already experienced, 
but let it remain a Plan B. For people who suffer from stage fright it will 
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certainly become a Plan A, for people who prefer playing commercial 
music striving for views, it is going to stay Plan A, for people of the 
advanced age who cannot travel but can still teach, this is also going 
to remain Plan A. It would be good if we join hands in trying to, when 
situation arises, make artistic music be presented online, to make it 
draw the same attention, space and possibilities as the music we already 
mentioned. Let the online world not be the representative of youth who 
collect ever increasing number of views and make big money, let it be a 
representative of true artists, for the world to hear about them, to have 
the true artistic music spread wherever possible, to connect people and 
make them be at their best. Let the online, digital world become a tool 
for good ideas to be even more accessible, for quality music to be ever 
more advanced and sophisticated. Music is a living thing and it needs a 
living audience, but when we have to resort to Plan B, it has to be ready 
for whatever there is to be offered. The youth of the 21st century is not 
well acquainted with the artistic music exactly because what they can 
see most often on the online networks where they spend most of their 
time, is commercial content. That‘s why it is of crucial importance for 
the youth to leave the online world for a while and see what‘s offered 
in real life, and for artists to enrich the digital world with high-quality 
music in order to break the fight of the artists of the 21st century with the 
„windmills „and to establish a balance between reality and online world 
that would bring about quality, development and progress.
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STYLISTIC DIRECTIONS THAT INFLUENCED 
THE ARRIVAL OF THE SYMBOLIC SPIRIT IN 
SOLO SONGS OF ALBANIAN COMPOSERS 

DURING THE YEARS 1944-1991
VITA GUHELLI1

СТИЛИСТИЧНИ НАСОКИ, ОКАЗАЛИ ВЛИЯНИЕ НА 
СИМВОЛИСТИЧНИЯ ДУХ В СОЛОВИТЕ ПЕСНИ ОТ 

АЛБАНСКИ КОМПОЗИТОРИ В ПЕРИОДА 1944-1991

ВИТА ГУХЕЛИ2

Abstract: Symbolism in solo songs of Albanian Composers writ-
ten in the second half of the twentieth century. My thesis presents 
a research on symbolism in the solo songs by Albanian composers 
written in the second half of the 20th century. The main aim of 
this research is to break down symbolism and some other aesthe-
tic elements into solo songs form of the Albanian musical artistic 
community that was living and creating at a time of doubts and 
censorship, the era of totalitarian monist undemocratic commu-
nist ideology. Symbolism as a spirit in Albanian music art has been 
little elaborated, but there are no publications or books that elab-
orate on symbolism in musical art in general, especiall y research 
onsolo songs. This thesis requires sensitivity of approach, knowing 
the reason for the emergence of symbolism in the works of these 
composers. The symbolism in Albanian literature and professional 
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music in the second half of the 20th century reflected the spirit of 
the Albanian artist. This is the main reason why I decided to do a 
study in this field. Another reason for my determination on this 
topic is my professional-concert journey which is concentrated on 
the solo songs of the Albanian composers. From the research in 
this area, we can conclude that symbolism in Albanian profession-
al music of the second half of the 20th century has bold harmonic 
hues, similar to developed European and world countries, but has 
its characteristic or distinctive qualities. Another characteristic 
that makes the difference in the creativity of this period of Alba-
nian music is the embodiment of the literary style of symbolism.
Keywords: Symbolism, solo songs, Albanian composers, ideology, 
communist.

Резюме: Дисертационният ми труд, част от който е насто-
ящият текст, представя изследване на символизма в соловите 
песни на албански композитори, написани през втората по-
ловина на ХХ век. Основната цел на това изследване е да обо-
соби символизма и някои други естетически елементи в соло-
вата песенна форма на албанската музикална художествена 
общност, която живее и твори във време, изпълнено с риско-
ве и цензура, в епохата на тоталитарната монистична недемо-
кратична комунистическа идеология. Символизмът като иде-
ен дух в албанското музикално изкуство е слабо разработен, 
няма публикации или книги, които да разглеждат символи-
зма в музикалното изкуство като цяло, а още по-малко – из-
следвания върху соловите песни. Такова изследване изисква 
деликатност на подхода, както и информираност за причина-
та за появата на символизма в творчеството на тези компози-
тори. Символизмът в албанската литература и професионал-
на музика през втората половина на ХХ век отразява духа на 
албанския творец. Това е основната причина, поради която 
реших да направя изследване в тази област. Друга причина за 
ориентацията ми към тази тема е професионално-концерт-
ният ми път, който е съсредоточен върху соловите песни на 
албанските композитори. От проучванията в тази област ста-
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ва ясно, че символизмът в албанската професионална музика 
от втората половина на ХХ век има смели хармонични нюан-
си, подобно на музиката в развитите европейски и световни 
страни, но има и свои характерни или отличителни качества. 
Друга особеност, която откроява разликата в творчеството 
на албанската музика от този период, е претворяването на 
литературния стил на символизма.
Ключови думи: Символизъм, солови песни, албански компо-
зитори, идеология, комунистически.

One of the main musical stylistic directions that influenced the 
coming of the symbolic spirit is undoubtedly the impressionist style. 
Symbolism was born as a reaction to the naturalism of the impressionist 
current, and besides symbolism impressionism is always mentioned as a 
precursor phenomenon.

The word ‘impressionism’ is derived from the French word 
‘impression’. It is a philosophical and aesthetic term, borrowed from the 
French painting of Claude Monet – Impression, Sunrise. Impressionist-
style musical works are usually written in smaller musical forms (pianist 
miniatures and solo songs). One of the typical forms of symbolic spirit 
is precisely the solo song, which reflects the singularity of the sound and 
the introspective rather than the pompous and obvious interpretation. 

If we refer to the master of sound Claude Debussy, who emphasized 
instrumental color and the color of the instrument tones, we can easily 
understand the similarity of the stylistic approach of impressionism and 
symbolism. Debussy wrote in an article of La revue blanche in 1902, 
music should not be confined to producing Nature more or less exactly, 
but rather to producing the mysterious correspondences which link 
Nature with Imagination which is quoted in the book Mallarme: The 
Poet and His Circle” (Rosemary Lloyd, Coronell University Press, 1999, 
p. 154)

Debussy’s creative individuality influenced a wide range of com-
posers who created in the symbolistic spirit, relying on many segments 
that characterize creative individuality.

A musical criticism expressed by the Italian press for Albanian 

9. VITA GUHELLI



131

STYLISTIC DIRECTIONS THAT INFLUENCED THE ARRIVAL ...

composer Tish Daija, whose work we will analyze, sends us to the paral-
lel lines of the symbolic and impressionistic spirit.

Marash Hajati (1934-2013) in the book „Tish Daija” (2005) men-
tions an article in the newspaper II Giornale (21.1.1990) where he says: 
„We can only praise the seriousness, the taste, the commitment that 
opens the right key to symbolic and gestural interpretation…”

The symbolic image had reached the spectator, the music critic had 
unraveled every compositional subtlety, and the performer‘s stage inter-
action in this sense of symbolic spirit and its identification was also very 
important.

Marash Hajati (1934-2013) in the book „Tish Daija” (2005) men-
tions an article in the newspaper II Giornale (21.1.1990) where he says: 
„I would call Tish a huge personality who transmitted music within his 
DNA”. 

One of the greatest figures in Greek musicology, but also of 
European level researcher Jorgo Leocakos, not only highly appreciates 
the composer Tish Daija‘s musical creativity but also analyzes his stylistic 
aspect. „Tish remained particularly open to the experiences he received 
from the outside world with astonishing aristocratic grandeur. In 
Vienna in 1985, when he went for treatment, entered in the customs, and 
traditions and as much as he could into the music of Schoenberg, Berg 
and Webern, strictly forbidden at that time in Albania. Tish Daija – the 
coryphaeus of Albanian music.” (Marash Hajati, „Tish Daija”, Publisher: 
Erik botime, Tiranë, 2005, p.237).

We have again an element that strikes us in the footsteps of the 
impressionist style where the creative individuality as Debussy ex-
pressed was in his inner landscape, even to Tish Daija, this landscape of 
emotions was in every cell of his body, and this creative individuality in 
the symbolic spectrum is a multidimensional art.

Debussy has given music unique examples of fusing different art 
elements. In addition to being an impressionistic musical language, 
reflecting expressions of impressions experienced by various natural 
phenomena, it also represents the inner world of the artist‘s soul, as well 
as the symbolism that results from an internal spiritual revolt against 
established political circumstances that made it impossible the artist 
has freedom of expression, originates in the inner emotional experience. 



132

Against the broad spectrum of the impressionist ideal that seeks 
emotional depth in art, in the semantic instinct we have a symbolic color 
combination.

Impressionist composer Debussy emphatically exhibits a symbolic 
approach to the application of silence to musical works, and to the 
symbolic breakdown this coincides with Mallarme’s works, which uses 
pauses and empty spaces in his poems. Many symbolists share the idea 
that art must focuses on the tones of musical sounds because music was 
thought to be the most emotionally deporting aesthetic medium.

While in impressionist inspiration we have the use of some musical 
expressive tools, such as: pentatonic scale, full tone scale, rich harmo-
nies, special instrumental color combinations, melody of far-exotic 
landscapes, in symbolic inspiration is to find the musical and figurative 
language.

Symbolists find new events in the harmony of sounds, in word 
order and in rank, in the richness of rhyme and in the prosperity of 
diffe rent rhythms. They revive old patterns and forms such as folk ver-
ses, old romances, primitive cult poems, cries and lullabies, while French 
impressionism emerges as the first formalist current in bourgeois art, 
which denies the social content and idealization of art and literature, 
breaks away from sound national and folk traditions and, instead of 
deep ly reflecting the world and real life, it aims primarily to present 
directly subjective and instantaneous impressions, subtler sensations, 
personal experiences and illusions of the artist or writer.

The poetic language of the symbolists also begins on a new path. 
Everyday language, just like themes, has no place here. Bold metaphors, 
great freedom in sentence construction and ordering, and unusual 
poetic vocabulary are key features of the symbolist’s language. The most 
im portant source of ideas and images for symbolists is also picturesque 
romanticism with its unusual plots. An important influence in shaping 
this trend is German romanticism, attracting symbolistic artists with its 
mystical tales.

We have as an example Richard Wagner’s „The cycle of the rings” 
consisting of „Rheingold” (Rhine’s gold) up to the Götterdämmerung 
(Twilight of the gods) is filled with symbolism in the form of leitmotifs 
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each phrase symbolizes a musical leitmotif, but it is worth analyzing the 
musical symbolism that Wagner uses in these works.

His ideal was to create a complete synthesis of the various arts 
and especially the full connection between poetry, drama and music, 
and opera was exactly the form that would link the different arts to the 
synthesis. Here we have a point in common with the symbolism that puts 
it at the forefront the dramatic action, then the music as a reinforcing 
means of verse comprehension. He also took subjects of content from 
German legend and mythology. (Engjell Berisha, „Historia e muzikës”, 
Publisher: Libri shkollor, Prishtinë, 1999, p.114).

The opera „Tristian and Isolda” in which the author finds the 
sym bolism of love analogous to his love, where clearly see his bold, 
har monious movements in rich chromatics. In the Richard Wagner‘s 
operas require a great deal of concentration and skill breaking down 
into the philosophical symbolism of a series of leitmotifs that permeate 
their contents. In the Symbolic Spirit we can say that the expressionist 
style with lighter colors was also influenced by merging them into the 
symbolic nature.

The ‘romantic’ basis of impressionism lies in the intent that only 
extra-musical inspirations of a particular kind of visualization and 
programming can transform everything into a picture and that the 
impression is made to sound. Impressionism is primarily a style of 
figurative art, while music mixes the elements of tonal painting with the 
description of the experiences presented in the painting. The main factor 
of the different paintings and atmospheres reflected through the music is 
the harmony; the emphasis is on the coloristic value of the tone.

The melodic element in the music of impressionism has become 
short phrases and motifs, so the main focus of the composer is not 
on the form of music, as it was on classicism and romanticism, but on 
sound. Instruments that create sound colors that leave unusual musical 
impressions present impressionism. The impressionist style is almost 
entirely related to a great creator; with Claude Debussy, whose work 
develops and is modeled on style and culminates.

Some Albanian composers of the second half of the twentieth 
century influenced the textual content frames the art of nineteenth-
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century, where folk creativity and secular art overwhelmingly dominated 
the sacral art. Not to be outdone is the direction of romanticism which 
had some features that matched the symbolistic spirit, such as small 
forms – miniature pianos, solo songs, mostly as incomplete songs.

The piano is the favorite instrument of the romantics as it is in the 
symbolic spirit, where solo songs are accompanied by this instrument. 
One of the basic features of romantic art is the predominance of emo-
tions, the personal freedom of the artist, and this symbolistic indivi-
dualism was intended to be applied by symbolic artists in their works.

The romantic harmony was rich in bold modulations, the lyrical 
tone observed in the solo songs of this period coinciding with the 
symbolistic lyricism of the twentieth century.

Obviously there are many distinctive features between these broad 
conceptual directions. Romanticism focused on irrationality, strong sub-
jectivism and rich imagination and dreaming, while symbolism sought 
to reflect the depth of reality using stylistic figures. But in the con text of 
relying on traditional melody we have a common and very important 
point in cultivating and upholding national values.

In describing the main stylistic features of the Albanian composers 
of the second half of the twentieth century made by musicologist Spiro 
Shetuni, the creative individuality is said to have been formed based on 
traditional melodic-modal subject matter, traditional counterpoint, and 
traditional harmony.

„Çesk Zadeja has as the main individual feature of his music, the 
proud epics; Tish Daija – enthusiastic lyric; Nikola Zoraqi – dramatic 
lyric; Tonin Harapi tone the lyrical, often anthem lyric; Kozma Lara-
drama tic lyric; Simon John – the dramatic epic; Feim Ibrahim – the he-
roic epic; Limoz Dizdari – the passionate broad lyric; Shpëtim Kushta – 
anthem epics; Thoma Gaqi – The Deep Dramatic Epic”. (Spiro Shetuni, 
„Muzika profesioniste shqiptare-dukuri e shekullit XX”, 2014, p. 5)

Another stylistic direction that influenced the symbolist spirit 
in the compositional aspect is expressionism, which departs from the 
principles of traditional aesthetics and previous rules for tonality, so that 
chords, dissonance, and consonance have a completely new radical treat-
ment and have nothing to do with the logic of earlier eras. This is the 
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period of the cult of dissonance and atonal music. This new spirit was 
first used by Arnold Schönberg.

Feim Ibrahimi, who was a student of Tish Daija in the field of com-
po sition, was a composer who secretly experimented with atonality as 
a compositional structure of the 20th century, challenging himself to 
dodecaphonic and avant-garde dimensions, phenomena banned in the 
communist system. His works of this stylistic material emerged entirely 
after 1991. He invited to Albania popular avant-garde figures such as 
Gerhard Stabler, who would be inspired by Albanian folk music, will use 
its elements in his creativity.

With this research we have managed to decipher or decompose the 
figure of symbolism in the solo songs of Albanian composers of a certain 
period of time that mainly includes the year of communism in Albania. 
Through the chain of research methodology, comparative methodology 
and analytical methodology that includes micro and macro structural 
analysis of the works as a whole, we have achieved the desired results. This 
result also refers to a detailed research of the semantic language which 
is used in the verses of solo songs. The semantic language intertwined 
with the symbolism which refers to the literary and musical art have 
characterized the form of the solo song of the Albanian composers of the 
second half of the twentieth century.

In the research methodology which in our case analyzes the causes 
and consequences of a certain phenomenon we have come to conclusion 
that symbolism as a stylistic figure it came not only as a result of the 
ideo logy of socialist realism of communism but also as a result of aesthe-
tic taste and creative individuality. Albanian composers who are part 
of this study have linked the creative element of their individuality 
colored with the originality of the melorhythmic characteristics of their 
origin. Through other stylistic directions which are the forerunners of 
the symbolic spirit, a natural stylistic approach of symbolism has been 
achieved.
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SAPPHISCHE ODE
ARDIANA BYTYQI1 

ОДА НА САФО
АРДИАНА БЮТЮЧИ2

Abstract: This analysis of the song „Saphische Ode“ elaborates the 
poetic style in which poetry was written and problems as well as 
reasons – why a certain language may be more suitable for writing 
poetry than another language, personal experience with the song 
„Saphische Ode“ and personal opinion from a performer‘s point 
of view regarding the song, as well as personal opinion about the 
performer.
Keywords: Johannes Brahms, Sapphische Ode.

Резюме: В този анализ на песента „Ода на Сафо“ се разглеж-
дат както поетичният стил на текста и проблемите, така и 
причините защо даден език може да е по-подходящ за писа-
не на поезия от друг език. Това е личният ми опит с песента 
„Ода на Сафо“ и личното ми мнение като изпълнител на пе-
сента.
Ключови думи: Йоханес Брамс, „Ода на Сафо“.

Sapphische Ode (Op. 94, No.4) is one of the five songs composed 
by the composer Johannes Brahms. This cycle of songs is called „Fuenf 
Lieder fuer eine tiefe Singstimme und Klavier”. The author Kristoffer 
Brinch Kjeldby among other things talks about the friendship between 

1 Ardiana Bytyqi, Ph.D. student in Music at the New Bulgarian University 
(e-mail: bytyqi.ardiana@gmail.com)

2 Ардиана Бютючи, докторант по музика в Нов български университет 
(e-mail: bytyqi.ardiana@gmail.com)
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Hans Schmidt (1854-1923) and Johannes Brahms and that Brahms was 
in his fifty’s when he composed the music for this song based on the 
poem „Sapphische Ode”. Like many of Brahm’s songs „Sapphische Ode” 
is a song composed in the verse form and it has two verses which from 
the musical aspect are almost the same. (1 Example) In the beginning 
it starts with the piano, the right hand with syncopated chords, 
(2 Example) then the vocal line starts with the one-beat of quarter notes 
where through syncopated the character of accompaniment it becomes 
stronger. (3 Example) The first verse has three lines with eleven syllables, 
the second verse is almost the same with a very small change3. The 
author Erik Erikssson among other things in his explanation about the 
part very nicely explains how the accompaniment initially falls, not on 
the principal of its 4/4 meter, but it falls on the offbeat, launched by an 
eighth-note rest. Also the vocal line which at the same time begins in 
even quarter notes, stands an undisturbed oneness and a great calm. As 
the singer recalls the movement of the rose branches and the spattering 
of dew, the meter changes to 3\2 and the accompaniment crisply plays 
the right hand against the left in alternate staccato pulsations. The device 
is repeated in the second stanza to underscore the plucking of kisses. 
When we talk about dynamics, in this case the singer is instructed to 
move within the same dynamic range, making his points confidentially 
with perfect legats. Although seemingly simple the details are numerous 
in this song. The tonality of the original song is in D-Dur. The tempo of 
the song is Zimmlich langsam (rather slow). Musical meter is allabreve 
but it changes from time to time in the 3/2 time signature4.

THE POEM
„Sapphissche Ode” is a poem written in the style of Quantitative 

Verse, a metrical system which is made up of long and short syllables 
and its duration is determined by the amount of time needed for 
pronunciation. Which language is more suitable for poetry? In the 
analysis that the author Harvey S. Gross made, we see that the Greek 

3 www.musikvidenskab.dk/2009/10/22/brahms-sapphische-ode/
4 www.allmusic.com/composition/sapphische-ode-rosen-brach-ich-nachts-mir-

am-dunklen-hage-song-for-voice-piano-op-94-4-mc0002478785
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language is one of the most suitable languages for writing poetry, 
because the talking part appears in a variety of different forms. This 
way of writing was used mainly by classic Greeks and Romans. This 
way of writing poetry has been used in the English language but it rarely 
succeeded because of word stress in the English language. Contrary to 
English language we see that German language was more suitable for 
this way of writing poetry in the Quantative Verse style and Quantative 
metres, because English language has lost the form of inflection in the 
15 century, therefore is a weakly inflected language. „Sapphische” was 
also written in English language by the English poet Algernon Charles 
Swinburne, but the ‘Sapphische Ode” written in German language by 
the German poet Hans Schmidt had the success, because it was crowned 
with the beautiful music composed by Johannes Brahms5.

In his description of the analysis the author Erik Erikson among 
other things says that the song „Sapphische Ode” is borrowed only as a 
form but not in content of „Sappho of Lesbos”. The singer informs the 
listener that he picked roses by night from lowering hedgerows.

(4 Example) „Rosen brach ich nachts mir am dunklen Hage” 
„Roses from the dark hedge I plucked at night” They betrayed a sweeter 
fragrance than by day and, in motion, showered him with dew. In the 
second verse he describes the aroma of his lover’s kisses that he took in 
the evening from the roses of her lips. (5 Exempel) „Auch der Kuesse 
Duft mich wie nie berueckte, die ich nachts vom Strauch deiner Lippen 
pflueckte” „Thus your kisses’ fragrance enticed me as never before, as 
at night I plucked the flower of your lips”. When she was provoked by 
her deepest feelings she, like a ros, was bedewed with tears. This song 
has become a favorite of audiences as well as a test of the singer‘s ability 
to maintain a poised vocal line, especially through the slow turns that 
conclude both stanzas. The accompaniment on the piano starts with 
a marked accompaniment while raising the volume in a discreet way 
through the piano or double piano. Even though this song at first looks 
simple it contains a lot of details.  Details abound in this seemingly 
simple song. The accompaniment initially falls, not on the principal 
beats of its 4/4 meter, but on the offbeat, launched by an eighth-note rest. 

5 www.britannica.com/art/prosody/Quantitative-metres
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Under the vocal line, which begins in even quarter notes,  the effect is 
of an undisturbed evenness and great calm. In the moment when the 
singer remembers the way the rose branches moved and the spattering of 
the dew, the meter changes to 3l2, and the accompaniment in the crisply 
way plays the right hand against the left in alternate staccato pulsations. 
The device is repeated in the second stanza to underscore the plucking 
of kisses6.

Translation of the lyrics of the song „Sapphische Ode”7.
Rosen brach ich nachts mir am 
dunklen Hage;
Süßer hauchten Duft sie als je am 
Tage;
Doch verstreuten reich die 
bewegten Äste
Tau, der mich näßte
Auch der Küsse Duft mich wie 
nie berückte,
Die ich nachts vom Strauch 
deiner Lippen pflückte:
Doch auch dir, bewegt im Gemüt 
gleich jenen,
Tauten die Tränen.

Roses from the dark hedge I plucked 
at night;
They breathed sweeter fragrance 
than ever during the day;
But the moving branches 
abundantly shed 
The dew that showered me.
Thus your kisses’ fragrance enticed 
me as never before,
As at night I plucked the flower of 
your lips: 
But you too, moved in spirit as they 
were, 
Shed a dew of tears

PERSONAL PERCEPTION OF THE SONG
From the performer’s point of the view I can say that the song 

„Sapphische Ode” although small in appearance, for me as a performer 
is one of the most beautiful songs of the composer Brahms. From the 
experience I have with the interpretation of the song „Sapphische Ode” I 

6 www.allmusic.com/composition/sapphische-ode-rosen-brach-ich-nachts-mir-
am-dunklen-hage-song-for-voice-piano-op-94-4-mc0002478785

7 www.omsmodel.com/music‐theory/discussion‐brahms‐sappische‐ode/ 
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think that it is a song with very high interpretive requirements, because 
from the beginning of the song there are syncopes which can easily 
disorient rhythmically, then the presentation of long phrases which must 
be sung legato and also the frequent change of times, all these must be 
very well planned in order to sound as a whole. Every time I sing this 
song I feel it inside, it gives me very strong emotions which are as strong 
as they are spiritual and intimate.

PERSONAL OPINION ABOUT THE PERFORMERS
Thomas Quastoff
When I listen to the song „Sapphische Ode” interpreted by Thomas 

Quastoff I am impressed by how he treats the phrase in this song, with 
a legato which within has one piano that sounds very nice, then the way 
he does the breath control which is accompanied by a very good diction. 
When we talk about dynamics such as crescendo and decrescendo are 
realized in a very natural way. The interpretation of the song „Sapphische 
Ode” by Thomas Quasthoff is an interpretation which even some time 
after listening gives you the feeling that for a while you are fulfilled. 

Christa Ludwig
The song „Sappische Ode” interpreted by Christa Ludwig, in my 

opinion is an interpretation that leaves much space to dismiss a lot of 
things.

The way in which the singer Christa Ludwig performs the song 
„Sapphische Ode” I think is the cause of the problems that she encounters 
during her performance. The breathing plan is not very good, the use of 
portamento in some parts in my opinion is the cause of slow tempo and 
it does not suit the songs of Johannes Brahms.

In general, I think that the song should be performed with much 
more ease from the singer Christa Ludwig.

Jassy Norman
Where as for the singer Jassy Norman, I can say that the timber 

of her voice suits more to the nature of the song „Sappische Ode”. Jassy 
Norman gives to „Sappische Ode” the right character, but because of 
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over pronounciation of consonants the balance between vowels and con-
sonants is not right and it causes a problem in achieving a good legato.

Differently from Jassy Norman, the singer Thomas Quasthoff 
achieves the right balance of vocals and does it the right way (the reason 
might be that his native tong is german language).

Consonants merge with the vowels and this makes it possible to 
achieve a very good legato, especially in this song legato is a necessity 
because through a good legato we create the atmosphere that is desired 
for the song „Sapphische Ode”.
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VOCAL DIFFICULTIES FOR MID-CAREER 
CLASSICAL SINGERS: A PRELIMINARY 

QUANTITATIVE ANALYSIS
MICHAEL SMALLWOOD1

ВОКАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ ПРИ КЛАСИЧЕСКИ  
ПЕВЦИ В СРЕДАТА НА ТЯХНАТА КАРИЕРА:  
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МАЙКЪЛ СМОЛУУД2

Abstract: In the penultimate chapter of her book Sängerische 
Begabung, the soprano and pedagog Kathrin Graf refers to a 
classical singer ending his or her solo career as a „taboo topic”, 
commen ting that: „Just as in life, one seldom speaks of death, even 
though it awaits us all…the topic of how someone ends his singing 
career is hardly ever spoken about among singers”. So in the 
interest of full disclosure I would like describe my own vocal „near 
death experience”. I hope through my research to develop a better 
understanding of this very difficult period in the professional 
development of many singers. Why do so many professional 
singers seem to experience these crises, and what strategies can 
we use to deal with them? At the very least, this should provide 
valuable information for performers and teachers alike, even if the 
attrition rate amongst professional singers remains so high.
Keywords: professional classical singer, solo career, singer crises, 
strategies.

1 Michael Smallwood is a Ph.D. student, Department of Music et New Bulgarian 
University (e-mail: mail@michael-smallwood.com)

2 Майкъл Смолууд е докторант в докторска програма „Музика“ на Нов 
бъл гарски университет (e-mail: mail@michael-smallwood.com) 

11 



148

Резюме: В предпоследната глава на книгата си Sängerische 
Begabung (в превод от немски „Призванието на певеца“) 
Катрин Граф, сопрано и педагожка, нарича прекратяването 
на соловата кариера на класическия певец „тема табу“, като 
коментира, че: „Така както не е прието да се говори за смърт, 
въпреки че тя очаква всички нас..., така и сред певците не е 
прието да се говори за това как някой приключва кариера-
та си“. Именно затова, в интерес на пълното разкриване на 
информацията, бих искал да опиша собственото си вокално 
„близко до смъртта“ преживяване. Надявам се чрез моето 
изследване да допринеса за по-доброто разбиране на този 
много труден период в професионалното развитие на редица 
пев ци. Защо толкова много професионални певци преживя-
ват тези кризи и какви стратегии можем да използваме, за да 
се справим с тях? Това би трябвало поне да предостави ценна 
информация, както за изпълнителите, така и за преподавате-
лите, дори ако процентът на отпадане на професионалните 
певци остава толкова висок.
Ключови думи: професионален класически певец, солова ка-
риера, кризи на певеца, стратегии.

In the penultimate chapter of her book Sängerische Begabung, the 
soprano and pedagog Kathrin Graf refers to a classical singer ending his 
or her solo career as a „taboo topic”, commenting that: „Just as in life, 
one seldom speaks of death, even though it awaits us all…the topic of 
how someone ends his singing career is hardly ever spoken about among 
singers” [Graf, 2013, p. 57].

So in the interest of full disclosure I would like describe my own 
vocal „near death experience.”

In the early 2010s, I was a soloist at the Oper Halle, engaged to 
sing lead roles as a „Mozart Fach” tenor. The Oper Halle gave me the 
chan ce to try out what I regarded as „my repertoire” in a smaller house, 
more or less below the radar, before hopefully singing the same roles 
in more important, international theatres. As one such opportunity 
arose – singing Don Giovanni with an international cast in Dijon – 
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my Intendant in Halle said I could accept the contract as long as I also 
sang my scheduled performances in Halle. This would entail singing 
performances on 6 consecutive nights, including recording one show for 
a DVD, using night trains to travel between France and Germany each 
night. I did not think twice – the opportunity was too important. And if 
I am honest, the money was important too.

By the last performance, a Sunday matinee of Die Fledermaus, I 
was a wreck, barely making it through. I had not dared to cancel be-
cause of what I saw as my agreement with the Intendant. Would that 
I had, because thereafter followed a pretty profound burnout. I can-
celed 3 months of performances. Whilst doctors reported healthy vo-
cal chords, I had many other symptoms: muscle spasms in my neck 
and throat; jaw and tongue-tension; back pain which became cranial 
pain; reduced vocal stamina; insomnia. I had pushed my body to the 
limit, trying to do in my mid-30s, what may even have been impossible 
in my mid-20s.

I was lucky that I had a full-time job and a sympathetic boss who 
allowed me to take time to recover. The recovery involved seeing my 
teacher 3 times a week for 20-30 minutes, speech therapy, physiotherapy 
and Feldenkreis sessions; a process lasting 5-6 months. 

I made the decision – an unusual one as I would discover – to 
talk with colleagues about my difficulties. Many said they admired my 
courage in admitting my weakness. Others said they had gone through 
similar crises, and were relieved to be able to talk about it. 

In retrospect, the crisis was probably more chronic than acute; that 
the acute event in March of 2013 had its roots in technical problems that 
had surfaced a few years before in mid 30s. I had started the work of 
technical repair, but had not acknowledged that changes in my vocal 
stamina combined with psychological stress caused by this new sense of 
my own „vocal mortality” had made me far more vulnerable to the crisis 
I experienced.

Jump forward 5 years to a new production of Die Zauberflöte in 
Vienna: I was working with a younger colleague who was demonstrating 
some of the technical deficiencies and signs of burnout that I had 
experienced at about the same age. Similarly his career was booming, 
and he probably did not think too much about the vocal decline I could 
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hear, even when commented upon in reviews. 
This decline is a phenomenon I had come to recognise often in 

younger colleagues and it is this common but not shared experience 
of difficulty or crisis in mid-career – Graf’s „Tabuthema” – that is the 
subject of my research.

Beyond specific medical issues3 [Seidner & Wedler, 1998, p. 179], 
very little research has been devoted to the subject of singer’s mid-career 
difficulties [Simon & Wroblewsky, 2019, p. 9] – to say nothing of the 
decision to end a solo career. Most published research related to singers 
focuses on 3 themes:

1. The quality and appropriateness of tertiary training [Bork, 2010]; 
2. Negotiating the change from student-life to employment 

[Kastendeich, 2018]; and 
3. The realties of the work-life of a singer [Uecker, 2012].
The most recent German studies are aimed at a those starting 

careers, even if they do address employment prospects of recent 
graduates4, or alternative career paths [Siebenhaar & Müller, 2019, p. 
110]. The english-speaking literature is overwhelmingly focussed on 
instrumentalists [Mills & Smith, 2006, pp. 131-140] and rarely deals 
with end of career issues.5 An Australian study from 1999 investigates 
the prevalence of vocal disorders in a group of 171 singers working in 
various genres, but addresses neither the causes of the disorders, nor 
their effect on the singer’s livelihood. [Phyland, et al. pp. 602-611]

Graf, who devotes 2 pages of her book to end of career considera-

3 eg. Seidner, W. and Wedler, J. (1998) Die Sängerstimme: Phoniatrische Grund-
lagen für die Gesangsausbildung: Phoniatrische Grundlagen des Gesangs. 
Henschel, p. 179, Phyland, D. et al. „Self-Reported Voice Problems Among 
Three Groups of Professional Singers,” Journal of Voice, Vol.13, No.4 pp.602-
611, p. 607.

4 Kastendeich follows the employment histories for up to 5 years after graduation 
but does differentiate between instrumentalists and vocalists, nor between 
performers and teachers. 

5 One interesting exception ist the 2004 New York Times article by Juilliard 
clarinettist-turned-journalist Dan Wakin, who interviewed 36 instrumentalists 
who graduated form Juilliard in 1994. Interestingly he reports that almost one 
third of of respondents had left a career in music behind completely. Sadly he 
did not interview any singers.
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tions, refers obliquely to the possibility of a crisis when unable to main-
tain previous high vocal standards [Graf, 2013, pp. 57-59], imagining a 
naturally occurring transition after a long career, which doesn’t speak 
to the reality that many highly trained singers end their careers much 
earlier.

What lies behind this relative lack of research?
One reason may be that Culture Ministries and Arts Foundations 

paying for the research are more interested in the success stories of 
tertiary institutions, training programs or competitions than in the 
longterm prospects of individual musicians. These stories tell a more 
optimistic tale than those dealing with end of career considerations.

Further people who have left the industry are notoriously difficult 
to contact, and non-responder analyses in previous studies have 
suggested that those who drop out regard themselves as less successful 
and therefore less likely to respond to researchers. [Gembris, 2014, p. 3] 

But another problem might lie with singers themselves. 
Anecdotally, soloists refer to an inability to discuss problems with 

a peer group: that „my colleague is also my competition.” There are 
more singers than jobs available, someone is always ready to take your 
place. In this world, you do not want to show vulnerability or weakness. 
A less than optimal performance may turn up on YouTube, and will be 
commented on by people who have no idea of exigent circumstances 
influencing your performance. Discussion of illness or injury can create 
reluctance to employ you. And the size of the market means that any 
such problem can be discussed easily far and wide, leading to a self-
reinforcing discussion of a singer’s demise.

Compare this to the situation of an injured football player, who has 
a whole team of doctors and physical therapists to help him back onto 
the field. Whose injury is just an injury, and is not met with a chorus of 
criticisms of his technique or work-ethic, or doomsaying that the end of 
his career is nigh.

In this world, singers’ reluctance to discuss their problems is under-
standable. 

Probably the most oft-cited, and incidentally one of the few quan-
titative studies to consider the career longevity of musicians is the 2005 
study by Gembris and Langner [Gembris and Langner, 2005], which 
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examines the areas in which the respondents (659 pianists, instru-
mentalists, and vocalists from 7 German Hochschulen) are musically 
active and how they earn money [Gembris, 2014, p. 1]. Whilst focusing 
primarily on difficulties at the start of the career and the qualities 
and deficits of the training at the German Hochschulen, their study 
incidentally points to a very high rate of attrition amongst classical 
musicians, particularly singers, with many ceasing to earn their 
livelihood form performance already in their 30s.

My research explores what factors in singers’ experience might lead 
to this high rate of attrition. 

I had originally planned to do a purely qualitative analysis based 
on long-form interviews using the methodology laid out by Braun and 
Clark [Braun & Clark, 2013]. I had in mind interviews with 2 groups of 
singers, all of whom had experienced difficulties in their 30s. The first 
group had stopped solo singing as a result of the difficulties; the second 
group had found a way through.

Preliminary interviews to find potential subjects demonstrated 
that my concept of the difficulties faced was too narrow. That I had 
chosen a starting point for my research that hewed too closely to my 
own experience of technical deficiencies and burnout. I therefore risked 
overlooking a large group of potential subjects, especially given the lack 
of academic literature to push me in other directions.

For this reason I devised an anonymous online survey to fill in the 
gaps in my thinking.

The eligibility criteria for the survey are quite simple. Each respon-
dent attests that:

1. they have earned at least half of their income for a period of not 
less than 5 years as a soloist;6 and 

2. they had some sort of career or vocal difficulties in their 30s.
The difficulties can be personal (such as vocal or emotional prob-

lems) through more industry-related problems (such as lack of per for-
mance opportunities or financial insecurity, family pressure).

Having established eligibility, the third question divides the 
6 I chose a 5 year minimum as it would seem reasonable to assume that if you 

have already worked 5 years, you might expect to be able to continue, and 
secondly to exclude respondents who have only briefly worked as soloists.
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respondents into those who are still full-time soloists and those who are 
not. Both groups then take essentially the same survey: questions around 
training, vocal health or the start of the career are all identical. Most im-
por tantly, both groups answer exactly the same questions around career 
difficulties, their causes and how they responded. 

The last section asks those still singing where they are now, and 
focuses on factors they think are important to maintaining their employ-
ment. The ex-singers are asked about the end of their time as a full-time 
soloist. Was it their decision? Did they know what they would do after 
singing? Are they still working in a music-related industry? 

I chose to publish the survey in both English and German, as these 
are the primary languages of the biggest opera markets, as well as the 
most common rehearsal languages.7

After its initial creation, the survey itself was refined with the help 
of 4 English-speaking and 4 german-speaking test-respondents. Over 
several months questions were refined, categories added and most im-
por tantly, the range of answers to many questions was broadened. Addi-
tionally the more subjective questions allow respondents to write in an 
answer, if their response is not listed.

The 10 minute survey was published in the third week of September 
2020, initially through a direct mail to professional contacts (singers, 
coaches, teachers and agents) on social media who are encouraged to 
for ward the survey to their contacts. The second phase places a link to 
the survey in appropriate online fora.8 Finally I am discussions with 
industry groups to link to the survey in their publications.9 

At a recent Masterclass I was asked by a student about challenges 
that I had faced, and I chose to share the story of my burnout. The Pro-
fessor running the class was very critical, saying that she wanted to „pro-
tect her students” from negative information. To let them dream a little 
longer, I suppose. I would contend that as music educators we also have a 

7 According to Operabase (https://www.operabase.com/statistics)
8 eg Opera Talk, Sänger-Kollegen, Teaching Opera (all on Facebook)
9 National Association of Teachers of Singing’ Journal of Singing. (US)
 Bundesverband Deutscher Gesangspädagogen’s Vox Humana (Austria, Germa-

ny, Switzerland)
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duty to be realistic with younger musicians. Then maybe the crisis, if and 
when it comes, will not be so potentially devastating.

I hope through my research to develop a better understanding of 
this very difficult period in the professional development of many singers. 
Why do so many professional singers seem to experience these crises, 
and what strategies can we use to deal with them? At the very least, this 
should provide valuable information for performers and teachers alike, 
even if the attrition rate amongst professional singers remains so high. 
Perhaps most of all I would like to start a conversation. In the words of 
Kathrin Graf,

It would make sense if singers could talk about this shame-laden 
topic. Only through exchanges about our experiences can we see our 
prob lems in a bigger context.” [Graf, 2013, p.59]
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BULGARIAN SINGING FOLKLORE – A WAY  
FOR FORMATION AND BUILDING OF MORAL  

VALUES IN CHILDREN IN KINDERGARTEN

VELICHKA CHAUSHEVA2

Резюме: Докладът разглежда българския песенен фолклор 
като възможен път и средство за осъществяване на естeтиче-
ското възпитание и цялостно развитие на децата в детските 
градини. Акцентирано е върху потребността днешните об-
разователни програми да потърсят начини и подходящи ус-
ловия за адаптирането му към възпитателно-образователния 
процес. Направен е опит да се потърси паралел с изработе-
ната система за възпитание и обучение на подрастващите до 
преди XXI век. Разглеждат се някои от успешните програми и 
учебни помагала, издадени в периода от създаването на пър-
вата детска градина до наши дни.
Ключови думи: български песенен фолклор, нравствени цен-
ности, предучилищна възраст.
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Abstract: The report considers Bulgarian song folklore as a pos-
sible way and means for the realization of the aesthetic education 
and overall development of kindergarten children. Emphasis is 
placed on the need of current educational programs to look for 
ways and appropriate conditions for its adaptation to the educa-
tional process. An attempt has been made to look for a parallel 
with the developed system of education and training of adoles-
cents until the end of XX century. Some of the successfully de-
signed programs and teaching aids from the establishment of the 
first kindergarten to the present day are being considered.
Keywords: Bulgarian song folklore, moral values, preschool age.

Българският песенен фолклор е духовна ценност и необходим 
ресурс за повишаване на качеството, ефективността и цялостното 
въздействие на възпитателно-образователния процес върху под-
растващите. Днешното дете живее в напълно нова среда, трудно 
съпоставима с изработената система за възпитание и обучение на 
децата до преди XXI век. Не можем да не признаем съществени-
те разлики за разбирането им на понятията време, пространство, 
семейство, културна среда, националност, фолклор. Но водещата 
цел в образованието на децата, към която са насочени всички уси-
лия, остава оформянето, изграждането и цялостното развитие на 
личността им, която да притежава културата и умението да цени 
красивото в живота, природата и изкуството.

Днес, на фона на бързоразрастващата се универсализация и 
космополитизация, все повече е нужна реакция за възраждане на 
потребността за национално съхранение. Най-важни в живота на 
човека са първите седем години. Това е времето, когато може да се 
създаде чувство за национална принадлежност и позитивно лич-
ностно отношение към народното творчество и традиция. Подбо-
рът на най-добрите образци от българския детски песенен фолк-
лор като задължителен материал в учебните програми на детските 
градини, с цел задълбочено изучаване и прилагане във възпита-
телно-образователния процес, неминуемо ще подпомогне форми-
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рането и изграждането на нравствени ценности.
На мнение съм, че естeтическото възпитание на децата в дет-

ските градини трябва да се осъществи чрез българската народна 
песен, предопределяйки й значимо място, както в регламентира-
ните педагогически ситуации по музикално възпитание, така и 
в различни моменти от ежедневието на подрастващите в и извън 
детското заведение. Един от основните аспекти на музикално-въз-
питателната работа е нейната социализираща роля. Периодът на 
предучилищното детство е от значение за полагане основите на 
бъдещата личност. Формирането на духовни, морални ориентири 
и ценности, овладяването на някои базисни човешки характерис-
тики като език, култура, поведение, добродетели, се осъществява 
чрез социализацията. Спецификите, богатството и възможностите 
на българския музикален фолклор са добра предпоставка за соци-
ална ангажираност и контакт с околните. Изграждането на чув-
ство за национална идентичност е един от факторите за успешна 
социализация.

Всяко време има свой модел на знание и житейска филосо-
фия, които са пряко отражение на актуалните идейно-естетически 
предпочитания на социалните групи. Българският песенен фолк-
лор е в непосредствена връзка с цялата динамика на културното 
развитие на всяко поколение и в контекста на една многократно 
обогатявана съдържателност, той не престава да бъде израз на на-
ционално съзнание.

Присъствието на народната песен, в условията на класическия 
фолклор, е съотнесено към цялостна система, чиито компонен-
ти имат определена функция и битуват в синкретично единство. 
Най-съществена черта на „предмодерното учене на фолклорна му-
зика“ е, че то се осъществява „чрез подражание, чрез следене в рам-
ките на примордиални (семейство, род), полови (женски и мъжки) 
или селищни (съседи, съселяни) общности“ [Пейчева 2008, с. 328]. 
Непосредственото участие на подрастващите в трудовите дейнос-
ти, празнуване и живеене става предпоставка за един неформален 
процес на „образоване“ и овладяване на умения за свирене и пее-
не. Обучението на народна музика е неделима част от делниците и 
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празниците. Нормативният му характер не е регламентиран с те-
жестта на „общовалидни статични правила, а като на живи сили“ 
[Пейчева 2008, с. 330].

В нашето съвремие, възможността за влияние на семейството 
върху децата, в посока създаване на любов към българския музи-
кален фолклор, е сравнително намалена, не само поради факта, че 
децата прекарват целодневно в детските градини. Приемствената 
връзка в семейната среда като водещ фактор и модел за усвояване 
на утилитарно-художествения опит във фолклорната култура днес 
трудно би била открита, освен в някои малки населени места. Кри-
териите, обслужващи музикално-естетическите потребности на 
родителите, се налагат като такива и върху техните деца. Интона-
ционната среда, която битува в семейството и в празника, опреде-
ля музикалните интереси на подрастващите. В тази връзка Коста-
дин Динчев споделя: „Сегашните родители на подрастващите са 
отчуждени в голяма степен от фолклорната култура, защото не я 
познават като действаща система, нито пък някой им е разкрил 
същността й. И тъй като ги няма старите „школи“ за предава-
не на опита – жизнен и художествен, остава това опознаване на 
фолклорната култура да става организирано чрез системата на 
образованието“ [Динчев 1991, с. 121].

Създаването на подходящи условия за ангажираност и адап-
тивност на музикалното възпитание и обучение на подрастващите 
чрез българския фолклор е мисия и задължение на педагогиче-
ските и естетическите търсения на предучилищното образование, 
с цел издигане на фолклора като обществена ценност и културна 
сък ровищница на България.

Много просветени и интелигентни личности като Георги 
Сава Раковски, Марко Цепенков, Дойчин Стойков, Стою Шиш-
ков, Кузман Шапкарев, Васил Икономов и др., са едни от „ранните 
най-ревностни събирачи на детската старина“, които „оценяват 
нейната специфика“ и подчертават значимостта й в личностното 
развитие на българските деца [Букурещлиев 1986, с. 10]. Създателят 
на първата детска градина в Свищов през 1882 г. Никола Живков в 
опит да „избяга“ от чуждопоклонничеството, категорично заявява 
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в своето ръководство за възпитание и обучение, че „всички игри, 
песни, приказки, гатанки и пр. съм имал и ще имам по български 
дух, по български характер: едни събрани от народа, а други – със-
тавени от мен. Тъй трябва да бъде за българските рожби, всичко 
по български дух“ [Живков 1887, с. 8].

Първият български учен, който обособява като самостояте-
лен раздел сред останалите фолклорни жанрове детския фолклор, 
е проф. Иван Шишманов. Със своята висока ерудираност, фило-
логическа подготовка и отношение към целостта на фолклора, той 
формулира насоки и препоръки към бъдещите изследователи на 
народната музика. В своята програмна студия апелира „всички на-
стоящи и бъдещи организаторки на нашите забавачници да не ко-
пират и въвеждат в училищата си само чужди мелодии и тексто-
ве, а да събират песните и игрите на нашия детски свят“ [Шиш-
манов 1889, с. 63], а през 1904 г, вече като министър, призовава и 
учителите по музика „да посветят част от свободното си време за 
събиране на народните песни“ [Рашкова 1999, с. 97].

Идеята за музикално обучение на основата на българския му-
зикален фолклор е силно дискутирана в годините. Да се заучават 
народни песни е предвидено още в първата училищна програма 
от 1878г., но в учебниците по пеене и музика до 1970 г. „народните 
песни“ са мелодии, съчинени в народен дух или обработки на на-
родни песни. Значително по-малък интерес сред педагогическата 
и културна общественост, в сравнение с общото музикално образо-
вание, предизвиква проблемът за музикалното възпитание на де-
цата в предучилищна възраст преди и след втората световна война. 
Целенасочени изследвания на детския песенен фолклор в първата 
половина на XX век липсват, с изключение на статията „Детски 
игри на песен в Тракия“ на Райна Кацарова в сп. „Български на-
род“ (Списание за проучване на народната култура. Скопие, Бълг. 
народонауч. Дружество, год. I, кн. 2,1942, с. 60-62).3

3 Вж. още: Кацарова, Р., А. Разцветников, П. Касабова. Ду-ли, ду-ли гайда. 
Народни песни за деца. София, 1947; Кацарова, Р. Три поколения народни 
певици. // ИИМ на БАН София, 1952; Кацарова, Р. Азбуката в песни-весе-
ли и лесни. София, Наука и изкуство, 1957; Кацарова, Р., И. Койнаков. Из-
вор на красота и родолюбие. Фолклорни творби за деца: Песни, приказки, 
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Нейният пример е подет от много изследователи като Нико-
лай Кауфман, Тодор Тодоров, Анна Илиева, Петър Льондев и Ми-
хаил Букурещлиев. На фона на засилващото се влияние на модер-
низиращите механизми върху автентичния фолклор и промените 
в традиционната семейна среда все повече изпъква необходимост-
та от утвърждаване на идеята за по-силно застъпване на българ-
ския музикален фолклор в предучилищното музикално образова-
ние. В много от издадените сборници и учебници, за съжаление, 
предварителните заявки за по-голямо внимание и отделено място 
на народните песни в задължителния и допълнителния репертоар, 
се разминават значително с практическата им реализация. Вместо 
образци от българския песенен фолклор, са включени авторски 
песни, мелодии „по народни песни“ с авторски стихове или автор-
ски мелодии по народна поезия.

Един от водещите сборници за музикалното възпитание в 
детската градина е „Планинско поточе“, в чийто пет издания за пе-
риода 1957 – 1974 г., колективът4 не съумява да „внедри“ достатъч-
но народната песен в музикалното обучение на децата. Голямо вли-
яние върху предучилищното музикално възпитание, обединени 
около идеята българския фолклор да стане част от възпитанието 
на подрастващите, са издадените през 1966 и 1969 година две кни-
ги – „Народно творчество в детската градина“ от Цонка Шейтано-
ва и „Извор на красота и родолюбие. Фолклорни творби за деца: 
Песни, приказки, залъгалки“ от Райна Кацарова и Иван Койнаков 
(София, Народна просвета, 1969, II изд.1994). Те, наред с публика-
циите на М. Букурещлиев, подготвят достигането до най-активно-
то приложение на българския песенен фолклор в предучилищното 
музикално възпитание през 1984 г. с утвърждаването на „Програ-
ма за възпитателната работа в детската градина“. Същата година е 
издадена и „Книга за музикалния ръководител в детската градина“, 
чийто колектив5 освен че застъпва голям брой разнообразни дет-

залъгалки. София, Народна просвета, 1969.
4 Кръчмарска, Р., С. Неделчева, М. Весева, Цв. Христова. Планинско поточе. 

Сборник. София, Народна просвета, 1/1957, 2/1962, 3/1965, 4/1970, 5/1974.
5 Николова, Е., А. Атанасова-Вукова, Р. Попова, С. Петрова. Книга за музи-

калния ръководител в детската градина, София, Народна просвета, 1984.
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ски автентични песенни образци от различни фолклорни области 
на страната, подчертава ясно значението на многократно по-въз-
действащото непосредствено възприемане на българските народ-
ни песни от живо изпълнение в сравнение с това от запис.

Изключително успешна е и работата на колектива6, изготвил 
програмата „Активността на детето в детската градина“ през 1994 г. 
и особено раздела „Музикално-творческата активност на детето“ с 
автор Галина Стоянова. Те успяват да доразвият и дообогатят тен-
денцията, която поставя в основата на музикалното възпитание 
българския фолклор. Показателен е фактът, че при подредбата на 
репертоара с песни за пеене, които се изучават в детската гради-
на, народните песни са първи. Методическите насоки не пропускат 
въпросът и за тяхната приложност като реална възможност отчас-
ти да се възстанови синкретичната същност на фолклора. Значи-
мостта на тази програма се крие в нейните цели и модел на музи-
кално-педагогическо взаимодействие. Пример за това е приоритет-
ното включване на „песните, игрите, хората и музикалните „за-
бавалки“ от местния музикален фолклор“ в частта „Детето слуша 
музика“, продиктувано от идеята, че „детето най-лесно откликва 
емоционално на своя роден музикален език“. А в частта „Детето пее“ 
се начертава пътя, по който то, макар и в предучилищна възраст, 
да „може естествено и свободно да формира народен тип звукоиз-
вличане“ [Стоянова 1994, с. 182, 185].

Докато се работи по тази програма, се проправя път на детска-
та песенно-игрова култура като постоянна част от педагогическата 
практика в детските градини. С нейната замяна и утвърждаването 
на нови програми, ориентациите и възпитателната ефективност 
на институционалното предучилищно музикално възпитание не 
предлагат затвърждаване и развитие на постигнатото до момента.

Детето в предучилищна възраст е емоционално същество. 
Най-голямо възпитателно влияние върху неговата психика има 
изкуството. Целенасочените и последователни занимания с под-

6 Витанова, Н., Н. Колева, Е. Попова, О. Занкова, Г. Стоянова, Б. Ангелова, 
Ф. Стоянова. Програма „Активността на детето в детската градина“, Со-
фия, изд. Просвета, 1994.
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брани образци на българския песенен фолклор могат да отговорят 
едновременно на детската жизнерадостна нагласа към живота и 
същевременно да подпомогнат за духовно-нравственото израства-
не на децата. Присъствието на фолклора в тематичното съдържа-
ние на учебните програми за различните възрастови групи в дет-
ските градини е налице под формата на изпълнение и възприемане 
на народни песни, запознаване с фолклорните празници и обичаи, 
музикални игри, разучаване на хора, народни приказки, залъгалки 
и т.н.. Но е крайно недостатъчно и символично. За реализацията на 
по-целенасочено и организирано възпитание и обучение на съвре-
менното дете, което е поставено в условията на твърде разнообраз-
на звукова среда, смятам, че трябва да се използват по-добре бо-
гатите възможности на българския песенен фолклор в опит да се 
формират у децата морални норми и принципи, нравствени чув-
ства, ценности и мотиви за поведение.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
МЕЖДУ РИТМИЧНИ СТРУКТУРИ, 

ХАРАКТЕРНИ ЗА БЪЛГАРСКИЯ 
МУЗИКАЛЕН ФОЛКЛОР И БРАЗИЛСКАТА 

ПОПУЛЯРНА МУЗИКА
МАРТИН ЛАЗАРОВ1

EXPERIMENTAL INTERACTIONS BETWEEN RHYTMIC 
STRUCTURES CHARACTERISTIC OF BULGARIAN MUSIC 

FOLKLORE AND BRAZILIAN POPULAR MUSIC

MARTIN LAZAROV2

Резюме: Този текст представя кратък преглед и наблюдения, 
свързани с практически опит в прилагането на ритмичен 
синтез и смесване на неравноделни размери от българския 
музикален фолклор и някои характерни музикални стилове 
в афро-бразилската популярна музика. Полиритмията и по-
лиметрията също са застъпени като приложими начини за 
интерпретация. В открити образователни концерти в щата 
Сао Пауло, Бразилия, бяха разгледани възможни взаимо-
действия между бразилските музикални жанрове самба, бай-
ао, партидо алто и българските хора пайдушко, ръченица, 
дайчово и копаница, както и алтернативни способи за тяхно-

1 Мартин Лазаров е докторант на самостоятелна подготовка в департамент 
„Музика” на Нов български университет, София, с научен ръководител 
доц. д-р Георги Петков  (е-mail:lazarovmb@gmail.com)

2 Martin Lazarov is a Ph.D. student in the Doctoral Program Music at the New 
Bulgarian University, Sofia, with a Research Supervisor Assoc. Prof. Georgi 
Petkov (е-mail:lazarovmb@gmail.com)
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то възприемане. Целта на това изследване включва способи 
за сътрудничество между музиканти от различен културен 
произход, на базата на експериментални алтернативни мето-
ди на провеждане на ритмичните варианти.
Ключови думи: Български фолклор, бразилска музика, не-
равноделни размери, полиритмия, полиметрия.

Abstract: This text presents a brief overview and observationsof 
practical experience, applying rhythmic synthesis and mixing 
of uneven dimensions of Bulgarian musical folklore and some 
characteristic musical styles in Afro-Brazilian popular music. 
Polyrhythm and polymeter can also appear as some ways of in-
terpretation. In open educational concerts in Sao Paulo, Brazil, 
many interactions between Brazilian musical genres samba, baiao, 
patido alto and Bulgarian dances paidushko, rachenitsa, daichovo 
and kopanitsa were discussed as well as alternative ways of their 
perception. The aim of this study includes opportunities for devel-
opment, new applications and creative collaboration between mu-
sicians of different cultural backgrounds by experimenting with 
alternative methods of conducting the rhythmic variation.
Keywords: Bulgarian folklore, brazilian music, irregular rhythmic 
structures, polyrhythm, polymetry.

Неравноделните размери, характерни за българската народна 
музика, са изключително рядко срещани в бразилската популярна 
музика. Вариационното съчетание на двуделни и триделни групи, 
типични за българския музикален фолклор, се ограничава в експе-
риментални образци, срещани главно в инструменталната музика. 
В преобладаващата си част основните ритмични единици дори и в 
несиметричните тактови размери остават равнопоставени, без да 
се групират в неравноправни дялове.

Една от причините сложните смесени размери да имат превес 
са именно темпата при изпълнение на различните музикални жа-
нрове. „При неравноделните размери бързите темпа не позволяват 
да се отмерва всяко ритмично време. Отмерването при неравно-
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делните размери се озвършва на групи метрични времена. Всяка 
група съответсва на двувременен или тривременен прост размер, 
участващ в образуването на сложния...” [Минчева, Филева 2009, 
стр. 20]

Музикалните традиции на смесените и неравноделните раз-
мери, съществуващи от древни времена в други части на света не 
намират приложение в творчеството на музикантите в Бразилия 
почти до 70-те години на ХХ век. Първите експерименти в тази 
насока датират от средата на 60-те години, базирани на компози-
ции като „Канто Жерал” и „Мистурада“ (Misturada – Самба в 7/8 от 
Аѝрто Морейра), издадени в албума на Квартето Ново през 1967 г., 
и „Жекибау“ на Марио Албанезе, записана през 1965 г.3 Според 
Гилерме Маркез Диас: „Освен експериментите на Албанезе и Пе-
рейра, чийто основен акцент се явяват композиции и изпълнения 
в нечетната метрика 5/44, възможно е да се срещнат и други спе-
цифични експерименти на музиканти, свързани главно със стила 
Самба Джаз (Samba Jazz) в метрики различни от традиционите (за 
стила) 2/4“ [Dias 2013, стр. 110]

Характерните и широко използвани кръстосани ритми (cross-
rhythm) и пулсации (pulse) в Африканската и Индийската музика 
също остават дълги години встрани от творческите търсения на 
бразилските музиканти. Въпреки африканските си корени, бра-
зилската популярна музика не използва и не развива в пълна сте-
пен похватите на полиритмията и полиметрията. Според Жозе 
Жоржи де Карвальо: „Репертоарът на Йоруба (африкански музи-
кален стил) предполага (...) полиритмия, която и до днес не успява 
да бъде приета широко от бразилската публика“ [Caravalho 2000, 
стр. 5]. Александър Луиз Висенте пише: „На практика, в по-широк 
аспект популярната музика в Бразилия не превилегирова полири-
тмични елементи, хемиоли и кръстосани ритми в забележителна 
степен...“ [Vicente 2012, стр. 61.]

3 „JEQUIBAU” – име, дадено от Марио Албанесе и Сиро Перейра на вариа-
ционна форма на Самба в 5/4, но изпълнявана в по-бавно темпо, близко 
до Боса нова (бел. М.Л.).

4 Сложен смесен размер в 5/4 такт според българската музикална термино-
логия.
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„Полиритмия е едновременното съчетаване на два или пове-
че ритъма, които не се възприемат като произтичащи един от друг 
или като прояви на един и същ метрум” [New Harvard Dictionary 
of Music 1986, стр. 646]. Ритмичните слоеве може да са в основата 
на цялото музикално произведение (кръстосан ритъм) или да за-
емат само отделни фрагменти. Според Костка и Пейн „Терминът 
полиритмия е въведен за обозначаване на музикална текстура, в 
която слушателят се запознава с повече от един музикален поток 
или слой, всеки от които отговаря на независимо повтарящи се 
силни метрични времена. Понякога слушателят не може да открие 
наличието на характерни силни времена в текстурата” [Кostka & 
Payne 1995, стр. 531]. Робърт Хикок обособява полиритмията като 
„изпълнени два или повече независими и контрастни ритъма ед-
новременно” [Hickok 1993, стр. 54].

„Понятието полиритмия понякога се бърка с друг термин с 
общо приложение, полиметрия. Първият използваме за обознача-
ване на слуховия феномен на едновременни ритмични потоци, а 
вторият – за обозначаване на два или повече метрума, протичащи 
едновремено. Възможно е пасажът да бъде едновременно полирит-
мичен и полиметричен“ [Кostka & Payne 1995, стр. 533].

Тези музикални похвати все още остават неразработени и 
слабо застъпени, но напоследък будят повишен интерес от страна 
на изпълнителите и почитателите на бразилската инструментал-
на музика. Музиканти като Хермето Паскуал, Егберто Гизмонте, 
Ариго Барнабе, Нана Васконселос и др. включват в творчеството 
си редица експериментални композиции. За да се откликне на този 
интерес, а също и за да се систематизира възприемането на нерав-
ноделните размери, българо-бразилският инструментален квартет 
„Балкан Нео Ансамбъл“5 реализира в периода 2016-2018 г. редица 
концертно-образователни изяви в градове на щата Сао Пауло, Бра-
зилия.

5 „Балкан Нео Ансамбъл“: Мартин Б. Лазаров (обой, английски рог, пиано, 
вокал) – ръководител, композиции и аранжименти; Рикардо Силва Зойо 
(контрабас, фретлес бас, тамбура, цигулка); Мануел Фалейрос (алт, тенор 
и баритон саксофони, флейта, дудук, вокал) и Емилио Мартинс (етно пер-
кусии, тарамбука, тъпан).
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МЕТОДОЛОГИЯ
За представяне на музикалните произведения (изградени на 

базата на полиритмичен и полиметричeн експеримент) послужи-
ха подходът и формàтът на образователните концерти, в които 
дейно участие взе и публиката. Някои сложни смесени размери 
от световната музикална литература и характерни неравноделни 
метроритми от българския музикален фолклор бяха представени 
и преплетени с ритмично-остинатни фрази, типични за бразилска-
та популярна музика. Този вид музикален синтез бе изпробван в 
редица практически дейности и е обект на по-широко изследване 
от автора на този доклад. В някои от концертите се разчиташе и на 
участието на студенти по музика, както и на професионални ин-
струменталисти. В настоящия анализ ще бъдат разгледани някои 
възможности за взаимодействие и интерпретация на български-
те хора „Пайдушко“ (5/8), „Ръченица“ (7/8), „Дайчово“ (9/8) и „Ко-
паница“ (11/8) и бразилските ритми: самба, партидо алто, байао, 
реализирани по време на образователните концерти. Част от този 
репертоар е записан от музикантите на „Балкан Нео Ансамбъл“ и 
може да бъде намерен в някои световни дигитални платформи за 
разпространение на музика.

В хода на запознаването на аудиторията с неравноделните 
ритми бяха установени редица затруднения в тяхното възприема-
не както от ученици и любители, така и от професионални музи-
канти, което наложи необходимостта от специално внимание и 
обяснение. По-трудно разрешим интерпретационен проблем се 
оказа разграничаването на кратката и дългата сричка (респектив-
но 2-ката и 3-ката) при изграждане на четиривременни и петвре-
менни ритмични групи в бързо темпо, а именно 9/16 и 11/16. Тук 
се наложи да си послужим с концепцията за т.нар. „Събирателна 
ритмика“, формулираща характерните ритмични структури в аф-
риканската музика, като най-адекватен подход за обясняване на 
музикалните примери. При нея главен ресурс е „eлементарната 
първична пулсация“ (pulsação elementar), която чрез натрупване 
води до комплексни ритмични структури. Способността за съби-
ране на различните по големина дяловe (двувременен и тривре-
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менен) определя възможностите за голям брой НЕРАВНОДЕЛНИ 
ритмични групи и размери. Анализирането на изпълнения от 
българския музикален фолклор, както и на характерни подобни 
образци на бразилски ритми в творчеството на перкусионисти 
като Робертиньо Силва, Ненè, Сезар Машадо и Групо „Курупира“ 
спомогна за процеса на възприемане на разглежданите музикални 
примери.

При „Пайдушко хоро“ сведеният до минимум вариационен 
ритмичен материал послужи за база при разграничаването на дву-
временната и тривременната група. Като основен свързващ ком-
понент бе използвана част от двутактовата вокално-разделителна 
фраза „Те-ко Те-ле-ко“ или „Те-ле-ко Те-ко“, широко използвана 
в школите по самба в Бразилия. Този ритмично линеарен модел 
(Time Line Pattern)6 се изпълнява обикновено от ударен инстру-
мент с висока и отчетлива теситура като агого или тамборин. Ето 
едно интервю от бразилския перкусионист Робертиньо Силва7, в 
което нагледно обяснява този факт.

След запознаването с тези музикални примери и усвояването 
им, се обсъдиха възможностите за събиране на двуделните и три-
делните групи, както и породените от тези варианти неравноделни 
размери. По този начин други характерни размери от българския 
музикален фолклор, като 7-временните „Ръченица“ и песенни об-
разци от Пиринска фолклорна област, бяха лесно усвоени и раз-
граничени от 5-временното „Пайдушко хоро“. Като друг пример за 
натрупване на ритмичните единици послужи „Дайчово хоро“ в 9/8. 
В 4-делния неравноделен деветвременен размер 9/8 (2+2+2+3), трив-
ременната група на последния дял често пораждаше прибързаност 
и неритмичност към силното време на следващия такт. За кориги-
рането спомогна отново водещата ритмична линия при самбата. 
Възможността за разграничаването на тази линия на два неравно-
делни размера (7- и 9-временен) се възприе като допълнителен по-
лиритмичен похват за интерпретация. Синтезът на музикалните 

6 Авторът използва термина „Ритмично линеарен модел” в свободен пре-
вод от „Time Line Pattern”, понятие срещано в англоезичната музикална 
литература, който не е обект на анализ в настоящия материал.

7 https://www.youtube.com/watch?v=2BID0FtjEUk
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примери „Ръченица“ и „Дайчово хоро“ с някои разновидности на 
самбата и партидо алто доведоха до уникални вариационни експе-
рименти.

Интересни и забележителни резултати се получиха при по-
лиритмичното сливане на някои типично обособени ритмични 
структури, които не са обект на обстоен анализ в настоящото из-
ложение. Като информация може да се посочи съчетаването на 3/8 
размер с 5/8 в „Пайдушко хоро” при репетицията на интродукция-
та в едноименното произведение.

Нотен пример 1:

А също така кръстосването на ритмични акценти и структу-
ри в средния „G” дял, където остинатният ритъм в изпълнението 
на лявата ръка на пианиста по време на солото на ударните инстру-
менти е в размер 5/4.

Нотен пример 2:

Разгръщането в полиметрично отношение достига кулмина-
ция при солото на контрабас „фретлес“ (без прагчета) чрез наслаг-
ването на размер 3/8 в акомпанимента на ударните инструменти.
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Нотен пример 3:

Демонстрирайки многообразието на неравноделните разме-
ри, срещан и в българския музикален фолклор, се обърна особено 
внимание на метроритмичната структура характерна за танци-
те „Копаница“ и „Ганкино хоро“. Срещаната в щата Баѝя 12-вре-
менна ритмична редица, определена от музиколога Симха Арон 
като „imparidade ritmica“ (ритмична нечетност) със структура 
2+2+3+2+3, послужи за сравнение и като възможност за трансфор-
мация.

Нотен пример 4:

Те-ко Те-ко Те-ле-ко   Те-ко Те-ле-ко

Този ритмичен феномен, който се среща също при афро-ку-
бинската музика под формата на ритмична структура 2+2+3+2+2+1,

Нотен пример 5: 

Те-ко Те-ко Те-ле-ко Те-ко Те-ко Те
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или при групирането на два тактови размера от 6/8 в 2+3+2+2+3,

Нотен пример 6:

позволява експерименти в редица музикални стилове на Амери-
канския континент. Остинатният ритъм „Son Montuno“ разкрива 
необикновени възможности за взаймодействие с „Копаница“, до-
принасящи чрез ритмични вариации да се постигнат уникални 
примери в стиловете „Latin Jazz“ и „Етно Джаз“8.

В авторската композиция „Mr. Gadd“, базирана на фолклорни 
елементи от „Ръченица“ в 7/8, откриваме характерните акценти за 
стила „Партидо Алто“ (илюстриран в следващия пример), който е 
в размер 2/2.

Нотен пример 7:

Като в първата тема се налага изпускане на 8-ата осмина от 
такта, за да бъде вместен в 7/8-и размера на ръченицата.

8 https://www.youtube.com/watch?v=C6GN3az61S0  
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Нотен пример 8:

Тези акценти са изложени вариационно и във втората тема 
при размер 4/4 (и един такт в 2/4 за завършване на музикалната 
идея),

Нотен пример 9:

преплетени с характерни елементи за стила Байào, които са кон-
стантни в цялата композиция. Заслужава внимание безмензурни-
ят ритъм в интродукцията на композицията „Mr. Gadd“, предста-
вен от инструментите обой и беримбау, както и при солирането на 
алт саксофона в „Копаница“, където завръщането към основния 
движещ ритъм е многопластово и полиритмично в партията на 
пианото и фретлес баса.

Задълбочените изследвания в областа на Индийската тан-
трична традиционна музика от перкусиониста на „Балкан Нео Ан-
самбъл“ Емилио Мартинс, внесоха допълнителни елементи към 
този мултинационален експеримент. Включването на срички от 
„Коннакол“ както в образователната, така и в концертната част на 
представленията, превърнаха тези събития в самобитна среща на 
музикални култури надхвърлящи рамките на два стила. В следва-
щия пример употребата на скатови изразни средства, организира-
ни в ритмични групи 4+3+2+4+2+3+4, откриха нови възможности 
за полиритмични акценти при 11-временния 5-делен неравноделен 
размер 11/8.
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Нотен пример 10:

Тази експериментална линия на музикален синтез се задълбо-
чи и доразви в дейността на групата, което доведе до утвърждаване 
на стила й, а също и до аудио запис на голяма част от материала, 
използван в образователните концерти. Присъствието на нетра-
диционни за тези стилове инструменти като обой, английски рог, 
дудук, тамбура и беримбау също допринесе за уникалния звуков 
портрет на това мултикултурално взаймодействие.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наблюдаваните резултати показват, че метроритмичните 

структури от българския музикален фолклор са приложими и въз-
можни както в бразилската популярна музика, така и за създаване 
на жанрова музикална хибридност, включваща други афро- и ла-
тиноамерикански метроритмични елементи и стилове. Също така 
се наложи изводът, че музицирането в неравноделни размери може 
да бъде осъзнато с лекота от музиканти с различна степен на по-
знания и опит. Докато използването на полиритмия и полиметрия 
се оказва несъмнено по-сложно и трудно за възприемане и интер-
претация, но е предпоставка за създаване на уникални по рода си 
музикални образци. Експерименти в тази насока са безспорно ин-
тересни и полезни, а развитието им е благоприятно и ценно за раз-
гръщане на нови възможности и хоризонти в съвременния джаз и 
в областта на фолклорната музика.
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ИТАЛИАНСКАТА MUSICA LEGGERA – 
СЪЩНОСТ И ВРЪЗКИ С МЕДИЙНАТА 

ИНДУСТРИЯ
ДЗАНА ИВАНОВА1

THE ITALIAN MUSICA LEGGERA – MEANING AND 
ASSOCIATIONS WITH THE MEDIA INDUSTRY

DZANA IVANOVA2

Резюме: Темата за значението на италианската Musica Leggera 
като част от световната популярна музикална култура е 
обект на съвременното музикознание, както и на изследва-
нето на популярната култура, медиите и др. Цел на настоящо-
то проучване е да се интерпретира същността на явлението 
и да се анализира как и защо Musica Leggera формира своята 
специфика и се превръща в основно течение и модел за раз-
витието на популярната музикална култура. Докладът пред-
ставя значението на жанра и връзките на термина със сходни 
понятия в практиката на музикалнопопулярнотo. Описани 
са произходът, местата за развитие и факторите за неговото 
разпространение, които допринасят да разберем в дълбочи-
на причините за влиянието, което Musica Leggera оказва вър-
ху забавната (естрадна) музика в България и други страни. 
Пространството на радиото, телевизията и Интернет са по-
казани като средство за разпространение на Musica Leggera в 
условията на съвременната медийна индустрия, но те пред-

1 Дзана Иванова е докторант в Институт за изследване на изкус твата, БАН 
с научен ръководител доц. д-р Росица Драганова (e-mail: d2200@abv.bg)

2 Dzana Ivanova is a Ph.D. student, Institute of Art Studies, BAS, with Research 
Supervisor Assoc. Prof. Rossitsa Draganova, PhD (e-mail: d2200@abv.bg)
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ставляват и неразривна част от същността на това явление, 
което притежава специфични художествени достойнства и 
естетически функции. 
Ключови думи: „лека“ музика, медии, популярна музика, раз-
влечение. 

Abstract: The topic of the importance of the Italian Musica Leggera 
as part of the world popular music culture is a subject of modern 
musicology and the study of popular culture, media etc. The aim 
of the present study is to interpret the essence of the phenome-
non and to analyze how and why Musica Leggera forms its speci-
ficity and becomes a mainstream and model for the development 
of popular music culture. The report presents the meaning of the 
genre and the connections of the term with similar concepts in the 
musically popular. The origin, the places of development and the 
factors for its distribution are described contributing to the deep 
understanding of the reasons for the influence that Musica Leggera 
has on the entertainment (pop/”estrada”) music in Bulgaria and in 
other countries. The space of radio, television and the Internet are 
shown as means of disseminating Musica Leggera in the modern 
media industry, but they are also an integral part of the essence of 
this phenomenon, which has specific artistic merits and aesthetic 
functions.
Keywords: „light“ music, media, entertainment, popular music. 

Предлаганото изследване на същността на Musica Leggera е 
мотивирано от желанието за по-дълбоко вглеждане в музикал-
но-културното наследство на XX век и е продиктувано от множес-
тво фактори. От една страна, необходимо е да се направи терми-
нологично проучване на понятието Musica Leggera – как се опре-
деля то в музикалните енциклопедии и речници, в българската и 
чуждоезиковата музикологична практика, в съпоставка с други 
понятия в съвременната наука за музика и популярната култура, 
описващи практиката на музикалнопопулярното, за да се опитаме 
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да разберем причината за налагането на този термин в Италия, а 
не масово използваният в другите европейски държави популяр-
на музика; да се разкрие произходът и историческата еволюция 
на Musica Leggera, които ще ни помогнат да разберем в дълбочи-
на нейната същност и въздействие върху музикалната култура на 
различните народи. От друга страна, „след като във функциона-
лен аспект музиката днес е чaст от медийните пространства, след-
ва тя да се изучава като медийна музика; особено подходяща за 
нейното изследване е оптиката на културната антропология“ [Ди-
мов 2012, с. 14].

Терминът Musica Leggera и сходни термини
 Популярна музика vs поп музика. Андрю Ламб и Чарлз 

Хам определят в The New Grove Dictionary Of Music and Musicians 
популярната музика като музиката след индустриализацията от 
1800 г. в съответствие с вкусовете и интересите на градската средна 
класа [Lamb and Hamm 1980, с. 87], a според Хам появата на rock 
and roll през 1955 „бележи един от най-драматичните повратни 
моменти в историята на популярната музика“ [Hamm 1980, с. 111]. 
Терминът поп музика възниква през 1926, а от 1954 става отделен 
жанр, включващ разнообразни подстилове, който се използва пре-
димно за описване на музиката, която се е развила от рокендрол 
революцията в средата на 50-те години и продължава да звучи и 
днес. При своя анализ на понятието и явлението „поп музика“ в 
Das Große Lexikon der Music Хункенмьолер акцентира, че кратко-
то „поп“ развива свой собствен живот, „може да бъде синоним на 
цялата популярна музика в масово разпространение или е етикет 
за публикации от областта на забавната музика с твърдението, че 
е „актуална““, а поп музика „през 60-те/70-те години се използва 
главно за обозначаване на рок музиката с нейната нагласа за екс-
травагантност, субкултура и протест“ [Hunkenmöller 1981, с. 312]. В 
The New Encyclopedia Britannica в исторически план популярната 
музика се дефинира като „всяка не-фолк форма, която придобива 
масова популярност – от песните на средновековните менестрели 
и трубадури до онези елементи на изящна музика, първоначално 
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предназначени за малка елитна публика, но които стават широко 
популярни. След Индустриалната революция истинската народ-
на музика започва да изчезва, а популярната музика от Виктори-
анската епоха и началото на XX век е тази на музикалната зала и 
водевил, по-късно заменени от песни от сценични мюзикъли“ 
[McHenry 1993, с. 610]. Като сравним обемите на понятията музика 
и популярна музика и вземем предвид факта, че италианската canto 
popolare се заражда като традиционна, широко разпространена 
практика, Musica Leggera се оказва от една страна по-близо до пред-
ставата за една масова култура, а от друга страна се възползва от 
характерни елементи на поп музиката като високата степен на ме-
диатизация и обвързване с правилата на музикалната индустрия.

 Поп музика vs естрада: В широк смисъл поп е всяка му-
зика, базирана на запомнящи се мелодии със забележим ритмичен 
елемент, повтарящи се секции, стегната и сбита структура, като 
мелодиите и ритъмът обикновено са с ограничен хармоничен съ-
провод. През 50-те и 60-те години нейна най-типична форма е т.н. 
традиционен поп, който у нас е прието да се нарича естрада, по 
аналогия с термините «эстрадная музыка» и «эстрада» от тога-
вашния СССР. Естрадната музика е част от така наречения лек 
жанр, в който имат място жизнерадостните, светлите чувства 
и настроения, лиричните и любовни преживявания, тъгата като 
човешко преживяване, бодростта и артистичната раздвиженост 
[Павлов 1961, с. 53]. В поп музиката също са налице танцувалност, 
леки запомнящи се мелодии, силно изразен ритъм или мелодична 
баладичност, но включва и подстилове, които не залагат непремен-
но на мелодичната традиция. Днес по-често се използва терминът 
поп за дефиниране на международния музикален бизнес, а Musica 
Leggera се определя като италианската мелодична музика, въпреки 
че като възприятие и в структурно отношение двата термина съв-
падат.

 Терминът Musica Leggera: Mùsica leggèra е „музикална про-
дукция за потребление“ [Treccani 1996], която „традиционно про-
тивопоставяйки се на musica cd. colta (т.нар. академична, сериозна 
музика), претърпява влиянията на мелодрамата, след това на су-
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инга, тангото и етническата музика, често смесваща се с музиката 
на cantaautori (автори на песни), на рока и електрониката“ [ibidem]. 
Според критичното обяснение на Джино Негри в ENCICLOPEDIA 
DELLA MUSICA RICORDI: „Musica Leggera се определя като му-
зика, която не ангажира нито за миг така нареченото вътрешно 
ухо, но която просто се ограничава до непретенциозно слушане на 
външното ухо на слушателя, използвайки в много случаи лесното 
стимулиране на ритъма... От раждането на музиката човекът носи 
със себе си желанието да се отпусне чрез звуци, желанието да кон-
трастира „тежкия“ звук от ежедневието с нещо, което олекотява и 
пречиства мислите и духа му. Налице обаче е и обратната страна: 
определената като сериозна музика в миналото се трансформира, 
чрез повече или по-малко иконоборчески манипулации и опростя-
вания на вкуса, особено американски, в музика на банален декор. 
Ето Петата на Бетховен е сведена до радио и рекламна тема, тук 
Верди и Пучини се свеждат до песен, Rêverie на Дебюси служи като 
звуков фон към любовта на героичните пирати в комични цветни 
филми, а един етюд на Шопен е превърнат в идиотска и банална 
песен...“ [Negri 1964, с. 584]. Тук неизбежно си задаваме въпроса 
трябва ли дефинирането на дадено явление да съдържа оценка за 
естетическата стойност и степента на музикално постижение вър-
ху индивидуалните творби на отделните изпълнители и творци 
и следва ли да се омаловажи значимостта на Musica Leggera пора-
ди лекотата на възприятието, с което тя се отличава или все пак е 
възможно да се опитаме да я оценим без ненужно ценностно пре-
небрежение към нейните функции? Разбира се, авторът на стати-
ята в Рикорди има своите сериозни основания, основно свързани 
с банализацията на определени прояви на сериозната музика при 
съвременното комерсиално ориентирано развлечение. Но незави-
симо от интерпретациите с комерсиална цел на някои класически 
произведения, които определено не са характерни само за Италия, 
в някои случаи Musica Leggera е онова добро решение, при което 
популярното не се свежда до баналното, а запазва висок естетиче-
ски критерий, опитвайки се едновременно с това да отговори на 
един по-масов вкус. 
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Произход на Musica Leggera и места за развитие  
през XIX век
Musica Leggera, както я познаваме днес, е набор от музикални 

тенденции, които се появяват в Италия в края на XIX в. и стимули-
рат появата на нови места за „консумиране“ на тази отличаваща се 
с „лекота“ музика: 

 Популярните песни и танци. По времето на Романтизма 
сред благородството и буржоазията на цяла Европа се разпростра-
няват танци като валса, полката и мазурката.

 Романсите на мелодрамата и неаполитанската песен. Ро-
мансът е мелодична и сантиментална песен, своеобразна „кръстос-
ка“ между популярна песен и оперна арии, чийто произход може да 
бъде открит в неаполитанската песен от XIX век. Широко известно 
е, че „Io Te voglio bene assaie“ (типична неаполитанска песен, макар 
и композирана от Доницети) е един от символите на преход от по-
пулярна музика към писане на авторски песни. Така постепенно 
кристализират характеристиките на една жизнена и силно увлича-
ща със своята високо интензивна мелодичност и лекота на изра-
за си песенна култура, която в началото на XX век ще получи вече 
световна реализация под наименованието Musica Leggera.

 Нови места за разпространение. В Париж около 1820 г. се 
появяват „Les cafés-chantants“ (букв. „пеещите кафенета“) – места, 
свързани с Belle Epoque във Франция, предназначени за музикал-
ни и вариететни спектакли, където музиката създава весело и без-
грижно настроение, а определението се припокрива с кабаре, му-
зикална зала, водевил и т.н. Първоначално café-chantant е кафене 
на открито, където малки групи изпълнители изпълняват попу-
лярна музика за обществеността. В Англия по френския пример се 
ражда така наречената „Music Hall“ („музикална зала“) – истински 
вариететен театър, където музиката се редува със смесица от акро-
батични номера, трикове, комедийни изпълнения. В САЩ през 
втората половина на XIX век се развива „мюзикълът“ – театрално 
представяне с разговорни диалози, песни и танци. 
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Musica Leggera – същност, медийност и фактори  
за разпространение на жанра
Musica Leggera („лека музика“) се нарича този тип музика, 

чиято основна цел е да забавлява и разсейва и която звучи в бита 
като например танцова музика, лирични и хумористични песни и 
т.н. Италианската песен се отличава с простота на формата. Много 
често тя е в едноделна (строфична) или двуделна (запевно-припев-
на) форма3 с въведение и кода и възможност за импровизиционна 
инструментална интерлюдия в заключителната фаза на песента. 
Съпроводът може да се изпълни с един инструмент (пиано, китара) 
с характерните за шлагера „семпла ритмика, тонална хармония“ 
[Михелс 2000, с. 543], а общата продължителност на радиовер-
сиите на песента по търговски причини е обикновено между 3 и 
4 минути. Мелодичната линия е широко разгърната и се оформя 
от артикулацията на текста (лесен за разбиране, обикновено сан-
тиментален или любовен) – често вдъхновена от популярни теми 
и танци. Безспорно вокалната мелодия е най-големият фокус на 
идентификация в италианската Musica Leggera и се счита за ней-
на най-важна характеристика – песента винаги е много запеваема, 
приятна и жизнерадостна. Звучността на тази музика има „дълбок 
корен във вокалната школа белканто и се стреми към интерпола-
ция и пренасяне на традициите ù в най-масово разпространения 
жанр“ [Гаджев 2011, с. 48].

Италианският музиколог Роберто Лейди, публикувал множе-
ство научни разработки4, изиграва решаваща роля в изследване на 
италианската популярна музика след индустриализацията, като 
неговият принос е в анализа на популярната култура като алтер-
натива, в разграничаването на традиционната музика на Южна 
Италия (богата на мелизми, с преобладаващо солово изпълнение и 
силно вокално излъчване) от тази на Северна Италия (с по-малко 
мелизми, преобладаващо хорово изпълнение и по-разнообразна 

3 На итал. език monopartita/ strofica и bipartita /strofa e ritornello.
4 Сред най-известните са: I canti popolari italiani (1973), L‘altra musica (1991), 

Musica popolare e musica primitiva. Guida breve alla conoscenza degli stili 
musicali spontanei (1959).
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вокална емисия). Още със зараждането на италианската популяр-
на песен, Мusica Leggera има своето определено място в музикал-
ното изкуство, своите преимущества и се превръща в един от ос-
новните модели за развитието на популярната музикална култура, 
но с времето това влияние се интензифицира благодарение на още 
един елемент – нейната масовизация чрез каналите на музикална-
та индустрия и медийността.

Както е известно, феноменът на потребителската музика, кой-
то набира скорост в индустриалните общества през XIX в., се дъл-
жи до голяма степен на въвеждането на музикалната преса (печат) 
и индустриалната революция, позволяваваща на повече семей-
ства да купуват музикални инструменти. Издават се преписи на 
оркестрови и оперни творби за домашно изпълнение, популярни 
песни влизат в концертните зали. Нарастващото търсене на този 
„лек“ музикален жанр се дължи на няколко различни фактори. От 
една страна, „академичната“ музика става все по-сложна за следва-
не и усвояване, а жанрове като оперетата и мюзикъла печелят все 
по-голям успех. От друга страна, появата на първите фонографи и 
грамофони и нарастването на ролята на средствата за масово ос-
ведомяване улесняват сливането на лекия, народния и класиче-
ския стил и за кратко време превръщат леката музика в „масов“ 
феномен. Появата на радиото в 1920-те и на ТВ-излъчването през 
1940-те години въвеждат жива и записана музика в частните до-
мове; звуковото кино дава популярност на много певци. Първите 
електрифицирани и първите електронни инструменти привличат 
много млади хора в музикалната продукция. Раждат се първите 
звукозаписни компании и радиопредавания, към които ще бъдат 
свързани рекламните роли. „Раждането на звукозаписната индус-
трия и следователно на първите компании за дискография е ло-
гичната последица от нарастващия интерес към поп музиката и 
възможността да се използва чрез системи за механично възпроиз-
веждане” [Liberati 2012, с. 46]. Намесата на масмедиите в битието на 
популярната музика води до мащабна обвързаност на популярната 
музика с модерните средства на масова комуникация, а новите тех-
нологии и глобалната дигитализация променят осезаемо облика 
на развлекателната индустрия. Това от своя страна оказва силно 
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въздействие върху развитието на музикалния шоубизнес. Когато 
се проследи зараждането и еволюцията на Musica Leggera като сво-
еобразна форма на взаимодействие между музикалното изкуство 
и техниката, ясно се наблюдава как ролята на медиите интензифи-
цира достъпността на формата, създава все по-големи предпостав-
ки за продуциране, разпространение и реклама и едновременно с 
това налага стандарта на мелодичността като специфичен белег 
на една масова музикална култура, която никога не е пренебрег-
вала изискванията на високия професионализъм като условие за 
своя успех. 

Въпреки влиянието на американската песен и джаз, италиан-
ската песен запазва своята идентичност, а значението и разпрос-
транението ѝ през 50-те – 60-те години на XX век се усилва и от ха-
рактерната за Италия фестивална форма на културен обмен, която 
може да се определи и като своеобразно продължение на древните 
римски традиции на развлечение – Сатурналиите и Капитолий-
ските игри.

Ролята на фестивала в Санремо  
и звукозаписните компании 
Италианският песенен фестивал Санремо се създава през 

1951 г. по идея на радио RAI и общинското казино в град Санре-
мо, провокирани от необходимостта италианската песен да получи 
своето световно призвание и веднага става център на икономиче-
ските интереси на този тип музика. Конкурсните вечери се излъч-
ват директно по радиото, а след появата на фестивала се наблюда-
ва истинска „италианска инвазия“ – италианската авторска песен 
(canzone d’autore) доминира в поп музиката на Европа, придобива и 
световна известност. Песента „Благодаря за цветята”, представена 
от Нила Пици – „кралицата на сантименталната мелодична песен“ 
[Liperi 2016, с. 146], печели първа награда. С тази песен в интерпре-
тацията на Пици се слага началото на най-големия, най-престиж-
ния и най-стария фестивал за песен в света, който, за разлика от 
много други фестивали за популярна музика, през годините не е 
бил прекъсван. През 1958 г. певецът Доменико Модуньо триумфи-
ра в Санремо, проправяйки пътя към ново поколение текстописци 
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(Джорджо Габер, Луиджи Тенко, Фабрицио Де Андре, Джино Пао-
ли), които обновяват съдържанието на италианската песен, изос-
тавяйки условностите и стила на италианската следвоенна песен. 
Безспорно един от компонентите, които правят фестивала в Сан-
ремо един от най-успешните музикални конкурси в света, е нали-
чието още от първите издания на добре обмислен микс от музи-
кални ветерани и изгряващи млади изпълнители на италианската 
сцена, някои италиански изпълнители участват многократно на 
фестивала, а за мнозина той е трамплин към световна кариера. 

Светът на италианската Musica Leggera се върти около индус-
трията на „звукозаписните компании“, които определят отчасти 
успеха или неуспеха на певец и водят до промени в рецепцията на 
публиката. Всеки реципиент възприема по различен начин музи-
ката според техническите и финансовите си възможности. Musica 
Leggera е тясно включена в световната търговска верига и се раз-
пространява чрез всички медии: записи, видео, фестивали, кон-
церти-представления, Интернет, ТВ, а популярните песни звучат 
от грамофонни плочи, аудио и видео касети, CD и DVD дискове.

Заключение
Успехът (предимно търговският) на феномена Musica Leggera 

се дължи на непрекъснатото и настоятелното предлагане на песен 
по радиото и малко по-късно и по телевизията. С комерсиално-
то използване на музикално видео, визуалното въздействие става 
изключително важно за всяка група или изпълнител, който иска 
да влезе в търговската верига. Общодостъпността, благодарение 
на масмедиите през XX век, допринася за широката разпознава-
емост на изпълнителите и творбите им в средите на музикалнатa 
индустрия и извън нея. Пространството на радиото, телевизията и 
Интернет са показани като средство за разпространение на Musica 
Leggera в условията на съвременната медийна индустрия, но те 
представляват и неразривна част от същността на това явление, 
което притежава специфични художествени достойнства и естети-
чески функции. 
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THEORETICAL WRITINGS ON  
CHINESE MUSIC BY WESTERNERS  

IN THE 19TH CENTURY
YUANNNING ZHANG1

ТЕОРЕТИЧНИ ТРУДОВЕ ВЪРХУ КИТАЙСКАТА МУЗИКА, 
НАПИСАНИ ОТ ЗАПАДНИ АВТОРИ ПРЕЗ XIX В.

ЮАННИН ЧЖАН2

Abstract: In the 19th century, Western countries hae dispatched a 
number of officials and missionaries stationed in China, in order 
to tighten the control over the Qing imperial court; most of them 
were well educated, and left a bibliography of classics on Chinese 
culture devoting themselves to translate and write books. Theo-
retical writings, however, have been overlooked by the academic 
as facing the strained social situation of the 19th century, where 
none of paper focusing on theoretical writings on Chinese music 
by westerners in the 19th century has been put forward.
This paper here, through reading and collecting a mass of works, 
will firstly draw attention to make a list of comprehensive books 
with related contents to the topic of Chinese music published in 
the 19th century; secondly, the priority will be given to profes-
sional books specialized in Chinese music; important journals in 
foreign languages regarding Asian issues with published papers 
and articles on Chinese music, and finally, those special editions 
of Sinology researches in the West. Its aim, to sum up the above 

1 Yuanning Zhang is a Ph.D. Student, the Faculty of Music, Belgrade, Serbia, 
(yuanningbelgrade@gmail.com)

2 Yuanning Zhang е докторант в Музикалния факултет, Белград, Сърбия 
(e-mail: yuanningbelgrade@gmail.com)

15 



190

written, is to comprehend better, on one hand, how related aspects 
of Chinese music were understood by westerners, its accuracy 
and reliability; on the other hand, Westerners’ overall cognition 
towards Chinese music in the 19th century, through which one 
truth should be pointed out: that 19th century enjoyed consider-
able attention, so as to form a clear line of theoretical writings on 
Chinese music by Westerners in the respect of understanding Chi-
nese culture over the communication history between the West 
and China.
Keywords: Theoretical writings, Chinese music, 19th century, 
Westerners.

Резюме: През XIX в. Западните държави изпращат редица 
чиновници и мисионери в Китай, за да засилят контрола над 
императорския двор на Цин; повечето от тях са добре обра-
зовани и оставят богата библиография от класически произ-
ведения за китайската култура, като се отдават на преводи и 
писане на книги. Теоретичните им трудове обаче са останали 
пренебрегнати от академичните среди, тъй като са били из-
правени пред напрегнатата социална ситуация през XIX век, 
в която не се появява нито една статия, посветена на теоре-
тичните трудове върху китайската музика, написани от за-
падни автори през XIX век.
В тази статия, чрез прочитане и събиране на множество тру-
дове, първо ще се обърне внимание на съставянето на списък 
от изчерпателни книги със съдържание, свързано с темата 
за китайската музика, публикувани през XIX в.; второ, при-
оритет ще имат професионалните книги, специализирани в 
китайска музика; важни списания на чужди езици, отнасящи 
се до азиатската проблематика, в които са публикувани ста-
тии и доклади за китайската музика, и накрая, онези специ-
ални издания на синоложките изследвания на Запад. Целта 
на проекта е, обобщавайки написаното по-горе, да се разбере 
по-добре как, от една страна, са били разбрани от западните 
специалисти свързаните с китайската музика аспекти, тяхна-
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та точност и достоверност; от друга страна, да се разбере ця-
лостното познание на западните специалисти по въпросите 
на китайската музика, чрез което следва да се изтъкне една 
истина: че XIX в. се е радвал на значително внимание, фор-
миращо теоретичните трудове на западни специалисти върху 
китайската музика и разбиране на китайската култура през 
историята на общуването между Запада и Китай.
Ключови думи: Теоретични трудове, китайска музика, ХІХ 
век, западняци.

Comprehensive books with contents of Chinese music
19th century, haunted under the shadow of war, however, was a little 

behind in many fields of society, missionaries and western sinologists, 
with sparing no effort on enhancing mutual understanding between 
China and the West, left a large amount of book heritages, among which 
I have selected those comprehensive books either containing some vague 
descriptions of Chinese music or an independent chapter for discussing 
Chinese music specifically.

Table 1. Comprehensive books with some  
contents on Chinese music

Title Author Coun-
try

Year Notes

Travels in  
China*1

John  
Borrow

Britain 1804 With five  
Chinese tones

China: its cos-
tume, arts, man-
ufactures, &c.*2

M. Ber-
tin and 

M. Breton

Britain 1812 With 12 Chinese 
instruments

The Chinese, a 
general descrip-

tion*3

John 
Francis 
Davis

Britain 1836 With introduc-
tion of China 

drama
The Chinese as 

they are*4
G. Trad-

escant Lay
Britain 1841 With one chapter 

titled „Music of 
the Chinese”
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The Middle 
Kingdom*5

Wells 
Williams

Amer-
ica

1848 With very brief 
introduction of 
Chinese music

Le siècle des 
Youên ou Tab-
leau historique 
de la littérature 

chinoise*6

Antoine 
Bazin

France 1850 With introduc-
tion of Yuan, 
Ming drama

The Chinese  
empire*7

Huc  
Evariste 

Regis

France 1855 With introduc-
tion of China 

drama
New Syntax of 

the Chinese  
Language*8

Stanislas 
Julien

France 1869 With translation 
of the first three 
acts, The Orphan 

of Zhao
Cursus Litter-
aturae Sinicae 

Neomissionariis 
Accomodatus*9

Angelo 
Zottoli

Italy 1879 With some con-
tents of China 

drama

*1 John Borrow, Travels in China, containing descriptions, observations and 
comparisons, made and collected in the course of a short residence at the imperial 
palace of Yuen-Min-Yuen, and on a subsequent journey through the country 
from Pekin to Canton, 1804, Printed and sold by W.F. Mlaughlin, No.28, north 
second-street.

*2 M.Breton, China: its costume, arts, manufactures, &c, edited principally from 
the originals in the cabinet of the late M. Bertin: with observations explanatory, 
historical, and literary by M.Breton. 1812, London, printed for J.J. Stockdale, 41, 
pall mall. 

*3 John Francis Davis, The Chinese: a general description of the empire of China and 
its inhabitants. 1836, New York, Harper & Brothers, Cliff-street.

*4 G.Tradescant Lay, The Chinese as they are: their moral, social, and literary 
character; a new analysis of the language; with succinct views of their principal 
arts and sciences. 1841, London: Willian Ball & Co., Paternoster Rwo.

*5 S. Wells Williams, The middle kingdom; a survey of the geography, government, 
education, social life, arts, religions & C., of the Chinese empire and its inhabitants, 
with a new map of the empire, and illustrations, principally engraved by J.W.Grr. 
1848, New York and London, Wiley and Putnam.

*6 Antonie Bazin, Le siècle des Youên ou Tableau historique de la littérature 
chinoise – depuis l’avènement des empereurs mongols jusqu’à la restauration des 
Ming, 1850, 
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*7 M. Hug, The Chinese empire: forming a sequel to the work entitled „Recollection 
of a journey”, 1855, London, Harper & Brothers, publishers, Franklin Square.

*8 Stanislas Julien, Syntax Nouvelle de la Langue Chinoise [New Syntax of the 
Chinese Language], 1869, Paris.

*9 Angelo Zottoli, Cursus Litteraturae Sinicae Neomissionariis Accomdoatus, 1879, 
Shanghai,Missions Catholicae.

Some words on those books
John Borrow got a position in the first British embassy in China 

as comptroller of the household to Lord Macartney from 1792-1974, 
who acquired soon good knowledge of Chinese language, on which 
he subsequently published several books based on his observations, 
journeys and feelings in China. His book, Travels in China3, published 
in 1804, can be praised as one of the most all-sided and reliable works for 
foreigners to know previous history of China’s life and culture. Chapter 
6, titled language – literature, and the fine arts – sciences – mechanics, 
and medicine, as he acknowledged that painting and music stood on his 
weak side, gives partial attention to Chinese music (8 pages, pp. 226-233), 
in which the impressive spot of such section is that nine Chinese popular 
airs and nominated Chinese tune „Mo-Li-Hua4” (Jasmine Song) in the 
western notation were recorded.

Here below, „Mo-Li-Hua” recorded is displayed.

Mo-Li-Hua in western notation

3 The whole book is divided into 10 chapters, 443 pages totally.
4 A very important Chinese traditional song, gained a world reputation as the 

aria in Puccini’s Turandot, it is seen as the first Chinese song spread over the 
Europe, to some extent, can be the symbol of Chinese traditional music.
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Lyrics in imitating pronunciation of Chinese

  
Literal translation

China: its costume, arts, manufactures, published in 1812, a series 
of books, containing 4 volumes totally, involving every aspect of China, 
highlights two chapters with respect to Chinese music, in Volume 3, 
titled Musical Instruments (pp. 11-25) and Other Musical Instruments 
(pp. 25-28), followed by one chapter additionally, to a certain degree, 
referring to music, which mainly discusses theatre drama in China.

Besides some important elements of consisting Chinese music 
system, tone production, pentatonic, plain melody, singing; eight ins-
trument categories are mentioned briefly, with two large illustrations re-
presenting various Chinese instruments (12 kinds5: 1. Hien-Pan, an inst-
rument made of iron; 2. A vase of Bronze or other medal; 3. A drum; 4. 
A large piece of hollow wood, in the shape of a fish; 5. Bong-Gui, another 
piece of hollow wood.6. Pan-Kou, a kind of large Kettle-drum; 7. Tsen, 
a kind of guitar with seven strings; 8. Hien-Lo, a kind of dulcimer or 

5 Descriptions here are from author’s text.
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Chinese, made of ten pieces of brass; 9. A trumpet; 10. Guie-kin, a kind 
of guitar with three or four strings, in the latter case, it is called Pipa; 11. 
A three-stringed guitar; 12. Cheng, a portable organ).

  
12 kinds of Chinese instruments

Instrument pictures from 
the chapter eight
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The chapter eight, Music of the Chinese, from G. Tradescant Lay’s 
book, Chines as they are, mainly gives priority to several Chinese 
instruments rather than music theory, in which 11 sorts of instruments 
are displayed and explained specifically with detailed descriptions of 
each one.

A little knowledge about Chinese music is inked in American mis-
sionary Wells Williams’s book, The Middle Kingdom, in which briefly 
put some words on a very brief introduction to Chinese music theory 
and instruments. The rest of books listed above are mostly with related 
contents of drama which should be regarded, nevertheless, as one kind 
of representations of Chinese music, but the importance with respect to 
music is inferior to the relation to literature, as a book mentioned Chinese 
drama basically refers to lyrics, or specifically the translations of text. 

The professional books on Chinese music
Of the professional books on Chinese music, little attention was 

given by either Chinese scholars or western experts to excavate deeply 
in the period of 19th century, while 20th century has been staying at 
a high level as its, on the one side, of convenience access, on the other 
side, its far-reaching research meaning upon which professional con tri-
butions have been emerging in endlessly. This section will make an effort 
on collecting and organizing professional books on Chinese music, 
including two books entitled Chinese music by J.A.van.Aalst and Mrs. 
Timothy Richard, both of which are regarded as the most accessible 
works and authoritative information source on Chinese music in the 
western context within the 19th century; moreover, several books on the 
specific topic of Chinese drama.
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Table 2. Professional books on Chinese music

Title Author Year Note
Encyclopedia  

Britannica*1 (The 
Seventh Edition)

1842 Some negative  
writings on Chinese 

music
Histoire Générale De 
La Musique Et De La 

Danse*2

Adrien de 
La Fage

1844 Containing one 
volume on Chinese 

music
Theorie  

physiologique de la 
musique

Gueroult 
Georges Tr

1874 Referring to Chinese 
music

Chinese music J.A.van.
Aalst

1884

Paper on Chinese 
music

Mrs. Timo-
thy Richard

1889

*1 1830-1842, 21 volumes, 17101 pages
*2 Published in 1844 in French language, a general music history book, has one 

chapter on Chinese music, named „musique des Chinois”

Some words on those books
In the seventh edition of Encyclopedia Britannica, the relevant 

contents of Chinese music (7 paragraphs) is attached in the word entry – 
China, referring to Chinese melodies, singing, gamut. I have to emphasis 
that the evaluation of Chinese music is absolutely negative6, what’s 
more, Chinese traditional song „Moo-Lee-wha” is recorded by western 
notation.

6 In China the music is still barbarous enough, whatever the people may be who 
can admire it, Encyclopedia Britannica, 1842, p. 582.

 It may be added, that affected gravity of Chinese manners, and their unsocial 
life, are unfavorable to the cultivation of music, which cannot be expected to 
arrive even at a state of mediocrity, Encyclopedia Britannica, 1842, p. 582.

THEORETICAL WRITINGS ON CHINESE MUSIC ...



198

 
Chinese tune „Mo-Li-Hua” from Encyclopedia Britannic

General music history book, Histoire Générale De La Musique Et 
De La Danse, has one volume (volume 1), called „Musique des Chinois”, 
specifically researching on Chinese music, which is divided into 
13 chapters, all of which will be listed as follows7. Of the other book, 
Theorie physiologique de la musique, there is no independent chapter and 
detailed information writing about Chinese music, for which will not 
gain any word here.

J.A. Aalst set foot on Chinese ground in the second half of the 19th 
century, served for the Qing government, he himself was quiet proficient 
in music, who could play flute, piano, oboe and other instruments; won, 
even, the Ghent Conservatory music award as early as in 1875. Robert 
Hart (1835-1911), Aalst’s superior, who shared the same interests in music 

7 Chapitre I: Prolégoènes; sources et plan de ce 1er livre, P1b; Chapitre II: Fastes 
de la musique chinoise P25; Chapitre III: Principes du systéme musical des Chi-
nois, P98; Chapitre IV: Des lu, et de la dimension des tuyaux qui les produ-
isent, P102; Chapitre V: Des modes chionis, P117; Chapitre VI: Du rhythme 
chinois, P129; Chapitre VII: De la semiographie musicale des Chinois, P136; 
Chapitre VIII: De la musique chinoise considérée dans ses organes, P145; Chap-
itre IX: De la mélopée chinoise, P238; Chapitre X: Exercice de la musique en 
Chine, P274; Chapitre XI: Danses et ballets des Chinois; exercices qui s’y rap-
portent, P335; Chapitre XII: Des peuples qui ont adopté la musique des Chi-
nois, P371; Chapitre XIII: Réflexions générales et conclusion du 1er livre, P378.
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and founded China’s first western string orchestra – Hart orchestra, later 
recommended Aalst to give a presentation about Chinese music at the 
Health Fair in 18848, which was predicted by the Taiwan Scholar Han 
Kuo-Huang9 (1946) that owing to the keynote lecture of Chinese music 
that Aalst presented at the fair, the book, Chinese Music, was written 
and finally published10 (Han Kuo-Huang, 1988, p. 129). 

The book, short in length, 97 pages totally, consists of 8 chapters, 
in which main contents are covered by the first, second, third, fourth, 
fifth, and eighth chapters, while the sixth and seventh chapters inking 
in author’s comments and opinions on Chinese music – Chapter 1, 
on Ancient Music (pp. 1-3); Chapter 2, on Chinese Music (pp. 4-13); 
Chapter  3, Chinese system of notation (pp. 14-24); Chapter 4, Ritual 
Music (pp. 25-46); Chapter 5, Description of Instruments (pp. 47-83); 
Chapter 6, Conclusion (p. 84); Chapter 7, Introduction (pp. 85-86); 
Chapter 8, Popular Music (pp. 87-97).

Mr. and Mrs. Timothy Richard had preached in China for 45 
years, whose main achievement in the respect of music was to translate 
and introduce the western „Tonic Sol-fa”system to China, which 
undoubtedly was the earliest practice of western music theory and 
knowledge spreading in China; in order to make, afterwards, easily 
access to the singing and teaching of anthems in China, Tune-book 
in Chinese notation was published in 1898, in which, according to the 
research of Chinese scholar, Qi Liu, twelve Chinese folk tunes11 and 

8 Namely The International Health Exhibition, London, 1884.
9 Famous Taiwan musicologist, especially specializing in ethnomusicology, is one 

of the earliest scholars in China arousing wide concern on the phenomenon of 
music exchange between China and the west. 

10 J.A. Van Aalst and his Chinese music, Han Kuo-Huang, Asian music, Vol.19, 
No.2, East and Southeast Asia, 1988, pp.127-130, „For the Health Exhibition 
Hart sent him a lecturer on Chinese music. The book was probably published 
for that occasion in that very year.” (p. 129)

11 Qi Liu, 刘奇, Timothy Richard and Tune-book in Chinese notation《李提摩
太夫妇与小诗谱》, 1989. Mr Liu stated that: „…… besides twelve ‘Chinese 
tunes’, such as ‘Lao Liu Ban, Hua Yan Hai Hui, Bai Zhen, Bu Gao, Yao Min Ge, 
Pu Tian Yue’ and so on”(„……还包括十二首‘中国曲调’, 如《老六板》、《
华严海会》、《败阵》、《步步高》、《尧民歌》、《普天乐》等”)
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five Buddhist music12 were recorded. The other book, Paper on Chinese 
music, published in 1898, can be known, from the preface, „Paper on 
Chinese Music, by Mrs. Timothy Richard, read before the China 
Branch of the Royal Asiatic Society, Shanghai, November, 1898”, that 
was a thesis submitted to the North-China Branch of the Royal Asiatic 
Society (published in 1890, Vol 21, see the section, Chinese music on 
journals), for which, short in length, 44 pages in total, is listed by 11 
chapters as follows – I: General History of Chinese Music, pp. 3-9; II: 
Chinese notation, pp. 9-12; III: Time-marks, pp. 12-13; IV: Mathematical 
Proportions, pp. 13-15; V: Modulation, pp. 15-16; VI: A few words on 
modes, pp. 16-17; VII: Harmony, pp. 17-18; VIII: Tune-books, pp. 18-19; 
IX: Instruments and orchestras, pp. 19-21; X: Dancing, pp. 21-22; XI: Uses 
and Effects, pp. 22-26.

The book is attached with an appendix, further description and 
explanation of the body chapters, its main contents are – A: Comparative 
Table of Notation, p. 27; B: Chinese Modulator, p. 28; C: Example of 
Chinese Tune with Time-marks, Take Bu Bu Gao as an example, p. 29; 
D: Chinese Tunes in Stuff Notation, 30 pieces, pp. 30-44; E: Pictures of 
Instruments, 4 kinds; F: Examples of Dancing of Posturing, 4 kinds.

When comes to China drama in the western world, two French 
sinologists should not be ignored – Stanislas Aignan Julien, Antoine 
Bazin, who made huge efforts in terms of translations and introductions 
of Chinese classical literature, especially for China drama, to the western 
world. Their French translations (105 in total) on China drama will be 
displayed in Attachment.

Chinese music on Journals
The Journal of North-China Branch of the Royal Asiatic Society
The North-China Branch of the Royal Asiatic Society, active during 

1857 (founded year, in Shanghai) and 1951 (ceased year), was one of 
11  branches of a special institute – the Royal Asiatic Society of Great 
Britain and Ireland, 1823 in London, whose responsibilities were, in the 

12 Qi Liu, 刘奇, Timothy Richard and Tune-book in Chinese notation《李提摩太
夫妇与小诗谱》, 1989. First song, Buddist Chant佛号; fourth song, Chefoo烟
台; fifth song, Haverfordwest哈弗福特韦脱.
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whole Asiatic regions, to study oriental science and technology. There are 
10 papers, through carefully researching via keywords, Chinese music, in 
the contents over the history course of 1857 – 1951, related to Chinese 
music, among which 5 papers were published during the 19th century. 
Here will display key information of those 5 papers13 – On the Musical 
Notation of the Chinese (1858, Edward W. Syle); The Music of China 
(1858, Edward W. Syle); Notion of the Ancient Chinese Respecting Music, 
(1868, C. Jenkins); Short Notes on Chinese Instruments of Music (1873, 
Denny, N.B); Chinese music (1898, Timothy Richard).

1.1. The Journal of Chinese Review
The China Review or, Notes and Queries on the Far East, released in 

1872 in Hong Kong, 25 volumes in total, 150 periodicals, approximately 
40000 pages, is one of the most precious heritages about early sinology 
study in the western context. The journal takes „China” as research 
object, occasionally involving papers discussing relations with 
neighboring countries – Japan, North Korea, and Southeastern Asia 
areas, but in a minority numbers; its scope of studies mainly covers 
Chinese language characters, literature, culture, history and so on. I 
have sorted out all periodical volumes, published in the past 29 years, 
from the Journal China review, among which 10 articles on Chinese 
music were stood out, released within decade, from 1872 to 1882, as 
follows – A Chinese comic song (Vol.1 No.3, 1872, C.T., H.M.C.S); The 
Chinese Theory of Music14 (Vol.1 No.5, 1873, Rev. Ernst Faber); The 

13 The rest 5 papers, published during 20th century, are: 1. Thomas W. Kingsmill: 
The Music of China 1908,1909; 2. Gibson, H.E: Music and Musical Instrument 
of Shang, 1937; 3. John Hazedel levis: Foundations of Chinese Music 1937; 4. 
Phelps Dryden L: The place of Music in the Platonic and Confucian Systems of 
Moral Education 1928; 5. John Hazedel levis: Foundations of Chinese Musical 
Art, 1937. 

14 Some notes I should add on the article titled The Chinese theory of music by Rev. 
Ernst Faber as its specialty of six chapters published in two different journals – 
The China Review (chapter 3. 4, 5, 6 with an introduction which is attached 
before the chapter 3) and Notes and Queries on the Far East (chapter 1 and 
2), respectively, all of which combined is an entire essay about Chinese music 
from the perspective of various angles (almost including all aspects of Chinese 
music). The content of each chapter will be displayed here – Introduction (Vol.1 
No 5, Chinese Review); Chapter I (Philosophy of Music, Notes and Queries 
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Chinese Theory of Music(continued) (Vol.2 No.1, 1873, Rev. Ernst. 
Faber); The Chinese Theory of Music (continued) (Vol.1 No.6, 1873, Rev. 
Ernst. Faber); Chinese Songs for the harp (Vol.2 No.1, 1873, Rev. John. 
Chalmers, M.A.); Chinese music (Vol.2 No.4, 1874, W.G.); Did weber 
compose Chinese music? (Vol.2 No.5, 1874, F.H.); Chinese and Japanese 
music compared (Vol.5 No.2, 1876); Chinese music (Vol.5 No.4 1877, 
S.); the „笙”and Chinese Reed organ (Vol.11 No.1, 1882, F. Warrington 
Eastlake).

The Journal of Chinese Recorder
Chinese Recorder and Missionary Journal was established by 

American missionary community to have a platform for exchanging 
information and discussing mission works in China, with the initial 
publication, The Missionary Recorder: A Repository of Intelligence 
from Eastern Missions, and Medium of General Information, in 1867 
in Fuzhou, after which became a main approach for foreigners to air 
their opinions and missionaries proselytizing in China. For its aim 
of propagandizing missionary works in China, few writing has been 
found on the topic of Chinese music. Here below, therefore, will show 
all related index on Chinese music published in The Journal of Chinese 
Recorder during the 19th century – Chinese Music (Vol. 15, 1884, J. A. 
Aalst); Music, Chinese, Notes On (Vol.17, 1886, Rev. Ernst Faber); Chinese 
Music and its Relations to Our Native Service (Vol. 21, 1890, Rev. W.E. 
Soothill); Chinese Music (Vol. 21, 1890, Mrs. Timothy Richard).

1.2. The Journal of Chinese Repository
The Chinese Repository was the first major sinology journal 

globally, published in Canton from 1832 to 1851, 20 volumes, 232 
periodicals in total, for missionary works in the whole of Asia and 
popularizing the knowledge about history of Chinese culture, afterwards 
social development, its events and heritages of literature, which is the 

on the Far East, Vol.4); Chapter II (Numbers, Notes and Queries on the Far 
East, Vol.4); Chapter III (Measures and Weights, Vol.1 No 5, Chinese Review); 
Chapter IV (The Production of Tones, Vol.1 No 6, Chinese Review); Chapter 
V (Tonal-Scales, Vol.1 No 6, Chinese Review); Chapter VI (Analogy Between 
Chinese, Egyptian, and Greek Tonal-Scales, Vol.2 No 1, Chinese Review)
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incomparable first-hand material covering historical information during 
the period of Opium War.

Besides two full articles on Chinese music were published in 1839 
and 1849 respectively – Remarks on the musical instruments of the 
Chinese, with an outline of their harmonic system (Volume 8, No.1, 1839, 
G. T. Lay, pp. 38 – 54); Théatre Chinois, ou Chiox de Pièces de Théatre 
composécs sous les empereurs Mongols. Traduites Pour la première fois 
par M. Bazin ainé (Volume 18, No.3, 1849, M. Bazin, pp. 113 – 155); some 
notes, however, on Chinese music extracted from several formal papers 
which research on other aspects (not related to music), have been shown 
in the following15 – Music, among the ancients16 (p. 4); Music Confucius 
idea of (p. 5, one paragraph) [from Art I: Education among Chinese17, 
Volume 4, No.1, 1835]; Music, board of Peking (p. 143, one paragraph) 
[from Art III: Structure of Chinese government18, Volume 4, No.3, 1835]; 
Musicians, their service (p. 254, two paragraphs) [from Art VI: Practical 
Lessons in Sacrificial Rites, Volume 6, No.5, 1837, Two Professors19]; 
Music in Buddhist Temples (pp. 34, one paragraph) [from Art II: Travels 
in Siberia20, Volume 20, No.1, 1851, Adolph Erman].

15 One more text about Music in Japan was mentioned in 1840, Volume 9, called 
Musical Instrument in Japan, but following by a full text titled Notices of Japan, 
No: Domestic life and customs of the Japanese, relating to births, marriages, 
funerals &c.

16 Very little relevance to Chinese music has been found through the text, mainly 
about ancient history.

17 Art I: Education among the Chinese: Its character in ancient and modern times; 
in its present state defective with regard to its extent, purposes, means, and 
results; measures necessary for its improvement.

18 Art III: Structure of Chinese government: the supreme government – Imperial 
councils; the six boards; the office for colonial affairs; the censorate; the Tun-
gching sze, a court of representation and appeal; the Tale sze, a court of cri mi nal 
justice, the Hanlin college.

19 The article says that it is given at the public literary hall in the department of 
Kwangehow, by two professors for the Board of Rites in Peking, Under the di-
rec tion of the commissioner of territory and finance.

20 Art II: Travels in Siberia: Including excursions northwards down the Obi to the 
Polar circle, and southwards to the Chinese frontier. By Adolph Erman, 2 Vols, 
Phila delphia, 1850.
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3.5. Other articles on Chinese music21 
1) Oriental music considered, on the music of the Chinese (F.W.H, 

The quarterly musical magazine and review, Volume 9, 1827); 2) Music 
among the Chinese (Syle, E.W. 1867); 3) Chinese Theatre in San Francisco 
(Harper’s Magazine, 1883); 4) Wind Instruments (John Chalmers, 1885); 
5) The Chinese Theatre (Spectator: Literary Supplement, 1886); 6) Des 
Rapports de la Musique Grecque avec la Musique Chinoinse (Édouard 
Émmannuel Chavannes, 1889); 7) on some psychological aspects of 
the Chinese musical system (Gilman, B.I.1892); 8) Observations on the 
music of the Chinese (Kelley, E.S. American art journal,1893); Chinese 
music (Simms, M.E. music, 1894); 9) Chinese fragment (Adams, Grosby 
music, 1894); 10) Confucianism and Music (Bantock. Gr. New quarterly 
music review, volume 3, 1896).

Conclusion:
One fact, from the above, can be known that 19th century, to some 

extent, although, over the thousands years of Chinese history, was a 
shamed period with the invasion of the war and decay upon the society. 
As a consequence, studies in regard of Chinese music in that period have 
kept in a minority while rather modern even contemporary stages where 
majorities of researches in terms of every aspect of China have come 
forth in the west, have become the focus of current research trends; but 
what I have studied and collected shows that of theoretical writings on 
Chinese music by westerners in the 19th century, is not far much behind 
the previous and afterwards centuries, missionaries and western scholars 
had also put their marks on Chinese music, despite misunderstanding 
and negative comments outstripped, which perhaps had poorly influence 
on how foreign people comprehended Chinese music and even culture. 
We should admit, on the opposite side, that can be an „useful approach” 
to implant Chinese music in the west, and a „theoretical platform” to 
absorb the real oriental culture.  

21 The resources are from a master dissertation, Preliminary Study on Transmission 
of Chinese Music into Europe in Ming and Tsing Dynasties (《明清中乐西传欧
洲的初步研究》), Li Ran, Fujian Normal University. 2006
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ATTACHMENT

Translitera-
tion Translation Source text Translator Year

1. Hoel-Lan-
Ki

L’Histoire du  
cercle de crale 《灰澜记》

Stanislas 
Julien 1832

2. Ho-han-
chan

la Tunique  
confrontée 《合汗衫》

Stanislas 
Julien 1832

3. Teou-ngo-
youen

Le Ressentiment 
de teou-ngo 《窦娥冤》

Stanislas 
Julien 1832

4. Fong-yu-lan Les Malheurs de 
Fong-yu-lan 《冯玉兰》

Stanislas 
Julien 1832

5. Khan-
thsian-nou

L’Esclave des  
richesses qu’il 
garde, L’Avare

《看钱奴》
Stanislas  

Julien 1833

6. Si-siang-ki L’Histoire du pa-
villon d’occident 《西厢记》

Stanislas  
Julien

1833-
1834

7. Tchao-Chi-
Kou-Eul

l’Orphelin de la 
Chine

《赵氏孤
儿》

Stanislas  
Julien 1834

8. Tchao-mei-
hiang

les Intrigues d’une 
soubrette 《㑇梅香》 Antoine 

Bazin
1834-
1835

9. Tchao-mei-
hiang

les Intrigues d’une 
soubrette 《㑇梅香》 Antoine 

Bazin 1838

10. Ho-han-
chan

la Tunique  
confrontée 《合汗衫》 Antoine 

Bazin 1838

11. Ho-lang-tan la Chanteuse 《货郎担》 Antoine 
Bazin 1838

12. Teou-ngo-
youen

Le Ressentiment 
de teou-ngo 《窦娥冤》 Antoine 

Bazin 1838

13. Le Pi-pa-ki L’Histoire du luth 《琵琶记》 Antoine 
Bazin 1841

14. Han-kong-
thsieou

Les Chagrins dans 
le palais de Han 《汉宫秋》 Antoine 

Bazin 1851

15. Kin-thsien-
ki le Gage 《金钱记》 Antoine 

Bazin 1851

16.
T’chin-

tcheou-thi-
ao-mi

le Grenier de 
T-chin-tcheou

《陈州粜
来》

Antoine 
Bazin 1851
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17. Youen-
yang-pi

La Couverture du 
lit nuptial 《鸳鸯被》 Antoine 

Bazin 1851

18.
Tchan-

Khouai-
thong

le Trompeur tropé 《赚蒯通》 Antoine 
Bazin 1851

19. Yu-king-
thai Le Miroir de jade 《玉镜台》 Antoine 

Bazin 1851

20. Cha-kheou-
khiuen-fou

Le Chien de  
Yang-chi

《杀狗劝
夫》

Antoine 
Bazin 1851

21. He-han-
chan

La Tunique  
confrontée 《合汗衫》 Antoine 

Bazin 1851

22. Sié-thien-
hiang

La Courtisana 
savantée 《谢天香》 Antoine 

Bazin 1851

23. Tseng-pao-
ngen

La Délivrance de 
Thsien-kiao 《争报恩》 Antoine 

Bazin 1851

24. T’chang-
thien-sse

T’chang l’anach-
réte 《张天师》 Antoine 

Bazin 1851

25. Kieou-fong-
t’chin

La Courtisane 
savantée 《救风尘》 Antoine 

Bazin 1851

26. Tong-thang-
lao L’Enfant prodigue 《东堂老》 Antoine 

Bazin 1851

27. Yen-thsing-
po-yu

Yen-thsing 
vendant du  

poisson
《燕青博

鱼》
Antoine 

Bazin 1851

28. Siao-siang-
yu

Le Naugrage 
deT’chang-thien-

khio
《潇湘雨》 Antoine 

Bazin 1851

29. Khio-kiang-
t’chi

Le Fleuve au  
cours sinueux 《曲江池》 Antoine 

Bazin 1851

30. Thsou-
tchao-kong

Tchao-
kong,prince de 

Thsou
《楚昭公》 Antoine 

Bazin 1851

31. Lai-seng-
tchai

La Dette payable 
dans la vie à venir 《来生债》 Antoine 

Bazin 1851

32. Sié-jin-
kouei 《薛仁贵》 Antoine 

Bazin 1851
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33.
Tsiang-

theou-ma-
chang

Le mariage secret 《墙头马
上》

Antoine 
Bazin 1851

34. Ou-thong-
yu

La Chute des feu-
illes du Ou-thong 《梧桐雨》 Antoine 

Bazin 1851

35. Lao-seng-
eul

Le Vieillard qui 
obtient un fils 《老生儿》 Antoine 

Bazin 1851

36. Tchu-cha-
t’an

Les Caisses de 
cinabre 《硃砂担》 Antoine 

Bazin 1851

37. Hou-theou-
p’ai

L’Enseigne à tete 
de tigre 《虎头牌》 Antoine 

Bazin 1851

38. Ho-thong-
win-tseu

Les Originaux 
confrontés

《合同文
字》

Antoine 
Bazin 1851

39. T’ong-sou-
thsin

Sou-thsin transi 
de froid 《冻苏秦》 Antoine 

Bazin 1851

40.
Eul-niu-
thouan-
youén

La Réunion du fils 
et de la fille

《儿女团
圆》

Antoine 
Bazin 1851

41. Yu-hou-
tchun

Les Amours de 
Yu-hou 《玉壶春》 Antoine 

Bazin 1851

42. Tie-khouai-
li

La Transmigration 
de Yu-cheou 《铁拐李》 Antoine 

Bazin 1851

43. Siao-Wei-
tchi

Le petit  
commandant 《小尉迟》 Antoine 

Bazin 1851

44. Font-
kouang-hao L‘académicien 《风光好》 Antoine 

Bazin 1851

45. Thsien-niu-
li-hoen Le Mal d’amour 《倩女离

魂》
Antoine 

Bazin 1851

46. Tchin-po-
kao-ngo

Le Sommeil de 
Tchin-po

《陈抟高
卧》

Antoine 
Bazin 1851

47. Ma-ling-tao La Route de  
Ma-ling 《马陵道》 Antoine 

Bazin 1851

48. Kieou-hiao-
tseu

L’Innocence 
reconnue 《救孝子》 Antoine 

Bazin 1851

49. Hoang-
liang-mong

Le Songe de Liu-
thong-pin 《黄粱梦》 Antoine 

Bazin 1851
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50.
Yang-

tcheou-
mong

Le songe de Tou-
mo-tchi 《扬州梦》 Antoine 

Bazin 1851

51. Wang-tsan-
teng-leou

L’Elévation de 
Wang-tsan

《王粲登
楼》

Antoine 
Bazin 1851

52. Hao-thien-
tha

La Pagode duciel 
serein 《昊天塔》 Antoine 

Bazin 1851

53. Lou-tchai-
lang Le Ravisseur 《鲁斋郎》 Antoine 

Bazin 1851

54. Yu-tsiao-ki
Histoire d’un 

pecheur et d’un 
bucheron

《鱼樵记》 Antoine 
Bazin 1851

55. Thsing-
chan-loui

Les Amours de 
Pe-lo-thien 《青衫泪》 Antoine 

Bazin 1851

56. Li-thchun-
tang

Le Festin du  
ministre d’Etat 《丽春堂》 Antoine 

Bazin 1851

57. Kiu-ngan-
this-mei

Histoire de  
Meng-kouang

《举案齐
眉》

Antoine 
Bazin 1851

58. Heou-thing-
hoa

La Fleur de l’ar-
rère-pavillon 《后庭花》 Antoine 

Bazin 1851

59. Fan-t’chang-
ki’chu

Le Sacrifice de Fan 
et de T’chang

《范张鸡
黍》

Antoine 
Bazin 1851

60. Liang-chi-
yin-youen

Les Secondes noce 
de Wei-kao

《两世姻
缘》

Antoine 
Bazin 1851

61. Tchao-li-
jang-fei

Le Dévouement 
de Tchao-li

《赵礼让
肥》

Antoine 
Bazin 1851

62. Kho-han-
thing Le Paviion 《酷寒亭》 Antoine 

Bazin 1851

63. Thao-hoa-
niu Fleur de pécher 《桃花女》 Antoine 

Bazin 1851

64. Tchoye-
tcheou

La Nacelle  
métamorphosée 《竹叶舟》 Antoine 

Bazin 1851

65. Jin-tseu-ki Histoire du  
caractére Jin 《忍字记》 Antoine 

Bazin 1851

66. Hong-li-hoa La Fleur de  
poirier rouge 《红梨花》 Antoine 

Bazin 1851
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67. Kin-ngan-
cheou

La Déesse qui 
pense au monde 《金安寿》 Antoine 

Bazin 1851

68. Hoei-lan-ki Histoire du cercle 
de craie 《灰阑记》 Antoine 

Bazin 1851

69. Youen-kia-
tchai-tchu

Le Créancier  
ennemi

《冤家债
主》

Antoine 
Bazin 1851

70. Tchao-mei-
hiang

La Soubrette  
accomplie 《㑇梅香》 Antoine 

Bazin 1851

71. Tan-pien-
tho-so

Le Combat de  
Yu-tchi-king-te

《单鞭夺
槊》

Antoine 
Bazin 1851

72. Tching-nan-
lieou

Les  
Mètamorphoses 《城南柳》 Antoine 

Bazin 1851

73. Kouang-
fan-cho Fan-cho trompé 《啐范叔》 Antoine 

Bazin 1851

74. Ou-thong-
ye

La feuille du  
Ou-thong 《梧桐叶》 Antoine 

Bazin 1851

75. Tong-po-
mong

Le Songe de  
Tong-po 《东坡梦》 Antoine 

Bazin 1851

76. Kin-sien-
t’chi Le Mariage forcè 《金线池》 Antoine 

Bazin 1851

77. Lieou-hi-
ai-ki

Histoire de la 
pantoufle laissèe 

en gage
《留鞋记》 Antoine 

Bazin 1851

78. Khi-yng-
pou

Les Fureurs de 
Yng-pou 《气英布》 Antoine 

Bazin 1851

79. Kekiang-
theou-tchi

Le Mariage de 
Lieou-hiuen-te

《隔江斗
智》

Antoine 
Bazin 1851

80. Lieou-hang-
cheou

La Courtisane 
Lieou 《刘行首》 Antoine 

Bazin 1851

81. Tou-lieou-
thsoui

La conversion  
de Lieou-thsoui 《度柳翠》 Antoine 

Bazin 1851

82. Ou-ji-thao-
youen

La Grotte des 
Pechers

《误入桃
源》

Antoine 
Bazin 1851

83. Mo-ho-lo Le Magot 《魔合罗》 Antoine 
Bazin 1851
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84. P’an-eul-
kouei Le Plat qui parle 《盆儿鬼》 Antoine 

Bazin 1851

85. Yu-sou-ki Histoire du  
peigne de jade 《玉梳记》 Antoine 

Bazin 1851

86. Pe-hoa-
thing

Le Portique des 
cent fleurs 《百花亭》 Antoine 

Bazin 1851

87. Tcho-ou-
thing-kin

Le Mariage d’une 
religieuse

《竹坞听
琴》

Antoine 
Bazin 1851

88. P’ao-
tchoang-ho

La Botte  
mystérieuse 《抱妆盒》 Antoine 

Bazin 1851

89. Tchao-chi-
kou-eul

L’Orphelin de la 
famille de Tchao

《赵氏孤
儿》

Antoine 
Bazin 1851

90. Teou-ngo-
youen

Le Ressentiment 
de Teou-ngo 《窦娥冤》 Antoine 

Bazin 1851

91. Li-kouei-
fou-king

Le Jugement de 
Song-kiang

《李逵负
荆》

Antoine 
Bazin 1851

92. Siao-cho-
lan

Les Amours de 
Siao-cho-lan 《萧淑兰》 Antoine 

Bazin 1851

93. Lien-hoan-
ki

La mort de  
Tong-tcho 《连环计》 Antoine 

Bazin 1851

94. Lo-li-lang Les Aventures de 
Lo-li-lang 《罗李郎》 Antoine 

Bazin 1851

95. Khan-
thsien-nou L’Avare 《看钱奴》 Antoine 

Bazin 1851

96. Hoan-lao-
mo

Le Dèvouement 
de Li-kouei 《还牢末》 Antoine 

Bazin 1851

97.
Lieou-y-
t’chouen-

chu

Le Roi des  
Dragons

《柳毅传
书》

Antoine 
Bazin 1851

98. Ho-lang-tan La Chanteuse 《货郎担》 Antoine 
Bazin 1851

99. Wang-
kiang-thing

Le Pavillon de 
plaisance 《望江亭》 Antoine 

Bazin 1851

100. Jin-fong-
tseu Jin le fanatique 《任风子》 Antoine 

Bazin 1851
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101. Pi-thao-hoa Le Fèe 《碧桃花》 Antoine 
Bazin 1851

102.
T’chang-

seng-tchu-
hai

La Nymphe 
amoureuse

《张生煮
海》

Antoine 
Bazin 1851

103 Seng-kin-ko Le Petit pavillon 
d’or 《生金阁》 Antoine 

Bazin 1851

104. Fong-yu-lan Les Malheurs de 
Fong-yu-lan 《冯玉兰》 Antoine 

Bazin 1851

105. Si-siang-ki L’histoire du pa-
villon d’occident 《西厢记》 Stanislas 

Julien
1872-
1880
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THE STUDY OF THE BAROQUE VOCAL 
TRADITIONS: AN IMPORTANT TOOL IN THE 

DEVELOPING CLASSICAL VOICE
ANDRONIKI ANTONIOU1 

ИЗСЛЕДВАНЕТО НА БАРОКОВИТЕ ВОКАЛНИ 
ТРАДИЦИИ:  ВАЖЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА  

РАЗВИТИЕ НА КЛАСИЧЕСКИЯ ГЛАС

АНДРОНИКИ АНТОНИУ2

Abstract: The topic of interest, will focus on the study of the Ba-
roque singing traditions and specifically on the approach of the 
singers on matters of embellishment and improvised passages in 
da capo arias. It was the norm in the Baroque da capo arias for 
virtuoso singers (a title prominently asserted to castrati singers of 
the time) to add embellishments and cadenzas in order to exhibit 
their vocal abilities and musicianship.
I will argue that the study of those traditions will accommodate a 
developing classical female singer with significant vocal abilities 
(dexterity, agility, good breath control). Furthermore, one has im-
portant musical skills to gain, such as the development of the mu-
sical ear, improvisational skills, musical understanding and inter-
pretation. The castrati singers were renowned for their abilities in 
all of these aspects. Their abilities however, were not a godsend gift 
to compensate the brutal manner in which they preserved their 
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angelic voice, while their body followed the natural course of ado-
lescence. They undertook a solid musical education that equipped 
them with the knowledge to use their voice in their favor. Their 
ability to improvise gave them the chance to shine on stage with 
breath-taking fiorituras and of course helped them to gain con-
fidence and self-esteem. To be able to stand on stage and give a 
convincing performance is essential to a singer. Even more so, is 
the ability to gain enough confidence to grow away from the score 
without the fear of totally dismantling the music. 
To support my argument I will attempt to exhibit the way in which 
da capo arias were sung, by asserting written out examples and 
accounts. I will focus on the importance of training the voice with 
perseverance and consistency to attain an ability that perhaps 
resembles the vocal quality of the castrati, capable to move the 
senses
Keywords: Baroque singing traditions, singing technique, da capo 
arias, embellishments, improvisation, castrati, Jenny Lind.

Резюме: Темата, която ни интересува, се фокусира върху изу-
чаването на бароковите певчески традиции и по-конкретно 
върху подхода на певците по въпросите на орнаментациите 
и импровизираните пасажи в ариите da capo. В бароковите da 
capo арии е нормално певците-виртуози (титла, подчертано 
присъща на певците-кастрати от онова време) да добавят ук-
рашения и каденци, за да демонстрират своите вокални спо-
собности и музикалност.
Изучаването на тези традиции дава възможност на разви-
ващите се класически певци да добият значителни вокални 
умения (сръчност, пъргавина, добър контрол на дишането). 
Освен това трябва да се придобият важни музикални нави-
ци, като развитие на музикалния слух, импровизационни 
умения, музикално разбиране и интерпретация. Певците кас-
трати са били известни със своите способности във всички 
тези аспекти. Техните способности обаче не са били божест-
вен дар, който да компенсира бруталния начин, по който се 

16. ANDRONIKI ANTONIOU



217

запазва ангелският им глас, докато тялото им следва естест-
вения ход на юношеството. Те получават солидно музикал-
но образование, което им дава знание как да използват гласа 
си в своя полза. Способността им да импровизират им дава 
възможност да блеснат на сцената със спиращи дъха фиори-
тури и, разбира се, им помага да придобият увереност и са-
мочувствие. Да може да застане на сцената и да се предста-
ви убедително, е от съществено значение за един певец. Още 
по-важно е умението да придобиеш достатъчно увереност, за 
да се отдалечиш от партитурата, без да се страхуваш, че ком-
прометираш произведението.
В подкрепа на тезата си ще се опитам да покажа начина, по 
който са се изпълнявали da capo ариите, като посоча изписа-
ни примери и разкази. Ще се фокусирам върху важността на 
упражняването на гласа с постоянство и последователност, за 
да се постигне способност, която може би наподобява вокал-
ните качества на кастратите, способни да предизвикат вълне-
нието на публиката.
Ключови думи: Барокови певчески традиции, техника на пее-
не, да капо арии, украшения, импровизация, кастрати, Джени 
Линд.

Studying the vocal works of great Baroque composers like Ales-
sandro Scarlatti, Porpora, Vivaldi, Rameau Purcell, Bach and Händel, 
to name just a few, not only provide a classical singer with interesting 
repertoire, but can be used as important material for development. Spe-
cifically in the field of opera, their arias contain such wealth of melodic 
and rhythmic ingenuity that would significantly equip a classical singer’s 
technic, interpretative skills and musicianship. 

It takes only a glimpse on Vivaldi’s score of the aria Vedro con mio 
diletto from the opera Il Giustino, to realize that it requires skills. His 
somewhat awkward but beautiful melodies contain long melismas, con-
stantly changing rhythms with dotted values, running semiquavers, 
syncopated rhythms juxtaposed with angular melodic intervals and long 
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phrases. In addition to this, the norm was for the Baroque singer to dec-
orate the melodic lines with trills, appoggiaturas, grace notes and even 
add improvising cadenzas. This required singers to be of high standard 
technically and musically to make justice to the work and the composer.

The study of Baroque vocal works in general by classical singers is 
perhaps a more complex procedure than the study of more contempo-
rary works. It involves the study of material which is not documented in 
adequate detail which makes it harder to get a clear idea of the compos-
er’s intentions. At the time, composers relied on copyists to copy their 
music and a true edition of their works final form or a recorded perfor-
mance does not exist. Through time, a lot of material was also lost and 
so little remains for the singer/performer to rely on. Even the composer’s 
own authentic manuscripts would prove to be mere guidelines for the 
performer. Baroque composers never wrote down anything like they in-
tended to be heard, but relied strongly on the taste and ability of their 
performers. The procedure of realizing a work from score developed 
during the rehearsals and the actual collaboration of the composer, pro-
ducer musicians and the singers. Therefore when singers approach Ba-
roque vocal works, their aim should not be to reproduce an „authentic” 
performance, but to move the senses and to communicate the music to 
the audiences of his or her own time. Nevertheless, adhering to practices 
that were followed in the Baroque style according to descriptions from 
discovered documents, for example, in reference to embellishments and 
interpretation, would prove significant for the developing singer and to 
merge nicely with the style.

In earlier Baroque operas, arias followed a syllabic and strophic 
form and were quite short, but this increasingly gave way to the da capo 
aria, which is in the so called ternary form, in an A-B-A’ pattern. By the 
1690s this design was a standard. Arias became longer and were better 
developed. The ABA’ form followed in da capo arias allowed the com-
poser to introduce contrasting materials A and B, usually in contrasting 
keys, that helped to convey the emotions of the text more convincing-
ly. Whereas the recitatives served in moving on the plot of the libretto, 
the arias were the part where emotions were experienced. Singers were 
expected to show raptures of passion, agony, grieving lament and other 
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affectations according to the arias text. Arias were supposed to express a 
certain emotion (Affekt), that was contrasted in the second part in order 
to rekindle the flame in the return of the A section.

In Händel’s wonderful aria Cara sposa from his opera Rinaldo the 
hero declares his love for his beloved Almirena and pleads in a lament-
ing manner for her return, after being captured by the sorceress Armi-
da. The second shorter section, still in the tonic, enters with a slightly 
faster tempo. Here Rinaldo deviates from his weeping tone with shorter 
phrases and agitated semiquavers. The courageous character of Rinaldo 
appears as he gains powers to defy the spirits of Erebus (darkness) with 
a modulation to the dominant key for the second half of the section. The 
scene is then set for the reprise of the A section. 

The return of the A section in da capo arias, allowed the virtuoso 
singers to demonstrate their abilities both technically and emotionally 
by adding embellishments to the existing music, but also demonstrating 
their skills in improvisation by adding running fiorituras and virtuosic 
cadenzas. The repeat was notated by the composer with the da capo sign 
and was not repeated with embellishments written in by the composer, 
since it was expected from singers to add their own gems of creativity. It 
was the moment of the virtuoso singer to shine on stage. Pier Francesco 
Tosi (c.1653 – 1732) a castrato singer, composer, and writer on music, in 
his treatise, Opinioni de cantori antici, e moderni 1723 writes concerning 
the da capo aria:

In the first (A section) they require nothing but the simplest Orna-
ments of a Good Taste and few, that the Composition may remain sim-
ple, plain and pure; in the second they expect, that to this Purity some 
artful Graces be added, by which the Judicious may hear, that the Ability 
of the Singers is greater; and in repeating the Air, he that does not vary it 
for the better, is no great Master. [Cyr, 1992]

Unfortunately, there is not a lot of surviving illustrations of ca-
denzas or added embellishments in scores, to guide singers how to ap-
proach them. Tosi, in his writings, does provide some suggestions and 
guidelines. He stresses the importance of appoggiaturas and mentions 
the addition of trills and mordents concerning embellishments. When 
it comes to cadenzas though, he favored somewhat more conservative 
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and shorter lines. Mary Cyr, in her writings on Baroque performance, 
mentions that there are surviving illustrations of cadenzas by the sopra-
no Faustina Bordoni and the castrato Carlo Broschi (known as Farinelli) 
that are long and elaborate. On one occasion Farinelli was said to have 
added 7 cadenzas to one single aria. It is a matter of personal taste, how-
ever it should not completely distort the grounds set by the composer or 
retract from the style of the music. 

Händel was known for his mastery of creating beautiful melodies 
that vary in mood, shape and rhythm. He was a great inventor and im-
provisator. This is evident in many of his works, in the way he reuses 
and develops material in his compositions, or in pieces where he adds 
improvisations, like the harpsichord improvisations in Armida’s aria Vo 
far guera and even in his pasticcio works where he reused material ei-
ther his own or by other composers and transformed them to adapt to a 
new work. The study of his vocal works by classical singers are definitely 
an essential tool in developing technically and emotionally, but also in 
terms of improvisation. His already elaborate melodies provide the sing-
er with a solid foreground to develop melodic and rhythmic awareness 
and inspiration. In his Essays on Opera (pages: 25-27), the English musi-
cologist Dean Winton asserts excerpts of two different copies of Händel’s 
aria entitled, aria dell Opera di Amadigi. In the excerpts there is evidence 
of Händel’s creativity in improvising. It is not certain why the two copies 
exist, perhaps to help a less experienced singer, but material like this can 
be used by singers as examples. Below I assert parts of the manuscripts 
depicting Händel’s melodic ingenuity on the phrase „e vieni a consolar 
quest’ alma amante”. The top line is the Crysander manuscript and the 
bottom the Fitzwilliam. Notice how he replaces the triplet melody in 
bars 40-42 with flowing quavers that lead to an alarming 9th instead of a 
7th in bar: 43. (Fig.1)
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The Castrati, like the aforementioned Tosi and Farinelli, were con-
sidered to be virtuoso singers, the highlights of the Baroque opera scene. 
They were male singers castrated in boyhood so as to retain a soprano or 
alto voice. This brutal custom took place because women were banned 
from singing in the church. High music was therefore assigned to either 
falsettists (young boys) or eunuchs/castrati. Employing young boys (fal-
settists) was an unsure business, since they could not retain their voice 
during puberty. Additionally, they didn’t possess the desirable quality of 
the voice and did not attain the range of the soprano. This became the 
reason for the growing preference of employing castrati. By the 18th cen-
tury castrati were the 70% of all male opera-singers and some enjoyed 
great fame and acknowledgment. A man’s vocal cords thicken during 
puberty so they lose a good deal of agility. This was not the case with 
the castrati. On the contrary, their voice possessed agility, flexibility and 
beauty combined with a man’s power and stamina due to larger lung 
capacity. It is worth quoting the opinion of the19th century historian 
Enrico Panzacchi (1840-1904) after listening to one of the last surviving 
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castrati:
„What singing! Imagine a voice that combines the sweetness of 

the flute, and the animated suavity of the human larynx – a voice which 
leaps and leaps, lightly and spontaneously, like a lark that flies through 
the air and is intoxicated with its own flight; and when it seems that the 
voice has reached the loftiest peaks of altitude, it starts off again, leaping 
and leaping still with equal lightness and equal spontaneity, without the 
slightest sign of forcing or the faintest indication of artifice or effort… 
[Heriot, 1927, p. 36-37]

Castrati usually came from ‘humble’, poorer families. If the boys 
showed signs of a good voice and a natural affinity their families sold 
them to music teachers or institutions, in order to survive. Others saw it 
as a good investment and raised the money themselves, to sponsor their 
education. In cases such as the famous castrato Farinelli, it is believed 
that he was castrated to prevent a malignant illness. However, the social 
and ethical reasons and impacts of this phenomenon are another chap-
ter of study. The point to be reached is that their abilities were not a god-
send gift to compensate the brutal manner in which they preserved their 
angelic voice. The castrated boys underwent rigorous and sound musical 
education and training with important masters of the time, like Nicola 
Porpora, Pistocchi and Bernacchi. 

In a record and analysis by Rockstro and Goldschmidt on the sing-
ing method of the 19th century virtuosa Swedish singer Jenny Lind, they 
parallel her abilities to the lost art of the castrati. Her beautiful singing, 
technical skills, virtuosic cadenzas resemble the characterizations made 
to the singing of the castrati. After experiencing vocal problems, Jenny 
Lind moved to Paris to study with the vocal master Manuel Garcia. She 
reports in letters that the slow singing of scales and arpeggios, the awful-
ly slow practice of the shake and other cadenza-like technical exercises 
all bear significant fruit. The high importance of solfeggio is also noted. 
Jenny Lind trained with perseverance and dedication. In combination to 
her talent and inner self she became known as the „Swedish Nightingale”.

Singers very often avoid technical work such as scales and arpeggi-
os, solfeggio or other technical passages. They consider them tedious and 
unnecessary. In the contrary, they strengthen the voice, develop agility, 
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evenness and flexibility. They also help in intonation and the right place-
ment of the voice. Practicing long, florid passages with persistence will 
also develop another important factor for good singing and strong, sol-
id technique, the breathing. Good breathing will enhance the phrasing 
and bring the voice to a whole other level. In some arias, like Cara sposa 
and Vedro con mio diletto mentioned earlier, good breathing is vital in 
the phrasing of long passages and hence they would be good training 
material. Additionally, solid technique, a flexible, agile voice and assured 
intonation are ingredients for greater musicianship and the basis for im-
provisation. Improvisation requires knowledge of the music as a whole, 
so more rigorous study of the score is also essential. The ability of the 
castrati to improvise ingenious lines gave them the chance to shine on 
stage with breath-taking fiorituras and of course helped them to gain 
confidence and self-esteem.

It is often the case that classical performers are accused for relying 
too closely on the score of the music. The practice of improvisation ne-
cessitates a move away from the score, a fact that develops musicianship 
and music memory even further. A modern example of this, is jazz mu-
sic. Jazz singers practice scatting, vocalizing sounds and syllables that are 
musical, but have no literal translation. They usually imitate the sound 
and melodic improvisations of instruments and take turns in pieces to 
show off their skills in improvisatory passages. A similar practice is evi-
dent in a story of the great castrato Farinelli. The story places him in an 
improvisatory battle with a trumpeter during a piece. Farinelli justified 
his fame and surpassed him in ingenuity and stamina. Jazz singers of 
course, need to have a good musical ear, as well as knowledge of the style, 
form of the piece and the sense of the harmonic progressions accom-
panying the scatting. Similary to classical singers, they too benefit from 
practicing scales, arpeggios and melodic passages of the jazz style.

In essence, any style of music will help develop the voice to some 
extent. Baroque vocal works perhaps takes it a step further, to realms of 
greater mastery and a broader sense of musicianship. This is not to re-
place the determined and rigorous technical work that is required from 
any good vocal training. We live in times of great speed and extreme 
technological developments, but there is no app that can be downloaded 
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to instantly develop a classical singer. It takes time, perseverance, hard 
work and the constant search and development of one’s inner self. The 
result should reach the ear of the listener like the flight of a lark and the 
sweetness of the nightingale’s song.
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Резюме: Театърът е социално-символна практика, oт която 
представлението е само част. Срещата на публиката със спек-
такъла не завършва с излизането на зрителя от залата. И не 
започва с неговото влизане. До какви промени в театрална-
та практика водят мерките срещу COVID-19? Променят ли 
те естетическата форма и възприятието на спектакъла и как? 
Влияят ли върху театралната институция и мястото й в об-
ществения живот? Как променят процеса на репетиции и ра-
ботата на актьора?
Ключови думи: социално-символна практика, театър, 
COVID-19.

Abstract: Theatre is a social-symbolic practice, in which a theatri-
cal performance is just one part of these praxes. If the audience is 
not present in the theatre, this does not necessarily mean that the 
contact between the viewer and the subject of the stage no longer 
exists. Nor does their encounter begin with the start of the per-
formance. How do the COVID-19-measures change the theatre as 
social-symbolic practice? And how do they influence, for instance, 
the choice of the plays and the actors, of the form and her recep-
tion?
Keywords: Social-symbolic Praxis, Theatre, COVID-19.

Колкото и странно да изглежда на пръв поглед, ситуацията, в 
която театърът се оказа през 2020 година е нова за него. Давам си 
сметка, че звучи сензационно, но всъщност не е. Историята е ва-
жна и много полезна, а и в случая изглежда, че театърът като ин-
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ституция можеше да използва опита, който имат политическите и 
респективно театралните власти по време на тежки епидемии като 
чумната през 16 ти век или като тази с испанския грип, за да назо-
вем най-известните от тях. Да, изглежда, че „Historia magistra vitae”, 
че „Историята е учителка на живота“ и няма много за откриване. 
Но всъщност няма верни поуки от историята, както Райнхард Ко-
зелек показва в анализа си на промяната в значенията и в тежестта 
на топоса, Historia magistra vitae, както той го нарича. Или нека го 
кажа с думите на Адамс от финала на студията му Historia magistra 
vitae: „Всичко, на което може да се очаква да ни научи един учител 
по история, е не как да действаме, а как да реагираме.“ [Козелек, 
2007, с. 188] 

Държавните институции първоначално реагираха в ситуаци-
ята през март 2020 година доста сродно с институциите през 16 в. 
Тоест затвориха театрите. Точно така, както е постъпил лондон-
ският кмет през 1572 г. Три години по-късно, през 1575 г. театрите 
в Лондон отново отварят врати за публиката. Театралните трупи 
е трябвало да се справят кой както може докато отново им е било 
разрешено да играят през 1575 г. Историческият опит от прибли-
зително двете години на пандемия от испански грип (1918-1920) 
малко можеше да „поучи“ когото и да е, защото е част от военна 
ситуация и затварянето например на театрите се случва още с на-
чалото на Първата световна война след мобилизацията на актьори-
те. Впрочем макар според статистиката жертвите от пандемията да 
са повече от жертвите дадени през Първата световна война, няма 
много изследвания на влиянието, което именно пандемията оказва 
върху изкуствата, в частност върху театрите, най-вероятно именно 
защото ситуацията на война е сама по-себе си извънредна ситуа-
ция, която включва пандемичната. С други думи, за първи път се 
оказваме в ситуация, в която държавата в мирно време взема ре-
шения за преодоляване на пандемия, включително и за това как 
да функционира театралната институция като въвежда регламент. 
Въвеждат се правила, които коригират парадигмата на театрално-
то поведение и продукция, регулират основни положения в теа-
търа като социално-символна практика. А това е вече нещо ново. 
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Въпросът, който ме интересува тук, е как тази, въведена от 
държавата, регулация влияе върху театъра като социално-сим-
волна практика и какво по-точно се променя в нея. Дали тези про-
мени ще окажат трайно влияние е друг въпрос, който тук не е от 
значение, доколкото не прогностиката, а анализът на ставащото е 
същес твен за мен. 

Първо нека опишем тези мерки. Задължително е носенето 
на маски в театралните пространства и по време на гледането на 
спектакъла, както и спазването на дистанция от 1,5 м, включител-
но в театралната зала, където в резултат от нея броят на зрителни-
те места е редуциран. Затворени бяха всички бюфети в театрите, 
които са всъщност част от процеса на представлението – било като 
общуване в антракта му, ако има такъв, било преди започването 
и след завършването му, когато се коментира гледаното или гле-
дащите. Тази културна парадигма, която в една своя част, тоест 
общуването между зрителите в театралната зала, е класически 
онагледена от гравюрите на Домие, продължава да е в основата на 
европейския театър и до днес, въпреки всички промени в театрал-
ните пространства и навици. Държавата приложи регулация не 
само в процеса на посещаване, пребиваване и гледане в театъра, но 
и включително в самия процес на репетиции. Тоест същите пра-
вила важат и за процеса на продукция и за процеса на рецепция. 
Така мерките оказват влияние върху продукционния процес, вър-
ху процеса на зрителската рецепция на представлението и върху 
цялостната културна парадигма на посещение и гледане на театър. 
Тук няма да се занимавам с излъчванията онлайн, които също мо-
гат да се анализират от гледна точка на промяната в конвенцията 
на играене-и-гледане3. Предмет на разсъжденията ми е начинът, по 
който мерките за безопасност в традиционните театрални прос-
транства променят театъра. 

От теоретична гледна точка театърът е много повече от сре-
щата между представлението и зрителя, той е вид сложна дискур-

3 Повече за това в: Дечева, В. (2020) Театърът в дигиталния свят В Следва 41 / 
2020. 8-18. София: НБУ. ISSN 2682-9681 (Online) ISSN 1311-9060 (Print) 
https://sledva.nbu.bg/
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сивна практика. От гледна точка на нашия предмет на разсъж-
дения ще използвам понятието „социално-символна практика“ 
на Ханс Тийс-Леман, който всъщност се позовава на теоретици и 
практици в театъра от 60-те и 70-те години, свързани с така наре-
чената театрална антропология, които разглеждат театъра именно 
като цялостна дискурсивна практика. Тя е е сложно съчетание от 
множество елементи, които съвсем не могат да бъдат редуцирани 
единствено и само до момента на представлението. Представление-
то за Ричард Шехнер, един от тези теоретици, започва дълго преди 
своето начало и завършва много след неговия край. То вече е за-
почнало да се случва далеч преди да се срещне със своята публика 
и завършва далеч след момента на раздяла с нея. В този смисъл от 
60-те година насам представлението се разбира като много по-ши-
роко и многопластово понятие от срещата на вид интерпретация 
на дадена пиеса на сцената с публиката и „посланието“, което сце-
ната отправя към нея. Тоест на театралната практика гледаме като 
на сложен социално-символен комплекс, който функционира като 
система от правила за управление и производство на представле-
ния, с утаени в тях ценности, заради които човек иска да влезе в 
залата, да „иде на театър“. Театърът е също така място на тежки-
те тела, както напомня Леман. Той е и мястото, където се пресича 
редът на естетическата форма (представлението) с реда на всеки-
дневието, от който човек излиза, за да иде на театър. Това едновре-
менно пресичане-и-прекъсване на всекидневния ред за час и поло-
вина, два, пет или 24 или повече часа (има и такива експерименти 
през 20-ти век), тоест колкото трае естетическата форма (предста-
влението) когато двата реда се наслагват един върху друг, е харак-
терна само за театъра (като едно от сценичните изкуства). Затова 
видът трансформация на тази конвенция винаги е свързан колко-
то с въпроса за промяната на естетическата форма толкова и с въ-
проса „Защо човек въобще отива на театър?“, или на концерт, или 
на опера и т.н. Защо изобщо излиза от дома си, за да отиде някъде 
(изнасяйки своето „тежко“ тяло) и иска да преживее тази форма, 
при положение, че той получава много други предложения, които 
не изискват от него такова физическо усилие? Ето защо има пря-
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ка връзка между промяната на естетическата форма и промяната 
в правилата на функциониране на цялостната културна парадиг-
ма. И така, защо, ако има опасност за здравето му, човек трябва да 
излезе от дома си и да отиде на театър, поемайки риска, въпреки 
всички мерките, да бъде заразен. Този риск съществува разбира се 
и когато човек отива на работа. Следователно тук питаме всъщност 
не защо искаме да съхраним ходенето на театър въпреки риска за 
здравето и въпреки промените, които произтичат в него като со-
циално символна практика, в резултат на въведените мерки. А пи-
таме какво се променя в нея когато сме решили, че съхраняването 
й е социално релевантно, както масово мотивираха своята актив-
ност театралите през 2020 г.?

Изискването за дистанция от 1,5 м и носенето на маски про-
мени театралното пространство, която от своя страна доведе до 
промяна в типа въздействие, който иска да постигнат създатели-
те на спектакъла. Когато казвам пространството, разбирам вре-
ме-пространствената специфична естетическа организация, която 
е зададена в някакъв жанров или видов регистър и (пред)определя 
срещата с публиката, а не архитектурното пространство на теа-
тралната зала. Имам предвид също единствено традиционното те-
атрално пространство от типа на сцената-кутия или т.н. италиан-
ски тип сцена, който е съхранен в повечето европейски театрални 
сгради въпреки всички реформи и реорганизации. (По-малко са 
наблюденията върху т.нар. неформални театрални пространства.) 

В този тип театри редукцията на зрителните места заради 
дистанцията между тях трансформира и типа въздействие. Като 
интересното е, че при тази редукция представлението не става „ка-
мерно представление“ – големината на театралната зала и сцена се 
запазва. Променя се динамиката на играене и силата на енергията 
на актьорите. Това имаше предвид Йохан Симонс по време на Бер-
линската театрална среща 2020 когато просто напомни, че Не е 
все едно дали играя на 400 човека или на 800, имайки предвид, че 
залата на Бохумския театър събира 800 зрители. Тоест става дума 
за промяна в типа общуване между аудиторията и актьорите. На-
чинът, по който се води от актьорите и режисьора театралното 
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действие на сцената, естетически се променя в резултат на това, че 
хората, към които то е обърнато по презумпция, са много по-мал-
ко. При това максималният капацитет е много по-малък. Което оз-
начава, че спектакълът може да се играе и на по-малко посетители. 
Ритъмът на действието при тези пространствени обстоятелства на 
общуването между актьорите на сцената и зрителите се променя. 
Следователно пространствената промяна води до промяна на типа 
въздействие върху зрителите и на ритъма на действие и музикал-
ната организация на спектакъла. 

Тя също води и до промяна до промяна в процеса на репети-
циите. Ако актьорите трябва да репетират с маски, затварящи ус-
тата и носа им, и на дистанция един от друг 1,5 м. – нещо ново в 
театралната история – това води до един предначертан мизансцен 
на действието, определящ и самата естетическа форма на предста-
влението, както и значенията. (Те не винаги се спазват, но тук не ни 
занимава въпросът дали се спазват, а какво следва когато се спаз-
ват.) По-често при представяне на спектакъла единствената мярка, 
която могат да спазват актьорите, се оказва дистанцията, защото 
играят без защитни маски и всъщност играят с риск от заразяване. 
Същото важи и за хоровете в операта, в храмовете или при изпъл-
нения дори на открито, където тази дистанция беше запазена, но 
маските се сваляха по време на хоровото изпълнение. Как се про-
меня звука при такова „разпръскване“ на певците от хора е въпрос, 
на който не му е тук мястото, но който със сигурност има важно 
значение за хоровата практика. От тази гледна точка актьорът, как-
то и певците в операта или хора, е подложен психологически на по-
стоянна тревога, която неминуемо оказва влияние върху „работата 
му върху ролята“, казано със понятията на Станиславски. И това 
респективно се отразява върху цялостното тълкуване и представя-
не на сценичния образ. 

След като видяхме как може да се промени време-простран-
ството на сценичното действие и общуването между сцена и зала, 
ритъмът на действието, начинът на създаване на ролята и цялост-
ното въздействие върху публиката на представлението, нека видим 
какви са промените при реакцията на публиката, тоест промените 
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в рецепцията на представлението. 
Как влияят маските на възприятието? Някой би могъл да 

каже: „Какво влияние толкова мога да окажат? В края на краищата 
хората седят, гледат и слушат. Дали са с маска или не е без особено 
значение. Важното е гледането. Да, така и казваме: „гледам театър“. 
Гледането е част от театралния дискурс. Но на пръв поглед невин-
ната ситуация, в която устите просто са покрити от защитна маска, 
е нещо повече от просто покритие. Защото докато гледа-и-слуша 
зрителят реагира на ставащото както на сцената, така и в залата. 
И доколкото театърът е място на, както припомнихме, на тежките 
тела, типът телесен комфорт на зрителя е също част от търсенето 
въздействие от страна на представлението. Тоест е част от естети-
ческата форма. В зависимост от типа театър зрителите са подложе-
ни или се подлагат на различни типове (дис)комфорт. Готови са да 
стоят прави, да бъдат на студено, да гледат дълго време без антракт 
(3 или повече часа) Тоест в случая с КОВИД-19 и зрителите, и авто-
рите приемат правила на дискомфорт, които не произтичат от ес-
тетическата форма, а обратно оказват влияние върху нея. 

Каквито и да са реакциите по време на действието устата ос-
тава основният източник на реакции. Освен това закритият нос 
и устатата, практически закриват лицето, като остават отворени 
само очите. Ако изобщо виждат лица от публиката (в зависимост 
от големината на залата) актьорите виждат само очи. Особено в 
камерните зали актьорите нямат усещане за пълноценен контакт 
с публиката. Виждат тела без лица. По време на представлението 
„Медея“ например в камерната BOX-зала на Шифбау4, което се раз-
играваше в постбрехтианска естетика от двама актьори много бли-
зо до публиката, актрисата се доближи до първия ред и каза: Та аз 
дори очите ви не виждам. Защо това е важно? В този тип естетика 
прекият контакт, обменът със залата е от основно значение, а тя ня-
маше усещане за емоционална или каквато и да е друга реакция от 
страна на зрителите. Липсата на такава реакция пряко влияе вър-
ху действието нататък. Към това трябва да се добави и априорната 

4 Постановка на Леони Бьом по пиесата на Еврипид. Сезон 2020/21 в Ша-
ушпил Цюрих. 
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„скованост“ на гледащите заради цялостната промяна в навика им 
на влизане в театъра, поведение в залата и т.н. Тоест възможност-
та да се реализират пълноценно намеренията на актьорския екип 
е силно ограничена. Опитът им на смислово ниво в спектакъла да 
коментират носенето на маски също не можа да се реализира до-
край. Разигравайки Медея като роля-маска и наслагвайки една 
върху друга маските – на Медея, на актрисата, репетираща със за-
щитна маска, на разказвачка и т.н. – актьорите се опираха повече 
на опита от репетициите, отколкото на контакта си с публиката. А 
той, както казах, е решаващ за този тип естетика, защото тя функ-
ционира само при постигнат от актьорите емоционален контакт 
със зрителите. 

Нека обърна внимание и на друго ограничение в реакциите 
поради защитните маски. Въздишка, усмивка, съгласие, спонтанна 
емоционална реакция, коментар към съседа по място, възмущение 
и т.н. накратко всичко, което е част от огромният регистър на об-
щуването между залата и сцената, излиза от устата. Зрителят може 
да извика, може да реагира, може да скочи, може да стане и т.н Била 
съм многократно свидетел на такава бурни реакции и скандали по 
време на представления като това на „Спортна пиеса“ от Елфриде 
Йелинек, поставена от Айнар Шлееф (1998) или на представление 
на Ромео Кастелучи в Авиньон (2011), когато скочиха група хора от 
задната част на партера, викайки Това е безобразие, това не е теа-
тър, това трябва да спре веднага. Не си представям, че това може 
да се случи при мерките срещу КОВИД-19, освен заради всичко ка-
зано и заради цялостната фрустрация на зрителя от променената 
конвенция. Тази промяна прави малко вероятна реализацията на 
потенциалната възможност зрителят да не се съгласи, да не прие-
ме, дори да отхвърли това което вижда. Едно „обругаване“, ако из-
ползвам дума от заглавието на прочутата пиеса на Петер Хандке, 
ми изглежда почти невъзможно. Казано иначе фокусът на внима-
ние се премества от удоволствието да си на театър върху опасност-
та да се заразиш.

След промените в процеса на създаване на представлението и 
в неговата рецепция, до които видяхме, че водят мерките, е важно 
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да се спра накратко и на промяната в културната конвенция. 
Театърът в своята институционална организация функцио-

нира като система от правила на поведение, сред които е разполо-
жено представлението. Тези правила са специфични за различните 
културни навици и историческия опит на съответните театрални 
култури. В европейската театрална култура (каквито и да са откло-
ненията в различните страни) е прието човек да отива половин час 
или поне десет минути преди представлението.5 А се отива поло-
вин час по-рано, за да може зрителят да се нагласи към предсто-
ящото „гледане“. Човек изпива чаша вино или взема лека вечеря 
след обичайните си занимания през деня, за да ги загърби, за да ги 
напусне и да насочи цялото си внимание към предстоящото „гле-
дане-на-спектакъла“. Същото важи и за оставането му в театрал-
ната сграда (ресторант, бюфет, кафе и т.н.) след края. Общуването, 
коментирането (дори да не е само на гледаното) е част от природата 
на театъра да среща хората и така да е част от обществения де-
бат, да е нещо като естетическа агора. С мерките за безопасност 
тази съществена част от функционирането на театралния дискурс 
бе съкратена. Вътрешните пространства за общуване в театрите 
са затворени. (Впрочем е интересно да се добави, че ресторанти-
те работят „за вкъщи“, а в театрите местата за хранене за затворе-
ни, именно защото не храненето е основното им предназначение.) 
Така театърът се оказа редуциран единствено до срещата с пред-
ставлението. На пръв поглед всъщност до най-важното. Но пара-
доксът е, че при тази редукция „до най-важното“, първо то самото 
(представлението) се променя както видяхме и второ, театърът се 
оказва нещо като „ходене на работа“. От вид естетическа агора, 
празничен ритуал, в който се отклоняваме от всекидневния ред, за 
да се срещнем с естетически факт и да го отнесем обратно към об-
ществото, той се свежда до нещо като делово посещение, при което 
освен всичко друго човек има чувството, че прави всичко погреш-
но, както точно отбеляза една моя приятелка при посещението ни 
на представление в Шаушпил, Цюрих.

5 В България това се промени отдавна, но това е тема, на която не й е тук 
мястото.
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Изборът на текста/пиесата, с който се работи, е може би един-
ственото, върху което мерките за безопасност едва ли биха оказали 
влияние. При избор на пиеса или текст ще окаже влияние цялост-
ната промяна в обществото и начина на живот на хората. Но това е 
нормално. Така се реагира в която и да друга позната ни кризисна 
ситуация. Йохан Симонс например каза, че поставя Бюхнеровия 
„Войцек“ заради темата за докосването. Капелмайсторът, който 
тормози Войцек, много иска да докосне Мари, а тя не му позволява. 
Именно това докосване, което сега е невъзможно в ситуацията на 
пандемия, а е желано, е предмет на изследване за Симонс. Именно 
желанието да докоснеш, каза той, искам да изследвам в този текст. 
С други думи, в този случай самата сценичната интерпретация ще 
е коментар към новата ситуация. 

На финала оставям, разбира се, въпроса какво ще се случи, 
какво влияние ще окажат по-дългосрочно върху театъра про-
мените, предизвикани от тези мерки за безопасност. Макар да са 
възможни известни корекции, те едва ли ще предизвикат същест-
вени промени в театъра като социално-символна практика, кога-
то бъдат отменени. Театърът е бавно изкуство, предимно устно и 
телесно предаваща се култура, и натрупваните в продължение на 
десетилетия навици в правилата на правене и ходене на театър не 
се забравят бързо дори в много тежки, кризисни ситуации, каквато 
е например ситуацията след 1944. Изключение са ситуации на дъл-
боки обществени разриви като революциите например. Но панде-
мията на КОВИД-19, която преживяваме, трудно може да се опре-
дели като подобна ситуация. 
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Резюме: За да можем изобщо да мислим и да говорим за осъ-
ществима комуникация чрез танц, първо е необходимо да 
обърнем внимание на изразните средства, с които борави 
танцовото изкуство, чието умело изразяване и съчетаване 
интригува вродената ни наклонност да търсим материално 
обяснение на смислите, които намираме във видяното през 
жестовете и съпреживяното в танца.
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Abstract: In order to be able to think and talk about feasible com-
munication through dance at all, first we must pay attention to the 
means of expression used by the art of dance, whose skillful ex-
pression and combination intrigues our innate tendency to seek 
a material explanation of the meanings we find in what we see 
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За да можем изобщо да мислим и да говорим за осъществима 
комуникация чрез танц, първо е необходимо да обърнем внимание 
на изразните средства, с които борави танцовото изкуство, чието 
умело изразяване и съчетаване интригува вродената ни наклон-
ност да търсим материално обяснение на смислите, които намира-
ме във видяното през жестовете и съпреживяното в танца. И нека 
веднага поясня какъв вид движение в танца става предмет на ана-
лиз тук. За да се осигури възможно най-голяма устойчивост на ос-
новното понятие ще се спра на анализите за общуване на танцьор-
ите в танца, танцьор и зрител чрез значението и силата на жеста 
като форма на това общуване, но не през описание на процеса, 
организиращ връзката хореографска мисъл – жест, а през условно-
стите, в които жестовото послание съществува през танца.

Като една от най-древните разновидности на художествената 
форма и творчество танцът възниква със зараждането на самата 
култура. Той е първата форма на съзнателно междучовешко общу-
ване. Погледнато в исторически план, общуването между човеш-
ките индивиди първоначално се е осъществявало не с помощта на 
словото, а чрез съвкупност от физически движения. Едва по-къс-
но се появяват и развиват езиците, а хората започват да общуват 
помежду си чрез думи. В процес на усъвършенстване на хомо са-
пиенс, тези двигателни умения постигат развитие и се формират в 
различни по значение танци. Първоначално танцът търси духов-
ната връзка с невидимото, с природните стихии, с божествата. По-
следствие танцът в човешкия бит е с по-конкретно, по-земно при-
съствие – освен танци свързани с различни религиозни вярвания, 
се появява и нуждата от такива с развлекателен характер. Вече се 
обръща повече внимание на различния ритъм и форма. Танцът по-
лучава множество под функции на общуване.

Например: танц като неписано изискване за междуполовото 
харесване, танцът като покана за физическа близост, танцът като 
спорт – възможност да се формира пластичност в тялото и други. 
Естетическата необходимост на човечеството за духовна наслада 
разграничава значението на танца от формата на общуване и го 
разделя в две категории: 
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− битов танц – необходим за естествените нужди и възмож-
ности на индивида

− танцът в изкуството – като посланик и носител на духовна 
култура и красота. 

Поддържа се тезата, че танцът е форма на емоционално из-
разяване на човека. Това до голяма степен е така. Но танцът въз-
действа не само през преживяването и физическото изразяване на 
музикалните форми, с които се свързва. Чрез жестовите послания 
танцът попада и в обсега на психологическите явления. Разбира 
се не трябва да се пренебрегват неговите естетически същност и 
идея – онова съдържание и онази действителност, които го харак-
теризират като изкуство.

„Основен елемент на изразителността в танца се явява жес-
тът. За дефиницията на понятието ще се обърна към професор 
Вадим Прозерский, който описва жеста като „средство на дозна-
кова и свръхзнакова комуникация“; той не е просто телесен знак. 
В различните системи в хореографията (като гореспоменатата 
техника на Лабан) съществува определен жест за всяко отделно 
емоционално състояние, чрез който може точно да се схване и да се 
изтълкува смисълът, вложен в него.“ [Андреева 2020, с. 93]

Жестът като самостоятелен би съществувал в езика на тялото 
и в танца, но ще бъде като част от формата без да има силата на 
послание. Той е много силен знак – символ, а комуникативната му 
мощ е необикновена. Той трябва да бъде достъпен за съзнанието, 
без да бъде натрапен етикет, ограничаващ съдържанието и идеята, 
която изразява. Както в езика на тялото жеста се свързва с други 
жестове в т.нар. „жестови сноп”, за да бъде натоварен с по-конкре-
тен смисъл.

Професор Нелсън Гудман цитира Бърдуйстъл в своето из-
следване върху езиците на изкуството и коментира, че разликата 
между изразяването и буквалното илюстриране на жеста е въпрос 
на навик, а навиците се различават и зависят от развитието на ци-
вилизациите и тяхната отделна културни естетика, географска ши-
рина, социално израстване. В танца, от хореографска гледна точка, 
зад всеки жест, след всяко отделно движение, което търпи своето 
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развитие, стоят и нови движения и жестове и всички те са свърза-
ни в логика, която довежда до даденото послание или внушение. В 
сферата на танца интерпретацията и значението на движението и 
жеста въздействат на условно ниво – оставени до голяма степен на 
интерпретацията на танцьора и свободното въображение на зри-
теля.

„По същия начин както когато човек се научи да говори, той 
говори. Магията на изразителността в тези движения се крие в 
способността на отделните танцови движения да придобиват оп-
ределен характер, когато се свържат в цялостна танцова форма 
според особеностите на съдържанието.” [Андреева 2020, с. 93]

Значението на думите е конкретно, но в случая, за да бъдат 
разбрани един от друг, в танцувален диалог, разменените жестове 
между партньорите следва да бъдат създадени и интерпретирани 
с прецизна точност. Този процес би могъл да се разглежда подроб-
но в няколко аспекта, които да разкрият вътрешните процеси на 
създаване на танцова изследване на философско ниво и довежда-
нето му до външен израз през формата или чрез подбрани похвати 
характерни за танцовата техника или решения на хореографа като 
основен автор на идеи. 

Танцът е също така сложен процес, свързан с опознаване на 
тялото на танцуващия – индивидуалните му физически дадености 
и силата на внушение на двигателната изразителност. От една стра-
на е необходимо самият танцьор да работи върху себеопознаване-
то си като творец и трансформатор на емоции в жестови изрази. 
От друга страна, танцьорът развива потенциала си на преносител 
на информация до зрителя чрез връзката си с хореографа.

Танцовите движения са и връзката между личността, която ги 
излъчва и партньора, чиято задача е да приеме и разчете послания-
та им. Двете страни имат сложната задача да осъществят невербал-
на комуникация. В танца тялото живее, диша, лее се и се променя, 
развива се, расте, разказва – различни истории и изразен днес или 
утре има различна емоционална мощ.
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Различните танцови техники предлагат огромно разнообра-
зие от изразни похвати. Комбинацията от пространствено разпре-
деление на танцовите движения в нива и посоки, темпо-ритъмът 
на изпълнение, ширината в преходите между отделните пози, 
продължителността на паузите и разпределението им в танцово-
то действие са основни фактори в изграждането на всяка танцова 
техника. Разпределението на доминиращи и подкрепящи елементи 
са характерните фактори, които определят различията в законите 
при интерпретиране на всеки танцов стил с установени правила, 
с определено име. Съвременният танц предоставя възможност на 
хореографите да подбират и определят индивидуално своите за-
кони при сформиране на собствен танцов изказ. Това се наложи в 
танцовото пространство поради наличието на възможност и сво-
бода на експеримента. Хореографският почерк изцяло е продик-
туван от фантазията и интересите на твореца, а това е прекрасна 
възможност изследването на човешки физически движения да не 
се ограничава в определена техника, а да се търсят нови и още по 
разнообразни жестове и прийоми за изграждане на по-богат израз 
и да се изпращат послания до зрителя по-голяма точност.
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ДИНАМИЧЕН АНАЛИЗ НА ДВИЖЕНИЕТО 
И ЖЕСТА В НАЧАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ НА 

АКТЬОРА – РАЗГРАНИЧАВАНЕ, ВИДОВЕ 
ЖЕСТОВЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ 

АСЯ ИВАНОВА1

DYNAMIC ANALYSIS OF MOVEMENT AND GESTURE  
IN THE INITIAL ACTOR‘S TRAINING – DISTINCTION, 

TYPES OF GESTURES, CHARACTERISTICS

ASSIA IVANOVA2

Резюме: Една от основните цели на настоящия текст е да из-
следва и представи важни практически аспекти от обучение-
то по актьорско майсторство. Гледната точка, която предла-
гам, е от позицията на актьор със солиден тренинг и театра-
лен педагог в областта на физическия театър. В теоретичната 
и практическата си насоченост текста изследва и описва ня-
кои важни характеристики на движението и жеста – едни от 
основните изразни средства на актьора. В доклада се предста-
вя и анализира практическа разработка в областта на физи-
ческия тренинг на начинаещия актьор. Теоретичната рамка, 
която предлагам за практическото изследване се базира на 
съвременни концепции за театралния жест. Основни акцен-
ти и обект на практическото изследване са: разграничаване 
и предефиниране на понятията движение и жест, развитие 
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тет (e-mail: 6060assia@gmail.com)

2 Assoc. Prof. Assia Ivanova, Ph.D., Theatre department, New Bulgarian 
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на динамичните характеристики на движението и начини за 
достигане/продуциране на жест, взаимовръзки между харак-
теристиките на жестовия код и конкретни чувства. С помо-
щта на този анализ се извеждат важни принципи в разработ-
ването на тренингови упражнения за началното обучение по 
актьорско майсторство, които са адекватни на съвременната 
театрална среда.
Ключови думи: театър, обучение, движение, жест, емоция. 

Abstract: One of the main objectives of this text is to explore and 
pre sent important practical aspects of acting training. The point 
of view I offer is from the position of an actor with solid train-
ing and experience as a pedagogue in the field of physical theater. 
In its theoretical and practical orientation, the text explores and 
describes some important characteristics of movement and ges-
ture – one of the main means of expression of the actor. The report 
presents and analyzes a practical development in the field of initial 
physical training of the actor. The theoretical framework I propose 
for practical research, is based on contemporary concepts of theat-
rical gesture. The main accents and object of the practical research 
are: distinguishing and redefining the concepts of movement and 
gesture; development of the dynamic characteristics of the move-
ment and ways to reach/produce gesture; interrelations between 
the characteristics of the gesture code and specific emotions. With 
the help of this analysis, important principles are derived in the 
development of training exercises for the initial training in acting, 
which are adequate to the modern theatrical environment.
Keywords: theatre, training, movement, gesture, emotion.

В съвременния театър тялото се превръща в център на внима-
ние не в качеството си на носител на определено значение, а като 
физическо присъствие и жестикулация. Ако театърът произвеж-
да знаци, които носят определен смисъл, то тялото на актьора е 
най-значимият и най-натовареният със смисъл театрален знак. 

В постдраматичния театър се откриват все повече елементи, 
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характерни за танцовия театър, насочващи вниманието към телес-
ността и нейните двигателни импулси, телесни жестове и изрази. 

Чрез телесното присъствие и танца вече се артикулира не 
конкретно значение, а енергия, то репрезентира не илюстрации, а 
действия, като телесното действие се свежда до жеста. Тялото пре-
връща самото себе си в съобщение, за разлика от ролята, която то 
играе в драматичния театър, където то е само средство за съобща-
ване. [Иванова, 2012 с.13, 14] В контекста на изложеното е от голямо 
значение актьорът добре да познава собствената си психофизика 
и възможностите за изразяване с тялото. Този тренингов процес 
трябва да започне от първия ден на обучението му и да го съпът-
ства през целия му професионален път под една или друга форма: 
„…актьора винаги създава образа според неговия опит-физически 
и емоционален, и това е кутия, която трябва да бъде отворена и 
нежно стимулирана.“ [Блум, 2003]

Терминът „движение“ в театралното изкуство и много общ 
и неутрален. Интересът към движението като основа за анализ на 
актьорската игра датира от началото на миналия век. Тук ще из-
ползвам класификацията на Рудолф Лабан, според който движени-
ята най-общо могат да се разделят на ходене, движения на ръцете и 
израз на лицето. Телесните движения зависят от: 

− коя част от тялото се движи
− в коя от посоките в пространството се пласира движението
− каква е скоростта на движението
− какво количество мускулна енергия се използва
За дефиниране на понятието „жест“ ще се позова на Патрис 

Павис и задълбочения анализ на театралните термини в научния 
труд „Речник на театъра“.

Жест – (от латински – gestus – положение, движение на тялото)
„Движение на тялото, най-често волево и контролирано от 

актьора, извършвано, за да се предаде значение, което малко или 
много зависи от изричания текст или е съвсем самостоятелно“. 
[Павис, 2002, с. 108]

Съществуват различни концепции за театралния жест, кои-
то влияят върху актьорската игра и театралната форма. Класици-
стичната концепция определя жеста като „изразно средство, чрез 
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което тялото показва и предава на другите вътрешно и предхож-
дащо психично съдържание (емоция, реакция, значение).“ [Павис, 
2002, с. 109] Съвременните театрални течения опитват да дефини-
рат жеста не само в качеството му на изразно средство за съобща-
ване на определен смисъл, а като производство. Жестикулацията 
на актьора сама по себе си произвежда знаци, а не просто съобща-
ва. Около тези две концепции се оформят и основните методоло-
гии за възпитаване (тренинг) на актьора – „от вътре на вън“ и „от 
вън на вътре“. Тъй като типологията на жестовете е трудна и не е 
достатъчно прецизна, ще цитирам разграничението, което е прие-
то и описано от Патрис Павис в „Речник на театъра“.

− Вродени жестове, свързани с определено положение или 
движение на тялото

− Художествени жестове, отработени за създаване на про-
изведение на изкуството (танц, пантомима, източната теа-
трална традиция)

− Условни жестове, изразяващи послание, което се разбира и 
от адресанта и от адресата [Павис, 2002, с. 110]

Павис предлага и друго делене – имитиращ и оригинален 
(първичен) жест.

В педагогическата ми практика още от първите срещи със 
студентите се сблъскваме с въпроси като: Каква е разликата между 
жеста и движението? Как едно движение може да се трансформира 
в жест и обратното?

Тук бих искала да представя и анализирам практическо уп-
ражнение, което работя със студентите по актьорско майсторство 
в първата година на обучение. Поставяйки си различни задачи в 
тренинга, се опитваме да направим разграничение между движе-
ние и жест, различните видове жестове в театралното изкуство, те-
лесен анализ на жеста, да „открием“ основните характеристики на 
„жестовия код:

− напрежение на жеста/отпускане;
− физическа и времева концентрация на няколко жеста (вж. 

идеограмите на Мейерхолд);
− възприемане на крайната цел и на ориентацията на жесто-

вата поредица;
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− художествено стилизиране, хиперболизиране,
− изчистване, отдалечаване на жеста;
− установяване на връзка между жеста и речта (придружа-

ващ, допълващ, заместващ жест).“ [Павис, 2002, с. 110]

Условия на практическото упражнение:
Всички се подреждат (в изправено положение) в кръг. После-

дователно всеки участник трябва да направи крачка напред в кръга 
и да изрази чрез движение и звук (уточнява се, че звука трябва да е 
произведен с глас и да не е дума) – „Как се чувствам днес?“. В тази 
начална фаза не се поставят никакви ограничения за използваните 
движения, за да може още на този загряващ етап от упражнението 
да се разграничат:

− „простото“ движение на тялото от жеста;
− имитативни жестове;
− жестове свързани с конкретно чувство.
За целите на специфичния тренинг в обучение по актьорско 

майсторство в НБУ и на конкретното упражнение заедно със сту-
дентите сме достигнали до следните дефиниции за движение и 
жест:

Движение – движение на тялото или на част от него (просто 
движение – движение от една става), което има определена ампли-
туда, темпо, ритъм, мускулно усилие и пространствена ориента-
ция, но не е свързано с изразяването на конкретно значение, чув-
ство, действие.

Жестът е носител на всички динамични характеристики на 
движението, но при него винаги има целенасоченост и предаване 
на конкретно значение.

Променяйки някоя от динамичните характеристики на дви-
жението то може да се трансформира до различни по значение 
жес тове.

Практически пример: използваме просто движение от ла-
кътните стави и движим ръцете от лактите в посока „нагоре – на-
долу“ без да акцентираме нито една от двете посоки и в равноме-
рен темпоритъм (надолу и нагоре са еднакво бързи или бавни). 
Свързваме дишането си с движението и когато ръцете отиват на-
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горе вдишваме а в посоката надолу издишваме. Повтаряйки дви-
жението виждаме, че за сега то не е носител на никакво конкретно 
значение – това е споменатото вече изразно или абстрактно ниво 
на движението и звука. Ако обаче си поставим за цел да акценти-
раме посоката нагоре и променим темпоритъма – например бързо 
и рязко вдигане на ръцете нагоре съпроводено с вдишване, много 
кратко задържане и бавно спускане на ръцете надолу + издишва-
не – ще видим, че тялото ни подсказва да свържем това поведение 
с конкретно чувство или чувства. При посоката нагоре и рязкото 
вдишване се „активират“ чувства от гамата на страх, изненада, уп-
лах, а при спускането на ръцете надолу се достига до жестове на 
успокоение.

Така променяйки динамичните параметри на движението и 
звука (дишане или прости звуци произведени с гласа) имаме въз-
можността да изследваме собствената си психофизика, емоционал-
на възбудимост и граници да се изразяваме с тялото си. Този вид 
изследване е в сферата на методологията „от вън на вътре“ – чрез 
движението, наложено на тялото „от вън“ да провокираме проду-
цирането на емоции, реакции, образи.

Много често в първоначалния етап на тренинг начинаещи-
ят актьор използва имитативни/илюстративни жестове. Това са 
жестове, които показват или имитират определено физическо 
действие като: „ловя риба“, „пуша цигара“, „пия кафе“, вдигам нещо 
тежко и др. или изобразяват някакво състояние например – тър-
кайки си очите показвам, че ми се спи; показвам колко ме боли ко-
ляното или друга част на тялото; показвам, че съм гладен или, че 
нещо е много вкусно и т.н. След като сме дефинирали тези жестове, 
постепенно ги изключваме от упражненията, защото те не обслуж-
ват процеса на изследване на психофизиката на актьора.

Ще се върна към нашето упражнение със студентите.
След като сме загрели с „как се чувствам днес“ развиваме 

упражнението като задаваме нови условия свързани със шестте 
основни емоции (според теорията на Пол Екман) – „Много съм 
Щастлив“; „Много съм Уплашен!“, „Много съм ядосан!“, „Много 
съм тьжен (страдам силно)“, Много съм изненадан“ и др. Поставя 
се задача да наблюдаваме жестовете на всички и след приключва-
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нето на един цял кръг с едно чувство се прави анализ – какви са 
общите характеристики на жеста и звука свързани с конкретното 
чувство? 

Вследствие на подобни анализи сме достигнали до следни-
те общи характеристики (първи опит за подобно описване, извън 
практическите упражнения със студентите, подлежащ на допъл-
ване и прецизиране):

Щастие – движенията на тялото са повече в горната част и ак-
тивната посока е нагоре – ръцете, гръдния кош се отваря (цялото 
тяло се отваря), вдишването е активно, изразът на лицето е свър-
зан с удоволствие, мускулите не са напрегнати.

Страх, Уплаха – движението е с посоки нагоре и назад, чес-
то има вдигане на ръцете (като да се предпазя) крачка назад, за-
въртане на тялото в посока назад, рязко вдишване и задържане на 
въздуха, изразът на лицето – неудоволствие. Тялото е напрегнато с 
активно мускулно усилие (може да има спазъм).

Изненада – като характеристики (активна посока и др.) мно-
го прилича на „страх“ или „щастие“ в зависимост от това дали е 
приятна или неприятна изненада. Основното е, че вдишването е 
активно и рязко. 

Гняв, Яд – активна посока надолу, движения с ръцете надолу, 
с краката (като тропане с единия или двата крака), напрегнато тяло 
с активно мускулно усилие, издишването е активно, придружено с 
ръмжащ, продължителен звук. Цялото тяло по скоро се затваря в 
посока надолу.

Тъга, страдание – активна посока надолу, свиване на цялото 
тяло, движения с ръцете за свиване, обгръщане на тялото, актив-
но е издишването, което е по скоро продължително, съпроводено 
с тих, скимтящ звук. При свиването на тялото има тенденция за 
скриване на лицето. Темпото е по-скоро бавно.

Постепенно упражнението се усложнява като се добавят до-
пълнителни обстоятелства като например „Много съм щастлив, 
защото… напр: спечелих 1 000 000 от тотото; успях да препиша 
на изпита; съм влюбен и т.н.“. Наблюдаваме и отново анализираме 
какво и как се променя в характеристиките на движението и зву-
ка. На по късен етап от обучението същото упражнение може да се 
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зададе вече не с цел анализ, а за развиване и натрупване на практи-
чески умения свързани с бързото/спонтанно продуциране на жест 
и звук.

Бихме могли да потърсим връзки с „третият начин за репети-
ране“ от методологията на Михаил Чехов – действие с определен 
нюанс, въпреки че работата с психологическия жест е свързана по-
вече с процеса на репетиране и ролята, отколкото с обучението на 
актьора. Анализът на движението в началният тренинг на актьо-
ра подпомага освобождаването на психо-физическия потенциал 
на студента, насочва вниманието към телесния израз, съзнанието, 
чувствата и взаимодействието между тях. 

„Действието с определени багри ще открива за вас съкрови-
щата на вашето подсъзнание и вие бързо ще забележите, че полу-
чавате повече, отколкото сте очаквали. Чувствата са по-бога-
ти и по-съдържателни, отколкото баграта, с чиято помощ сте 
ги пробудили. Все по-лесно ще ви бъде да пробуждате чувствата 
си и може би скоро ще настъпи моментът, когато само намекът 
за някаква багра ще е достатъчен, за да ги възпламени.“ [Чехов, 
2016, с. 39]

В първата година обучението на актьора в програма Театър е 
насочено към развитие на индивидуален тренинг, който спомага 
процеса на себепознание за актьора. Обучението цели както нат-
рупване на практически умения, така и въвеждане на базова тер-
минология от областта на театралното изкуство. Разработването и 
развитието на упражнения, които да въведат обучаемия и в двете 
територии – на теорията и практиката, е от особено важно значе-
ние в съвременната театрална педагогика. 

Като приносни моменти бих могла да посоча:
− анализ и обобщаване на практически опит с цел неговото 

прилагане и развитие в сферата на театралната педагогика;
− разработване на подходи в практическото обучението по 

актьорско майсторство адекватни на съвременните тенден-
ции;

− развитие и надграждане на специфичния за обучението по 
театър в НБУ физически тренинг (с автори доц.д-р В.  Ви-
хърова и арх. Зарко Узунов).

ДИНАМИЧЕН АНАЛИЗ НА ДВИЖЕНИЕТО И ЖЕСТА ...
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Работата на актьора и преподавателя по актьорско майстор-
ство е отворена за развитие във времето, поради което постижени-
ята и приносите в определен момент се явяват основа и предпос-
тавка за нови търсения, проекти и постижения. 
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ПЛАНЪТ КАТО НАЧИН НА ИЗКАЗ
АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ1

THE PLAN AS A WAY OF EXPRESSION

ALEKSANDAR TOMOV2

Резюме: Изпълнителят ще „разговаря“ с бъдещия зрител, по-
казвайки му своя филм, състоящ се от редица кадри, монти-
рани в определена логическа последователност и показвайки 
му някакво действие. Писането е немислимо без изучаване на 
азбуката, граматиката и синтаксиса на езика. Изобразителна-
та „реч“ на екрана също има своята азбука, граматика и син-
таксис. Необходимостта от познание на изпълнителя пред 
камера за различните планове и композиционното построе-
ние на кадрите ще му позволят да предаде ясно и разбираемо 

1 Александър Томов e докторант на самостоятелна подготовка в НБУ, с на-
учен ръководител проф. д. н. Петя Александрова (e-mail: atomov@nbu.bg)

2 Aleksandar Tomov is a Ph.D. student at New Bulgarian University with 
Research Supervisor Prof. Petya Alexandrova, D.Sc. (e-mail: atomov@nbu.bg)
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своите преживявания. Създавайки в различните планове съ-
ответното настроение, атмосфера и обкръжаващата го среда, 
изпълнителят ще събуди желаните мисли у зрителя.
Ключови думи: различни планове, общ план, среден план, 
близък план, крупен план.

Abstract: When we look at a painting, say, a Rembrandt portrait, 
we do not wonder what is to the left or right of the sitter; we do 
not wonder what she is looking at; we presume that everything we 
need to know has been put into the picture – into the frame – by 
the artist. Performing language of the screen has the same crite-
ria – we presume that everything we need to know is there, and 
that those things, which are not on the screen are unimportant or 
irrelevant. This means that if a performer in the film does wonder-
ful things that are not seen, then it is if he had not done them!
Keywords: Different frames, Long shot, Mid-shot, Tight shot, 
close-up.

Разглеждам моята тема от българската ситуация, българската 
действителност. Пиша за един от елементите, които изпълнителят 
е необходимо да познава когато ще се снима в киното. В тази връз-
ка ще цитирам Никола Корабов: „Бях 20 години в НАТФИЗ и кол-
кото пъти употребявах думата киноактьорство, толкова пъти 
срещах ироничните усмивки на театралите, като че ли с червен 
плащ излизах пред бикове – да ги дразня...”3 

Защо изпълнител, а не актьор
Наричам изпълнител този човек, който се снима в киното. 

Той просто е изпълнител, а не актьор. Той не познава изисквания-
та и спецификите на киното. В България всички мислят, че като 
завършиш НАТФИЗ или другите университети ставаш за всичко, 
т.е. пенкилер. Не, не ставаш. Нека си представим, че ние сме добри 

3 https://www.afish.bg/kino/item/1976-balgarskoto-kino-se-smali-ostana-i-bez-
nikola-korabov.html, автор Виолета Цветкова, AFISH.BG
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атлети, да си представим, че сме добри драматични актьори, но ако 
му дам на този драматичен актьор кукла – може ли да я води?! Ще 
кажете, че талантливият може навсякъде? Добре, то и атлетът е та-
лантлив, 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 
специалности има за един зъб? Всяко едно изкуство си има свои-
те условности и за да работиш, да твориш в едно изкуство трябва 
да познаваш условностите на това изкуство. Иначе ти си театрален 
актьор, който се снима в киното. Защото, както аз съм изучавал че-
тири години законите и спецификите на театъра, така трябва поне 
четири години да съм изучавал законите и спецификите на кино-
то. Мога ли да се нарека актьор в киното, след като не съм изучавал 
спецификите и изискванията на киното. Не го наричам актьор в 
киното, защото в България не се изучава достатъчно дълбоко и из-
черпателно киното, т.е. киноактьорство. Киното го изучават кино-
режисьори, оператори, монтажисти и всички останали специално-
сти. Никой не изучава условностите и изискванията на киното от 
гледна точка на изпълнителя пред камера. Затова моята цел е кино-
то да се изучава като отделно образование, отделна професия – ки-
ноактьорство. Защото обучението в театър не означава, че ставаш 
за кино. Както не ставаш за цирк, пантомима и другите зрелищни 
изкуства.

Изпълнителят ще „разговаря“ с бъдещия зрител, показвайки 
му своя филм, състоящ се от редица кадри, монтирани в определе-
на логическа последователност и показвайки му някакво действие. 
Писането е немислимо без изучаване на азбуката, граматиката и 
синтаксиса на езика. Изобразителната „реч“ на екрана също има 
своята азбука, граматика и синтаксис. Необходимостта от позна-
ние на изпълнителя пред камера за различните планове и ком-
позиционното построение на кадрите ще му позволят да предаде 
ясно и разбираемо своите преживявания. Създавайки в различни-
те планове съответното настроение, атмосфера и обкръжаващата 
го среда, изпълнителят ще събуди желаните мисли у зрителя.

Първо, като въведение ще дам определения за кадър и план 
от техническа гледна точка. След това от творческа гледна точка на 
изпълнителя. Защо е необходимо да познава различните планове, 
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в които се снима? Какви са компонентите, изискванията, които да 
владее, отивайки на снимачната площадка? Да знае как да присъст-
ва, какво да прави, как да работи.

„Кадърът има няколко значения. Първо, това е парчето лента, 
което е заснето (независимо дали е негавит, позитив или видео) от 
пускането до спирането на камерата. Второ, това е парчето лента, 
което влиза във филма, без камерата да е спирала да работи. Трето, 
това е една картинка в целулоидна лента, която се равнява на 1/24 
от секундата. В целулоидната лента в една секунда минават 24 ка-
дъра (картинка, квадрата). При видеото те са 25 в секунда, а за аме-
риканския стандарт те са 30“. [ФИНГОВА, 2008, с.18.]

„Кадърът, като техническо определение предполага времетра-
ене максимум тридесет секунди (естествено има и изключения). 
Камерата работи непрекъснато от самото начало до самия край на 
кадъра. Кадърът е най-простата единица на филма. Той е жива са-
мостоятелна единица, изискваща включването си в по-сложен ор-
ганизъм и съдейства за развитието на разказа“. [Хаджиминев, 2011, 
с. 116.]

„Кадърът фиксира предмета на вниманието на художника. В 
кадъра важното е не да се покаже как художникът вижда света, а 
какво вижда“. [БОРЕВ, 1978, с. 363.]

„Кадърът е полето, обхванато от кинокамерата. В понятие-
то кадър се включва не само пространствена стойност – ширина 
и дълбочина на полето, но и стойност по време, получена от про-
дължителността на заснемането, а в завършен вид – от дължината 
на кадъра в метри (или броя на отделните квадратчета), вмъкнат 
в окончателния монтаж. Едновременното съществуване на двете 
стойности (пространство и време) в кадъра му дава възможност за 
разлика от фотографията да бъде не само фиксиран и статичен, но 
и подвижен, динамичен. Той е подвижен поради изместването на 
камерата по време на снимане и динамичен – поради движение-
то на сниманите предмети и хора. Пространствената стойност на 
кадъра е перспективната стойност – гледна точка по отношение на 
снимания обект, заедно с композиционните и светлинните стой-
ности дават кинематографичното изображение. Кадърът зависи 
от положението и разстоянието на кинокамерата по отношение на 
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предмета, който се снима, и от използвания обектив. При създава-
нето на кадъра много важен е и ъгълът на кинокамерата по отно-
шение на обстановката“. [Павлов, 1971, с.218-219.]

„Кадърът е едно от изразните средства на филма. Той придо-
бива стойност и значение в контекста на филма, както думата в из-
речението и като нея се подчинява на граматически и синтактич-
ни правила. Да се уточни кадърът означава да се установи какво 
е важ но да види зрителят в даден момент и как да го види. (Това 
е позицията на режисьор и оператор – б. м.). Кадърът трябва да 
отговаря на изискването за максимална яснота и изразителност. 
Поради тази причина най-добрият кадър е винаги най-простият и 
най-непосредственият“. [Павлов, 1971, с. 219.] 

„Планът определя мащаба на изображението. Мерило за този 
мащаб е човекът. По неговото присъствие се определя големината 
на плана“. [Фингова, 2008. с.18.]

„В практиката са известни следните планове:“
„Далечен общ план – в кадъра влиза доста голямо простран-

ство (пейзаж). Целта е зрителят да добие обща представа, където 
ще се развие или се развива събитието. В този план изпълнителят 
почти няма творчески задачи“. [Хаджиминев, 2011. с. 108.]

„Общ план – тук обхватът се свежда до група изпълнители. 
При него се търси атмосфера, настроение. При този план задачите 
и изпълнителя са сведени до минимум, липсва диалог (с неголеми 
изключения, но те не са принцип)“. [Хаджиминев, 2011. с. 108.]

„Полуобщ план – разновидност на общия план. Действията 
на изпълнителите са по-конкретни“. [Хаджиминев, 2011. с. 108.]

„Среден план – при него имаме вече ясни детайли. Движени-
ята вече стават точни, взаимоотношенията между героите – също. 
Изпълнителят е в цял ръст, жестовете и поведението са по-песте-
ливи (за избягване на театралниченето)“. [Хаджиминев, 2011. с. 108.]

„Американски план – има две версии за неговото възникава-
не. Изпълнителят се заснема до коленете (или малко над тях), с цел 
да не се виждат поставените релси, по които се движи камерата. 
Другата версия е, че при каубойските филми коланът с пистолети-
те е бил важен атрибут и фактор при изграждането на психология-
та на „образа“. При този план броя на изпълнителите е ограничен. 
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Обикновено се изплозва при снимане на кадри с диалози в движе-
ние. Изпълнителят е доста близо до камерата и пестеливостта на 
мимиката и жестовете е не само необходима, но и задължителна“. 
[Хаджиминев, 2011. с. 108.]

„Близък план – нещо средно между американския и крупен 
план. При него действието на изпълнителя е още по-конкретно, 
жестикулацията и артикулацията се свеждат до минимум. Близки-
ят план е основна единица във филма. Колкото е по-силен мотивът 
за използване на близкия план, толкова по-силен е и самият бли-
зък план, толкова по-ефектно разказва историята. Близкият план 
е нещо специфично, уникално за киното. Само киното позволява 
порция или част от някакво действие, лице, малък предмет, детайл 
от предмет да бъдат избрани от цялата сцена и да бъдат показани 
на екрана в близък план“. [Хаджиминев, 2011. с. 109.]

„Близкият план – песечка може да се използва да подскаже 
на зрителя как да реагира. Такъв план – реакция на изпълнителя, 
който изпитва страх, напрежение, съжаление или каквото и да 
било друго, ще стимулира подобно чувство в зрителя“. [Хаджими-
нев, 2011. с. 112.]

Дотук с техническото въведение, а сега към изпълнителя
Спецификата на поведението в пространството на кадъра се 

определя от плана. Общият план е информативен. В него изпъл-
нителят е необходимо да си помогне за близките планове, т.е. да не 
прави повече неща, отколкото ще прави в близките планове. Тази 
специфична работа в различните планове е жизненоважна да се 
знае от него. Защо планът е творчески важен за изпълнителя? За-
щото човек, гледайки в живота, възприема много повече елементи 
от заобикалящата го действителност като диапазон, диаметър, бит 
и всичко останало. Камерата ограничава тези възприятия, които 
са в живота и насочва към това, което иска да ти каже и то, като 
провокация, а не като резултат. Това ограничаване чрез различни-
те планове е една от спецификите на киното. Когато творецът пред 
камера бъде сниман, той ограничава поведението си спрямо плана.

Ние в живота, естествено, възприемаме голям обем инфор-
мация, но камерата, снимайки изпълнителя, поднася неговото 
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възприятие в ограничен вид. Наложителна е концентрация върху 
обекта. Необходимо е да се знае, че камерата и техниката налагат 
информативност. Изпълнителят не може да си позволи лукса, как-
то е в живота, да прави движения, които ще разсеят зрителя. Да 
владееш камерата е елемент от обучението. Ще бъдеш по-силен в 
действието, колкото си по-концентриран. Внушението на действи-
ето е заради ограниченията на плана.

Пространството в общ план е едно, но пространството в сре-
ден и крупен план е съвсем друго. Например в общ план изпъл-
нителят е сниман в морето, но в това пространство той присъства 
само тялом, не и емоционално. Той ще присъства емоционално, 
когато бъде сниман в среден, близък или крупен план. В крупните 
планове той ще бъде в много ограничено пространство. Тази огра-
ниченост в пространството създава технологията на поведение, 
т.е. обучението на изпълнителя пред камера в затвореното прос-
транство, в ограниченото пространство. Когато той бъде сниман 
в крупен план, тогава на екрана в залата ще бъде с огромен мащаб 
на изображението и внушението; той ще бъде съвсем ограничен 
в пространството. В това ограничение може да извади от себе си 
само креативност, концентрация, интелект, мисъл и неговите лич-
ни индивидуални емоции. В нито едно друго изкуство няма тази 
възможност изпълнителя пред камера да се налага с такава мащаб-
ност, както е в крупния план на кино екрана. 

Техническите възможности на киното изискват не присъст-
вие, а мисловно-емоционален процес, защото очите са прозорец, 
врата към мисълта. Гледайки очите, ние се опитваме да влезем в 
мисълта, а не гледайки устата. 

Защо са необходими различните планове?
Решил съм да заснема закуската на приятели, разположени на 

маса в едно помещение. Първият от тях намазва масло на филията 
хляб. Вторият чете вестник за полета на спътник в космоса и бър-
зо изяжда сандвича, пие чай, поглежда към часовника на стената, 
припряно скача от стола, сбогува се с приятеля и излиза от стая-
та. Дължината на тази сцена може да се определи около 30 – 40 се-
кунди. Да погледнем как протича това действие от Общ план. Има 
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голяма вероятност в редица моменти да отделя детайлите, да по-
кажа тези моменти заснети в Крупен план. Защото гледайки това 
действие отдалече, няма да видя всичко така отчетливо и ясно. В 
някои моменти ще искам да отделя детайлите по-крупно. По такъв 
начин, че излишното да не пречи на важното. Да предположа, че 
имам възможност да снимам тази сцена с няколко камери. Започ-
вайки снимките, ще поставя камерите на различни гледни точки. 
Така ще имам възможност да покажа детайлите по-крупно. Раз-
личните камери ще снимат в различни планове. Първата камера 
ще е в общ план, втората в среден, третата ще снима вестника от-
близо, за да се прочете какво пише на него. Друга камера ще има за 
крупния план на часовника на стената.

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. 
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СЛОВЕСНО-МУЗИКАЛНИ ХОРОВИ АКЦИИ 
В ТЕАТРАЛНАТА ПОСТАНОВКА. 

МЕТОДИЧЕСКИ И МУЗИКАЛНО-
ПОСТАНОВЪЧНИ АСПЕКТИ

АСЕН АВРАМОВ1

VERBAL AND MUSICAL CHORAL ACTIONS  
IN THEATRICAL PRODUCTIONS. 

METHODOLOGICAL AND MUSIC STAGING ASPECTS

ASSEN AVRAMOV2

Резюме: Текстът е базиран на работата върху две реализира-
ни вече театрални събития. „Медея“ от Еврипид (постановка 
Десислава Шпатова, Пловдив, 2020) и „Едип Тиран – хорове“ 
актьорско ателие „Звук, текст, мелос“ върху фрагменти от 
трагедията на Софокъл (НБУ, Червената къща, София, 2017). 
В текста авторът представя нови подходи към интерпрети-
рането на традиционните в античния гръцки театър хорове. 
Разглежда не само собствените си композиционни техники 
за създаването на хорови епизоди, но и различни аспекти 
от подготвителния репетиционен процес. Описва някои от 
трудностите, с които театралните актьори и студенти по ак-
тьорско майсторство се сблъскват при срещата си с подобни 

1 Асен Аврамов е композитор, редовен докторант във Факултет сценични 
изкуства, НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, научен ръководител проф. Диля-
на Мичева (e-mail: asenavram@abv.bg)

2 Assen Avramov is a composer, Ph.D. student at National Academy of Theatrical 
and Film Art „Krastyo Sarafov“, Sofia, Research Supervisor Prof. Dilyana Mi-
che va (e-mail: asenavram@abv.bg)
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хорови практики. Споделя свои подготвителни и музикал-
но-постановъчни методики за постигането на театрално-му-
зикално единство и цялост при хоровите епизоди в разглеж-
даните постановки.
Ключови думи: Театър, Драма, Музика, Говорни хорове.

Abstract: The text is based on two realized theatre events. 
„Medea” by Euripidies (producer Desislava Shpatova, Plovdiv, 
2020) and „Oedipus The Tiran – choruses) acting studio „Sound, 
Text, Melos” based on fragments from Sophocles’ tragedy (NBU, 
The Red House, Sofia, 2017). In the text, the author presents new 
approaches to the interpretation of traditional choruses in ancient 
Greek theater. He examines not only his own compositional 
techniques for creating choral episodes, but also various aspects 
of the preparatory rehearsal process, as well as describing some 
of the difficulties that theatre actors and students face in meeting 
such choral practices. He shares his preparatory and musical-
staging methods for the achievement of theatrical-musical unity 
and integrity in the choral episodes in the considered productions.
Keywords: Theatre, Drama, Music, Speech choirs.

Темата за смисъла, ролята и мястото на словесно-музикални-
те хорови акции в сценичните жанрове днес, разбира се най-вече 
в драматичния театър, може да бъде разглеждана през много и 
най-различни ъгли: исторически, антропологични, социално-по-
веденчески, жанрови, психологически, образователни и дори иде-
ологическо-пропагандни. Тук обаче аз нямам за цел да обхвана 
повечето от тези ракурси, макар че един бегъл поглед през някои 
основни и важни за изясняването на природата на това явление 
принципи или исторически обусловености и значения се налагат 
неминуемо. И това е така, защото самото провеждане на словес-
но-музикални акции, тази говорна практика, има корени далеч 
назад в човешката еволюция и историята на всички цивилизации. 
Макар и малко спекулативно, поради липсата на конкретни писме-
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ни или графични източници и материални артефакти, достигнали 
до нас от толкова назад в историята на човешкия род, ние бихме 
могли да се опрем на познатите ни такива поне като предполагаем 
материал за разсъждение и въображаема „възстановка“; да потър-
сим някакви социални, поведенчески и емоционални симетрии и 
като в един психологически, емоционален и културен палимпсест, 
да потърсим у нас днес тези архетипни поведения. Такъв един бе-
гъл поглед върху мястото и значението на хоровите словесно-му-
зикални действия ни дава възможност да разположим творческите 
и постановъчни решения и резултати, обект на настоящия текст, в 
един по-широк смислов контекст. Да се опитаме да анализираме и 
обясним художествените музикално-театрални интерпретации, не 
само като композиционни или постановъчни решения, но и като 
генезис и културно-историческа свързаност.

Говорещите (речитативните) хорове са групово речево пове-
дение, което се състои в територията на ритуала – било религио-
зен (във всички познати религиозни практики3, а най-вероятно и 
във всички такива, съществували някога в историята на човешкия 
род) или образователен и идеологическо-пропаганден (при това не 
само в наши дни). В полето на изкуството – музикалните и теат-
рални жанрове – това хорово поведение е пряк наследник именно 
на такава ритуалност, независимо дали осъзнато или интуитивно, 
като резултат от неинтелектуално артикулирана творческа ин-
венция. Най-популярното му приложение ние наричаме Античен 
гръцки хор и, да, той също така, както и самата антична театрална 
практика, произлиза от Дионисиите, които на свой ред произтичат 
от предишни ритуални практики, и т.н. Подобно словесно-хорово 
поведение има в много култури – индианските шамански ритуали, 
племенните заклинателни и други мистически танци и ритуали 
3 За обикновения православен мирянин например е добре познато и редов-

но практикувано хоровото произнасяне на „Символ на вярата“ (Символ 
верую, църковнославянски; Credo, лат.) по време на св. Литургия. При 
общото богослужение Символът на вярата се произнася хорово от бого-
молците преди осветяването на Св. Дарове – Евхаристията (Светото при-
частие), по време на т.нар. Литургия на верните (т.е. тези, които вече са 
приели Св. Кръщение). В някои протестантски църкви се произнася при 
тържествени служби, преди или след проповедта.
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в Африка, хоровете в древните египетски царства. Тази музикал-
но-речитативна хорова или солова практика4 никога не е прекъс-
вала. При това не само в ритуално-сакралните предхристиянски 
традиции, а по-късно и литургически обреди, но и в светското из-
куство. Нека си припомним жанра на зингшпила в Австрия и Гер-
мания (Дитерсдорф, Салиери, Моцарт) и продължим с ораторията 
„Христос на Елеонската планина“ от Л. ван Бетховен5, Вагнеровата 
музикална декламация – Musikdrama и породения по тази линия 
Sprechgesang. Но не само в западната музикална традиция – репли-
ките и хоровия речитатив в Пролога на операта „Борис Годунов“ от 
Мусоргски, разгърнатите говорни партии в „Оратория за нашето 
време“ (Л. Пипков), „Старобългарски хроники“ (Г. Минчев), „Жи-
тие и страдание грешнаго Софрония“ (С. Пиронков), „Похвално 
слово за Константин Философ, наречен Кирил“ (К. Илиев). Бога-
тата палитра от значими съвременни творби, в които говорещите 
солисти и/или хорове заемат сериозно място в драматургията на 
самото произведение, минава през ораторията „Жана д‘Арк на кла-
дата“ (А. Онегер), операта-оратория „Едип Цар“ (И. Стравински) и 
достига в най-съвременната музикална култура до мелодекламаци-
ите и речитативните, говорещите хорове в творчеството на Хайнц 
Тийсен („Кантата за говорещ хор, пеещ хор и оркестър“), Ернст Тох 
(„Географска фуга“), Карл Орф (операта „Антигона“), ораториите 
на Владимир Фогел, Арнолд Шьонберг (операта „Моисей и Арон“), 
Луиджи Ноно („Епитафии за Лорка“), Хелмут Лахенман (опера-

4 Добре е да направим уточнение, че както тук, така и в целия текст ната-
тък, описаната проблематика в полето на хоровото словесно-музикално 
сценично действие важи и за епизоди и/или сцени с по-малко на брой 
участници – ансамбли от по няколко човека, както и за солови форми, 
създадени с подобна композиционна техника. Правя това уточнение, за-
щото наративните фрагменти от музикално-словесен тип обичайно из-
пълняват функцията на коментар и в този си вид, независимо от броя на 
участниците, трябва да се възприемат именно като хорови епизоди.

5 В тази оратория речитативите, макар и разработени accompagnato, всъщ-
ност следват немската протестантска хорална традиция на силабическото 
музикосложение, като на места вокалната партия изпълнява цели пасажи 
solo, с което се доближава до мелодраматическото говорене. Подобна ме-
лодраматическа рецитация можем да намерим и в партитурата към траге-
дията на Й. В. фон Гьоте „Егмонт“.

21. АСЕН АВРАМОВ



263

та „Малката кибритопродавачка“) и редица други. Разбира се, 
едно детайлно и задълбочено изследване на причините за такова 
обединяване на голяма група хора в единно словесно-музикално 
действо не може да е обект на този материал повече от това да раз-
положи хоровите словесно-музикални акции в един културно-ис-
торически пласт и дори в пласта на архетипното. От друга страна, 
пряката културно-цивилизационна линия към нас днес идва през 
средиземноморската културна люлка, в която е зачената днешна-
та европейска култура. Затова именно античните гръцки хорове са 
прототипът и на разглежданите в този текст хорови епизоди. Пос-
тавени в античната гръцка култура на място с много ясна функ-
ция, хорът и хоровото изпълнение съвсем буквално илюстрират и 
показват пред auditorium-а обществената гледна точка, с естестве-
но прилежащите ѝ колебания, решителност, тревога, подкрепа и 
други избрани от автора и подходящи за целта на творбата афекти. 
Такова действие съчетава в едно ритуала, като религиозно прежи-
вяване и пропагандата, като светско поведение. Извън театъра, та-
кова хорово действие – съчетаващо в едно проторелигиозен риту-
ал, от една страна, и пропаганда и образование, от друга, можем да 
видим в църковните служби на различните Християнски деноми-
нации, в светските училища и в армейското обучение и тренинг.

След като позиционирахме, най-общо, обекта на този текст 
в определен културно-исторически контекст, можем вече да на-
влезем в конкретността на музикално-словесната композиция. В 
работата ми на композитор и в двете театрални събития аз съм се 
водил не толкова от идеята за музикално-археологическа вярност 
и изследователска амбиция, колкото от намерението да създам 
действени и емоционално въздействащи хорови театрални епизо-
ди; да превърна античните по сюжет и литературен изказ тексто-
ве в едно днешно пре-живяване и съ-преживяване. Но как, без да 
профанизираме, без да модернизираме по един пошъл начин, или 
без буквално жанрово и културно да „транспонираме“ материала, 
да го накараме да зазвучи вълнуващо днес? Как да подходим към 
литературната основа? С какви средства да пресъздадем не само 
говоримия текст, но и образите и събитията, описани в него? И не 
на последно място, как да го проведем чрез такова голямо количес-
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тво актьори, които нямат нито музикална опитност, нито хоров 
тренинг, навици и рефлекси?

Самата природа на съвместното действие – било като двига-
телно или говорно поведение – вече е база, върху която, осъзнато 
или не, позиционно или случайно, трайно или само временно, сю-
жетно или абстрактно, фигурата на хора започва да функционира 
през точно определен ъгъл; през точно определена гледна точка. 
Но тази функция на хора вече като персонаж трябва да разглеж-
даме не само като, така да се каже, плакатно, дидактично действие 
от страна на автора/авторите на съответния текст, творба и т.н.; не 
само като решение, което позиционира хора като страна в сюже-
та. Много важно е да си представим така образувалия се персонаж 
(хор) и като звуково явление. Като музикално-словесно действие. 
Нещо повече – като инструмент за размножаване на звукови-
те линии във вертикала и непрекъснатото вибриране на звука по 
хоризонтала. Чрез гласа (солов или хоров) литературата (текстът) 
се превръща в музикореч; в онова днес лесно употребимо, но заб-
равено значение на Словото. В днешно време, и особено в епохата 
на визуално активния човек, самото слушане като процес вече не 
е достатъчна медия в театралното поле. И това е така не само по-
ради доминиращото присъствие на визуалната култура в нашата 
цивилизация. Друг много важен фактор за горното е и невероят-
но замърсената интонационна среда. Акустическото пространство 
днес е почти напълно заето с различни по съдържание, жанр и ди-
намика звукови информации. Ще се отклоня само за кратко, за да 
вмъкна малко странична, но важна бележка. Ние говорим с еко-
логически осъзната тревога за физическото замърсяване, за град-
ския смог, но забравяме, че акустичният смог е не по-малко опасен, 
тъй като става въпрос за изключително плътен звуков – честотно, 
интонационно, темброво и динамически – поток, който въздейст-
ва буквално и пряко върху всички физически мембрани на човеш-
кото тяло – тъпанче, черепна кутия, гръден кош и т.н. Със същата, 
ако не и с по-голяма сила на въздействие, е и жанровата и стилис-
тична безразборност, която съвременният човек, волно или невол-
но, консумира извън качеството си на зрител/слушател в полето 
на изкуството и с което психиката му е претоварена. През тези два 
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ракурса – физическият и психическият – ние можем да си предста-
вим до каква степен зрителят/слушателят на нашата творба, с при-
лежащите ѝ емоционални, етически, образни и прочее послания, 
е не-готов, или поне в голяма степен пасивен, за такава среща. И 
колкото и театралната конструкция да предполага фокус за съсре-
доточие (сцената), акустически поуспокоено поле (залата като из-
чистено от външния, утилитарен звук място) и интригуващо в сю-
жетно-постановъчен аспект събитие (литературно-драматургичес-
кия текст и самата сценична постановка), за зрителя, но също и за 
автора/авторите и участниците, времето, в което се „случва“ този 
различен живот (театралното представление), не е достатъчно, за 
да се анулират динамичните стереотипи и леността на натоварено-
то ухо и психика. Разбира се, същата е ситуацията и при зрителни-
те възприятия, но доколкото работата на композитора се реализи-
ра главно в акустическото поле – на реалната и на психо-акустика-
та – описвам основно тази проблематика. Ето защо, в началото на 
работата върху всяка театрална хорова говорно-музикална компо-
зиция или епизод/сцена, едно от най-важните за мен неща е къде 
да разположа това хорово действие. Но не само „къде“ като буквал-
на пространствена, сценична дислокация6, а също така и жанро-
во, инструментално и езиково (в смисъла на музикален език). И то 
най-вече за да се опитам да преодолея гореописаните жанрови и 
интонационни инерции, звукови стереотипи и пасивността на пер-
цепцията. Тоест, най-грубо казано, още в самото начало търся как 
да заинтригувам сетивата, чрез които да достигна до чувствата и 
съзнанието не само на бъдещите зрители/слушатели, но на първо 

6 Погрешна е представата, че разполагането на актьорите в сценичното 
пространство е в полезрението само на режисьора на постановката (под 
„актьори“ разбирам главните и второстепенните действащи лица, както и 
участниците в масовите сцени, т.е. единичните или груповите изпълните-
ли, които в музикалната практика толкова лесно и просто наричаме „со-
листи, ансамбли и хор“, докато в съвременната практика на драматичния 
театър сякаш не разполагаме с толкова ясни оперативни термини). При 
съвременните сценични изкуства, с техния разгърнат в пространството 
мизансцен и висока динамика на действието, акустическото поле пред-
ставлява голямо предизвикателство за всички от постановъчния и техни-
ческия екип на постановката.
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място на самите изпълнители. Тази стартова позиция е от изклю-
чителна важност, понеже всички следващи професионални и твор-
чески активности биха били погрешно насочени, или най-малкото 
недобре фокусирани, тъй като ги намирам за функция на полето, в 
което ще бъде разположена бъдещата композиция. След това идва 
ред на „как“ да се създаде, композира самата партитура, и чак на-
края – по какъв начин да се проведе материалът методически и 
постановъчно във вокално-говорно отношение7.

Тъй като целта на този текст, а и неговата форма, не предпола-
гат пълно и широкообхватно изследване, ще избегнем детайлното 
и пространно задълбочаване в музикални анализи на структури-
рането, композиционните техники и стилистичните параболи и ще 
се съсредоточим главно върху инвенционните, театрално-поста-
новъчните и методически аспекти. И в двете сценични произведе-
ния8, независимо от различния жанров контекст, композиторът се 
среща с група хора (в случая това са студенти от НБУ – театрален 
департамент), които до този момент не са работили като хор/група, 
нито пък са имали сериозни музикални активности поотделно. Та-
кава една начална позиция би могла лесно да отчае всеки компози-
тор и той да вземе решение в полза на безпроблемното и бързо ус-
вояване на партитурата, а и въобще за възможното ѝ изпълнение. 
Решение, което обаче веднага ще постави и музикалния, а оттам и 
театралния художествен изказ в една незавидна позиция; ще ги оп-
рости и донякъде профанизира. Тъй като спецификата на театрал-
ния процес дава възможност за непрекъснати промени, корекции 
и донатъкмявания на идеята към реалността, театралната култу-
ра е по-адаптивна в това отношение от музикалната. В последната 
партитурата е предварително фиксирана и в много малка степен 
съобразена с възможностите на изпълнителите. Още повече, че 

7 Подобни са задачите, които стоят пред композитора и когато създава ин-
струментални епизоди или пластове, но самата форма на живо, сценич-
но, при това изпълнявано от не-музиканти словесно-музикално действие 
представлява много по-голяма трудност.

8 Става въпрос за Втори стазим на хора („Защо да служим днес на богове-
те?!“) от „Едип тиран“ и Четвърта песен на хора („Гасне надеждата“) от 
„Медея“.
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музиката се случва главно в звуковото поле, с много малко значе-
ние на зрителните и други сетива, докато театърът има по-широ-
ко сетивно въздействие. Ето защо аз, в своята композиторска, но 
и постановъчна практика, съм възприел един смесен творчески 
подход – разполагам идеите си във фиксирана партитура, като ед-
новременно с това създавам тази фиксирана партитура и извън, 
и по време на репетиционния процес. Първото дава възможност 
музикалният пласт в театралната постановка да се провежда спо-
ред „класическите“ модели и методи за композиране и създаде-
ната музикална партитура да има стабилна форма/конструкция, 
а не да бъде резултат от случайни, импровизационни актьорски 
поведения. Второто обаче предоставя на композитора уникалната 
възможност да твори, да композира музиката си не самотно в своя 
кабинет, а в пряка, топла връзка с инструмента/инструментите, за 
които я създава. Такава една връзка наподобява музикално-ис-
торическите практики от предишни епохи. Практики, при които 
композиторите, било в територията на църковната или на свет-
ската придворна музика, композират своите произведения за кон-
кретни изпълнители и ансамбли.

Но в какво двете произведения/двата фрагмента се отлича-
ват и в какво си приличат? И как приликите и отликите поставят 
творческите, методическите и постановъчните предизвикателства, 
с които композиторът и като автор, и като постановчик се среща?

Колкото и очаквано, и дори тривиално, да звучи – основната 
разлика между двете произведения е свободата, с която компози-
торът разполага при създаването на партитурата. „Защо да слу-
жим днес на боговете?!“ е вторият стазим на хора от трагедията на 
Софокъл „Едип тиран“ в нов превод на Георги Гочев. Разработен 
е като самостоятелна хорова, говорно-музикална композиция, 
предназначена за концертно изпълнение. Макар и като резултат 
от театрално ателие9, тази творба е по-скоро музикален, отколкото 

9 Самото ателие се състоя в „Червената къща“ в София през 2017 г., под над-
слов „Звук, текст, мелос“. Като литературен материал за работата в него 
бяха взети хорове от „Едип тиран“ на Софокъл в новия превод (2017) 
на Георги Гочев. Ателието беше посветено на юбилейната годишнина на 
Теат ралния департамент на Нов български университет.
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театрален пърформанс. Другото произведение, „Гасне надеждата“, 
е всъщност фрагмент от постановката на „Медея“ от Еврипид под 
режисурата на Д. Шпатова. Въпреки че литературната основа и за 
двете партитури е цивилизационно и културално близка – и двете 
са класически гръцки трагедии – различието на жанровите плат-
форми – едното е самостоятелно произведение, а другото – дял от 
по-голяма форма , предполага съществени отлики. Именно пора-
ди жанровата си различност, свободата на композиране при двете 
творби е видово противоположна, както като драматургия, така и 
в почти всички аспекти на композиционните изисквания и упот-
ребата на изразните средства. Чисто авторовият подход при създа-
ването на „Защо да служим днес на боговете?!“ („Едип тиран“, хор 
2) обезпечава пълна свобода на интерпретацията и на двете нива – 
както на концептуалното (подготвително, инвенционно, компози-
ционно) ниво, така и при интерпретирането на самата вече готова 
партитура (концертното ѝ изпълнение). Такава композиционна 
свобода е невъзможна при контекстуалния подход, където Хор 
IV „Гасне надеждата“ („Медея“) представлява само един епизод – 
малка форма, която е част от друга, значително по-голяма и раз-
гърната цяла драматургична форма. И тази невъзможност, такава 
ограниченост на авторовата свобода, е обусловена по няколко ли-
нии. От една страна поради самата си несамостоятелност в драма-
тургично и сюжетно отношение, а от друга – поради специфичната 
технологията на създаване на сценичната творба като екипно дело.

Друга важна отлика между двете цитирани композиции е 
акустическият и пространствен контекст. Самостоятелният втори 
стазим от „Едип тиран“ е създаден и предназначен за концертно 
изпълнение. Без движение на изпълнителите в пространството, без 
пряка необходимост от наизустяване на материала като литерату-
рен, но и като музикален текст, без затрудняващо четенето на пар-
титурата осветление и с диригент, който води хоровия ансамбъл, 
с което изключително много се улеснява хоровата синхронизация 
и единство на съдържателната чистота и емоционалната парабола. 
Също така, тази творба е по-скоро камерна, тоест предназначена 
за изпълнение в малки пространства, където усещането на изпъл-
нителите един за друг, а и чуваемостта помежду им, са поставени в 
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най-добрите акустически условия. За разлика от нея, Четвъртият 
хор от „Медея“ е създаден, за да бъде поставен и изпълняван в теат-
рално пространство – открит античен театър или голяма театрал-
на сцена, с всички произтичащи от това затруднения за хоровия 
ансамбъл. В това число точно обратните условия на ситуацията, 
описана по-горе за „Едип тиран“, хор 2. И именно пространстве-
ният и акустически контекст, в който се разполагат двете творби, е 
може би най-съществената разлика, която засяга подготвителния и 
постановъчния репетиционен процес и изисква коренно противо-
положни методики. Концертното водене на хоровата група от ди-
ригент и при отлична слухово-зрителна контактност на изпълни-
телите е музикално-изпълнителският подход, абсолютно типичен 
за класическата музикална култура. Докато театрално-сценичният 
подход изисква изключително стабилна и прецизна предварител-
на подготвеност на подобен хоров ансамбъл, тъй като по време на 
спектакъла контактът между хоровите изпълнители по традиция е 
често лош, ако не и невъзможен. В театралното действие отсъства 
обединяващата фигура на диригента, звукът често се разпилява из 
цялото акустическо пространство, а и визуалният контакт е нару-
шен, поради активното (често полутъмно) художествено осветле-
ние. Разбира се, функцията на диригента за класическия музика-
лен ансамбъл тук се поема от водача на хора – Корифея. Но въпре-
ки това, методически е необходимо цялата активност в ритмиче-
ско, интонационно и емоционално отношение да бъде доведена до 
съвършенство още по време на репетициите, за да не се разчита на 
друга инициация в момента на протичане на театралното действие. 
Макар и бегло, тук ще споменем и разликите, които пространстве-
ният и акустически контекст налагат в динамическо отношение. 
Камерното пространство дава възможност за много по-богата па-
литра от динамически нюанси, докато при композирането за голе-
ми сценични и най-вече отворени пространства (каквото представ-
ляват античният тип форум и амфитеатър, в които се представя 
„Медея“), трябва да се държи сметка какво ще достигне акустичес-
ки до аудиториума. В този смисъл аз често в други случаи, а също 
и при двете представени тук творби, прибягвам до използването 
на електро-акустически апаратури, микрофони, усилватели, както 
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и на цифрови процесори. Включването на подобна електроакусти-
ка в концепцията на самата постановка и респективно в музикал-
но-звуковата партитура дава възможност не само да се подпомогне 
чуваемостта, но и да се използва цялото динамическо и темброво 
богатство на гласовото и звуковото поле на въздействие.

При едно по-задълбочено изследване и сравнителен анализ на 
двете хорови музикално-словесни творби, бихме могли да просле-
дим детайлно разликите по цялата номенклатура на музикалните 
изразни средства. Но тук ще отбележим съвсем бегло само някои 
от другите параметри, в които те се различават типологично и 
които разлики налагат и отличаващи се композиционни и поста-
новъчни подходи. Това са интонационните, метро-ритмическите, 
тембровите и щрихово-сонорните параметри в партитурата. По от-
ношение на интонационната линия в цялост, а и в отделните ней-
ни фрагменти, мелодическите отклонения10 са в голямата си част 
фиксирани или поне приблизително тонално поместени. И макар 
този композиционен метод да е приложен и за двете композиции, 
това не е направено по еднакъв начин и с еднаква сила. Докато 
в „Защо да служим днес на боговете?!“, поради самата идея за са-
мостоятелността ѝ като концертна говорно-вокална хорова твор-
ба, мога да си позволя сериозни интонационни и мелодически дви-
жения и отклонения, то в „Гасне надеждата“ подобна свобода би 
отклонила този епизод от цялостния театрален жанр и би го изло-
жила на опасност като непремерено отмести хоровата акция в дру-
ги жанрови плоскости. Подобна композиторска амбиция би могла 
да наруши не само провеждането на стила, но и на самата драма-
тургия. Нещо повече – чрез евентуалното фокусиране върху само 
един толкова ярък фрагмент, самият той би изгубил сюжетния си 
контекст и емоционално въздействие, понеже няма да бъде разпо-
ложен върху пред- и след-стоящи епизоди, чрез които иначе при-
добива своята функционална и емоционална значимост и темпо-

10 Тук преднамерено наричам говорните интонации „мелодически откло-
нения“, тъй като в партитурите и на двете пиеси провеждам словесната 
линия не само през естествените, предполагаеми в поетическия контекст 
говорни интонации, но и през мелодекламационно интониране, a на мес-
та се достига до протомелодия и sprechgesang.
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рален хоризонт. По подобен начин бихме могли да предположим 
и разликите както на метроритмическите, така и на тембровите, 
щриховите и сонорните проявления и интерпретации на литера-
турния текст. В свободно композираната концертна творба „Защо 
да служим днес на боговете?!“ всички тези параметри са използва-
ни с въображение, на което не му се налага да следва някакви огра-
ничения, а литературният материал е подложен на голям натиск. 
Докато при работата върху „Гасне надеждата“ се следва стриктно 
метриката на литературния текст и се разработват ритмическите 
структури, така че емоционалната градация да нараства, но без 
своеволия в метрическо отношение. Същият принцип на значи-
телни в музикално отношение интервенции към текста в „Защо да 
служим днес на боговете?!“ и умерени такива в „Гасне надеждата“ е 
приложен и по отношение на тембрите, щриха и сонорните ефек-
ти. Един съвсем кратък пример би могъл да илюстрира тази разли-
ка11. В горния пример сонорните и темброви ефекти са извлечени 
от самия литературен текст. Под формата на музикално-звукови 
акценти са конструирани сонорни поанти. Хорът в divisi изпъл-
нява всички звуци на думите „смърт“, „сурва“, „орис“, „зло“, „чака“ 
в един звуков комплекс, като всеки от изпълнителите разполага 
само с един от тези звуци. Всички заедно в един и същи момент 
изговарят своите сонанти или консонанти, с което сякаш материа-
лизират в пространството съдържанието на този предвещаващ зло 
комплекс, подобно на акустическа единица, digit, в която са коди-
рани самите съдържания на думите. Друг подобен nano-комплекс 
е извлечен от звуковете на думите „съдба“, „проклета“, „злополуч-
ния“, „стрелите“, „гнева“, „боговете“, „отмъщения“12. Функцията и 
въздействието са същите. Нищо подобно няма да срещнем в „Гас-
не надеждата“, където самото развитие на сюжета е достатъчен 
катализатор на съдбовното и самият хор се разполага върху вече 
постигнати емоционални нива и интензитет – тоест евентуалното 
темброво и въобще сонорно интервениране би било самоцел, което 

11 Вж. приложения пример 1 – „Едип тиран“, втори стазим на хора „Защо да 
служим днес на боговете?!“ – фраг. 1.

12 Вж. приложения пример 1a – „Едип тиран“, втори стазим на хора „Защо да 
служим днес на боговете?!“ – фраг. 1a.
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на всичкото отгоре би опосредствало въздействието и би попречи-
ло на емпатията към зрителя/слушателя.

На последно място ще отбележим разликата във времепро-
тичането при двата сюжета. Ще забележим, че не само контексту-
алното (сюжетното) време, но и личното (екзистенциалното) вре-
ме13, протичат по различен и за двата хора начин. В „Защо да слу-
жим днес на боговете?!“ времето е сякаш застинало в очакване на 
съдбовни промени. Персонажът на хора е в ролята на неподвижен 
наблюдател-съзерцател-мислител, който бездействено разсъждава 
върху промяната на света; върху безмилостното изчезване на един 
стар свят и настъпването на друг, нов и неразбираем Свят, в който 
самата структура на справедливостта е променена и неразбираема:

„Защото, ако не печели, 
ако не печели справедливо, 
ако не зачита нищо свято, 
но суетничи и грабва нещо запретено, 
тогава как подобен мъж ще се опази някога 
с молитвите си от стрелите на гнева на боговете?
И ако тези работи са днес достойните, защо да служа аз 
на боговете
с танца си?“14

Темпото и композиционният ритъм на този хор са по-скоро 
бавни, на места почти застинали; дълги паузи връщат тишината 
след отзвучаването на поредната строфа или експресивен соно-
рен акцент. Изкривено интонирани, полуизпятите quasi ритуални 
мелодии-вокализи15, които изпълняват функцията на познати ре-
френи между наративните текстове, с всяко следващо изпълнение 
сякаш отпадат в забрава. Накрая остава само: „С божественото 
свърши се?“, интонационно интерпретирано като въпрос, послед-
вано от финално хорово дихание. Сякаш лек повей на вятъра, кой-
то отвява и последните следи от познатия свят. Прах при прахта.

13 Пак там.
14 Фрагмент от Втори стазим на хора в „Едип тиран“.
15 Вж. приложения пример 1b – „Едип тиран“, втори стазим на хора „Защо 

да служа днес на боговете?!“ – фраг. 2.
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За сметка на застиналото в „Защо да служа днес на боговете?!“ 
(„Едип тиран“) време, в „Гасне надеждата“ („Медея“) ситуацията 
е съвсем друга. В тази точка на сюжета Медея е изпратила децата 
с отровните накити и подаръци за новата годеница на Язон, ней-
ния съпруг. Смъртоносният план е вече задействан, времето изти-
ча. Тук сюжетното и екзистенциалното време са в синхрон. Хорът 
е разположен върху ритмическо отброяване на времето. При това 
съвсем буквално. Равномерни четвъртини в Adagio – MM 60 (BPM 
60) или 60 удара в минута. Малко по малко темпото се забързва, 
а ритъмът се учестява, музикалните (главно ритмически в случая) 
събития започват да се компресират, музикално-ритмическата 
интензивност изпълва театралното пространство вече не само на 
понятийно, литературно-сюжетно ниво, но започва да се само-
захранва, да ескалира и да набъбва и в звуково отношение – темпо-
во, височинно (тонално), динамически. Подобно на кавитационен 
генератор, хорът от човешки гласове атакува самата молекула на 
смисъла. Времевата акселерация не само завладява темпоралното 
поле, но и въздейства психосоматично върху зрителя/слушателя. 
Изометрическата структура на строфите се променя. На тристъп-
ковия (в различни варианти) ритъм се противопоставят в начало-
то за кратко, но малко по малко все по-завладяващи метрическото 
пространство хореични дуоли16. Този ритмически сблъсък, ре-
зултат от предшестващо го accelerando poco a poco, се активизира 
в ритмическо отношение през няколко такта имитации stretto17 
и предизвиква внезапна промяна в темпото и метрума. Този нов 
момент създава особено преживяване – едновременно аугменти-
ра осминовите дуоли в четвъртини, с което се получава усещане за 
забавяне и затягане на процесите и в същия момент променя тем-
пото в съотношение 1 осмина от дуолата = 1 четвъртина от новото 
темпо в размер 3/4 (в текста „…как си се лъгал за всичко“)18. Mалко 
по-късно този темпо-ритмичен сблъсък инициира и самия кулми-
национен връх. Кулминацията е резултат, от една страна, от пра-

16 Вж. приложения пример 2 – „Медея“, хор IV „Гасне надеждата“ – фраг. 1.
17 Вж. приложения пример 2a – „Медея“, хор IV „Гасне надеждата“ – фраг. 2.
18 Вж. приложения пример 2b – „Медея“, хор IV „Гасне надеждата“ – фраг. 3.
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волинейното центробежно изстрелване на текста, а, от друга, от 
включването на нови изразни средства – възгласи и удари с крака 
по земята в комбинация с почти крещящия, скандиращ хор19. Гру-
пата хористи до такава степен инервират пространството, че слу-
шателят/зрителят изпитва единствено необходимост всичко това 
да спре, да свърши, в края на краищата. Това въздействие е търсено 
още при проектирането на драматургическата парабола както на 
хоровите акции, така и на постановъчната концепция като цяло. 
В този си вид хор IV „Гасне надеждата“ от „Медея“ сменя самата 
характеристика на персонажа „хор“. Тук той загубва облика си на 
топла съ-причастност и съ-чувственост и се превръща неумолимо 
в машина на правосъдието, в ръка на боговете. И в това си ново ка-
чество този хор се различава в диаметрално противоположна по-
сока от „Защо да служим днес на боговете?!“ от „Едип тиран“.

В заключение може да се каже, че независимо от приликите 
и/или разликите при създаването и постановъчната реализация 
на подобни хорови словесно-музикални акции, общото е авторо-
вият подход на класическото предварително инвенционно компо-
зиране и едновременно с това автоматичното синхронизиране на 
композирането с типичния за театралните жанрове бавен процес 
на живо, почти импровизационно, създаване на партитурата. Раз-
бира се, този метод – едновременно да се композира структурно, 
стилистично и езиково „твърда“ фиксирана партитура и в същия 
момент това да се дослучва по време на постановъчния процес, не 
би могъл да обезпечи и да гарантира създаване на музикални и те-
атрални пластове с истинска, а не улеснена дълбочинност. Но ако 
композиторът, а и неговият партньор в това отношение – режи-
сьорът – не са съгласни на лесно и повърхностно творческо поведе-
ние, такъв творчески подход би могъл да подпомогне създаването 
на произведения, в които музикално-словесното изгражда въз-
действащи и същностни пластове, като в същото време използва 
максимално постановъчните дадености. И именно такава същин-
ска плътност на цялостната фактура – емоционално и езиково (в 
смисъла на музикален език) – според мен е способна да преведе 

19 Вж. приложения пример 2c – „Медея“, хор IV „Гасне надеждата“ – фраг. 4.
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през времето толкова отдалечени от нашето настояще литературни 
текстове и образи и да пре-създаде един исторически отдавна от-
минал, но философски, морално, етично и емоционално актуален 
и днес свят.
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Пример 1а
Едип Тиран / Втори стазим на хора
„Защо да служа днес на боговете?!“
фрагмент 1а
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Пример 1b
Едип Тиран / Втори стазим на хора
„Защо да служа днес на боговете?!“
фрагмент 2

Пример 2а
Медея, хор IV
„Гасне надеждата“
фрагмент 2

Пример 2
Медея, хор IV
„Гасне надеждата“
фрагмент 1
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Пример 2b
Медея, хор IV
„Гасне надеждата“
фрагмент 3

Пример 2c
Медея, хор IV
„Гасне надеждата“
фрагмент 4
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КОМЕДИЯТА ПРЕЗ СОЦИАЛИЗМА:  
НЯКОИ ТЕОРЕТИЧНИ БЕЛEЖКИ

ВАНЯ ПЕТКОВА1

COMEDY UNDER SOCIALISM:  
SOME THEORETICAL NOTES

VANYA PETKOVA2

Резюме: Докладът разглежда мястото, което комедията зае-
ма в „жанровото съзнание“ на социализма. От една страна, 
проб лематизира се идеологическата целесъобразност на жан-
ра, такава каквато тя е заявена в немалко критически тексто-
ве от периода, а от друга, проучват се и основанията за т.нар. 
„бум на комедията“ най-вече в съпоставка със значещото от-
съствие на трагедията по времето на социализма. 
Ключови думи: социализъм, български театър, драматургия, 
комедия, трагедия.

Abstract: The report seeks to explore the place which comedy oc-
cupies in the „consciousness of genre” of socialism. On the one 
hand, the ideological expediency of the genre, as it is stated in 
many critical papers of the period, is being problematized. On 
the other hand – the grounds of the so-called „comedy boom” in 
comparison with the significant absence of tragedy under social-
ism are studied as well. 
Keywords: socialism, Bulgarian theatre, dramaturgy, comedy, 
tragedy.

1 Ваня Петкова е докторант към департамент „Театър“, Нов български уни-
верситет (е-mail: vanyapet@gmail.com)

2 Vanya Petkova. Ph.D. student, Theatre Department, New Bulgarian University 
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Имената на Станислав Стратиев, Иван Радоев, Йордан Радич-
ков, Константин Павлов и др. се вписват в историята на българ-
ската драматургия през забележителната им работа с комичното, 
сатиричното, трагикомичното, абсурдното, гротескното. В този 
смисъл въпросът за жанровите граници на комедията при някои 
от тези драматурзи, както и за същността на комичното е ключов 
проблемен възел при анализа както на текстовете им, така и на 
по-едрите процеси в онова, което може да наречем българска ко-
медиография от времето на социализма3. Не е възможно обаче да 
видим движенията в „жанровото съзнание“ на тези автори, без да 
обърнем внимание на процесите в разбиранията за комедията и 
комичното през втората половина на XX век, такива, каквито те се 
конструират в български, но и в европейски мащаб. Не по-малко 
важно е да откроим и какви са политиките на смеха, които се фор-
мулират по времето на социализма, поставяйки си амбициозната 
задача да удържат хумора (смешното) в рамките на особена идео-
логическа рационалност. 

Но нека преди това видим какво е съществуването на траге-
дията в нейния тесен жанров аспект и успява ли тя да заеме своето 
място в жанровата система на българската драматургия през со-
циализма. 

Трагедията за разлика от комедията има проблематично и 
„нецелесъобразно“ присъствие в жанровата йерархия на нашата 
драматургия след 1944 г. Подобна „нецелесъобразност“ произтича 
от иманентните характеристики на трагедията, която носи в себе 
си противоречието, противопоставянето, сблъсъка и най-вече ус-
ъмняването, поставянето под въпрос на съществуващия ред. И ако 
подобно усъмняване и „несъответствие“4 може да бъде привидно 

3 Текстът е част от дисертационен труд, посветен на комедията от време-
то на социализма. В него се разглеждат по-детайлно процесите и етапите 
в развитието на драматургията ни и в частност на комедията, като те са 
проблематизирани с оглед на политическото и на жанровата игра с него. 

4 За някои от теоретиците на комедията именно „несъответствието“ и „не-
съвпадението“ е в основата на механизма, според който тя функционира. 
Едно от сравнително ранните изследвания в тази посока предлага Уилям 
Хазлит [Hazlitt 1845]. Теорията за несъвпадението намира своите фило-
софски основания във възгледите на Кант, Киркегор и Шопенхауер, а през 
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примирено в комедията, която, както казва Фрай, „създава илюзи-
ята, че основите на обществото са застрашени, но това е било само 
на шега“ [Павис, 2002, с. 161], то в трагедията на подобна заплаха 
е отнет игровият потенциал „като на шега“. В този смисъл за раз-
лика от комичния герой, трагичният не може „да се издигне от 
своята гибел свободно и весело“ [Хeгeл, 1969, с. 755]. В жанровата 
таксономия на социализма обаче трагедията е разглеждана преди 
всичко като проява на „антагонистичните противоречия, които не 
е възможно да бъдат примирени и които се решават, когато една 
от страните претърпи крах“ [Панова, 1971, с. 46]. Дотолкова, докол-
кото трагическото присъства в текстовете за театър от този пери-
од, то е теоретично и критически интерпретирано преди всичко 
в плана на противопоставянето и стълкновението на две сили, на 
две „жизнени позиции“, като моралната „съпротива“ на идеала 
срещу тъмните сили на „ретроградността“. И в тази връзка, както 
отбелязва и Виолета Дечева: „...дори смъртта на героя не трябва да 
се възприема като трагедия. Трагичният финал трябва да се раз-
бира като победа, като ода на бъдещето, а не като крах на героя и 
неговата идея“5 [Дечева, 2016, с. 27–28]. Макар и възможна в един 
силно ограничен периметър на действие, „оптимистичната траге-
дия“ на социализма е мислена като революционен сблъсък между 
исторически прогресивното, или по-точно според марксистката 
фразеология: „исторически необходимото“ [Маркс, Енгелс, 1951, 
с. 345], и старото и догматичното. Така погледнато, трагедията е из-
вадена от своeто вглъбяване в катастрофичността и е тласната към 
мащабния социалнореволюционен размах и промяна. Единици 
са обаче онези текстове у нас, които сe самоназовават като „траге-
дии“, изключенията са: „Вратите се затварят“6 на Георги Джагаров, 

XX век тя се налага като доминираща за същността на хумора и комично-
то. За работата на комедията и на комичното с „несъответствието“ гово-
рят и Яус, и Сюзан Лангър [Jauss 1982], [Langer 1985].

5 Вж. повече и при Ромео Попилиев: „Знае се, че трагедията на комуниста 
може да бъде само оптимистична“ [Попилиев 2013, с. 113].

6 Вж. разговора с Георги Джагаров и Борис Тафков в списание „Театър“ 
[1960, кн. 4], в който пиесата на Джагаров е разпозната като представяща 
в перспективата на трагичното социалната тематика. 
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„Процесът против богомилите“ и „Събота 23“ („Разпята събота“) 
на Стефан Цанев, „Разпети петък“ на Недялка Каралиева, „Послед-
ният танц“ на Лозан Стрелков, „Синьо-белият скреж“7 на Кольо 
Георгиев. Дори в сравнително „по-компромисното“ поле на траги-
комедията с оглед на по-балансиращото му вписване в идеологиче-
ските очаквания не се наблюдават много опити за подобно самона-
зоваване, вероятно с изключение на „Конферанс“ на Радой Ралин, 
обозначена от автора обаче като „комитрагедия“, „Страх“ на Тодор 
Генов, определена от драматурга като „оптимистичен и трагичен 
фарс в 4 действия“, и „Произшествие преди концерта в петък“ на 
Михаил Величков. 

На фона на изобилното присъствие на другите два жанра, без 
съмнение, липсата на трагедия е подчертано значеща. Но ако се 
върнем към зората на българския театър в средата на XIX век, ще 
забележим, че още тогава той заявява себе си, макар и донякъде ин-
туитивно, през комедията. Може би следосвобожденският период 
е единственият, в който тежнението към трагичното намира израз 
и форма в повече на брой драматургични текстове, самоопределя-
щи се като трагедии – тук можем да разпознаем имената на Антон 
Страшимиров, П. К. Яворов, Кирил Христов, Петко Тодоров. На 
практика периодът, в който се регистрира по-отчетлив и в извес-
тен смисъл целенасочен интерес към трагедията, е именно онзи, в 
който се поставят основите на модерната драма. Във времето меж-
ду войните драматургичните текстове попадат преди всичко в жа-
нровите граници на комедията и драмата, като още тогава, макар 
това да е процес, разпознаваем и от по-рано, се очертава предпочи-
танието към употребата на „пиеса“ като название, носещо в себе си, 
от една страна, неопределеността, а от друга, идеята за гъвкавостта 
и пропускливостта на жанровите граници. Изключвайки следос-
вобожденския опит в полето на трагедията, бихме могли да кажем, 

7 В този случай показателно е, че самият драматург отбелязва жанровата 
принадлежност на текста си като „трагедия“, което е внесено и в програ-
мата към спектакъла в Бургаския театър през 1981 г. с режисьор Румен 
Чакъров, а малко по-късно в рецензия за спектакъла Стефан Танев засяга 
неуместността от подобно „твърде механично пренасяне на данни“ [Та-
нев 1981, с. 33]. 
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че макар и българската драматургия до 1944 г. по различни по своя 
характер причини да не демонстрира траен интерес или натрупва-
ния по посока на жанровата номинация „трагедия“, то във всички 
случаи трагическите интонации и светоусещане бележат немалко 
драматургични опити, било то в областта на историческата пиеса 
или на драмата. Ето защо онова, което се откроява като липса в пе-
риода след Втората световна война, е не толкова жанровата иденти-
фикация, а възможността да се даде израз на трагическото прежи-
вяване в сферата на индивидуалния опит, възможността то да бъде 
експлицитна част в създаваните текстове за театър. Достатъчно е 
да си припомним за традиционните порицания като: „изпадане в 
песимизъм“, „извращаване на социалистическата действителност“ 
и т.н., продиктувани от различната степен, спрямо която даден 
драматургичен текст „залита“ към интонациите на трагическото. 
От своя страна пиесите, третиращи проблеми като смъртта, само-
убийството, екзистенциалното преосмисляне на човешката участ и 
т.н., са недвусмислено „изхвърлени зад борда от соцреализма“, как-
то отбелязва и Анна Топалджикова [Топалджикова, 2014, с. 159]. 
Нещо повече, нерядко в критическите текстове упреците към кон-
кретен драматург или режисьор за поддаване на трагическите вну-
шения евфемистично кръжат около проблема за трагичното, като 
рядко го назовават или анализират директно. Знакови в това от-
ношение са примерите с монолога на Висящия от „Сако от велур“ 
на Станислав Стратиев или с „разчитането“ на образа на Безотго-
ворния от „Рейс“, при които се посочва „тъгата (к.м., В.П.), която 
живее някъде дълбоко в душата“ [Каракашев, 1980, л. 102] на героя, 
или „есенната (к.м., В.П.) атмосфера“ [Стоев 1980, с. 41], владееща 
ситуацията в „Рейс“, и потапянето в „невеселата (к.м., В.П.) игра на 
драматичното“ [Бояджиев, 1980, с. 30] и т.н. 

За разлика от комедията, на трагедията и на нейните жанрови 
специфики се обръща твърде оскъдно внимание8 както в множес-

8 Тук трябва обаче да споменем едно от малкото цялостни изследвания, 
посветени на проблематиката, каквото е монографията на Исак Паси 
„Трагичното“ от 1963 г., както и по-задълбоченото разглеждане на жанро-
вите особености на трагедията в някои от статиите и студиите на Атанас 
Натев и Любомир Тенев, посветени на западноевропейската драматургия. 
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твото критически статии, така и в монографичните изследвания 
от този период. Доколкото тя попада в полезрението на критика-
та – това се случва или мимоходом в обзорни статии, коментира-
щи жанровото развитие на българската драматургия, най-често 
в резултат на провеждащ се Национален преглед на българската 
драма и театър, или вниманието към нея е предизвикано „вторич-
но“ посредством остра реакция към даден драматургичен текст 
или представление, носещо в себе си трагическото внушение. През 
1986 г. в „Театрален бюлетин“ е публикувана статия на югослав-
ския театрален критик Йован Христич, озаглавена „Трагедията 
като проблем“, в която се поставя въпросът за измеренията на тра-
гичното, за неговите трансформации и обезсилване през ХХ век. 
Христич спира вниманието си върху безпокойствата около жанро-
вата съдба на трагедията, проследявайки ги през ключови имена за 
развитието на европейската драма като Ибсен, Чехов, Пирандело, 
Бекет и др. Започвайки от реторичния въпрос „Защо отсъствието 
на трагедията в съвременната драматургия ни изважда от равно-
весие, въпреки че приемаме съвсем радушно липсата на толкова 
други, някога ценени, класически литературни видове...?“ [Хрис-
тич, 1986, с. 69], той се присъединява към тезата, че от Ибсен насам 
европейските драматурзи се опитват по „всички възможни начини 
да открият истината за човека на такова ниво, каквото ни предлага 
трагедията, без да са в състояние да напишат трагедия“ [Христич, 
1986, с.  74]. Именно изхождайки от идеята за трансформирана-
та иконография на героичното и на страданието, Христич полага 
трагичното в обсега на индивидуалното и всекидневното, или на 
онова, което още в края на XIX век Метерлинк нарича „есенциално 
трагично“ [Метерлинк, 1993, с. 60]. В своите уводни думи към пуб-
ликуваната статия Севелина Гьорова посочва, че в анализа си на 
трагедията и трагичното и неговите модерни измерения Христич 
„се докосва в някои схващания до твърде песимистичния възглед 
за непознаваемостта на света, в който човек живее и иска да се реа-
лизира. Той обяснява много мотиви с последствията на човешките 
действия, за които този несвободен човек невинаги е докрай отго-
ворен. Но като жители на нашето тревожно и напрегнато време 
ние добре съзнаваме, че често не само отделният човек, а и общес-

22. ВАНЯ ПЕТКОВА
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твото е поставено в ситуация на принуда поради съществуването 
на две социални системи, на два мирогледа и на поне два основ-
ни възгледа за човешкото бъдеще и щастие“ [Христич, 1986, с. 68]. 
Коментарът в тази уводна бележка дава възможност да се открои 
коригиращият жест на отместването на „възможното“ трагично 
отново в полето на социалното, където то се явява преди всичко в 
размаха на „социалните схватки“ [Панова, 1971, с. 47]. По свой на-
чин статията на Йован Христич, макар и тя самата да не изпълнява 
толкова ключова роля във времето на появата си, се присъединява 
към вече отдавна набралия инерция през XX век теоретичен де-
бат за „смъртта на трагедията“, в който безспорно най-доминира-
щият глас е на Джордж Стайнър с небезизвестното му изследване 
„Смъртта на трагедията“ от 1961 г. [Steiner, 1961]. 

Този дебат, в чието „дъно“ стои Ницше, постепенно се офор-
мя още през първите десетилетия на ХХ век в есетата на Джоузеф 
Круч, коментиращи „трагическата заблуда“ (tragic fallacy) и изчез-
ването на трагедията като един от най-великите и най-трудни жа-
нрове, носещ в себе си, както той посочва, „не отчаянието, а сред-
ствата за неговото превъзмогване“ [Krutch, 1995, p. 39]. Интензив-
ността на тази дискусия предвидимо се усилва след Втората све-
товна война и може да бъде по-отчетливо проследена в текстовете 
на Камю „За бъдещето на трагедията“ („On the Future of Tragedy”, 
лекция от 1955), но най-вече в споменатото изследване на Стайнър, 
появило се няколко години по-късно, както и в тезите на Реймънд 
Уилямс и Уилям Кер, съответно предложени в книгите им „Модер-
ната трагедия“ („Мodern Tragedy”, 1966) и „Трагедията и комедия-
та“ („Tragedy and Comedy”, 1967). Въпреки някои от съществените 
принципни различия между авторите, всички те разглеждат после-
диците от обезсилването на трагедията, както и трансформациите 
и модерните проявления на трагичното, изоставило своята жан-
рова уседналост през XX век. И Стайнър, и Уилямс историзират 
трагедията, като проследяват процеса на разпадане на трагичното 
назад в европейската културна история. Стайнър обръща внима-
ние на постъпателността на процеса от възникването на „образ-
цовата“ антична трагедия, през ренесансовите ѝ трансформации в 
трагедиите на Шекспир, за да се достигне до своеобразната точка 
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на пречупване в трагедиите на Расин и Гьоте. Именно просвещен-
ската рационалност, твърди той, подрива основите на трагедията, 
вследствие на което процесът става необратим. 

През ХХ век ерозията на трагичното достига своята кулми-
нация в следвоенната драма, където според Реймънд Уилямс се 
демонстрира „отхвърлянето на трагичното“ и превръщането на ге-
роя в жертва. Неслучайно театърът на абсурда става невралгична-
та точка, която усилва „тревогите“ около трагичното, или казано с 
думите на Йонеско: „Аз така и не разбрах разликата между трагич-
ното и комичното... Струва ми се, че комичното като интуиция на 
Абсурдното е много по-отчайващо от трагичното. Комичното не 
ни предлага никакъв изход“ [Стамболиев, 2007, с. 9]. В този смисъл, 
връщайки се на жанровата специфика в нашата драматургия след 
1944 г., е нужно да отбележим, че липсата на трагедия е обусловена 
не само от санкциите и ограниченията на соцреализма, но в немал-
ка степен е реципрочна на случващото се отвъд „желязната заве-
са“, доколкото през втората половина на ХХ век трагедията няма 
водещо място и на европейската сцена. И тук, разбира се, идват 
различията: зараждането на т.нар. черна комедия, или на трагиче-
ския фарс, формирането на новата клоунада, шествието на „смеха 
без комедия“ [Блау, 1994, с. 170] са достижения на западната драма-
тургия от този период, чието ехо е трудно доловимо на българската 
театрална сцена от същото време. Сред потока на „иконообразните 
пиеси“ [Стратиев, 1991, с. 5], както ги определя Станислав Страти-
ев в есето си „Розенкранц и Гилденстерн са мъртви?“, ангажирани 
с „тревожния патос на времето“ [Съвременна драма…, 1958, с. 2], 
съу мяват да се откроят и индивидуални и характерни драматур-
гични гласове, проправящи път на нов тип изразност и разбиране 
за персонажа. Въпреки общия стремеж на авторите към дистан-
циране от жанрова определеност на театралната сцена стъпват 
пиесите именно на Стратиев, Йордан Радичков, Иван Радоев и др., 
които по свой начин и със свои средства въвеждат абсурдното в 
българската драма. 

Но ето че поставяйки си за цел да говорим за комедията, не-
избежно достигаме до нея, започвайки от трагедията – онази за-
кономерност, позната ни още от Аристотел насам, която XX век 
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нарушава, защото, както посочва Хърбърт Блау: „...ако отначало 
по време на празника комедията е била след трагедията, в церемо-
ниите на историята редът, изглежда, е обърнат“ [Блау, 1994, с. 182]. 
Именно този „обърнат ред“ изнася комедията на доминантно мяс-
то, процес, който след 1944 г. у нас получава своите специфики, за-
щото, както социализмът поставя ударение върху драматургията и 
извежда драмата преди театъра, така и по отношение на стимули-
рането на развитието на драматургичните жанрове на комедията е 
отделено почетно място. Тя се превръща в един от фаворизираните 
жанрове, на който са посветени внушителен брой статии и който 
попада в центъра на идеологическата грижа. Оттук можем да прие-
мем, че ударението, което се поставя върху комедията, е компенса-
торно, както и че стремежът към овладяване на комедийния жанр, 
дискусиите, които често се пораждат около него, вниманието, с 
което се посрещат новите опити в тази посока, всичко това е израз 
не просто на желанието да се „поощрят“ конкретни процеси в дра-
матургичното мислене, а преди всичко е жест на намеса и стремеж 
за регулиране на драматургичните практики. В този смисъл е осо-
бено важен въпросът не само защо именно на комедията се пада 
задачата да „изнесе“9 толкова солиден идеологически товар, а пре-
ди всичко как тази „свръхзадача“ провокира конкретни вътрешно-
жанрови трансформации и реакции. 

Комедията извоюва своето водещо място и значение за идео-
логическото внимание най-малко по две причини: първата, разби-
ра се, е вгледаността ѝ в съвременността, заради което е откроена 
като един от най-подходящите жанрове, имащи енергията да се 
включат именно в „борбата за съвременност“ [Стоилов, 1964, с. 15], 
а втората е нейният иманентен дидактично коригиращ потенциал, 
усилван и употребяван в максимална степен, за да обслужва по-
литическото. Именно във второто обаче често се случва пропук-
ването, доколкото, както посочва Сергей Ушакин [Oushakine, 2011, 

9 По отношение на това „изнасяне“ на идеологическия товар не бива да 
пренебрегваме и мястото на историческата драма, която също, особено в 
лицето на някои нейни представители като Крум Кюлявков, Камен Зида-
ров, Радко Радков и др., е натоварена с такива функции. Също така подоб-
но място е отредено и на т.нар. драматургия на всекидневието. 
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p. 250] във връзка с наблюденията си върху комедията и комично-
то през социализма: съществува някаква несигурност, някакви не-
ясно поставени граници за това каква точно е социалната роля на 
комичното, какво се има предвид под неговата „благоклоннност“ и 
„доброжелателност“, изведени като лайтомотиви още от Зошченко 
след пространните дебати за съветската сатира през 20-те и 30-те 
години на миналия век. С други думи, комедията и комичното, ос-
вен самите те носители и играещи с двойственото, двусмисленото, 
с дистанцията и антитезата, са белязани от същата нееднозначност 
и в публичното говорене за тях. 

По своята същност комедията е носител на някакво „друго“, 
което неизменно заплашва да я преобърне, играейки с границите 
„като на шега“. Или както формулира това Аленка Зупанчич: „Не 
само че ние (но и комедийните герои) не получаваме онова, кое-
то сме поръчали (нито нещо вместо него), но получаваме и нещо, 
което въобще не сме поръчвали. [...] Именно несъответствието на 
нещото в повече е онова, което си проправя път и движи комедия-
та“ [Zupančič, 2008, p. 132]. Това присъщо на комедията нещо в пове-
че е поводът да се полагат специални идеологически грижи за нея 
по времето на социализма, за да се удържа мярата на „правилния 
смях“ и за да се предотврати, доколкото е възможно, набегът на 
„непоръчаното“ комично.
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МИРЕЛА ВАСИЛЕВА1

THE LIFE AND WORKS OF INGMAR BERGMAN

MIRELLA VASILEVA2

Резюме: Статията представя биографични моменти от живо-
та на шведския режисьор Ингмар Бергман, повлияли на него-
вото творчество и отразени в създадените от него филми. Са-
мият Бергман е един от основните участници в европейското 
авторско кино на втората половина на ХХ век. Филмите му са 
източник на вдъхновение на много режисьори от следващо-
то поколение, които продължават традицията на арт кино-
то, включително Уди Алън, Мартин Скорсезе, Дейвид Линч, 
както и скандинавски творци като Ларс фон Триер и Томас 
Винтерберг. Настоящият текст цели да покаже житейските 
събития, които са оформили личността на Бергман и да даде 
основа за запознаване с творчеството му в контекста на него-
вото съвремие.
Ключови думи: биография, Бергман, кино 

Abstract: The article presents biographical moments of the life of 
Swedish film director Ingmar Bergman, which have influenced his 
life‘s work and apear in the films he has made. Bergman himself is 
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one of the main participants of the European auteur cinema of the 
second half of the 20th century. His films inspire a vast number of 
directors of the next generation, who continue the tradition of art 
cinema, including Woody Allen, Martin Scorsese, David Lynch, 
as well as Scandinavian authors like Lars von Trier and Thomas 
Vinterberg. This text aims at showing the life‘s event, which shaped 
Bergman‘s personality and to give basis for further understanding 
of his work.
Keywords: Bergman, biography, film

Бергман е роден през 1918 в Упсала, Швеция в семейството на 
лютеранския пастор Ерик като втори син. Има по-голям брат Даг и 
по-малка сестра Маргарет. В автобиографичната си книга „Латер-
на магика“ Бергман разказва за детството си и семейството си като 
време на ограничения и наказания от строгия суров баща и раз-
биране и обич от любящата майка. За връзката между родителите 
си преди своето раждане Бергман пише сценария за „С най-добри 
намерения“, който датския режисьор Биле Аугуст филмира през 
1992.

Пастор Ерик е човек на вярата и дисциплината и семейство-
то живее в голяма степен подтиснато от налагания режим на по-
слушание и добро поведение, особено за пред хората. Все пак за 
Бергман света на християнството е особено интересен и в биогра-
фията си разказва, че посещението на църквата и библейските ис-
тории са му дали всичко, от което неговото детско въображение е 
имало нужда – ангели, демони, хора и мъченици. Именно от впечат-
лението, което му прави една църковна фреска „Смъртта и рицарят 
играят шах“ след години Бергман ще създаде сценария за филма 
си „Седмият печат“. Също така, посещавайки религиозните семи-
нари за младежи, провеждани от баща му в църквата, които вед-
нъж годишно се придружени с прожекция на филм, младият Инг-
мар гледа филма „Призрачната колесница” на Виктор Шострьом, 
който му прави силно впечатление и мотиви, от който после 
пресъздава в част от собствените си филми. [Macnab, 2009, p.  21]
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Другото нещо, което се оказва определящо за по-нататъшно-
то му развитие, са ранните впечатления от изкуството. Като ма-
лък създава куклен театър с детските кукли на сестра си и заедно 
правят истински представления по пиесите на Стриндберг като тя 
шие дрехи на куклите и прави декори, а той ги режисира и казва 
всичките им реплики. [Bergman 1989, p. 59] Когато е на 9 години, 
най-голямата му мечта е да има прожекционния апарат, който е ви-
дял в един магазин. На Коледа същата година, той наистина вижда 
апарата сред коледните подаръци под елхата. Оказва се обаче, че 
подаръкът не е за него, а за по-големия му брат Даг. Самият той 
получава плюшено мече, играчка, за която е твърде голям. Все пак 
желанието да притежава апарата не му дава покой и в крайна смет-
ка заменя оловните си войници, за да го откупи. Години по-късно 
той ще нарече автобиографията си „Латерна магика“. Бергман чес-
то се връща към спомените за суровите наказания и трудното дет-
ство във филмите си като например чрез персонажа си в „Часът на 
вълка” или чрез историята на Александър от „Фани и Александър“. 
Епископ Томас от „Зимна светлина“, пък е прототип на баща му.

След като завършва училище Бергман напуска дома си и пове-
че не се връща, поддържайки спорадични отношения с родители-
те, брат си и сестра си. Брат му става дипломат, който около средата 
на живота си се парализира, сестра му прави няколко опита за са-
моубийство. Това режисьорът обяснява като реакции на семейни-
те събития в детството и на бащиното подтисничество.

Все пак, когато говорим за истинския живот на Бергман тряб-
ва да вземаме предвид две важни негови характеристики. Първо 
лошата памет – в различни интервюта и разкази, той представя 
случки от живота си по различен начин или пък случили се по раз-
лично време. Самият той твърди, че има ужасна памет и за това 
поддържа черен тефтер, в който записва хората, които не харесва. 
Това обаче не е напълно вярно, тъй като за конкретни неща като 
лоша рецензия или негативна критика върху работата му, той из-
глежда си спомня без проблем години по-късно.

Втората характерна негова черта е изтъкната от една от би-
вшите му съпруги пианистката Каби Ларетай. В разговор за него, 
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тя казва, че той е склонен да драматизира най-малки детайли до 
степен на значими събития, да вижда съдбоносно значение в дреб-
ни жестове и конфликти. Което идва да покаже, че е възможно не-
гативните му спомени от детството да са силно преувеличени, за 
постигане на емоционален ефект, който той винаги търси, както 
във филмите си, така и в живота. [Macnab, 2009, p. 24]

Кариера – начало и развитие
Бергман учи литература и история на изкуството в Стокхол-

мския университет, като основно се занимава със студентската 
театрална трупа. Още със студентските си представления е забе-
лязан и в ранните си двайсет получава предложения за поставяне 
на пиеси и писане на сценарий, а на 26 става най-младият дирек-
тор на театър в Швеция. Така започва най-дълбоката му връзка с 
изкуството, която продължава почти до края на живота му и той 
окачествява като по-значима от тази с киното. В театъра, както и 
във филмовите си продукции, Бергман проявява не само артис-
тичните си умения, но и мениджърския си талант. За няколко го-
дини успява да увеличи заплатите на актьорите, да намали цените 
на билетите и да напълни залите с хора, като основно се фокусира 
върху подрастващото поколение – бъдещите зрители.

Междувременно става сценарист в Свенск. Там работи под 
надзора на Стина Бергман (няма фамилна връзка), която позна-
вайки добре холивудските стандарти го държи изкъсо и той гово-
ри съвместното им сътрудничество като за години на робство, от 
които обаче научава много неща, които в последствие ще използва 
в работата си.

Началото на кариерата му е изпълнено с доста неприятности, 
той трудно се разбира с хората, с които работи, а проектите, на кой-
то най-много държи са отказвани от продуцентите. Комедиите му 
имат задоволителен успех, но сериозните му и лични филми чес-
то са окачествявани като претенциозно интелектуалничене. Като 
цяло за Бергман се отнася израза, че никой не е пророк в собстве-
ната си страна, и нито публиката, нито критиците, нито колегите 
му режисьори в Швеция се отнасят към него с положителни чув-
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ства. Докато един ден не научава, че филмът му „Усмивки от една 
лятна нощ“ е спечелил голямата награда в Кан. Филмът е изпратен 
от шведските власти без знанието на Бергман и той разбира за ус-
пеха му от вестниците. Това е и момента, в който решава да използ-
ва славата си извън страната, за да създаде шедьоврите, за които е 
чакал цял живот. Следват „ Седмият печат“ и „Поляната с дивите 
ягоди“. Шест години по-късно „Като в огледало“ взима Оскар за 
чуждоезичен филм.

Нарастващата му слава привлича вниманието на Холивуд 
и той многократно получава предложения да снима филми там. 
Изискванията и правилата на продуцентите обаче не му допадат 
и той не е склонен да жертва творческата си свобода, за да работи 
за тях. Единственият проект, в който проявява сериозно желание 
да участва е екранизацията на „Падането“ на Камю, заради въз-
можността да работи със самия писател върху филма. По време на 
уговорките обаче Камю умира и Бергман загубва интерес към въз-
можностите на Холивуд.

Бергман иска да бъде не само творец, но и кукловод на хората 
около себе си, като успява да държи под свой контрол актьорите 
си. Повечето от тях разказват за него като за човек, който те кара да 
се чувстваш специален и с желание се включват в манипулираната 
от него игра в живота и изкуството. Това важи най-вече за жените 
в живота му.

Личен живот
Бергман има пет брака, девет деца и няколко сериозни връзки, 

повечето, от които с актрисите си. Всяка от съпругите му остава, 
свързана с него и творчеството и за напред в живота. Така първата 
и втората му жена – хореографки и танцьорки правят хореографи-
ите в доста от филмите му, а съпругата му пианистка прави музи-
ката за някои от тях и се появява в ролята на пианистка във „Фани 
и Александър“.

Още повече свързани с живота му остават главните актриси 
от неговите филми. Някои от критиците му делят периодите на 
творчеството според основната актриса (в почти всички случаи 
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във интимна връзка с него).
Хариет Андерсон е съвсем млада, когато напуска училище и 

става модел, а малко по-късно е открита и като актриса и получава 
роля при друг режисьор. Бергман забелязва неподправения й сек-
сапил и виталност и я кани за участие в „Лято с Моника“. Двамата 
започват връзка и тя играе главните роли в няколко от следващи-
те му филми. В свои интервюта Хариет разказва как с изстиването 
на отношенията между тях тя започва да получава все по-малки 
или неприятни роли – например на прислужницата в „Усмивки от 
една лятна нощ“, шизофреничката в „Като в огледало“, след края на 
връзката им, в последните два филма с нейно участие персонажът 
й умира („Шепот и викове“). С това Хариет изчезва, както от твор-
чеството, така и от живота на Бергман.

Следващата спътница в живота и на екрана на големия ре-
жисьор е Биби Андершон. В нея той открива отново енергията на 
младостта, но за разлика от сексапилната Хариет, Биби получава 
по-скоро роли на благочестива девица (“Окото на дявола“), симпа-
тична майка („Седмият печат“) или невинна бунтарка („Поляната 
с дивите ягоди“). Образът, който Бергман изгражда за нея винаги е 
положително морален, дори идеалистичен.

По време на връзката им Бергман попада на нейна снимка за-
едно с Лив Улман по време на репетиции за представление. Той от-
крива в тях поразителна прилика и по този начин се заражда идея-
та за филм за две жени, чиито персоналности се преплитат. Идеята 
по-късно е развита във филма „Персона“, а Лив Улман става след-
ващото вдъхновение на Бергман [Macnab, 2009, p. 140]

Макар в „Персона“ Улман да е по-скоро представена в роля-
та на лошата майка и артистът вампир, последващия образ, който 
Бергман ще развива за нея ще бъде на жената носител на плодоро-
дието, емпатията, семейния уют и разбирането. Така тя се появя-
ва в „Часът на вълка“, „Сцени от един семеен живот“ и „Срамът“. В 
реалния живот тя е и единствената от екранните му музи, която в 
действителност става майка на едно от децата му.

Четвъртата актриса, която има свое заслужено място сред му-
зите на режисьора е Ингрид Тюлин. Не е известно той да е имал 
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връзка с нея, но голяма част от филмите му са именно с нея в главна 
роля. Бергман вижда Тюлин като по-рационална, дори по-мъжест-
вена от останалите актриси. Той често дава на нея персонифика-
цията на здравия разум и честността („Поляната с дивите ягоди“). 
В някой от филмите му тя се появява с роля на жена с мъжки ка-
чества като например „Мълчанието“, където е сестрата с лесбийски 
наклонности, асоциираща себе си с баща си, облечена с костюм, за 
разлика от другата сестра, която е въплъщението на женственото в 
най-сензитивната му форма. Във филмът „Магьосникът“ тя играе 
асистентката на магьосника, облечена кат мъж.

Връзка с Швеция
Освен с хората около себе си, Бергман има и почти интимна 

връзка на любов и омраза с Швеция. През по-голямата част от жи-
вота си той настоява да снима филми на шведски език, но родината 
не му се отплаща с признателност. Освен почитателите си, които 
обаче са повече извън страната и по-малко в нея, Бергман има и 
много критици и те са в мнозинството си шведи. Твърди се на-
пример, че успехът на филмите на Бергман зад граница се дължи 
на преводачите, които правят диалозите по-ясни и органични на 
английски език. В интерес на истината филмите на Бергман дос-
та често се появяват с по различни заглавия в Америка, като в тях 
се набляга на еротичното им съдържание. Така например „Лято с 
Моника“ е преведен като „Моника – лятото на едно лошо моми-
че“, а „Лятна интерлюдия“ като „Забранена интерлюдия“. Бергман 
се забавлява с тази интерпретация на филмите си и дори казва, 
че за него всеки шведски филм трябва да включва поне едно голо 
къпане. Проблемите му в Швеция обаче не свършват с критиките 
на конкурентите за зрителското внимание. През 1976 срещу него 
е повдигнато обвинение в укриване на данъци и той е арестуван 
по време на репетиция в Кралския драматичен театър. Страхът от 
публично унижение, който винаги го е съпътствал се реализира в 
най-ужасяваща форма с пристигането на полицаите сред бял ден 
пред колегите му. Въпреки че се оказва невинен и обвиненията са 
свалени, пресата не спира да коментира скандала. Тогава той на-
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пуска Швеция и заминава на доброволно изгнаничество в Мюн-
хен, Германия, като вестниците го изпращат със заглавия от типа 
„Довиждане, Бергман, няма да ни липсваш“.

В Германия той отново работи в театъра и създава три филма, 
два, от които на английски език – „Змийското яйце“ и „От живота 
на марионетките“. По това време прави и един от шедьоврите си 
„Есенна соната“. В главната роля е Ингрид Бергман, като легенда-
та за създаването на филма е, че по време на кино-церемония тя 
е пъхнала бележка в джоба му с предложението „До сега не сме 
работили заедно, хайде да го направим“. Шест години по-къс-
но Бергман се връща в Швеция и се установява на остров Форьо, 
къде то са снимани много от филмите му.

Човекът зад маската
Отношението му към критиката и пресата относно публика-

циите за него е интересно. Самият той казва, че рядко целенасоче-
но търси отзивите за себе си и чете само нещата, които редакциите 
или авторите лично му изпращат, но материалите, които прочита 
звучат като написани за някой друг. Бергман живее далеч от пуб-
лични изяви, въпреки че името му е постоянно спрягано в меди-
ите, най-вече поради бурния му личен живот и многобройните 
връзки. Темите, които вълнуват Бергман в близо петдесетте пълно-
метражни филма, които режисира, са много и разнообразни, като 
се започне от съмненията за вярата в Бога, страховете от смъртта, 
унижението и самотата, сънищата и виденията за причудливи и 
нереални събития и се стигне до отегчението от живота и брака и 
любовта като възможност и невъзможност.

Да го опознаем като човек или творец е трудно, а може би 
дори невъзможно. Както във филмите, така и в живота си, той съ-
творява фантастичните, измислени светове от детството си, като в 
тях поставя, както персонажите си, така и себе си.

Идеята за многото нива на реалността и за маските, зад кои-
то се крием и зад които нищо не е такова, каквото е, е почерпена 
най-вече от собствения му живот. Той се крие зад много и различ-
ни маски, като сам казва, че неусетно се е превърнал в поне три 
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различни личности. За Бергман мотото на Шекспир, че животът е 
сцена и всички ние сме актьори е лично кредо и така той играе себе 
си в живота си и чрез актьорите си на екрана.
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IV НАУЧЕН ФОРУМ  
ЗА ИЗКУСТВА

Виртуална конференция с международно участие

10-11 октомври 2020

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

XV МЛАД НАУЧЕН ФОРУМ  
ЗА МУЗИКА И ТАНЦ

10.10.2020 (събота)

Панел „ПОСТДОКТОРАНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ“
Модератор: проф. Елисавета Вълчинова-Чендова, д.н.

10:00-10:20
1. Росица Драганова, доцент, д-р – Институт за изследване 

на изкуствата – БАН
 МАХАН – ЕДИН ЗАБРАВЕН ПРОСВЕТИТЕЛ
 Rositsa Draganova, Assoc. Prof., Ph.D. – The Institute of Art 

Studies at the Bulgarian Academy of Sciences (BAS)
 MAHAN – A FORGOTTEN ENLIGHTENER

Департамент „Музика“  
София, 1618. ул. „Монтевидео” № 21
тел. 02/ 8110504, факс 02/8110505
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10:20-10:40

2. Росица Бечева, главен асистент, д-р – преподавател в Нов 
български университет, департамент „Музика“

 ЦИКЪЛЪТ „ТЕМБРОВИ ФАНТАЗИИ“ НА СИМО ЛАЗАРОВ

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

 SIMO LAZAROV`S CYCLE „TIMBRE FANTASIES“

10:45-11:05

3. Маргарита Кръстева-Стойчевска, главен асистент, д-р – 
преподавател в Нов български университет, департамент 
„Музика“

 МЕЖДУНАРОДНИЯТ ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС „ПАУТАЛИЯ“ – ГР. 
КЮСТЕНДИЛ: СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

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

 THE INTERNATIONAL FOLKLORE COMPETITION „PAUTALIA“ - KYUS-
TENDIL: ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT OVER THE YEARS

11:05-11:25

4. Полина Антонова, главен асистент, д-р – главен асистент 
в сектор „Музика”, изследователска група „Музикална култу-
ра и информация” в Институт за изследване на изкуствата 
(ИИИзк) при БАН

 НЕПОЗНАТОТО МЕТОДИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА ПАНКА ПЕ-
ЛИШЕК (1899 – 1992) 

 Polina Antonova, Senior Assist., Ph.D. – Chief Assistant in the 
Music Sector, Culture and Information Research Group at The 
Institute of Art Studies at the Bulgarian Academy of Sciences 
(BAS)

 TNE UNKNOWN METHODOLOGICAL HERITAGE OF PANKA PELISHEK 
(1899 – 1992)
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11:30-11:50

5. Илиян Парасков, главен асистент, д-р – преподавател в 
Нов български университет, департамент „Музика“

 КАВЪР – ОТ „ГЛЕДАЙ КАК СЕ ПРАВИ“ ДО „ШАПКА ТИ СВАЛЯМ“ 
(ЗАГЛАВИЯ НА БЪЛГАРСКИ ПЕСНИ)

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

 COVER – from SEE HOW IT’S DONE to YOU GET A PAT ON THE 
SHOULDER (Titles of popular Bulgarian songs)

11:55-12:15

6. Ана Линчева, д-р – преподавател в Нов български универси-
тет, департамент „Музика“

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

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

 „PASKHA“ (Passover) – CYCLE FOR SOPRANO AND PIANO BY DIMI-
TAR HRISTOV BASED ON POEMS BY KIRIL HRISTOV (THE LAST 
VOCAL WORK OF THE COMPOSER)

12:15-12:35 ОБЩА ДИСКУСИЯ

ОБЕДНА ПОЧИВКА 12:35-13:30
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XV МЛАД НАУЧЕН ФОРУМ  
ЗА МУЗИКА И ТАНЦ

10.10.2020 (събота)

Панел „ДОКТОРАНТИ“
Модератор: проф. Явор Конов, д.н.

13:30-13:50

7. Birgit Karoh (Austria) – Ph.D. student at the New Bulgarian 
University in Sofia (Bulgaria) with Research Supervisors Prof. Yavor 
Konov, D.Sc. and Prof. Luisa Sello, Ph.D. – Flute specialization

 CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING THE REPERTOIRE OF FLUTE 
MUSIC WRITTEN AFTER 1950 THROUGH ANALYSIS UNDER THE 
MAIN ASPECT OF VARIATIONS ON DENSITIY 21.5 BY EDGARD VARÈSE  
AND ÉLÉGIE POUR FLÛTE BY MARC-ANDRÉ DALBAVIE

 Биргит Каро (Австрия) – докторант на самостоятелна 
под готовка в Нов български университет с научни ръково-
дители проф. Явор Конов, д.н. и проф. д-р Луиза Село (Италия, 
Австрия) – флейта

 ПРИНОС КЪМ ИЗЯСНЯВАНЕТО НА ФЛЕЙТОВИЯ РЕПЕРТО-
АР, НАПИСАН СЛЕД 1950, ЧРЕЗ АНАЛИЗ НА ВАРИАЦИИ ВЪР-
ХУ DENSITIY 21.5 ОТ EDGARD VARÈSE И ÉLÉGIE POUR FLÛTE ОТ 
MARC-ANDRÉ DALBAVIE

13:50-14:10

8. Marina De Palma (Italy) – Ph.D. student at the New Bulgarian Uni-
versity in Sofia (Bulgaria) with Research Supervisors Prof. Мario 
Hossen, Ph.D. and Prof. Luisa Sello, Ph.D. – Flute specialization

 FREDERICK THE GREAT FLUTE SONATA IN B MINOR: A COMPARISON 
BETWEEN TRAVERSIERE AND FLUTE

 Марина де Палма (Италия) – докторант на самостоятелна 
подготовка в Нов български университет с научни ръково-
дители проф. д-р Марио Хосен и проф. д-р Луиза Село (Ита-
лия, Австрия) – флейта

 СОНАТА ЗА ФЛЕЙТА В СИ МИНОР  ОТ ФРЕДЕРИК ВЕЛИКИЯ 
(ФРЕДЕРИК II): СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЛОКФЛЕЙТА И ФЛЕЙТА
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14:15-14:35

9. Mirna Mlikota-Dizdarević (Bosnia and Herzegovina) – Ph.D. 
stu dent at the New Bulgarian University in Sofia (Bulgaria) with 
Research Supervisors Prof. Мilena Shushulova-Pavlova, Ph.D. and 
Prof. Luisa Sello, Ph.D. – Flute specialization. Assistant Professor 
at the Music Academy of the Sarajevo University (Bosnia and 
Herzegovina), field of teaching: flute.

 MUSIC IN VIRTUAL REALITY

 Мирна Мликота-Диздаревич (Босна и Херцеговина) – док-
торант на самостоятелна подготовка в Нов български 
уни верситет с научни ръководители проф. д-р Милена Шу-
шулова-Павлова и проф. д-р Луиза Село (Италия, Австрия) – 
флейта

 МУЗИКАТА ВЪВ ВИРТУАЛНАТА РЕАЛНОСТ

14:35-14:55

10. Vita Guhelli (Kosovo) – Ph.D. student at the New Bulgarian Uni-
versity in Sofia (Bulgaria) with Research Supervisor Assoc. Prof. 
Ermila Schweizer, Ph.D. and vocal lecturer Natalia Afeyan, Ph.D.

 STYLISTIC DIRECTIONS THAT INFLUENCED THE ARRIVAL OF THE 
SYM BOLIC SPIRIT IN SOLO SONGS OF ALBANIAN COMPOSERS 
DURING THE YEARS 1944-1991

 Вита Гухели (Косово) – докторант на самостоятелна под-
готовка в Нов български университет с научен ръководи-
тел доц. д-р Ермила Швайцер и вокален педагог д-р Наталия 
Афеян

 СТИЛИСТИЧНИ НАСОКИ, ОКАЗАЛИ ВЛИЯНИЕ НА СИМВОЛИС-
ТИЧНИЯ ДУХ В СОЛОВИТЕ ПЕСНИ ОТ АЛБАНСКИ КОМПОЗИТО-
РИ В ПЕРИОДА 1944-1991

15:00-15:20

11. Ardiana Bytyqi (Kosovo) – Ph.D. student at the New Bulgarian Uni-
versity in Sofia (Bulgaria) with Research Supervisor Assoc. Prof. 
Ermila Schweizer, Ph.D. and vocal lecturer Natalia Afeyan, Ph.D.

 BRAHMS’ SONGS
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 Ардиана Бютючи (Косово) – докторант на самос тоятелна 
подготовка в Нов български университет с научен ръково-
дител доц. д-р Ермила Швайцер и вокален педагог д-р Ната-
лия Афеян

 ПЕСНИТЕ НА БРАМС

15:20-15:40

12. Michael Smallwood (Germany, Australia) – Ph.D. student at 
the New Bulgarian University in Sofia (Bulgaria) with Research 
Supervisor Prof. Milena Shushulova-Pavlova, Ph.D. and vocal lec-
turer Natalia Afeyan, Ph.D.

 VOCAL DIFFICULTIES FOR MID-CAREER CLASSICAL SINGERS: A 
PRELIMINARY QUANTITATIVE ANALYSIS

 Майкъл Смолууд (Германия, Австралия) – докторант на са-
мостоятелна подготовка в Нов български университет с 
научен ръководител проф. д-р Милена Шушулова-Павлова и 
вокален педагог д-р Наталия Афеян

 ВОКАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ ПРИ КЛАСИЧЕСКИ ПЕВЦИ В СРЕДАТА 
НА ТЯХНАТА КАРИЕРА: ПЪРВОНАЧАЛЕН КОЛИЧЕСТВЕН АНАЛИЗ

Модератор: проф. д-р Милена Шушулова-Павлова

15:45-16:05

13. Величка Чаушева – докторант на самостоятелна подго-
товка в Нов български университет с научни ръководители 
проф. д-р Георг Краев и проф. д-р Светла Станилова. Старши 
учител по народно пеене в НМУ „Любомир Пипков“ – София

 БЪЛГАРСКИЯТ ПЕСЕНЕН ФОЛКЛОР – ПЪТ ЗА ФОРМИРАНЕ И 
ИЗГРАЖДАНЕ НА НРАВСТВЕНИ ЦЕННОСТИ В ДЕЦАТА ОТ ДЕТ-
СКИТЕ ГРАДИНИ 

 Velichka Chausheva – Ph.D. student at the New Bulgarian 
University with Research Supervisor Prof. Georg Kraev, Ph.D. and 
Prof. Svetla Stanilova, Ph.D. Senior teacher of folk singing at NMU 
„Lyubomir Pipkov“ – Sofia

 BULGARIAN Singing FOLKLORE – A WAY FOR FORMATION AND 
BUILDING OF MORAL VALUES IN CHILDREN IN KINDERGARTEN
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16:05-16:25

14. Мартин Лазаров – докторант на самостоятелна подго-
товка в Нов български университет с научен ръководител 
доц. д-р Георги Петков

 ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ РИТМИЧНИ 
СТРУКТУРИ, ХАРАКТЕРНИ ЗА БЪЛГАРСКИЯ МУЗИКАЛЕН ФОЛК-
ЛОР И БРАЗИЛСКАТА ПОПУЛЯРНА МУЗИКА

 Martin Lazarov – Ph.D. student at the New Bulgarian University 
with Research Supervisor Assoc. Prof. Georgi Petkov, Ph.D.

 EXPERIMENTAL INTERACTIONS BETWEEN RHYTHMIC STRUC-
TURES CHARACTERISTIC OF BULGARIAN MUSICAL FOLKLORE AND 
BRA ZILIAN POPULAR MUSIC

16:30-16:50

15. Дзана Иванова – редовен докторант в Институт за из-
следване на изкуствата – БАН, сектор „Музикална култура 
и информация“ с научен ръководител доц. д-р Росица Драга-
нова

 ИТАЛИАНСКАТА MUSICA LEGGERA – СЪЩНОСТ И ВРЪЗКИ С 
МЕДИЙНАТА ИНДУСТРИЯ

 Dzana Ivanova – Ph.D. student at The Institute of Art Studies 
at the Bulgarian Academy of Sciences (BAS), Music Culture and 
Infor mation Sector, with Research Supervisor Assoc. Prof. Rositsa 
Draganova, Ph.D.

 THE ITALIAN MUSICA LEGGERA – MEANING AND ASSOCIATIONS 
WITH THE MEDIA INDUSTRY

16:50-17:10

16. Yuanning Zhang (China, Serbia) – Ph.D. Student in the Faculty of 
Music, University of Arts in Belgrade, Serbia

 THEORETICAL WRITINGS ON CHINESE MUSIC BY WESTERNERS IN 
THE 19TH CENTURY

 Юанинг Джанг (Китай, Сърбия) – докторант във Факулте-
та по музика на Университет по изкуства в Белград, Сърбия

 ТЕОРЕТИЧНИ ТРУДОВЕ ВЪРХУ КИТАЙСКАТА МУЗИКА, НАПИСА-
НИ ОТ ЗАПАДНИ АВТОРИ ПРЕЗ XIX В.

https://www.arts.bg.ac.rs/en/
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17:15-17:35

17. Androniki Antoniou (Cyprus) – Student in master prog ram 
„Musical Performance (in English)“ at the New Bulgarian Uni-
versity with vocal lecturer Natalia Afeyan, Ph.D.

 THE STUDY OF THE BAROQUE VOCAL TRADITIONS: AN IMPORTANT 
TOOL IN THE DEVELOPING CLASSICAL VOICE

 Андроники Антониу (Кипър) – студент в магистърска 
програма „Музикално изпълнителство (на английски език)“ 
в Нов български университет с вокален педагог д-р Ната-
лия Афеян

 ИЗСЛЕДВАНЕТО НА БАРОКОВИТЕ ВОКАЛНИ ТРАДИЦИИ:  ВАЖЕН 
ИНСТРУМЕНТ ЗА РАЗВИТИЕ НА КЛАСИЧЕСКИЯ ГЛАС

17:35-17:55 ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ДИСКУСИЯ ЗА 10.10.2020

Помощ при презентациите на чуждестранни докторанти на 
английски език – д-р Наталия Афеян.
Assistance in the presentations of foreign doctoral students in Eng-
lish – Natalia Afeyan, Ph.D.
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IV МЛАД НАУЧЕН ФОРУМ 
ЗА ТЕАТЪР, КИНО, СЦЕНА И 

ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА 
11.10.2020 (неделя)

Панел „ПОСТДОКТОРАНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ“
Модератор: проф. д-р Милена Шушулова-Павлова

13:00-13:20
18. Виолета Дечева, професор, доктор на науките – препо-

давател в Нов български университет, департамент „Теа-
тър“

 КАК МЕРКИТЕ СРЕЩУ COVID-19 ПРОМЕНЯТ ТЕАТЪРА КАТО СО-
ЦИАЛНО-СИМВОЛНА ПРАКТИКА

 Violeta Decheva, Prof., D.Sc. – lecturer at the New Bulgarian 
University, Theater Department

 HOW PANDEMIC MEASURES ALTER THEATRE AS A SOCIAL-
SYMBOLIC PRACTICE

13:20-13:40
19. Анна Пампулова, доцент, д-р – преподавател в Нов българ-

ски университет, департамент „Театър“
 КЛАСИЧЕСКИ ТАНЦОВИ СЮЖЕТИ В СЪВРЕМЕННИ СЦЕНИЧНИ 

ИНТЕРПЕРЕТАЦИИ
 Anna Pampulova, Assoc. Prof., Ph.D. – lecturer at the New 

Bulgarian University, Theater Department
 CLASSICAL DANCE PLOTS IN CONTEMPORARY STAGE INTERPRE-

TATIONS

13:45-14:05
20. Ася Иванова, доцент, д-р – преподавател в Нов български 

университет, департамент „Театър“
 ДИНАМИЧЕН АНАЛИЗ НА ДВИЖЕНИЕТО И ЖЕСТА В НАЧАЛНОТО 

ОБУЧЕНИЕ НА АКТЬОРА – РАЗГРАНИЧАВАНЕ, ВИДОВЕ ЖЕСТО-
ВЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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 Assia Ivanova, Assoc. Prof., Ph.D. – lecturer at the New Bul ga rian 
University, Theater Department

 DYNAMIC ANALYSIS OF MOVEMENT AND GESTURE IN THE INITIAL 
ACTOR‘S TRAINING – DISTINCTION, TYPES OF GESTURES, 
CHARACTERISTICS

14:05-14:25

21. Милена Анева, доцент, д-р – преподавател в Югозападен 
университет „Неофит Рилски“

 ЗРИТЕЛЯТ И ВИЗИЯТА

 Milena Aneva, Assoc. Prof., Ph.D. – lecturer at Southwestern 
University „Neofit Rilski“

 THE VIEWER AND THE VISION

14:30-14:50

22. Татяня Соколова, главен асистент, д-р – преподавател в 
Нов български университет, департамент „Театър“

 ФУНДАМЕНТАЛНО РАЗВИТИЕ В ПРЕПОДАВАНЕ НА БАЗИСНИ 
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УМЕНИЯ ЗА СЪВРЕМЕНЕН ТАНЦ В УСЛОВИЯ 
НА НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИЧНИ ПОКОЛЕНИЯ / И НА АНГЛИЙСКИ/

 Tatiana Sokolova, Senior Assist., Ph.D. – lecturer at the New 
Bulgarian University, Theater Department

 FUNDAMENTAL DEVELOPMENT OF THE TUITION OF BASIC 
SPECIALIZED SKILLS FOR MODERN DANCE IN ACCORDANCE WITH 
THE NEW TECHNOLOGICAL GENERATIONS

14:50-15:10 ОБЩА ДИСКУСИЯ
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IV МЛАД НАУЧЕН ФОРУМ 
ЗА ТЕАТЪР, КИНО, СЦЕНА И 

ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА 
11.10.2020 (неделя)

Панел „ДОКТОРАНТИ“
Модератор: проф. Виолета Дечева, д.н.

15:30-15:50

23. Александър Томов – докторант на самостоятелна подго-
товка в Нов български университет с научен ръководител 
доц. Петя Александрова, д.н.

 ПЛАНЪТ КАТО НАЧИН НА ИЗКАЗ

 Alexander Tomov – Ph.D. student at the New Bulgarian University 
with Research Supervisor Assoc. Prof. Petya Alexandrova, D.Sc.

 THE PLAN AS A WAY OF EXPRESSION

15:50-16:10

24. Асен Аврамов – композитор, редовен докторант във Фа-
култет „Сценични изкуства“, НАТФИЗ „Кръстю Сарафов“ с 
научен ръководител проф. Диляна Мичева

 СЛОВЕСНО-МУЗИКАЛНИ ХОРОВИ АКЦИИ В ТЕАТРАЛНАТА 
ПОСТАНОВКА. МЕТОДИЧЕСКИ И МУЗИКАЛНО-ПОСТАНОВЪЧНИ 
АСПЕКТИ

 Asen Avramov – composer, Ph.D. student at the Faculty of Per-
forming Arts, National Academy of Theater and Film Arts „Krastyu 
Sarafov“ with Research Supervisor Prof. Dilyana Micheva

 VERBAL AND MUSICAL CHORAL ACTIONS IN THEATRICAL 
PRODUCTIONS. METHODOLOGICAL AND MUSIC STAGING ASPECTS
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16:15-16:35

25. Ваня Петкова – докторант на самостоятелна подготовка 
в Нов български университет с научен ръководител: проф. 
Виолета Дечева, д.н.

 КОМЕДИЯТА ПРЕЗ СОЦИАЛИЗМА: НЯКОИ ТЕОРЕТИЧНИ БЕ-
ЛЕЖКИ

 Vanya Petkova – Ph.D. student at the New Bulgarian University 
with Research Supervisor Prof. Violeta Decheva, D.Sc.

 COMEDY UNDER SOCIALISM: SOME THEORETICAL NOTES

16:35-16:55

26. Мирела Василева – редовен докторант в Югозападен уни-
верситет „Неофит Рилски“ с научен ръководител доц. д-р 
Клавдия Камбурова 

 ЖИВОТ И ТВОРЧЕСТВО НА ШВЕДСКИЯ РЕЖИСЬОР ИНГМАР 
БЕРГМАН 

 Mirela Vasileva – Ph.D. student at South-West University „Neofit 
Rilski“ with Research Supervisor Assoc. Prof. Claudia Kamburova, 
Ph.D.

 LIFE AND WORKS OF SWEDISH DIRECTOR INGMAR BERGMAN

17:00-17:20

27. Цвятко Стоилов – редовен докторант в Югозападен уни-
верситет „Неофит Рилски“ с научен ръководител проф. д-р 
Станимир Трифонов 

 АКТЬОРЪТ – СЪМИШЛЕНИК И ПАРТНЬОР НА РЕЖИСЬОРЪТ

 Tsvyatko Stoilov – Ph.D. student at South-West University 
„Neofit Rilski“ with Research Supervisor Prof. Stanimir Trifonov, 
Ph.D.

 THE ACTOR – SUPPORTER AND PARTNER OF THE DIRECTOR

17:20-17:40 ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ДИСКУСИЯ

www.nbu.bg
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