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Въведение в темата
Настоящият труд разглежда жанра моноопера. Mакар и непопулярен сред
останалите музикални жанрове, той е твърде специфичен по своя характер и
сценична реализация. По-конкретно, произведенията в този жанр не просто
дават възможност за художествена изява на вътрешно преживявани
драматични човешки състояния, а се фокусират изцяло върху тях.
Понякога монооперата е определяна като разновидност на камерната опера.
Това има своите частични основания, както по чисто формални белези (като
например ограничения инструментален и вокален1 състав), така и в контекста
на развитието на оперното изкуство като цяло. Но все пак монооперата е
жанрово обвързана с монодрамата и мелодрамата. С оглед на това,
разглеждането на жанра моноопера през 20ти и 21ви век неминуемо изисква
също така разглеждане на процеса на зараждане и развитие на монодрамата,
която, без да напуска гравитационната сфера на операта, все пак се обособява
като под-жанр.
Тезата на дисертацията е, че художествената концепция на жанра
моноопера се основава на традицията на музикалната монодрама, а
вокалната изразност – на оперната традиция. Принципно тази връзка
между монодрамата и монооперата е известна. В немскоговорящите страни
дори не се стига до подмяна на термина монодрама с моноопера.

В рамките на първата глава от дисертацията с „вокал“, „вокален“ се има предвид „глас“,
„гласов“, с което се обозначават общо разнообразните изразни средства както на пеенето,
така и на говора и декламацията.
1
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Но в какво в крайна сметка се изразява жанровата особеност на този тип
произведения, независимо дали ще ги определяме като монодрами, мелодрами
или моноопери? Това е същинският въпрос, който настоящият труд поставя.
Целта на настоящата дисертация е най-вече да се подпомогне
полуляризирането на жанра в неговата традиционна сюжетна форма и
естетическа концепция. В този смисъл дисертацията е опит за
представяне на артистичните възможности на жанра.
Дисертацията се състои от увод, две глави, заключение, четири приложения и
библиография. Първата глава – „Монооперата и монодрамата“ е
разпределена в три части: първоначално разглеждам същността, особеностите
и характеристиките на монооперата; след това поставям фокус върху
традицията на музикалната монодрама и отстоявам тезата, че монооперата е
част от тази традиция; накрая разглеждам появата на монооперата и я
определям като „новата музикална монодрама“.
Във втората глава – „Монооперата в творчеството на композитора
Румяна Мартон“, разглеждам конкретно както нейни произведения, така и,
по-общо, обвързаността на творческите ѝ решения с педагогическата и
академичната ѝ дейност. Поставен е фокус върху монооперата ѝ „Сънищата на
Медея“, която е образцова в жанра и в която Мартон представя широк спектър
от технически и драматургични решения, характерни за монооперата и за
предшественика ѝ – монодрамата.
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Основанията за фокус изцяло върху творчеството на Мартон във втората
глава и по-конкретно – върху „Сънищата на Медея“, са:
 лични подбуди – съвместната ми работа с композитора Румяна Мартон
при подготовката и сценичното изпълнение на „Сънищата на Медея“
 тематичен фокус – в България тя е може би единственият композитор с
афинитет към монооперата
 жанров образец – наблюдението, че на фона на тенденцията за скъсване
с традицията на монодрамата тази моноопера е образцово съвременно
произведение в жанра.
В този смисъл настоящото разглеждане на темата за монооперата е актуално
не само като констатация за съвременното състояние на жанра, но и като апел
към музикалната композиторска и изпълнителска практика да се запази
традицията на монодрамата и монооперата. Тя се корени в специфичното
творческо намерение за това, чрез симбиозата на музика и реч (често с
либрето върху драматична/трагична пиеса или епистоларна литература)
да се постигне максимално реалистично представяне и непосредствено
въвличане във вътрешното състояние на човек, който по неволя остава
напълно емоционално и интелектуално изолиран от външния свят, и
причината за това най-често е предателство или усещането за
предателство.
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Първа глава. Монооперата и монодрамата
1. Моноопера – определение и основни характеристики
Жанрът моноопера се заражда в началото на 20ти век. Музикалните
произведения, определяни като моноопери, включват набор от музикални
стилове, техники и естетически нагласи, които можем да свържем или
съпоставим както с музикалната мелодрама и монодрама, с операта
(включително с нейното ранно развитие), зингшпила, камерната опера, така и
с някои типове немузикални произведения на изкуството. Монооперата има
драматичен характер на сюжета, при което най-често биват представяни
терзанията, преживяванията и психологическия катаклизъм на човек в
усамотение.
В настоящия труд се отстоява тезата, че монооперата е пряк наследник на
немската музикална монодрама, която се заражда и развива на фона на
оперното изкуство през втората половина на 18ти век. Ако едно от основните
определения на „опера“ е „музикална драма“, то като определение за
„моноопера“ бихме могли да използваме израза „музикална моно-драма“.
В основата на монооперата (и на нейния предшественик – монодрамата),
като особен под-жанр на оперния, стои намерението за това, драмата на
личното вътрешно преживяване да се изрази и изобрази колкото е
възможно по-реалистично. Бихме могли да кажем, че при монооперата
цялата комплексна картина и сюжетни линии на едно класическо оперно
либрето се свежда до представянето на едно единствено съзнание, намиращо
се в особено състояние, при което контактът с външния свят не са хора , а
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образи на хора. В този смисъл се търси реалистичността на самото
преживяване, а не адекватността му спрямо външния свят.
В монооперата в монологична форма всъщност се осъществява драматичен
въображаем диалог: с човека, виновен за наличието на драмата, със себе си, с
друг човек в неговото положение, с произведение на изкуството (било то свое
или чуждо), с непосредственото обкръжение, с любовта, морала, смъртта... със
света.
Най-общо монооперата може да се охарактеризира с лаконичност и
психологизация, а по-конкретно с:
● компактност на музикалната форма;
● ограничено време и място на действието;
● драматургията е съсредоточена в състоянието на героя, а не в сюжета,
породил това състояние;
● особен подход към инструментите (и като цяло – към оркестъра), които
не просто илюстрират, но и участват в създаването на образите;
● монологичност и фокус върху душевното състояние на персонажа;
● използване на лайтмотивни похвати.
Сюжетът и действието на монооперата се разполагат едновременно на две
нива. На повърхността сценичното действие е във вид на монолог – един човек
говори, декламира, пее, интонира, извършва мимики и жестове. На второ ниво
този монолог се преживява от страна на героя като диалог. Тази двойственост
на сценичното действие в монооперата до голяма степен произхожда от жанра
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на текста, подбран като либрето или основа за създаването на либрето,
например дневник (напр. „Записки на един луд“ на Ю. Буцко, 1964, по
едноименната повест на Н. Гогол, 1834) или писмо (напр. „Писма на любовта“
от В. Губаренко, 1971, по разказа на Анри Барбюс „Нежност“, 1914). Впрочем,
освен литературен жанр, за сюжет на моноопера могат да се използват и
драматични ситуации при реален диалог, като например телефонен разговор
(напр. „Човешкият глас“/”La voix humaine”, на Франсис Пуленк, 1958, по
едноименната театрална монодрама на Жан Кокто, 1928). Драматизмът се носи
от въпросите „Кой е другият?“, „Към кого и защо се обръща действащото
лице?“. Те ни насочват към аспектите на нарушения душевен покой, към
начина, по-който се разкрива дистанцията спрямо „другия“, и към терзанията
на опита да се съкрати съответната дистанция.
Сюжетът

на

монооперата

съответства

пряко

на

структурните

закономерности на литературния текст, избран за драматургична основа,
и съответно представлява не верига от събития във „външния свят“, а
събитията така както ги преживява, помни или си ги представя
персонажът в съзнанието си. Всъщност, в монооперата въобще може и да не
става въпрос за събития, а само за сърдечни излияния, изразявани в единични
думи и словосъчетания, в кратки музикални фрази. Във всеки един момент ние
виждаме света през очите на героя и се потапяме в неговото състояние; a дали
и доколко светът на героя отговаря на „реалния свят“, е второстепенно.
С оглед на тези характеристики на монооперата ние можем да я разграничим
от стандартната естетика, драматургия и музикална реализация на камерната
опера. Kамерната опера е „по-широко скроена” и всъщност тя е една „малка
опера“ с всичките си драматични обрати при разговорите и взаимодействията
между главните герои, докато в монооперата действието е по-силно
10

драматизирано и силно психологизирано поради липсата на излаз навън към
„реалния обективен свят“. При това положение няма реален диалог – фактор,
който обичайно определя всеки аспект на сюжета и сценичното действие при
камерната опера и при операта като цяло. Така монооперата представлява
самото състояние на героя – отвъд конкретно време, пространство, обективно
съществуващи персонажи, битови въпроси и т.н., без които нито операта, нито
в частност камерната опера могат да бъдат реализирани. А иначе погледнато
чисто формално, монооперата е опера и същевременно е камерно
произведение и в този смисъл напълно ѝ приляга израза „камерна опера“.

2. Традиция в основата на монооперата – музикалната монодрама
Монооперата се основава на две фундаментални музикално-сценични
„форми“: монодрамата и оперната партия. В настоящия текст се
фокусирам само върху връзката на монооперата с монодрамата.2 В
немскоговорящите страни дори не се е наложило названието „моноопера“, а
вместо това монооперите биват назовавани „монодрами“.
Терминът „меолодрама“ може да бъде свързван по няколко начина с оперната
история и практика, но моментът, в който мелодрамата се обособява като жанр
– при Жан-Жак Русо и Иржи Бенда, е емблематичен. Русо и Бенда намират
за необходимо да обособят мелодрамата като отделен тип произведение с
намерението да отдадат дължимото на човешкия говор като естетически
Генетичната връзка на монооперата с оперната партия би следвало да се
проследи като изцяло обособена тема в отделен труд, доколкото такава една
тема напуска сферата на камерното изкуство и въвлича множество фактори,
характерни за голямата опера.
2
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посредник и език на чувствата. Същевременно още със самото начало на
това обособяване (спрямо останалите проявления на оперното изкуство)
бива подето естетическото намерение, мелодрамата да отразява вътрешно
преживяване на главния герой чрез монолог. Поради това, всъщност
мелодрамата получава облика си на обособен вид или тип произведение в рода
(жанра) опера чрез монодрамата и този именно термин – монодрама, е
водещият.
При разглеждането на монодрамите „Пигмалион“ на Русо-Коане (в научната
литература определяна като мелодрама; от самия Русо определяна като scѐne
lyrique) и „Ариадна на Наксос“ и „Медея“ на Бенда (в научната литература
определяни и назовани от самия Бенда като дуодрами) могат да се набележат
тенденциите в развитието на жанра мелодрама (монодрама).
● Речитативите, ариите и хоровете са заместени от декламация или говор
във вид на монолог, който прозвучава без акомпанимент, но в сублимни
моменти музиката и текстът могат да прозвучат заедно;
● Тонът е силно драматичен;
● Макар драмата да е със засилено присъствие на свръхестествени събития
и състояния, онова, което се търси, е да се разкрият характерни и реални
психологически и емоционални кризисни моменти от човешкия живот;
в този смисъл мелодрамата е достоен наследник на гръцката трагедия,
може би най-важната функция на която е била постигането на катарзис;
● Музикалната мелодрама (монодрама), за разлика от други форми на
мелодрама в изкуството, задължително е сценично представяно
произведение, при което музиката играе водещата роля, тъй като може
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не просто да увеличава въздействието от изказаното слово, а и да
подпомага постигането на интелектуално осмисляне, непостижимо чрез
едното изговаряне на текста.
Терминът мелодрама може да се асоциира с голямо разнообразие от практики,
включително и с такива, които напускат сферата на сценичните и сценичнотеатралните изкуства. За да се избегнат обобщаващи оценки за произведения,
различни по характер, намерения и статус (на изкуство), например да се
поставят под общ знаменател монооперата, театралният монолог, филмовата
драма и телевизионната „сапунена опера“ (изброяването може да продължи),
е необходимо да се изостри вниманието към мелодрамата в дълбокия смисъл
на думата. Особено е съществен въпросът за мястото на музиката в нея, която,
както знаем, може решаващо да подпомага както повърхностните форми на
изкуствена изява (които иначе – без помощта на музиката, биха се разкрили
като карикатури и шарлатанство), така и сериозните творчески търсения.
Ако решим да ограничим разглеждането до мелодрамата в тесен смисъл, а
именно до сценичната мелодрама, въпрос на спорове и интерпретация е, дали
и доколко френската и повлияната от нея английска театрална мелодрама, от
една страна, и немската музикална мелодрама – от друга, могат да се третират
като единен жанр или не. Но е ясно, че музикалната мелодрама се различава
от театралната поне в два решаващи пункта. Към основната характеристика на
музикалната мелодрама, която беше изтъкната, а именно, че тя по правило е
монодрама (за разлика от театралната мелодрама, която е полиперсонажна),
можем да добавим и тази за задълбочено сериозния ѝ тон (за разлика от този
на театралната). За разлика от френската и английската театрална мелодрама,
немската музикална монодрама, която се развива по модела, положен от Русо
и Бенда, по-никакъв начин не може да бъде обвинена в участие в по13

нататъшното и съвременното сантиментализиране на мелодрамата до нивото
на сапунен сериал. Тя въвежда крайните нива на експресия в стремеж към
реалистично представяне на затормозената човешка душевност и психика, и
не третира мелодраматичното преувеличение като значимо само по себе си.
Далеч по трудно обаче е да обосновем жанровата обособеност на музикалната
монодрама спрямо оперната практика и естетика като цяло. Изглежда че още
със зараждането си така нареченият речитативен стил се основава на идеята за
извеждане на преден план на вокална експресия, близка до тази на естествения
човешки говор. Защо в такъв случай в даден момент се прокарва като уместно
и музикално значимо въвеждането на нов жанр, а именно монодрама? След
като в музикално-техническо отношение, музикалната монодрама не се
отличава с нещо ново в рамките на оперната практика, остава да потърсим
специфичността ѝ в художественото намерение: музикалната монодрама
представлява фокус изцяло върху монолога и вътрешния диалог на героя,
съпроводени с такива проявления на чувства, рационализации и разбирания,
които са в разрез спрямо стандартните опозиции като добро-зло, разумчувства, любов-омраза и т.н., характерни за операта като цяло.
Въпреки откроената разлика, очевидно мелодраматичното е неразделна част
от оперната драматургия и от традицията в основата ѝ още с първите
формализирани театрални сценични представления в Античността (с
произведения на Есхил, Софокъл и Еврипид). Същевременно отделянето на
мелодрамата като самостоятелен жанр подпомага преосмислянето на
музикалната и театралната драма най-вече за поставянето на акцент върху
сцените-монолози. Но все пак мелодраматичното намира най-голям хоризонт
за изява обратно в оперното изкуство и по този начин жанрът мелодрама бива
обречен на забвение.
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3. Монооперата – новата монодрама
Така, в началото на 20ти век се появява жанрът моноопера, при който:
 психологизацията, породена от отнасянето към себе си или към
неприсъстващ човек в монолога (с което е характерна монодрамата), се
съчетава с
 пълната свобода на изразните средства (чисто музикални и театрални,
вокални и инструментални) на оперното изкуство (с което са характерни
силно драматичните и трагичните оперни персонажи и партии).
От вокална и вокално-инструментална гледна точка, освен познатото
традиционно редуване на говор и музика, техническите похвати на новата
мелодрама – монооперата, се разгръщат в ритмически и интонационно,
говорно и мелодически структурирани рецитация, скандиране и пеене под
съпровод на музика. В този контекст развитието на монооперата следва
традицията, положена от Шьонберг, за разполагането на вокала между
певческото звукоизвличане и говорната интонация като същевременно
инструментът/ите решаващо подпомага, допълва и дори разкрива по
непостижим за другите изкуства начин драматургичната картина.
От художествена гледна точка обаче самият Шьонберг до голяма степен
следва модела, положен от Русо и Бенда – и особено примера на Бенда, а
именно: сценично представяне на силен душевен конфликт, породен от
нежелано усамотяване. При това положение, макар да са възможни
периодизации на развитието на монооперата като жанр, може да се каже,
че в основата на жанра моноопера са: в художествено отношение –
„Ариадна на Наксос“ и „Медея“ от Бенда, а във вокално отношение –
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„Очакване“ от Шьонберг. И в този смисъл считам, че „Сънищата на
Медея“ на Румяна Мартон е образцово съвременно произведение в жанра.

Втора глава. Монооперата в творчеството на композитора
Румяна Мартон
1. Румяна Мартон – кратка биография
Румяна Мартон, по баща – Станчева, е родена през 1942 година. Завършва
Българска държавна консерватория (БДК, днес НМА „Проф. Панчо
Владигеров“) със специалност Композиция при проф. Марин Големинов през
1969 година. Творчеството ѝ обхваща разнообразни жанрове и музикални
форми. Характерът на творческата ѝ дейност като композитор я обвързва с
театъра и театралната сцена, където се развива и като вокален педагог.
Наравно с успехите ѝ като композитор и работата ѝ за театралната сцена,
Мартон има зад гърба си няколко десетилетия като успешен и високо ценен
университетски преподавател: първоначално във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“
(днес – НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“), а от 1999 година – и в НМА „Проф.
Панчо Владигеров“.
Мартон е автор на камерно-инструментална, балетна, филмова и телевизионна
музика (с общо над 150 постановки), като в творчеството ѝ най-силно
застъпени са вокалната и театрална музика. Работата ѝ в областта на
театралното изкуство е високо отличена: музиката ѝ към шекспировите
спектакли, режисирани от Любен Гройс, е включена в Шекспировия
музикален каталог. В редките случаи, в които Румяна Мартон се изказва
писмено за работата си, тя се стреми най-вече да информира читателя относно
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творческия процес – по създаването и поставянето на едно или друго
произведение на сцена. Но същевременно чрез изрази като „пееща
пантомима“ и „говорещо тяло“ прозира богатството на естетическия и
техническия опит и успехи, които тя има в множество сфери на артистична
изява. Тя е писала не само музика за различни състави (вокални,
инструментални и смесени), но и за различни форми и сфери на театрално
изкуство – пантомима, театър и куклен театър, а и за филмовото изкуство.
Също така, в голяма част от случаите тя не само е композирала музиката, но
също така участието ѝ се оказва решаващо за работата по подготовката и
поставянето на съответните представления на сцена, включително като
вокален педагог и изпълнител. Отзивите за Румяна Мартон отразяват високия
статус и значение, които има нейното творчество и преподавателска дейност
за музикалната култура на България, а и в чужбина.
Творческите търсения и решения на Румяна Мартон са смели и дръзки – тя
експериментира със и във всяка една музикална форма. В многопосочните и
многообразни търсения тя комбинира различни сценични изкуства – балет,
опера, театър и техники от различни стилове – поп, джаз и класика. Фактът, че
освен като композитор, Мартон се изявява и като концертиращ изпълнител, и
като педагог в драматичния театър, и в академичните среди, допринася
неимоверно за творческите ѝ търсения и е стимул за интересни решения и
самобитни подходи. Така, заедно с традиционните похвати, Мартон създава и
лична, експериментална сфера в процеса на разработване на различни способи
за пространствено-времеви говорно-звукови, ладо-тонални, метро-ритмични
взаимодействия.
Нейният педагогически опит включва както работа с музиканти – певци от поп
и джаз катедрата в НМА „Проф. П. Владигеров“, така и работа със студенти
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по специалностите Актьорско майсторство за драматичен театър, Актьорско
майсторство за куклен театър, Актьорско майсторство за танцов театър,
Пантомима и Актьорско майсторство за музикален театър в НАТФИЗ
„Кръстьо Сарафов“. Всички тези дейности са неизчерпаем източник на идеи
за нови нестандартни съчетания на музикални и драматични техники,
комбинации на различни стилове и жанрове. Художествените търсения на
композитора и желанието за експеримент постоянно са създавали нови, свежи
пътища за съчетаване на говорния глас с музика. Забележително е колко
разнообразни могат да бъдат тези съчетания между гласа и музикалния
инструмент, редувайки различни вокални и инструментални техники и
използването им в различни жанрове.

2. Стилови особености в творчеството на Мартон
Характерните за монооперата технически похвати напълно прилягат на
творческата визия на Мартон, както що се отнася до нейните три моноопери
„Илиада“, „Мини рок опера“ и „Сънищата на Медея“, така и що се отнася до
творчеството ѝ като цяло. Още повече че, повлияна от работата си в
театралните среди, тя привнася характерни театрални изразни средства във
вокалното си творчество. Това се състои в по-ярко изразено отношение към
рецитация и пантомима, както и много силна драматургия, съпътстваща и наймалките форми, в които твори.
Освен характерните за класическата вокална музика кантилена и
речитатив, във вокалните си творби Мартон използва и технически
похвати, характерни за монооперата, които тя наименова „сценичен
шепот“, „сценичен говор“ и „интониран говор“. Тези разнообразни
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начини

за

представяне
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текста

са

частично

заимствани

от

представителите на Втората виенска школа. Същевременно, позволявам
си да ги дефинирам като нови техники за българската музикална
литература, естествено на базата на натрупания опит и проучванията ми
в годините на написването на дисертацията.
Характерна

особеност

за

творчество

на

Румяна

Мартон

е

предпочитанието ѝ към миниатюрата. Тя се стреми всичко да бъде
изказано с две-три щрихи. Съчетавайки тези свои влечения, тя прави опит,
също така, да сближи малките театрални и вокални форми. В жанра на
монооперата композиторът намира възможност за осъществяване на това свое
намерение.
В „Илиада“, „Мини рок опера“ и „Сънищата на Медея“ са застъпени пет
основни за нейния композиторски стил технически похвата, които самата
тя нарича елементи:
● сценичен шепот;
● сценичен говор;
● интониран говор;
● речитатив;
● вокал (т.е. кантилена)3.

В първата глава на дисертацията думата „вокал“ се употребява със значението на
„глас“/„гласов“, с което се обозначават общо разнообразните изразни средства както на
пеенето, така и на говора и декламацията. Във втората глава същата дума се потребява със
3
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3. „Сънищата на Медея“
„Сънищата на Медея“ е третата моноопера на Мартон, която заедно с
предходните ѝ композиции в същия жанр („Илиада“ и „Мини рок опера“),
както бе отбелязано по-горе, във вокално отношение е наситена с оригинални
хрумвания и отразява нейния ярко индивидуален стил. Мартон смесва
различни начини на вокално звукоизвличане – джаз-импровизации, бибоп
техника, класическо оперно звучене (белканто). За нея е важно човешкият глас
да бъде максимално използван, да бъдат показани неговите необикновени
възможности в двете му форми – реч и вокал, именно чрез изброените по-горе
пет свързващи елемента.
При смесването на упоменатите техники и стилове пеенето е подложено на
изпитание и всичко трябва да се осмисли, (едновременно) да се изговори и
изпее.
Изисква се не просто вокално майсторство: овладяно вибрато, изравнени
регистри, ясни гласни, включително във висок регистър, широк диапазон
и пъргавина на гласа, музикален опит и сръчности за изпълняване на
немелодични интервали и тонове с нефиксирана интонация; изисква се
също така изпълнителят да раздвои вниманието си между музикалните и
актьорските изразни средства, между музицирането и актьорската игра.
Динамичният диапазон на произведението също е широк – от ppp до fff.
Темпата са много свободни и зависят от концепцията на режисьора и от
моментното състояние на изпълнителите. Партитурата няма арматурни знаци,

значението, което Мартон му придава. Когато употребява думата вокал тя има предвид
стандартната оперна звучност, гравитираща около белкантото.
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а тоналният център непрестанно варира (с изключение на втората част на
произведението) и често се колебае между отдалечени в хармонично
отношение тоналности. Тези колебания са драматургично и сюжетно
обосновани – Медея се лута между любовта, надеждата и отчаянието. Това
третиране на фундаменталните музикални елементи – темпо, динамика,
тонална логика, като изразни средства, приканва изпълнителя не толкова към
импровизация, колкото към свобода в изграждането на емоционалния профил
на образа на Медея и дава възможност да се родят неповторими по своя
характер интерпретации и изпълнения на произведението.
„Сънищата на Медея“ се състои от четири части, които откъм сюжета можем
да окачествим като четири сънища с характера на предупреждения:
● първата част – „Предупреждение за неизвестното“;
● втората част – „Най-красивото нещо – любов“;
● трета част – „Обидата е моя вечна спътница“;
● четвърта част – „Проклятието”.
Проведеното аналитично разглеждане на „Сънищата на Медея“ скицира
вокално-драматургичните трудности, срещани в това произведение, и има за
цел да покаже жанровите особености, характерни за монооперата и
монодрамата, чрез специфичната употреба на съответни изразни средства и с
оглед стила на композитора.
Голяма част от указанията и aкцентите, посочени в дисертационния труд,
не са явно отбелязани в партитурата и аз съм ги разбрала и усвоила едва
след задълбочена съвместна работа със Мартон. Самото произведение
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„Сънищата на Медея“ е един от образците на българската музикална
култура и изясняването на драматургичните и актьорските ѝ моменти
дава възможност повече оперни певци да се обърнат към него и да
преоткрият себе си като комплексни артисти.

Заключение
В настоящия труд се положиха, описаха и отстояха важни вокалнохудожествени моменти. Монооперата е жанрово обвързана с монодрамата и
мелодрамата. Тя може да се определи като „новата музикална монодрама“, тъй
като, използва пълния набор от изразни средства на операта без да напуска
традицията на музикалната монодрама.
И макар да са възможни периодизации на развитието на монооперата
като жанр, може да се каже, че в основата на жанра моноопера са: в
художествено отношение – „Ариадна на Наксос“ и „Медея“ на Бенда, а
във вокално отношение – „Очакване“ на Шьонберг.
Представените описания, анализи и обяснения отразяват само част от
проблематиката на жанра моноопера. В настоящия труд е отделено основно
внимание върху общите характеристики на произведенията от жанра и на
връзката им с традицията на монодрамата. Търси се изграждането на основа,
която да послужи като референтна рамка на евентуални по-нататъшни
изследвания по темата поне в три насоки:
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 написването на компилативно аналитично съчинение върху цялата
музикална литература, която спада към жанра;
 написване на текст, посветен на вокалните изпълнители в жанра, тъй
като особеният художествен заряд и намерения, които монооперата и
монодрамата реализират, изисква от вокалния изпълнител творчески
действия като вчувстване, интерпретация, импровизация, търсене на
тона, интонационна гъвкавост, които неминуемо ги превръщат в
съавтори на произведенията, изпълнявани от тях;
 проследяване на връзката между монодрамата и оперната партия.
Относно задълбочено разгледаната моноопера „Сънищата на Медея“ на
композитора Румяна Мартон, на базата на проведения анализ, имам
основанието да отстоявам, че тя притежава високи художествени
качества и всички характеристики, за да бъде включена сред найпредставителните образци в жанра. В нея:
● Протагонистът е жена (какъвто е по-честият случай за произведенията в
жанра);
● Тя е митологична фигура, което е характерно за мелодрамата и
монодрамата;
● Също така тя се намира в радикален душевен конфликт: в момента на
пълната си отдаденост и разкрита душа, тя е предадена от любимия –
изоставена и заместена от друга жена;
● Медея сънува, което е характерно не само за експресионистичната драма
от началото на 20ти век, но и като цяло за духа, в който се разгръщат
подобни сюжети в жанра – макар, че се търси максимална
реалистичност, поднасянето ѝ се осъществява (на пръв поглед
парадоксално) чрез фантазна картина;
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● Фокусът в произведението е върху състоянието на Медея – разкрива се
накърнената душевност така както я преживяваме от първо лице;
● Има уклон към психологизация и опит за представяне на потока на
съзнанието в тежко психическо състояние;
● Монооперата следва плътно литературен текст.
На фона на това явно придържане в „Сънищата на Медея“ както към жанра
моноопера,

така

и

към

традицията

на

жанра

(музикална)

мелодрама/монодрама, музикалните произведения замисляни и представяни
като моноопери през 21ви век клонят встрани от съответната естетика и
драматургия.
Жанрът моноопера представлява музикално-сценично и естетикохудожествено решение, чиято традиция датира от повече от 250 години.
Но за съжаление, създаването на произведения, които да отстояват
традиционните опори на този жанр, е все по-рядко явление. Смятам, че
монооперата не е архаичен жанр, чието време е отминало, а е синтетичен
жанр, който позволява съчетаване на цялата палитра на артистична
изразност. Така от една страна той е изключително подходяща трибуна за
професионалното израстване на артистите с комплексни качества, а от
друга – незаменим посредник и пресечна точка на различните прояви на
художествена култура.
Крайната

цел

на

настоящата

дисертация

е

да

се

подпомогне

полуляризирането на жанра в неговата традиционна сюжетна форма и
естетическа концепция. Надявам се, че поне частично тази цел е
постигната със самото наличие на текста, а евентуално – и с неговото
издаване.
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Приносни моменти
 Задълбочено изясняване на термина мелодрама и отстояване на тезата,
че

мелодрамата

произведения

се

отвърждава

монодрами,

тоест

като
че

жанр

чрез

музикалната

музикалните
монодрама

е

основанието за жанрова определеност на мелодрамата.
 Открояване на жанровата определеност на монооперата и отстояване на
тезата за принадлежността на монооперата към традицията на
музикалната монодрама.
 Разглеждане на живота и творчеството на композитора Румяна Мартон,
особено с оглед връзката на нейните творчески търсения с развиването
и утвръждаването на жанра моноопера. За първи път бива поставено във
фокуса на научното разглеждане и задълбочено анализирано през
погледа на интерпретатора нейното музикално произведение „Сънищата
на Медея“ като едно от образцовите произведения в този жанр.
 Открояване на настоящото състояние, в което се намира жанрът, въз
основа на постигнатото в дисертационния труд жанрово обособяване на
монооперата.
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