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УВОД
Изборът на темата на дисертационния труд е свързан с моите
задълбочени интереси към практически приложимите знания. Следствие е
на опита ми на хоров изпълнител. Изследването ми показва, че тази тема
не е била обект на теоретично разглеждане до момента от гледна точка на
хориста. Настоящата разработка представя спецификата и организацията
на работата на оперния хоров певец, коментира многопосочно различни
страни от особеностите на тази професия.
Цели: Докторската дисертация има за цел да допринесе за
изясняване, конкретизиране и осъзнаване на спецификата на работата на
професионалния оперен хоров певец. Резултат е на повече от 47-годишния
ми практически опит като хоров изпълнител на сцената в детски, женски,
камерен, радио и оперни хорове, от които 28 години на сцената на
Хамбургска държавна опера. Разработката цели също така да подкрепи
развитието и усъвършенстването на Колегията от подобен вид специалисти
и да даде практически насоки на младите оперни изпълнители, които
правят своите първи стъпки в това изкуство, стремейки се към
специализация или работа в Германия. Базирайки се върху традициите на
немското хорово пеене и оперно изкуство и тези на българската вокалнопевческа школа и хорово пеене, предлагам синтетично съчетание на найдоброто от двете.
Обект на изследването е работата на професионалния оперен хоров
певец.
Предмет на проучване е спецификата, организацията и особеностите
на работата на оперния хоров певец в Германия, въз основа на практиката
ми в хора на Хамбургска държавна опера. Фактите са представени
достъпно и практически ориентирано. Ходът на изложението следва
логика, изясняваща понятията в причинно-следствена и хронологична
връзка.
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За постигането на поставените цели и решаването на научноизследователските задачи на дисертационния труд, използвам следните
методи на изследване:
-

издирване и проучване трудове на учени, занимавали се с тази
професия;

-

анализ на юридически документи, уреждащи практикуването на тази
професия в Германия;

-

изследване на някои исторически документи, свързани с развитието
на професията;

-

емпиричен метод – анализ и синтез на собствения практически опит;

-

сравнителен анализ на практикуването на професията в Германия и
България;

-

интервюта от срещи и разговори с диригенти, вокални педагози,
режисьори, драматурзи, солисти, хористи, профсъюзни деятели,
представители на „Работническия съвет” на Хамбургска държавна
опера;

-

системен подход – разглеждане на фактите от живота на голям
репертоарен

театър,

техните

сложни

взаимовръзки

и

взаимодействия;
-

използване на различни електронни източници на данни от интернет.
Дисертационният труд е структуриран в увод и четири глави, както

следва:
В увода се представят основанията за избор на темата, обектът на
изследване, целите, методите и задачите, които си поставям.
Първа глава разглежда историческия процес, довел до формиране на
професията „Професионален оперен хоров певец” в Германия.
Уточняват се основните понятия хор, видове певчески гласове и се
прави кратка характеристика за работата на гласовия апарат. Разработката
специално акцентира върху етапите на изграждане на ансамбловия
7

музикант

и

конкретно

на

професионалния

оперен

хоров

певец.

Сравнението на видовете професионални хорови колективи има за задача
изясняването на специфичните изисквания към обучението на оперния
певец, с цел формиране на определен комплекс от знания, умения, качества
и способности, необходими при прослушвания за ангажиране в състава на
професионален хоров колектив в Германия.
Втора глава разглежда спецификата на работата на професионалния
оперен хоров певец при индивидуалната му подготовка за работа, по време
на музикалните репетиции в хорова зала и на сцената. Изследват се
вокалните трудности на някои от поставяните творби в Хамбургска
държавна опера през призмата на моя изпълнителски опит. Акцентира се
на ролята и значението на хора в оперните произведения. Изследва се
творческият процес на хориста на сцена, за да се достигне до логичното
изясняване на мястото на професионалния хор в съвременния оперен
театър.
Трета глава. Като конкретен пример на правната форма, структура,
контролни органи, финансиране и самофинансиране на театрите е
посочена Хамбургска държавна опера – един от водещите репертоарни
театри на Европа.
Разглеждат се отделни професии и дейности, участващи в
подготовката и реализирането на оперен спектакъл в контекста на
цялостната система на оперния театър, като място, неразривно свързано с
професионалния живот на оперния хоров певец. Поставя се акцент върху
теми и факти от музикалния живот на хоровия изпълнител, които не са
познати под тези форми в България.
В Четвърта глава се разглеждат детайли от тарифното право – както
индивидуално, така и колективно, обръща се внимание на участието на
профсъюзите за създаване на максимално добър климат на работа. Целта
на изследването е да се разкрият особеностите в правния статут на хоровия
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изпълнител в Германия и България; да се предложат възможности за
подобряване на законодателните уредби в двете държави. В хода на
изследването се използва сравнително-правният метод, който позволява
паралелно да се анализират някои норми в българското и германското
законодателство.
Представят се съществуващите в Германия структури и организации
за защита, както на изпълнителските, така и на авторските права на
композитори, либретисти и музикални издателства.
Следват:

Заключение;

Библиография;

Публикации

Приноси
по

темата

на

дисертационния

труд;

дисертационния

труд;

на

Приложения.
I. ГЛАВА ПЪРВА – СЪВРЕМЕННИЯТ ПРОФЕСИОНАЛЕН ХОРОВ
ПЕВЕЦ В ГЕРМАНИЯ. ВИДОВЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ХОРОВЕ
1. Възникване на професията на оперния хоров певец
Пътят на всеобхватната еманципация на професионалния оперен
хоров певец е изключително дълъг.
Големите исторически епохи очертават и основните етапи в
еволюцията на музиката. В края на XVI век с поставянето на операта
„Дафне” (La Dafne) по музика на Якопо Пери (Jacopo Peri 1561-1633) и
текст на Отавио Ринучини (Ottavio Rinuccini 1562-1621) се слага началото
на най-новаторския сред всички изкуства жанр на Възраждането.
Италианската опера става образец за формирането на други национални
школи. В началото на XVII в. Франция, Австрия, Германия и Англия
постепенно поемат музикалната щафета от Италия.
Първите данни за съществуването на професионален хор датират от
1498 г., когато император Максимилиан I1 назначава във Виенския двор

1

„7. Juli 1498 Kaiser Maximilian I. ordnet in einem Brief aus Freiburg im Breisgau an, an seinem Hof in Wien
„einen Singmeister, zwei Bassisten und auch sechs Mutanten Knaben” fest anzustellen. Hiermit wird die Wiener
Hofkapelle begründet.”
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професионален дворцов музикален ансамбъл към „Хофбургската Капела"2,
в който влизат певци и инструменталисти. Те участват в църковни служби,
на фестивали, приеми, концерти, а по-късно, когато „Операта” през 1625 г.
завладява Виена и в оперни изпълнения. От началото на XVII в. певците и
музикантите на придворния ансамбъл получават статут на държавни
служители и се назначават на щат до живот. Това дава тласък за
нарастване броя на желаещите да се занимават професионално с музика,
както и за развитието на музикалното изкуство.3
През 1771 година във Виена придворните музиканти създават свой
пенсионен институт – „Wiener Tonkünstler-Societät”4, който е най-старото
концертно сдружение и първото професионално представителство на
музиканти, основано със социална цел. С формирането на пенсионен фонд
музикантите правят първи крачки към еманципация от аристократичния
работодател.
В Германия оперното изкуство първоначално се появява в кралските
дворове. За най-ранна немска опера се счита „Дафне”, написана от
Хайнрих Шютц (Heinrich Schütz 1585-1672) по известното либрето на О.
Ринучини, преведено от Мартин Опиц (Martin Opitz). На 13 април 1627 г.
тя е изпълнена по време на княжеска сватба в замъка Хартенфелс. Шютц
композира драматични хорови номера, носители на немската народна
песенност.
Писмено изразени предложения и указания за създаване на оперни
хорове в Германия, се срещат в статията на Йохан Адолф Шайбе (Johann
Adolph

Scheibe

1708-1776)

„Предложение

за

музикална

градина”

(Vorschlag zu einem musikalischen Pflanzgarten) от 1.10.1737 г. Шайбе e

2

Equiluz, Wolfgang. Auf Spurensuche. In: Das Archiv von 1498 bis 1926 – Konzertvereinigung Wiener
Staatsopernchor. https://kv-stop.jimdofree.com/archiv/1498-bis-1926/
3
Friehs, Julia Teresa. Die erste Oper am Wiener Kaiserhof. Die Welt der Habsburger.
https://www.habsburger.net/de/kapitel/die-erste-oper-am-wiener-kaiserhof
4
Stadt Wien Wien Geschichte WIKI. https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Wiener_Tonkünstler-Societät
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немско-датски бароков композитор, публицист и един от първите издатели
на музикална критика. Автор и редактор е на списанието „Музикалният
критик” (Der Critische Musicus), издавано в Хамбург от 1737 г. до 1740 г. В
публикуваното четем писмени указания за състава на тогавашните хорове,
в които се поставя изискване за участието на минимум 8 професионални
певци: два дисканта, два алта, два тенора, един баритон и един бас. Те
образуват т.нар. „ствол” на певческия хор. За да може да се ползва в
оперни спектакли, в църковни мероприятия и на концерти „в Кралските
Дворове най-приемливо би било хорът да се допълни с момчета от
църковния хор, а в градовете – с момчета от училищата”5, пише Шайбе.
Като виден практик, теоретик и музикален критик, той насочва
общественото внимание към проблемите на музикалното образование на
певците. Шайбе предлага да се подбират надарени и гласовити деца от
бедни семейства и те да бъдат обучавани от способни певци, „които освен
умението добре да пеят, да притежават задълбочено разбиране върху
първоосновите на музиката. Те трябва да ги обучават с голяма отговорност
не само на пеене, но и на най-необходимите и най-полезни основи на
музиката, за да могат учениците не само да пеят, а и да умеят да
преценяват как трябва да се пее. Същевременно учениците трябва да бъдат
научени в чиста и разбираема артикулация и подобаващи жестове и
мимика. И най-сетне трябва да им бъдат преподавани най-необходимите
езици, а именно немски, италиански и френски, т.к. е израз на много лош
вкус, когато един певец пее на език, от който няма понятие...”6 Идеята на
Шайбе се осъществява по-късно чрез т.нар. хорови училища, асоциирани
към отделните театри, които осигуряват попълнения за оперните хорове.
5

Teile, Johann Adolph. Von den Fehlern der welschen Opern in Ansehung der wenigen Veränderung der
Singstimmen; Vorschlag zu einem musikalischen Pflanzgarten//„Der Critische Musicus“, 1.10.1737 – Zitiert in:
Zimmer, Sigfried. Opernchor einst und jetzt. – In: Oper & Tanz, 1964, S.4
6
Teile, Johann Adolph. Von den Fehlern der welschen Opern in Ansehung der wenigen Veränderung der
Singstimmen; Vorschlag zu einem musikalischen Pflanzgarten//„Der Critische Musicus“, 1.10.1737 Nr.16,
S.157-158 https://ia802309.us.archive.org/13/items/bub_gb_P95oNO55jfYC/bub_gb_P95oNO55jfYC.pdf
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В Лайпциг, панаирен и търговски град, на 26 август 1817 г. с
откриването на градския театър (Theater der Stadt Leipzig) се създава
първият постоянен (festen) оперен хор.7 Първоначално той се състои от 20
постоянно ангажирани за целта хористи. Заплащането им е по-ниско от
това на солистите и дори от това на техническия персонал.8
Първите действителни постижения за превръщането на оперните
хорове в професионални се свързват с Карл Мария фон Вебер и неговия
копнеж за създаване на немско национално демократично изкуство. Вебер,
чиито опери изискват висококвалифицирани хорови изпълнители, дава
идеята за създаване на постоянен оперен хор. В своята „Програма за
действие”, озаглавена „Опит за представяне състоянието на немското
оперно дружество в табличен вид, с кратки разяснителни бележки”9, Вебер
аргументира необходимостта от създаването на постоянен хор и нуждата
от актьорско образование за всички певци.10 В програмата той разяснява:
„Един постоянен оперен хор ще бъде до толкова голяма придобивка за
театъра, на първо място подобаващо ръководен и чрез постоянни и
редовни репетиции, ще се създаде ансамбъл, който ще е способен на найвисше въздействие върху публиката и, на второ място и най-важно, ще се
формира школа, чиито изявени таланти ще бъдат насърчавани, обучавани
и развивани нататък.” Вебер изисква персонални структури, които до този
момент не са познати – музикален ръководител на хора и хореограф.11 Така
през октомври 1817 г. и в Дрезден се създава постоянен (festen) оперен хор,
който първоначално се състои от 32-ма певци.

7

Chor der Oper Leipzig https://www.oper-leipzig.de/de/oper-leipzig/chor
Kunze, Hagen 200 Jahre Opernchor Leipzig. Altenburg, Verlag Klaus-Jürgen Kamprad, 2017
9
Weber, Carl Maria von. Versuch eines Entwurfes, den Stand einer deutschen Opern-Gesellschaft zu Dresden in
tabellarische Form zu bringen, mit kurz erläuternden Anmerkungen. – In: Zur Etablierung einer deutschen Opern
-Gesellschaft in Dresden Zur Etablierung einer deutschen Opern-Gesellschaft in Dresden (Entwurf) (webergesamtausgabe.de)
10
Нейков пише по тази тема в: Нейков, Румен. Вебер- публицистът. – В: Сп. Музикални хоризонти,
1986/7, с. 43
11
Weber, Carl Maria von. Op. Cit.
8
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През 1848 г. Рихард Вагнер в своя „Проект за организиране на
немски Национален театър”12 подробно се занимава с наболели въпроси
относно състоянието на професионалния оперен хор. Той пише: „След
появата на отделни немски и особено на големите френски опери, неговата
важност става все по-призната... В по-ново време се правят стъпки за
еманципирането на хоровите певци, от състояние на най-дълбоко
унижение до такова, на достойно възнаграждение, за да имат възможности
певците да се издържат.”13
Посочените извори са в основата на историческото изследване за
възникване на професията на оперния хоров певец и проблемите, свързани
с нея. Моят личен опит показва, че темите, които Шайбе поставя на фокус
през 1737 г., са изключително актуални и днес. От първоначалните
изисквания на Шайбе за професионално ядро в хора, постепенно се налага
условието всички хористи да са професионални певци. Идеите на Вагнер
за еманципирането на професионалното съсловие на оперния хоров певец,
както в творческата работа, така и материално, постепенно се реализират в
практиката. Така се зараждат днешните професионални оперни хорове.
2. Съвременният професионален хоров певец в Германия
2.1. Основни понятия
Преди

да

се

разгледа

съвременният

статут

на

професията

„професионален оперен хоров певец” в Германия, в дисертационния труд
се изясняват някои основни понятия. Прави се кратка характеристика на
работата на гласовия апарат. Обръща се внимание на верижното дишане
като специфичен маниер на хорово-певческо дишане. Разглежда се ролята
на резонаторните усещания като самоиндикатор за точното певческо

12

Entwurf zur Organisation eines deutschen Nationaltheaters für das Königreich Sachsen (Reformpläne)
Wagner, Richard. Entwurf zur Organisation eines deutschen Nationaltheaters.-Zitiert in: Zimmer, Sigfried.
Opernchor einst und jetzt. – In: Oper & Tanz, 1964, S.5
13
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звукообразуване, т.к. при колективната работа в хор непрекъснатият
вътрешен самоконтрол е от изключително голямо значение.
2.2. Обучение
Няколко са висшите музикални училища в Германия, които
предлагат в учебната си програма специалност „Хорово пеене” (Chor). В
Лайпцигското висше училище за музика и театър „Феликс МенделсонБартолди” (Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“
Leipzig)14 обучението се предлага под формата на придобиване степен
бакалавър15,16. Хорът към Висшето училище за музика и театър Мюнхен
(Madrigalchor der Hochschule für Musik und Theater München) играе
образователна роля за студентите от специалност „класическо пеене”.
Висшето музикално училище „Карл Мария фон Вебер” (Hochschule für
Musik „Carl Maria von Weber“) в Дрезден17 предлага двегодишна
магистърска

специалност

„Хорово

пеене”,

като

студентите

са

стипендианти и се обучават ориентирано към практиката в хора на
Държавната Саксонска Земпер опера (Semperoper Dresden). Абсолвентите,
избрали пътя на хорова кариера, биха могли да специализират в Хоровите
академии към Вокалния ансамбъл към Югозападното германско радио,
Щутгарт (Chorakademie des SWR Vokalensembles)18, Радиохора в Берлин

14

Висше училище за музика и театър „Феликс Менделсон-Бартолди” в Лайпциг https://www.hmtleipzig.de/de/home/fachrichtungen/klassischer-gesang-musiktheater/studiengaenge-klassischer-gesang
15
Учебната му програма предвижда през първите четири семестъра от обучението студентите по пеене
да вземат участие като хористи в постановки и концертни изпълнения на различни творби в състава на
камерния хор VocalConsort Leipzig.
16
При необходимост от подсилване на професионалния хоров състав на „Музикалната комедия” в
Лайпциг, това става чрез допълнителния хор, който преобладаващо се състои от студенти от Висшето
училище за музика и театър „Феликс Менделсон-Бартолди в Лайпциг - https://www.operleipzig.de/de/chor-ballett-orchester-musikalische-komoedie
17
Магистърска специалност Хорово пеене към Висшето музикално училище „Карл Мария фон Вебер” в
Дрезден Master Chorgesang | Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden (hfmdd.de); Практика в:
Staatsopernchor – Semperoper Dresden
18
Хорова Академия към Вокалния ансамбъл на Югозападното германско радио, Щутгарт
https://www.swr.de/swrclassic/vokalensemble/article-swr-614.html

14

(Akademie des Rundfunkchores Berlin)19, както и в Хоровата академия към
Виенската държавна опера (Chorakademie der Wiener Staatsoper)20.
Повечето от младите певци години наред се издържат с участия в
мюзикъли и оперети или спорадични концерти и стават прекалено
възрастни за ангажимент в хор. Сопраните при пръв ангажимент в хор не
трябва да са по-възрастни от 30 години, втори алт и втори бас имат шанс
до 35-годишна възраст. Все по-високи стават изискванията към
кандидатите за място в професионалните оперни хорове, защото
вакантните места намаляват. Една от причините е увеличаващата се
пенсионна възраст (в Германия – 67 години за жените и мъжете), а друга –
съкращенията на щатни места в хоровете. (В последните години
тенденцията във всички оперни театри е минимално редуциране на
щатните места в хора. Статистиката сочи, че през сезон 2011/12 оперните
хорови певци в Германия са 292221; през 2017/18 – 2881; а през 2018/19 –
287822.)
Вокалната постановка е една и съща както за солистичния глас, така
и за хоровия. Не всеки добър солистичен глас обаче може да се впише в
състава на оперен хор, както и не всеки добър хоров певец може да се
изявява като солист. Практиката в Германия показва, че по-често солисти
се решават да отидат в хор, отколкото хористи – да станат солисти. Често
млади певци, след няколко години практика, установяват, че не могат да
напреднат като солисти и търсят реализация в колективната общност на
хора. Разбира се, има и случаи на хорови певци, които успяват да станат
солисти и да направят кариера като такива.

19

Хорова академия към Радиохора в Берлин https://www.rundfunkchor-berlin.de/projekt/akademie/
Хорова Академия към Виенската държавна опера Chorakademie | Chor | Ensemble & Gäste | Wiener
Staatsoper (wiener-staatsoper.at)
21
Deutsches Bühnen Jahrbuch 2012, S.14
22
Deutscher Bühnenverein/ Dawnloads/Summentabellen 2018/19 [PDF]- Zum 4.: Personal in der Spielzeit
2018/19 https://www.buehnenverein.de/de/publikationen-und-statistiken/statistiken/theaterstatistik.html
20
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За практическата работа в хор особено необходими са изучаването на
езици, исторически и модерни танци. Докато солистите в повечето случаи
се специализират в един вид репертоар, то хорът участва във всички
постановки, включващи произведения с разнообразна стилистика и
изпълнявани на оригинален език. Това предполага, че студентите би
трябвало да се обучават да пеят поне на пет-шест езика. Препоръчително е
да

се

обръща

особено

внимание

на

правилното

произношение,

безупречната дикция и на умението правилно да се артикулира на
съответния език. Съвременните оперни постановки са динамични,
импулсивни и изискват движенческа и танцова компетентност от
хористите.
Изучаването предмета „пеене в хор” би подпомогнало младите
студенти

в

професионалната

им

ориентация,

би

съдействало

за

възпитаване у студентите на навици в колективния начин на музициране и
изграждане на стабилни умения и увереност в многогласното пеене.
2.3. Изисквания при кандидатстване в професионален оперен хор
В днешно време специализирано посредничество за работа в
областта на изкуствата може да се получи от държавната агенция по
заетостта на Германия – ZAV – Künstlervermittlung – Musiktheater23.
Информация за вакантните места за хор се поместват на интернет
страниците на всеки оперен театър. На страницата на Deutscher
Bühnenverein24 е събрана и публикувана пълната информация за
свободните места за хор на всички немски театри. В списание
„Oper&Tanz“ се анонсират вакантните места за оперен хор, а в списание
„Orchester“ – за радиохор.

23

ZAV- Künstlervermittlung към Държавната агенция по заетостта на Германия www.zav.arbeitsagentur.de;
www.ba-kuenstlervermittlung.de; www.zav-kuenstlervermittlung.de
24
www.bühnenjobs.de
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Съвременните изисквания за хорист в големите репертоарни театри
на Германия са много високи. При кандидатстване има общо приети
критерии. Допълнително всеки хоров диригент определя свои изисквания:
задължителни арии, откъси от оперни и ораториални хорове; пеене на
„prima vista” (за радиохор е с повишена трудност). Провежда се и
индивидуално разпяване. Практика в Германия е на прослушванията да
присъстват всички певци от гласовата група, за която се търси ново
попълнение. Тя изказва общо становище и участва с право на глас при
обсъжданията. Такава организация на подбор на нови певци прави
впечатление със своята демократичност.
Едва ли има друг момент в живота на певеца, в който няколко
минути са с такова съдбовно значение за бъдещия професионален живот,
както няколкото минути на изпълнение на една ария при прослушване. В
този случай са нужни кураж, пълна концентрация и отдаденост. Умението
на кандидата да се владее и умело да борави с гласовия си апарат, както и
да е убеден в своите способности, се постига чрез един осъзнат начин на
пеене.
В последните години в хоровете на големите репертоарни театри на
Германия рядко попадат гласове, които да не са пълноценни във всяко
едно отношение. Хоровите диригенти търсят и ангажират нови певци на
базата

на

темброва

еднородност,

еднакво

звукоизвличане

и

вокалообразуване, както у наличните певци в групата. „Обединяването на
певци с еднакъв маниер на пеене, правилен певчески механизъм и вокална
техника способства за постигането на унисона, а оттам и на ансамбъла в
хора.”25 Ако певческият глас показва едно твърде голямо – „широко”
вибрато, той би застрашил хомогенното хорово звучене. Певци с такива
гласове не могат да фиксират тона и интонират неточно. Създава се реална

25

Гюлева, Лилия, Емил Янев. Хорознание Част първа, София: Наука и изкуство 1975, с.73
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опасност за чистото изпълнение на цялата партия. Диапазонът е важен
фактор, с който в професионалните хорове не се прави компромис,
предвид застаряването на хоровете. Силата на гласа не е решаващо условие
за приемането на даден певец в професионален хор.
Германия е най-големият пазар на певци в света. В страната има
изградена гъста мрежа от театри. Много български певци търсят
възможност да се реализират професионално там и често това е в оперен
хор. В тази връзка за отбелязване е, че добри певци с хубави гласове се
провалят на прослушванията поради лошо произношение на немски език.
За овладяването на безупречната певческа дикция и правилното
произношение се изисква усъвършенстване на умението да се артикулира
правилно в процеса на пеенето на съответния език. Това има отношение
върху музикалното фразиране и певческата линия.
При постъпването си на работа новоприетите оперни хорови певци
трябва да покажат на практика следното: адекватен и своевременен отклик
на диригентския жест и интерпретации; умения за следене и ориентиране в
хоровата партитура; способност да пеят в ансамбъл; изграден интервалов
усет, необходим особено много при изпълнението на съвременна музика;
да пеят в такава динамика, която им позволява да чуват колегите около
себе си.
3. Видове професионални хорове
Като вид изпълнителски колектив хорът има редица специфични
характеристики. Хоровете се различават не само по вид, но и по ниво,
задачи, състав, опит, музикален и интелектуален ръст, условия на работа и
др. Професионалните хорове в Германия са 91 на брой.
3.1. Оперни хорове
Оперният хор е постоянно действащ ансамбъл, ангажиран с цел да
изпълнява хоровите партии в музикалните спектакли на съответния оперен
театър. Професионалните оперни хорове са 84 на брой. Разделят се на
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категории в зависимост от това кой ги финансира; големината на театъра;
категорията на оркестъра, с който работят. Най-многобройният оперен хор
в момента е този на Баварската държавна опера в Мюнхен, състоящ се от
94 хористи. Хорът на Хамбургска държавна опера се състои от 70
изпълнители. Такава численост позволява да се изпълняват оперни или
хорови произведения с по-сложна фактура и разнообразни деления на
хоровите партии. Минималният брой хористи, необходим за формирането
на малък четиригласен смесен хор, е 16 човека. Осигуряването на макар и
минимален брой еднородни гласове дава възможност за осъществяване на
верижно хорово дишане, по-богата звукова и динамична палитра при
интерпретациите. От друга страна, в театри с малък хоров състав, когато
хорът по партитура се разделя на много подгрупи, звучността е непълна и
оскъдна. Най-малкият оперен хор в Германия е този на театъра в
Люнебург, с 10 певци.
За подсилване на хора при изпълнения на големи оперни
произведения всички театри в Германия използват т.нар. допълнителен хор
(Extrachor). Желателно е певците в него да притежават обработени гласове,
нотна грамотност и опит в хоровото пеене, като за участията си получават
хонорари. В Германия има много малки оперни хорове, които са
изключително зависими от Extrachor.
3.2. Радиохорове
Радиохорът

е

постоянно

действащ

ансамбъл,

съставен

от

професионални певци, участващи в културния мандат на съответния
обществен

радио-телевизионен

оператор.26

В

Германия

има

7

професионални радиохора27. Те принадлежат на най-голямата обществена

26

Виж Уикипедия - https://de.wikipedia.org/wiki/Rundfunkchor
RIAS Kammerchor; Rundfunkchor Berlin; WDR Rundfunkchor; SWR Vokalensemble Stuttgart; Chor des
Bayerischen Rundfunks; MDR Rundfunkchor Leipzig; NDR Chor.
27
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медия – ARD.28 Радиохоровете работят в сътрудничество със съответния
радиооркестър. Много често при тях акцентът е поставен върху
изпълнение на съвременна музика.
3.3. Певци на „свободна практика”. Проектни хорове
При реализирането на големи музикални произведения и за
подсилване на основния състав на хора, оперните театри ангажират гости –
хорови

изпълнители,

работещи

на

„свободна

практика”.

Тези

професионални оперни певци обикновено имат вече изграден хоров
репертоар, съдържащ предимно големи оперни и концертни творби. Те
могат да учат самостоятелно и се явяват при започване на ангажимента с
подготвена хорова партия. За разлика от тях, певците в Extrachor не са
професионалисти и разучават хоровите партии организирано.
За различни проекти се събират т.нар. проектни хорове, с
непрекъснато сменяща се програма и вариращ брой на ангажираните
професионални певци.
3.4. Оперетни хорове
Хоровите изпълнители от оперетните театри имат същия статут
както тези в оперните. Известни са: Музикална комедия Лайпциг
(Musikalische Komödie - Leipzig)29 и Държавната оперета в Дрезден
(Staatsoperette Dresden)30.
4. Професионални задачи и специфични различия в работата на
оперните и радиохорове
Певците от двата вида професионални хорове имат различни
задания. Съответно и изискванията при прослушване към кандидатите за
работа в тях не са еднакви. Певецът от оперния хор пее наизуст. От него се

28

ARD/ZDF-Arbeitsgruppe Marketing. Was Sie über Rundfunk wissen sollten. Berlin: Vistas. Herausgeber
ARD und ZDF,1997
29
Musikalische Komödie Leipzig – https://www.oper-leipzig.de/de/chor-ballett-orchester-musikalischekomoedie
30
Staatsoperette Dresden – https://www.staatsoperette.de/ensemble/chor/
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очаква да е в състояние да изпълнява задачи, поставени от оперния
режисьор на сцената. Певецът в радиохор пее по ноти, изнася концерти и
прави записи. Репертоарът при него се сменя много по-често, затова и той
трябва да може до съвършенство да пее на prima vista. Оперният хоров
певец „инвестира“ част от репетиционното време в заучаване наизуст на
голям по обем репертоар, както и да го поддържа дълго.
Оперният хор трябва да представлява добра смес от големи и средно
големи гласове, които да издържат на голямо натоварване и да притежават
добра техника. В радиохор се предпочитат предимно средни и по-малки
гласове, които да могат много добре да се спеят в ансамбловата звучност,
поради голямото количество изпълнявана музика „a cappella”.
Между двата вида професионални хорове съществуват и различия по
отношение на времетраенето на репетициите. При оперния хор има два
вида репетиции: музикални и сценични.31 Репетициите се провеждат
сутрин, а когато хорът не участва в спектакли, и вечер. За един сезон
хористите от оперния хор участват средно в сто и четиридесет спектакъла
и концерти. При радиохоровете репетициите са само сутрин. Поради този
факт, времетраенето на една репетиция е по-дълго, но няма разделение на
работния ден. Хористите разполагат с повече свободно време, защото не се
налага да пътуват два пъти на ден на работа. Всеки ансамбъл представя
около шестдесет концерта годишно с вариращ репертоар.
На базата на личния ми опит акцентирам на някои различия в
работата на хориста при концертното и оперно-сценичното изпълнения.
При концертните и радиохорове, хористът стои винаги до едни и същи
колеги, предимно в обкръжението на своята гласова група. По този начин
по-лесно се музицира и по-лесно се постига ансамбълът. В повечето

31

Подробно разгледани в част IV. Колективно трудово договаряне. Продължителност на работното

време. с. 64
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случаи хористите държат ноти в ръце с изискванията на композитора и
забележките на диригента. Разстоянието до диригента е едно и също и помалко, в сравнение с това диригент – хор на оперната сцена.
За разлика от тях, певците от оперния хор изпълняват партиите си
наизуст, като е необходимо да запаметят дълготрайно и веднага
забележките на диригента. Те не стоят в обкръжението на своята гласова
група, играят на сцената и са винаги на различно разстояние спрямо
диригента, в зависимост от режисурата и сценографията. Вниманието на
хористите в случая се разпределя в много посоки.
Професията на оперния хоров певец има и възрастови специфики,
които го обвързват с работа в един театър и определена гласова група.
II. ГЛАВА ВТОРА – СПЕЦИФИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА
МУЗИКАЛНО-ИЗПЪЛНИТЕЛСКАТА РАБОТА НА
ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ОПЕРЕН ХОРОВ ПЕВЕЦ
Професионалните хорови певци са лишени от възможността да
избират какво да пеят. Отговорността за гласовете им е както тяхна лична,
така и на хоровия ръководител и на ръководството на театъра, които имат
грижата да съобразят степента на натоварване, когато определят
репертоара и правят плана.
Пеенето може да се разглежда от две страни: първата е
техническата, в която професионалният певец подготвя гласа си за
работа, а втората – художествената.
Към техническата част се отнася индивидуалното, самостоятелно
разпяване на хориста.
1. Разпяване
Българските професионални хорове, както в миналото, така и днес,
се разпяват колективно. В професионалната хорова практика в Германия е
прието да няма съвместно разпяване на хористите. Очаква се те да се явят
разпети, така че веднага да се пристъпи към същинската работа.
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Моята практика показва, че е добре хоровият певец да се разпява
самостоятелно, защото гласът е неговият инструмент за работа и начинът
за настройването му е лична отговорност.
„Човешкият

глас

е

най-съвършеният

„инструмент”.32

Всеки

инструменталист притежава готов музикален инструмент, на който се
упражнява от детството. Певецът, под ръководството на своя вокален
педагог, трябва да създаде сам своя „инструмент”. При това с
изграждането и моделирането може да се започне едва, когато гласът е
мутирал, узрял и готов. Необходима предпоставка е да е готово и
съзнанието. Ако на един инструмент човек може да се упражнява часове
наред, то с певческия глас не е така. Гласните връзки са много
чувствителни и нежни и не могат да бъдат натоварвани без край. Нивото
на натоварване при всеки глас е строго индивидуално, както като тип, така
и като издръжливост. Например тежките мъжки и женски гласове се
нуждаят от повече време, за да постигнат нужната подвижност на гласа
при разпяване. Според опита на доц. Жабленска, на един певчески глас е
необходимо време от 4 часа, за да е пълноценно събуден и готов да
започне работа. Както отбелязва проф. Черкин, „техническите упражнения
не са само начален етап в певческата работа за изграждане на гласовата
постановка. Те трябва да се поддържат и да бъдат стимул през цялата
артистична дейност на певеца”33. Разпяването на професионалния хоров
певец представлява системна, постоянна и ежедневна работа, чрез която
той поддържа затвърдените певчески навици и формира нови такива.
При колективното пеене, където певецът не чува сам себе си,
непрекъснатият вътрешен самоконтрол е от изключително голямо
значение. Когато пее индивидуално, той може да се съсредоточи върху
32

Кръстев, Венелин – Христо Недялков и неговият Детски Радиохор – световен лидер в детското хорово
изкуство.- Издателство Музика, София 2003г.
33
Проф.Златев-Черкин, Георги, Доц. Цветана Дякович. Технически упражнения за гласова постановка.
София. Наука и изкуство. 1973, с.19
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своите резонаторни усещания. „Вярно формираният звук по принцип
отзвучава в резонаторите, а това позволява на певеца чрез резонаторните
усещания да контролира качеството на звукообразуването си.”34 Ролята на
съзнанието е да контролира и наблюдава да не се стига до отстъпления от
заучения и утвърден процес на звукообразуване. Препоръчително е всички
тежки и трудни пасажи от репертоара на оперния хор да се изпяват при
самостоятелното разпяване, за да може певецът да ги нагласи „в маската”,
да адаптира и затвърди дишането. При индивидуалното разпяване е
необходимо да се работи върху гъвкавостта и подвижността на гласа, както
и да се поддържа специфичната техника според вида глас; да се работи над
динамичната гъвкавост на гласа, като тоновете не бива да бъдат форсирани
или свивани; да се работи над чистото интониране. Всеки глас е
индивидуален и неповторим и затова не е уместно различни певци да
работят по един образец. При подбора на упражнения за разпяване певецът
трябва да наблюдава за състоянието на гласа си. В зависимост от това
какъв спектакъл или репетиция предстои се подбира какъв ще е броят и
характерът на упражненията при индивидуалното разпяване.
Преди да се пристъпи към упражнения с глас, е препоръчително да
се пеят упражнения със затворена уста (резонаторни упражнения). Нерядко
в оперната литература на хора е възложено да пее „coro a bocca chiusa”.
Най-известен пример за това е „заключителният хор без думи” от второ
действие на операта „Мадам Бътерфлай” на Пучини.
Разпяване на затворена уста успешно се прилага и когато се налага
загряване на гласа в неподходящо време и място. Упражненията се

34

Делиганев, Георги. Вокалната работа в хора - В: За хоровото изкуство. Сборник студии и статии.
София, Музика, 1980, с. 26
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изпълняват

по

целия

регистър,

хроматично

нагоре

и

надолу.

Модифициран вариант на същото може да се използва като преход
към упражненията с глас. След като се изпълни фразата на затворена уста,
се повтаря същата с вокал. Тогава чувството от пеенето на затворена уста
остава и при включване на вокала.

Разпяването е базата, от която се обуславя качеството на следващия
процес – художествено-творческата работа.
2. Работа в хорова зала
Репертоарът на големите театри е разнообразен и изисква гъвкавост
в трудовото ежедневие. Преди обед на музикалните репетиции се
разучават произведения, предвидени за изпълнение в по-далечно бъдеще,
на сцена се провеждат репетиции за предстоящата премиера, а вечер текат
репертоарните спектакли. Това предполага, че хоровият певец трябва да
„носи” в съзнанието си постоянно пет-шест произведения, които се
редуват в ежедневната му работа.
2.1. Ролята на диригента
Предмет на изследването са: някои исторически аспекти от
развитието на професията; ролята на диригента като ръководител на
съвременен оперен хор. Методите, които съм използвала, са собствени
наблюдения, интервюта с диригенти и анализ.
Хорово-изпълнителският състав е изграден от индивидуалности с
високи професионални качества. За членовете на хора е изключително
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важно да бъдат възприемани от диригента като индивидуални личности и
професионалисти, а не като част от „масата”.
В професионалните оперни хорове в Германия няма практика
хоровият диригент да изпитва поединично хористите, а единствено в
малки групи или цялата гласова партия, пееща заедно.
2.2. Разучаване на нови хорови партии
Много преди всяка предстояща премиера започва фазата на
музикалните репетиции. Необходимостта атмосферата в хоровата зала да е
приятна, колегиална, изпълнена с респект, е в пряка връзка с мотивацията
и удовлетворението от работата на хоровите певци.
Всеки диригент определя метода на разучаване на произведенията,
съобразявайки се с възможностите на своите хористи. В Хамбургска
държавна опера всяко ново произведение се разучава едновременно от
целия хор. При частичните репетиции делението е на женски и мъжки хор,
като по този начин се репетират само номера, предвидени за еднороден
хор. Да се започва разучаването на ново, непознато произведение
едновременно от целия хор е трудно и изисква голяма концентрация.
Хоровият изпълнител трябва да може веднага да намери своя тон вътре в
хармонията, разчитайки на своя усет за чисто пеене на интервалите и
уменията си за стабилност в многогласа.
В днешно време музикалните произведения се представят предимно
на оригинален език. От това произлиза изискването хоровите изпълнители
да бъдат подпомогнати за овладяване фонетиката и произношението на
съответния чужд език. За тази цел се канят обучители, владеещи
съответния език и притежаващи певчески умения. Сигурен успех се
постига, когато произношението се репетира веднага, чрез изпълнение на
музикалните фрази, докато се постигнат желаните резултати. Певческата
дикция е един от най-съществени фактори за постигане на художествен
израз. Дикцията и артикулацията са в пряка връзка помежду си.
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Конкретните изисквания за ясна дикция предполагат точни указания за
правилна артикулация. Осъществяването на ритмичния ансамбъл в хора се
обуславя от еднаквия маниер на артикулиране на съгласните и
едновременното им произнасяне от всички. Майсторството и класата на
един хоров колектив се крие в това хористите да артикулират заедно и по
точно определен начин. Опитът ми ме е научил, че в хоровото пеене
ритмиката винаги трябва да е максимално прецизно и точно изпълнена,
дори и когато се пее в легато. Хомогенното звучене се постига чрез
индивидуалната интерпретаторска дисциплина на всеки хоров изпълнител
поотделно. Художествените резултати са в пряка зависимост от
способността на певците да си служат свободно със своя „инструмент” –
гласа. Тембровото оцветяване на гласа е продиктувано от идейнообразното и смислово съдържание на съответния хоров номер. Според
Ваня Бъчварова „единствено буквалният превод на словесния текст може
да осигури достъп до възможни нюанси, обстоятелства и мотиви,
индикация за подтекст...”35.
Важно изискване е хоровият певец да може да пее продължително,
без умора в теситурата, свойствена за неговия глас, с цел усвояването на
материала с цялото му многообразие и сложност. Проф. д-р Мария Белчева
характеризира този процес така: „Вокалните трудности в дадена партия, за
всеки певец са различни, а може и да няма такива. Всичко зависи от
вокалната подготовка и нивото на техническа зрялост, а също и дали
дадената партия като теситура и музикални щрихи е напълно подходяща за
вида глас.”36 Много компоненти от певческата техника са свързани с
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Бъчварова, Ваня Оперна драматургия. Проблеми на съвременния прочит. София: НБУ Пан стил, 1999,
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сценични особености при пресъздаване на веристичните героини на базата на личен творчески опит.
Дисертация Автореферат. София: НМА „Проф. П. Владигеров”, 2014 с. 39
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редица субективни усещания при певците. „При колективната работа в хор
значението на самоконтрола нараства многократно.”37
2.3. Музикално възстановяване на хорови партии
Освен разучаване на нови творби, друга основна част от работата на
оперния хоров певец е прецизното музикално възстановяване на вече пети
хорови партии, с цел определени детайли да се затвърдят. Важно е
хористът да помни колко силно е пял, когато е бил в обкръжението на
своята група и когато хоровият диригент го е одобрил и на сцената да дава
точно толкова глас. Съществена част от работата в хорова зала е процесът,
в който хоровият певец усъвършенства чувствителността си да поема
темпото от диригента, така че на сцената да не възникват проблеми.
Специфична особеност в работата на оперния хор е честата смяна на
диригентите, с които работи на сцена. Необходимо е хористите да се
приспособяват към художествените възгледи на всеки един от тях и да
реализират изискванията веднага и непосредствено, а също така да ги
затвърдят и автоматизират за следващите спектакли.
2.4. Интерпретационни задачи в хоровите партии
Работата в професионален оперен хор предлага голямо разнообразие
в изпълнявания репертоар, обхващащ различни музикални епохи и стилови
направления. Многообхватният и разнообразен репертоар, изпълняван
почти

изключително

на

оригинален

език,

поставя

хора

пред

специализирани задачи. Различните стилове музика имат собствени
характеристики и изискват специфични видове изпълнителска техника,
ръководни при интерпретацията на произведенията. Хоровото изкуство
въздейства

чрез

точното

пресъздаване

на

стиловете,

прецизно

изработените детайли, разнообразните звукови багри и вярното тълкуване
на съдържанието. За да може хорът стилистично коректно да възпроизведе
37

Делиганев, Георги. Вокалната работа в хора - В: За хоровото изкуство. Сборник студии и статии.
София: Музика, 1980
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дадена творба, необходимо е верният начин на звукообразуване да бъде
представен и изискан от диригента.
Тази точка съдържа вокално-интерпретаторски анализи на някои
хорови партии, предимно сопранови, защото практическият ми опит е
свързан с тях. Правя интерпретационните задачи и вокално-техническите
трудности обект на изследване, с цел подчертаване на някои специфики в
работата на хоровия певец.
Хорът заема водещо място в ораториите на Бах и Хендел. Техните
произведения са част от програмата на репертоарните оперни театри,
обикновено по време на големите християнски празници. Обичайно
творбите на Бах или Хендел се редуват с произведения на Вагнер или
Верди. От значение за съхраняване гласовете на хоровите изпълнители е
последователността на спектаклите. Предвид стиловите характеристики,
основната трудност се крие в различния начин на интерпретация и вокален
подход. По-щадящо за гласовете на певците е когато в програмата
произведенията на Бах или Хендел са разпределени преди тези на Вагнер
или Верди.
Творчеството на Моцарт е пример „за идеалната красота в музиката”.
В Германия „Вълшебната флейта” е най-често поставяната опера. Хорове
от нея обичайно са включени в изпитната програма на всички гласове при
кандидатстване в професионален оперен хор, напр. финалният хор (Heil sei
euch) за женските гласове и „хора на жреците” – за мъжките.
Хоровите партии от оперите на Моцарт са средни или малки по обем,
но предполагат голяма подвижност и пластичност при музикалната
интерпретация. Изпълнението им изисква лекота в гласа, особено при
колоратурите, безупречно изчистен тон, перфектно интониране, елегантно
фразиране и прецизна ритмика. Моцартовата динамика „форте” (f) е
различна от тази при Бетховен. Хоровите партии са сложни за изпълнение
и изискват развит инструментален тип мислене. Редица оперни театри
29

включват в програмата при прослушвания за прием на сопрани хора от
второ действие (Secondate, Aurette Amiche) от операта „Така правят
всички”.
Финалът на операта „Фиделио” от Бетховен често се задава като
изпитен материал на прослушвания за всички гласови партии при
кандидатстване в хор. Изхождайки от моя личен опит, разглеждам
интерпретационните особености на сопрановата партия от третата
редакция на операта от 1814 г. Женският хор пее единствено във финала на
произведението. Хоровата партия на сопрана е написана високо, движи се
около и над прехода, темпото отчасти е много бързо (presto molto),
динамиката е с голяма амплитуда от пиано (p) до фортисимо (ff).
Препоръчително е едно разумно в динамично отношение изграждане.
Хоровата партия има много текст, който изисква ясна дикция и
артикулация. Крайните съгласни се изговарят отчетливо. За да не се стигне
до скандиране на текста и нарушаване на кантиленността, е добре
изпълнителят да е съсредоточен върху точното усещане за метрическата
пулсация на текста и музиката. Изпълнението на високите държани тонове
изисква стабилна опора и дълъг дъх. Не бива да се пее с натиск и твърдост
на звука, както и не бива да се пее силно, на границата на възможностите.
Динамиката „форте” (f) при Бетховен се изпълнява силно, но не толкова,
колкото „фортето” в симфониите на Малер (макар да е отбелязано в
партитурите по един и същи начин). Отделните части на финала са сложни
и изискват гъвкав преход.
С хора на Хамбургската държавна опера имам изпети 19 от оперите
на Верди. В тази работа анализирам интерпретационните задачи при
сценичното представяне на Messa da Requiem. Базирам се на личния си
опит и на разговор – интервю с диригента на хора на Хамбургска държавна
опера – Еберхард Фридрих.
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„Реквиемът” на Верди е творба, в която според Михаил Друскин38
„композиторът приема традиционните форми на католическата заупокойна
литургия”, но с „ново съдържание”. „Похватите на музикално развитие”,
използвани от Верди, „придават на Реквиема оперна изразителност”. В
днешно време Реквиемът все по-често се среща в репертоара на оперните
театри, представен като сценично произведение. Чрез една успешна
сценична

интерпретация

се

засилва

възможността

публиката

многопосочно да възприеме дълбочината на Вердиевите послания. Докато
оперните произведения от самото начало са замислени като сценични
творби и хорът има своята установена функция в развитието на
действието, то това в Реквиема определено е различно. Нито музиката,
нито текстът са предвидени за сценично изпълнение. Хоровата партия е
много голяма и е изключително предизвикателство за хористите, т.к. не
може лесно да се научи наизуст. Произведението има седем части. Найважното при интерпретация на първа и втора част – „Трагичният пролог
(Requiem e Kyrie)” и „Картините на страшния съд (Dies irae)” е хорът да
спазва стриктно отбелязаната палитра от темброви и динамични знаци.
Верди е задал една динамическа амплитуда от пиано-пианисимо (ppp),
стигаща до форте-фортисимо(fff) в (Dies irae) и до края на (Tuba mirum).
Колкото по-голяма е амплитудата в динамиките при изпълнението на хора,
толкова по-силно е въздействието върху възприятията за динамика у
публиката.
В мащабната двойна Фуга в четвъртата част (Sanctus), хорът е
разделен на две самостоятелни групи. Както тук, така и Фугата от седма
част (Libera me) са сложно построени и се открояват със специфични
музикални характеристики и разнообразни технически задачи. Когато
хористът държи партитура в ръцете си, няма никакви проблеми да ги
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изпълни, но трудностите възникват, когато произведението трябва да се
представи наизуст. За да може безпроблемно и уверено да се отдаде на
сценичното изграждане на художествения образ, от хоровия изпълнител се
изисква отлично вокално, музикално и ансамблово владеене на хоровата
партия. Във Фугата в седма част (Libera me) „хоровата и инструменталната
част на партитурата се дублират, изтъкването на хора се налага от факта,
че той е носител на текста”39. След Фугата следва a cappella част (Requiem
aeternam), в която хорът пее едновременно със солиращия глас, при
преобладаваща динамика пиано-пианисимо (ppp). Хоровите изпълнители е
необходимо да следят хода на динамичните нюанси и темповите
отклонения на соло-сопрана, както и да съобразяват звуковия баланс, за да
е възможно постигането на ансамбъл. Всеки певец от хора трябва да пее
толкова тихо, че да е в състояние да чува солистката през цялото време.
Тази част на произведението се изпълнява просто, но с подчертано
вглъбяване. Особено важни за постигането на ансамбъла са съвършеният
хоров строй и чистата интонация. Пълноценното художествено и сценично
представяне на Реквиема на Верди изисква от хора убедително
пресъздаване на емоционалните състояния в творбата с помощта на
овладяна широка темброва палитра и динамична амплитуда. Хорът
инвестира много репетиционно време, за да научи наизуст това
внушително произведение.
Хоровите партии в съвременните произведения се характеризират с
„изключително усложняване на мелодичния и хармоничния език и
разширяване на хорово-изпълнителските средства и изразност – от
сонорност и използване на звукоподражателни похвати до атонални,
алеаторни, полиритмични и полиметрични комплекси.”40 Това предполага
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значителна професионална квалификация и техническо съвършенство при
изпълненията. Често членовете на оперните хорове в Германия участват в
такива постановки. В интервюто си с диригента на оперният хор в Хамбург
– Еберхард Фридрих проучвам неговия подход при разучаването на
трудната хорова партия в оперния фрагмент „Моисей и Аарон“ на
Шьонберг („Moses und Aron” von Schönberg 1874-1951).
Прогресивната репертоарна политика залага на разнообразните по
стилове творби и възпитава модернистичен, съвременен и демократичен
вкус у изпълнителите и публиката. Традиция е немските оперни театри да
възлагат на съвременни композитори да създават музикално-сценични
произведения за тях. Дава се възможност да се излезе от рамките на
конвенционалното, като се запознава публиката с авангардното музикално
изкуство.
2.5. Ролята на паметта за работата на хоровия певец
За

професионалния

оперен

хоров

певец

не

е

достатъчно

изпълняваните партии да се заучат точно. Необходимо е те да се запаметят
трайно, за да му бъдат в услуга през целия професионален път. Една от
спецификите на професията на оперния хоров певец е нуждата от
услужлива дълготрайна професионална памет. Основните изисквания към
тази

памет

са:

възпроизвеждане
емоционални

запомнянето,
на

определени

впечатления,

съхраняването
смислови

духовни

и

и

своевременното

музикални

преживявания,

факти,

отразяващи

многопланово едни или други знания за действителността. Повече за
видовете памет е отбелязано в текста на дисертацията.
Почивката е важен, предотвратяващ забравянето фактор. Наученото
произведение се оставя „да узрее”, след като при художествената работа са
преодолени трудните части от хоровата партия. Сънят, като дълбока
почивка, е особено нужен на изпълнителите.
2.6. Взаимоотношения в хоровия колектив
33

Членовете на един колектив са обединени от общи цели, ценности и
задачи. „Колективът е форма на отношения между хората, която
предполага наличие на чувство за дълг, отговорност, дисциплина, етика. В
условията

на

колективния

живот

личността

коригира

различни

индивидуалистични страни от своето поведение, за да се изгради като част
от една система.”41 Моят професионален опит ме е научил, че хористът е
отговорен единствено за своята работа. Дори и да забележи, че някой
колега не изпълнява добре даден елемент, не бива да дава оценки за
работата му. Това е право и отговорност единствено на диригента. Найдоброто, което всеки хорист може да направи, е той самият да пее
прецизно.
3. Ролята и значението на хора в оперните произведения
„Операта” е най-висша форма на композиторско майсторство.
Страстта към театъра и към цялостното изживяване на сцената е
двигателят, който кара един композитор да пише опера. В зависимост от
произведението – епохата и стиловото направление, хорът има различна
роля на сцената. Хористите пресъздават образи на: войници, моряци,
цигани, поклонници, монаси и монахини, заговорници, придворни, ловци,
кръстоносци, гейши и др.
В операта хорът може да бъде един от главните герои с възложени
големи артистични и изпълнителски задачи. Това е характерно най-често
за руските опери, напр.: „Хованщина”, „Борис Годунов” и др.
Чрез хора композиторът може да изгражда драматични обрати за
засилване на емоционалния свят на главните герои. Пример за това е
ролята на хора в операта „Мадам Бътерфлай” на Пучини.
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Композиторите

използват

богатата

палитра

от

тембри

и

разнообразната динамична скала, които хорът може да изгради, като
средство за постигане на различни ефекти.
В оперната литература пеенето зад кулисите е често използван ефект
от композиторите. Хорът може да изпълнява звуково-образна функция,
създавайки различни звукови ефекти за пресъздаване на природни явления,
напр. като мъжкият хор зад кулисите от финала на операта „Риголето“,
изобразяващ звуците на вятъра и гръмотевичните бури. Използва се и за
пресъздаване на фантастични образи. Пример за това е хорът на
призраците и нощните духове от картината във „Вълчата долина”
(Wolfsschlucht) в операта „Вълшебният стрелец” на Вебер. Задкулисните
реплики на Мефистофел и хора, заплашващи Маргарита с вечни страдания,
от „Сцената в църквата” на операта „Фауст” на Гуно засилват
драматичното напрежение.
Силно въздействащ е ефектът на приближаване или отдалечаване на
хора, когато изпълнителите започват или завършват да пеят зад кулисите.
Звукът на хора има широка динамическа амплитуда – може да варира
от монолитен и плътен (в творби на Бетховен, Верди, Вагнер, Малер,
Мусоргски) до лек, безтегловен или изключително тих. Колкото е по-голям
един хор, толкова по-тихо може да пее и толкова по-ефектно пианисимо
може да се постигне. Създава се колективно поле на музициране, което
влияе изключително мощно както на хориста-изпълнител, така и на
публиката.
Професионалният оперен хор може да се изявява като смесен,
еднороден (мъжки и женски), камерен, разнообразни вокални ансамбли и
др. в зависимост от задачите, възложени му от композитора. Общият брой
на участниците в даден хоров номер зависи от ситуацията на сцената. Не
винаги е необходимо да се използват всички хористи, които са на
разположение. Според обема, оперните хорови партии се делят на големи,
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средни и малки. За критерий се приема определението на Рудолф Клойбер
в осмото издание на „Handbuch der Oper”42.
4. Съвременният музикален театър. Творческият процес на хориста
на сцена – специфика и особености
Оперното изкуство е уникално, защото „дава подслон на всички
видове изкуства”: литература, живопис, архитектура, музика, театър, танц
и

мултимедия,

като

„провокира

противоречията

на

тяхното

взаимодействие. Тази естествена сложност на жанра се пренася съответно
и в процеса на интерпретацията”43. В Германия в края на шейсетте години
на миналия век възниква т.нар. режисьорски театър (Regietheater) с
намерението оперните произведения да получат съвременно дешифриране,
различно от отъпкания път. Хорът се извежда от съществуването му на
заден план, разположен статично на сцената, като му се възлагат участия с
артистична игра, такава, каквато се очаква и от солистите.
„От трите стълба на операта: солисти, оркестър и хор”, последният е
най-пренебрегван, въпреки че е една от „интегриращите съставни части”
на сценичното изкуство. Хорът притежава универсални способности на
сцената, „внася колорит и контраст в сценичното действие. Неговите
изключително
възможност

разнообразни
за

безбройни

способности
сценични

и

за

преобразяване

музикални

дават

въздействия”44.

Качеството на сценичната изява на хора зависи от умението на режисьора
да възлага конкретни индивидуални задачи на всеки един от хористите.
Хорът пее и играе толкова по-добре и ангажирано на сцената, колкото
повече певците в него биват възприемани като индивидуални личности.
42

VdO Normalvertrag Bühne, Tarifrecht der Solo-, Opernchor- und Tanzgruppenmitglieder sowie der
überwiegend künstlerisch tätigen Bühnentechniker. Stand: Januar 2020 //Protokollnotiz zu Absatz 3 Buchst. b:
Ob für den Herrenchor und den Damenchor eine große oder mittlere Choroper vorliegt, bestimmt sich nach der
8. Auflage des „Handbuch der Oper” von Rudolf Kloiber. Nicht im „Handbuch der Oper” aufgeführte Opern
sich nach gleichen Maßstäben zu beurteilen.
43
Бъчварова, Ваня. Оперна Драматургия. Проблеми на съвременния прочит. София, НБУ Пан Стил,
1999, с. 43-44
44
Kloiber, Rudolf. Handbuch der Oper. Band 2, Kassel: Bärenreiter-Verlag, 1985
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По време на сценичните репетиции на оперния хор от певците се
очакват изградени навици за съсредоточена работа, бързи реакции и
творческо въображение. Навлизайки в атмосферата на произведението,
хористите възприемат идеите на композитора, диригента и режисьора и ги
защитават на професионално ниво на сцената.
Рядко режисьорът взема предвид сложността на вокалната партия на
хора. Отговорност на хоровия диригент е да не се допусне претоварване на
певците с изпълнението на хореографски решения за сметка на
пълноценното музикално представяне на хоровата партия. Важно е
хористите да са разположени по оптимален начин на сцената, с цел
максималната изява на техните вокално-певчески способности.
На музикалните репетиции в хорова зала хористът е в обкръжението
на групата на неговия глас и не винаги чува добре какво пеят другите
гласове. На сцената той често е сред колеги от други гласове. По този
начин се изостря усещането му за ансамбъл и ансамблово пеене. Това е
една от спецификите на работа на оперния хоров певец на сцена, което е
различно от задачите при концертно изпълнение на произведенията.
Ако в дадена сцена от оперната постановка режисьорът не възложи
на хора артистични задачи, при интерпретацията си хорът залага на
драматургичната работа с цвета на гласа, на ярко изразеното динамично
разнообразие, на прецизна дикция и вярно смислово поднасяне на текста.
Акцентира се на индивидуалната изразност на всяка дума, като по този
начин се внушава нейното съдържание на публиката. Това се постига с
ясно произношение и емоционална отзивчивост към творбата, отговарящи
на музикалната и поетична стилистика.
От членовете на хора се очаква при необходимост да танцуват
различни исторически, развлекателни и бални танци в постановките.45

45

NV Bühne §71 „h“ Виж част IV Колективно трудово договаряне.Задължения на хориста, с. 65
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В Германия има два вида организация на балета. В по-малките
театри той участва в оперните постановки, а в големите репертоарни
театри е отделна структура. При необходимост от подсилване на хора в
танцовите сцени или за танци, които не могат да бъдат възложени на
хоровите

певци,

в

големите

репертоарни

театри

се

използва

Bewegungschor. Неговата задача е да се движи ритмично според
указанията на режисьора и хореографа. Важни предпоставки за
ангажирането на участниците са опит в танца и движението на сцена.
5. Взаимодействия между хора и солистите при колективната работа
Да си оперен певец е уникален шанс. Професията изисква гласови
данни, много талант, музикалност, определена физиология, певческа
интуиция, постоянство, воля. След определен период на развитие
солистите се специализират в един репертоар и биват ангажирани за
определени роли (колоратурни, драматични, лирични). Между солистите
има специалисти в модерната музика, в предкласическата музика, а други
са най-добри във френския, в немския или италианския репертоар.
Оперният хоров певец е универсален. От него се изисква да пее сигурно и
уверено във всички музикални стилове.
Солистът и хористът разучават по различен начин произведенията.
Първият има по-малко репетиции и спектакли, но отделя много повече
време за самостоятелна подготовка. Хористът има повече репетиции,
защото хоровите партии се разучават колективно.
При солиста се търси индивидуалността при художествената
интерпретация. Хоровият певец творчески е по-ограничен. От него се
очаква да е изключително дисциплиниран при интерпретацията, за да може
да се изгради ансамбълът.
В музикалните изпълнения са налице специфики, когато хорът пее
едновременно със солистите. В редица оперни произведения има
ансамбли, които се изпълняват без поддръжката на оркестъра. „A cappella”
38

е форма на изпълнение, изискващо голяма култура и технически умения от
изпълнителите, чисто интониране и постоянен слухов контрол. За
постигане на общия ансамбъл се дава предимство на солиращите гласове.
Могат да се посочат редица примери от оперната литература, където хорът
и солистите пеят заедно без съпровод на оркестъра. В тези сцени всички
изпълнители е необходимо да пеят прецизно чисто, защото когато се
включи оркестърът, веднага се усеща дали са задържани интонацията и
строят.
Солистът носи по-голяма отговорност на сцената, отколкото
хоровият певец, както по отношение на художественото изпълнение, така и
при изявата на спектакъл или риска от заболяване.
Възрастовата граница при хористите играе по-негативна роля,
отколкото при солистите. Един солист може и в по-напреднала възраст да
получи ангажимент, както и да смени репертоара, който изпълнява.
След изследване на спецификата и особеностите на работата на
оперния хоров певец като творец, в следващите части от дисертационния
труд преимуществено разглеждам правния статут на хоровия изпълнител.
III. ГЛАВА ТРЕТА – ХАМБУРГСКА ДЪРЖАВНА ОПЕРА
Настоящата глава представя организацията и структурата на
Хамбургската държавна опера. Материалът е събран от различни
източници. Споделената информация съм получила от прочетената правна
и научна литература, както и от проведени интервюта с представители на
Работническия съвет, председатели на хорови колективи, диригенти,
режисьори, драматурзи, театрални педагози и от лични наблюдения.
1. Възникване и развитие
Хамбург, град на търговци, остава незасегнат от войните през XVII
век. Приема се, че в града не е необходимо да има университет. Не
науката, а изкуството получава тласък за развитие. Градският съвет на
Хамбург и граждани от артистичните среди решават да основат оперен
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театър. Йохан Тайле (1646-1729) композира първата немска опера „Адам и
Ева”46, с която на 2 януари през 1678 г. в Хамбург отваря врати и първият
обществен оперен театър на Германия. Той просъществува 60 години и
поставя началото на артистичната репутация на най-големия търговски и
пристанищен град на „свободната търговия” – Hansestadt Hamburg.
„Оперното театро“ на Хамбург се развива като един от водещите
музикални центрове в Европа. Георг Фридрих Хендел (1685-1759) работи в
операта като цигулар и чембалист. На 8.01.1705 г. тук е премиерата на
неговата първа опера „Алмира”. Лошо финансово управление води до
фалит на театъра през 1738 г.
В 1765 г. се открива „Акерманската комедийна къща“ със смесена
театрална и оперна програма, която под влиянието на Лесинг се
преименува в Германски национален театър (Deutsches Nationaltheater).
Поставят се пиеси на Шилер, Гьоте и Шекспир. Играят се оперите на
Моцарт, Бетховен и Вебер.
През 1827 г. на Дамторщрасе (Dammtorstrasse) с Гьотевата драма
„Егмонт” е открит новият Хамбургски градски театър (Hamburger
Stadttheater) с 2800 места. През 1873 г. за директор е назначен бившият
импресарио с търговски усет и умения Бернхард Полини. Той издейства
институционалното подпомагане на театъра с обществени средства. По
време на неговото ръководство се увеличава броят на абонаментите със
средни цени на билети и нараства интересът към операта от страна на
интернационалната публика. Канейки известни певци, Полини си
осигурява винаги пълен салон. Тези промени са важни, защото създават
по-широка и подготвена за този вид изкуство публика и оформят нова
културна среда. Присъствието на гост-изпълнители допълва традицията с

46

Theile, Johann – „Adam und Eva – Der erschaffene, gefallene und wieder aufgerichtete Mensch” (Singspiel).
// In: Allgemeine Enzyklopädie der Musik - Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Kassel etc.: BärenreiterVerlag, 1952 Band 13, S. 278
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изненади и създава по-високи критерии у слушателите за качество на
изпълнението,

поддържа

интереса

им

към

майсторството

в

интерпретацията на всеки един от гост-изпълнителите. В 1925 г. сцената
бива преустроена във вида, в който се използва и до днес. През 1934 г.
Хамбургският градски оперен театър придобива нов статут и е
преименуван на Хамбургска държавна опера (Hamburgische Staatsoper),
както се нарича и днес.
2. Правна форма, структура и контрол
2.1. Правна форма
Хамбургската държавна опера е организирана като търговско
дружество, въпреки че в същността си представлява дружество с идеална
цел (Tendenzbetrieb)47. Правната му форма е Дружество с ограничена
отговорност (ООД48), което е познато и в правната система на България.
Едноличен притежател на дяловете на това дружество е градът Хамбург
(Freie- und Hansestadt Hamburg). То е вписано в Търговския регистър на
града49 с основен капитал 25 000,00 €.
2.2. Структура
Хамбургската държавна опера е структурирана като дружество с
ограничена отговорност (GmbH) в познатата и класическа форма.
Притежава устав и има Общо събрание на съдружниците – градът
Хамбург.
Особеност на структурата на Хамбургската държавна опера е, че
Филхармоничният оркестър не принадлежи към нея. Оркестърът е
създаден през 1828 г. Освен концертната си дейност, той има договор за
коопериране с Хамбургската държавна опера, като свири на почти всички
оперни и балетни спектакли. Останалата част от спектаклите се поемат от
47

Tendenzbetrieb - точна дефиниция може да се намери в § 118 Abs. 1, Betriebsverfassungsgesetz BetrVG.
На немски: GmbH – Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
49
Amtsgericht Hamburg – Handelsregister - unter der Registernummer (единен идентификационен номер):
HRB 28198
48
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Градския симфоничен оркестър. Оркестрантите, певците и танцьорите
имат статут на служители от публичната сфера.50
От 1994 г. към Хамбургската държавна опера

съществува

Интернационално оперно студио, подкрепящо кариерата на млади певци,
като им дава възможност за две години да изработят репертоар в условията
на голям оперен театър.
Традиция е Хамбургската държавна опера да възлага на съвременни
композитори създаването на оперни произведения специално за този
театър. Като пример могат да се посочат: “Дяволите от Луден” (Die Teufel
von Loudon) от Кшищоф Пендерецки, „Завладяването на Мексико” (Die
Eroberung von Mexiko) от Волфганг Рим и др.
2.3. Контрол
В Германия контролните органи на търговските дружества са
специфични и зависят от правната форма. Надзорният съвет като част от
едно дружество с ограничена отговорност (ООД) е непозната институция
за България. Тя принадлежи към особените форми на контрол в Германия,
тъй като е създадена въз основа на различни закони, които нямат общо с
немския Търговски кодекс (HGB). Надзорният съвет на Хамбургската
държавна опера е основан по решение на Сената (Парламента) на
провинция Хамбург, който чрез него контролира разпределението на
паричните средства от града за операта. Основният документ, в който се
определят правата и задълженията му, е договорът за учредяване на
дружество с ограничена отговорност (ООД). В Надзорния съвет на
Хамбургската държавна опера влизат 7 представители на град Хамбург,
назначени

от

сенатора

по

културата;

3-ма

представители

на

работниците/служителите на Операта, избрани чрез гласуване на Общо
събрание; заместник-председател и председател, който по традиция е

50

Виж: Angestellten im Öffentlichen Dienst.
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самият сенатор по културните въпроси на Хамбург. Членовете заседават
четири пъти в годината.
2.4. Участие на работниците и служителите в управлението
Участието на представители на работниците и служителите в
управлението на предприятието е неразделна част от управлението на
Хамбургската държавна опера. Тази институция се нарича „Работнически
съвет” (Betriebsrat). Това понятие не е познато в сегашното българско
законодателство, но е съществувало в България преди Втората световна
война. Целта на Работническия съвет е чрез участието си при вземането на
решения, отнасящи се до дружеството, да представлява и защитава
интересите на работниците и служителите. Същността и функциите на
Работническия съвет са уредени в т.нар. Закон за устройство на
предприятията (Betriebsverfassungsgesetz). Формирането на такъв съвет не
е задължително, а се избира по инициатива на ръководството и на
работещите, като само 27% от търговските дружества в Германия имат
сформиран Работнически съвет. Броят на членовете на този Съвет зависи
от броя на работниците и служителите в даденото предприятие. Мандатът
на участниците в Съвета е четиригодишен, като последните избори в
Хамбургската държавна опера датират от април 2018 г.
Правомощия на Работническия съвет:


Задача на Съвета е да следи за спазването на всички договорености,

засягащи персонала. В този случай Работническият съвет участва заедно с
работодателя при вземането на решения за спазването на работното време,
заплащането, мерки по закрила на труда.


Работническият съвет има права да приема или отказва назначения

или уволнения. В Хамбургската държавна опера се иска съгласието на
Работническия съвет за всички назначения, без тези на солистите, певците
от оперния хор и танцьорите от балета. Това е така, защото Операта е
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дружество с идеална цел (Tendenzbetrieb), което „продава” изкуство и с
това правомощията на Работническия съвет се ограничават.


Работническият съвет няма влияние върху вземането на решения по

икономически въпроси, но трябва да бъде информиран.


Два пъти годишно ръководството на Хамбургската държавна опера

отчита дейността си за изминалия период пред всички служители на общо
събрание на предприятието, свикано от Работническия съвет.
3. Финансиране и самофинансиране
3.1. Финансиране с публични средства
Операта и Балетът на Хамбургската държавна опера са бюджетно
самостоятелни, но въпреки разделението се прави общ годишен финансов
план и общ годишен отчет, който се отнася за цялото дружество. Около
80% от бюджета на Хамбургската държавна опера се отделя за
възнаграждения и обслужване. Останалите 20%, разпределени между
Операта и Балета, се използват за „създаване на изкуство”: за хонорари на
гост-изпълнители, за нови оперни и балетни постановки, както и за всички
консумативни нужди.
3.2. Самофинансиране
Хамбургската държавна опера осигурява от собствени приходи
около 30% от бюджета си. Това я поставя на едно от първите места по
степен на самофинансиране сред оперните театри. Средно за театрите в
Германия този показател за 2018/2019 е 17,7%.51 Самофинансирането се
осъществява чрез: собствени представления; отдаване под наем на цели
оперни постановки на други оперни театри; коопериране с други такива;
предоставяне на голямата сцена под наем на гостуващи трупи през лятната
ваканция на театъра.

51

Статистическа информация може да се получи на страницата на Deutscher Bühnenverein – Publikationen
& Statistiken. Pressemitteilung Theaterstatistik 2018/2019.
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Салонът на Хамбургската държавна опера разполага с 1674 места, а
Експерименталната камерна сцена (Opera Stabile) – със 100 места52.
Хамбургската държавна опера се представя с около 50 заглавия на сезон,
като 30 от тях са с участието на оперния хор. Играят се 16 балетни
постановки, в част от които участва и хорът. Изпълняват се около 60
спектакъла за деца. В складовете си Операта съхранява декорите за 70
оперни и 70 балетни постановки.
3.3. Фондация за подпомагане на Хамбургска държавна опера
Хамбургската държавна опера получава годишно дарения чрез
Фондацията за подпомагане на Операта (Stiftung zur Förderung der
Hamburgischen Staatsoper)53. Тя e създадена на 06.12.1960 г. В нея участие
имат фирми, банки, както и частни лица.
4. Социална политика
Хамбургската държавна опера е известна със своята социална
политика: ученици и студенти могат 30 минути преди всеки спектакъл да
закупят останалите непродадени места на специална цена; живеещите на
социални

помощи

имат

преференции

в

цената

на

билетите;

взаимоспомагателната каса на предприятието (Mitarbeiterkasse) отпуска
безлихвен заем за подпомагане на новоназначените работници/служители,
както и тези, изпаднали в извънредни житейски ситуации.
5. Грижа за музикалното възпитание на подрастващото поколение и
музикалното изграждане на публиката
5.1. Грижи за музикалното изграждане на публиката
Като дотирано от държавата предприятие Хамбургската държавна
опера отчита своята дейност пред обществеността, давайки възможност за
информиран избор на всеки гражданин, свързан с оперното и балетно

52

Виж Deutsches Bühnen Jahrbuch, Herausgegeben von der Genossenschaft Deutscher Bühnen-Angehöriger.
Годишен информационен бюлетин – Broschüre Oper, Staatsoper.Hamburg 20/21. Förderer, S. 140
Staatsoper Hamburg - Stiftung zur Förderung der Hamburgischen Staatsoper (staatsoper-hamburg.de)
53
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изкуство.

Това

става

по

няколко

различни

начина:

Годишен

информационен бюлетин (Broschüre Oper); Журнал (Journal); Програмна
книжка за всеки спектакъл (Programmheft).54
Издаваният всеки сезон Годишен информационен бюлетин помага за
добрата организация на живота в театъра, за реклама и по-пълното
взаимодействие с публиката. В него е посочена цялостната програма на
театъра, точните дати на всеки оперен или балетен спектакъл, имената на
всички изпълнители (премиерният състав е винаги един и той е твърдо
определен); целият персонал на Операта и Балета с име и длъжност и др.
Присъствието на тази подробна информация улеснява координацията при
взаимодействие между всички работници и служители в предприятието, но
също така служи на заинтересованите зрители от публиката.
Журналът, който се издава на всеки два месеца, съдържа подробна и
разностранна информация за актуалните постановки. В него се публикуват
статии и интервюта, подготвени от драматурга на театъра. Читателите
биват запознати с режисьорските виждания по повод предстоящите
премиери. Представят се данни за творческата биография на новите гостсолисти, включени в премиерните и репертоарните постановки. С
издаването на такъв журнал се възпитава определена музикална култура у
слушателите, а това от своя страна означава създаване на грамотна
публика.
В българската литература подобни цели си поставя кръгът „Мисъл”55
– Пенчо Славейков, Петко Тодоров, д-р Кръстев, Пейо Яворов (с
изключение на Яворов всички са немски възпитаници, учили в Германия),
като ги изразява в едноименното списание – „Мисъл”. В списанието се
публикуват

редица

критични

материали,

както

и

литературни

54

Staatsoper Hamburg - Downloads (staatsoper-hamburg.de)
Игов,Светлозар. История на българската литература 1878-1944 „Модерни и традиционни движения от
началото на века”. София: БАН 1991, с. 154
55
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произведения, така че читателите да могат да видят и осъзнаят принципите
на творческия процес и как те са представени в конкретните произведения.
Като големи теоретици и практици осъзнават необходимостта от
подготовка на публика, способна да възприеме по-цялостно определен вид
изкуство с жанровите му специфики.
Подобна задача изпълнява Журналът на Хамбургската държавна
опера, създаващ и поддържащ културния вкус, познания, интереси и
потребности на широк кръг от обществото. Годишните информационни
бюлетини за всеки сезон и журналите са безплатни за зрителите.
5.2. „Века на драматургията”56
Навсякъде, където се прави професионален театър в Германия, има
назначен драматург. Професията е различна от познатата в българския
оперен театър позиция. Дейността му не съвпада с тази на отдела за връзки
с обществеността.
Драматургията като професия в театъра в Германия започва от XVIII
век с дейността на Лесинг. Да се намери връзка с международната
театрална сцена, да се развие нова немскоезична драматичност, да се
открие поле за творчески експерименти са основните задачи, които си
поставят драматурзите по онова време с цел съдържателното, естетическо
и политическо обновяване на немския театър.
Драматургът, наричан „мозък” на театъра, е посредник както между
режисьорския екип и театъра, така и между публиката и произведението.
Функциите му се свеждат до три групи дейности: планиране, продукция и
комуникация. Драматургът влияе при оформянето на театралната програма.
Той подпомага режисьора и екипа му при изграждането на концепцията за
спектакъла, но много често и като ко-режисьор и постоянен съветник. Той
е първият зрител на новите продукции. Част от задълженията на
56

Löhle, Phillipp „Welche Rolle spielt der Dramaturg – Porträt eines rätselhaften Berufs “. –In: Die deutsche
Bühne Hamburg: Deutscher Bühnenverein, 2017, № 1 S.40-62
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драматурга

е

непосредствено

преди

представлението

да запознае

публиката с творбата, като акцентира върху спецификите на жанра и
гледните точки на режисьора. Работата е както рекламна, така и
възпитателна. Това е най-добрият инструмент зрителите, които идват в
театъра, да бъдат обвързани дългосрочно.
5.3. Грижи за музикалното възпитание на подрастващото
поколение
Когато се мисли за музикално възпитание, важен въпрос е: „Как да се
спечели детската публика?“ В ранна възраст се изграждат по-лесно
музикалните умения, а някои от тях могат да се възпитават само в тази
възраст. Най-първите форми на концерти за деца в Германия започват да се
представят именно в Хамбург.
В тази глава разглеждам дейността на Хамбургската държавна опера
за музикалното възпитание на подрастващото поколение. Работи се в
много

насоки

и

направления,

като

се

предлагат

разнообразни

образователни програми, напр.: музикален театър за бебета, за деца от 2 до
4-годишна възраст, за ученици; посещения на оперни и оркестрови
репетиции; тестване на нови оперни и балетни постановки; посещения и
обиколки в сградата на операта. За целта в театъра са назначени детски
педагози, които подбират произведенията и организират програмата.
В докторската работа правя обект на разглеждане активната работа
на певците от хора на Хамбургската държавна опера с ученици от
началния курс по специфичен и уникален образователен музикален проект
– (Sängerpate)57. Хористите посещават ученици от втори клас на училища
в квартали, които се считат за социално горещи точки. В продължение на
две години в часовете по музика те пеят и разучават с децата музикални
откъси от оперната литература, канят ги на репетиции на хора и

57

Проекта: https://saengerpate.de/
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организират за тях посещения на концерти и спектакли, за да могат
малките ученици да влязат в залите, да усетят атмосферата и да се
докоснат до репетиционния живот на професионалистите. Музикалният
вкус на децата все още не е определен и те са „отворени“ за всичко
красиво. Целта е да се изградят възприятия, които да укрепват творческия
усет и естетическия вкус, а също така да формират у учениците критерии
за художествена оценка на музикалните произведения. Концертните изяви
по места в училищата и заключителният концерт са изключителна
мотивация за тях. Насърчава се естественото съжителство на деца със и без
миграционен произход. Хористите от оперния хор са добър пример за
професионално сътрудничество между личности с различна национална
принадлежност. От 70-те члена на оперния хор в Хамбург, 40 са с
чуждестранен произход, от 22 различни националности, от пет континента.
Всички

класове,

участници

в

проекта,

изнасят

съвместен

заключителен концерт на сцената на Хамбургска държавна опера, заедно с
хора и членове на филхармоничния оркестър. Периодът от две години е
достатъчно дълъг да позволи на децата да развият и затвърдят интереса си
към класическата музика. След приключване, певците поемат други втори
класове. Така се създава приемственост и нови поколения получават
възможност да се докоснат до професионалното хорово пеене и света на
операта. Ефективността на проекта е доказана чрез дългогодишно научно
изследване на ръководителката госпожа Дорис Малаш.58
Музикална детска градина. От 2010 година хорът на Хамбургската
държавна опера и членове на Филхармоничният оркестър посещават
детските градини в града, като по този начин съдействат за музикалното
развитие на най-малките. Създадена е и система, позволяваща деца от
детски градини да посещават репетиции в операта.

58

Mallasch, Doris. http://saengerpate.de/wp-content/uploads/2015/09/Dissertation_Doris_Mallasch.pdf
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Opera Piccola. Хамбургската държавна опера вече двадесет години
ежегодно представя по една детска постановка на сезон, при която и
певците, и инструменталистите са ученици от различни училища на
провинция Хамбург, т.нар. Opera Piccola59. Представленията се изнасят на
камерната експериментална сцена – Опера Стабиле. При необходимост от
възрастни участници те се подбират от солистичния ансамбъл, или от хора
на

операта.

Освен

музикално-възпитателното

въздействие

върху

слушателите и пропагандирането на творческо-изпълнителското изкуство,
тези изяви са прекрасна школа за цялостното възпитание на децата и
юношите, участващи в тях. Интересът към спектаклите е огромен. „Да
привлечеш детската публика означава да я въвлечеш в естетиката,
методиката и техниката на съвременния музикален театър.”60
6. История на взаимодействието между българските оперни певци и
Хамбургска държавна опера
България е дала на света редица великолепни певци, майстори на
оперното изкуство, изкачили се до неговите върхове. Те са оставили ярка
следа и в историята на Хамбургска държавна опера. В програмите на
операта се пазят сведения за гостуванията на редица от тези световни
знаменитости.
Историята на взаимодействието между българските оперни певци и
Хамбургска държавна опера съм проучила, запознавайки се с архивите на
Операта, съхранени в националната университетска библиотека (Staatsund Universitätsbibliothek Hamburg „Carl von Ossietzky”) и в операта. Много
важна фактологична информация почерпих от книгата на Йоахим Венцел –
„История на Хамбургската опера 1678-1978” (Geschichte der Hamburger

59

Opera Piccola: http://www.hamburgische-staatsoper.de/de/7_junge/opera_piccola/index_neu.php
Шмид-Райтер, Изолде. Съвременната детска опера като пожелание.- В: Музикалният театър проекции във времето. Сборник с доклади и документи от Втората творческа среща и теоретична
конференция Стара Загора 7-9 юни 2007. София, БАН, 2008, с. 239
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Oper 1678-1978), написана по случай тристагодишнината от създаването на
театъра, излязла на офсетов печат.
7. Обобщение за приноса на Хамбургска държавна опера
Формата, под която съществува Хамбургската държавна опера, ѝ
позволява от години да е на едно от водещите места на музикалния пазар в
Германия. Тя е търсен партньор и е една от най-известните оперни сцени в
Европа. Представлява стройно изграден музикален институт със собствена
физиономия, има утвърдено име и отвоювани позиции. Това се дължи в
голяма степен на доброто финансиране и разумната организация на
управлението ѝ, а те от своя страна са резултат от политическата мъдрост
на градската управа. Хамбургска държавна опера е отличена със званието
„Театър на годината” (Opernhaus des Jahres) два пъти – през сезоните:
1996/1997 и 2004/2005.61 Оперният театър в Хамбург както в миналото,
така и днес заема лидерска позиция в представянето на оперното и балетно
изкуство.
IV. ГЛАВА ЧЕТВЪРТА – КОЛЕКТИВНО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ
1. Професионални сдружения в сферата на музикално-сценичните
изкуства
Мъжките гласове в оперния хор (тенори и баси) имат по-голяма
заетост като количество и като обем партии в сравнение с женските
гласове. Затова и в миналото мъжете са получавали по-високи
възнаграждения от жените. В интервю с дългогодишен представител на
един от профсъюзите установих причините, довели до постигане на
договореност с профсъюза на работодателите за равно заплащане на
мъжете и жените в оперния хор: от композиторите, а не от изпълнителите
зависи обема на заетостта на мъжкия или женския хор в оперните
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Kritikerumfrage der Opernwelt: https://de.wikipedia.org/wiki/Kritikerumfrage_der_Opernwelt
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произведения; хористите в оперните хорове имат едно и също образование,
постигнато със сходни инвестиции.
В Германия са познати следните профсъюзи, които имат отношение
към хоровите изпълнители, а именно:
1.1. Сдружение на работодателите
Борбата срещу нарушаването на договорите от страна на артистите,
които при получаване на по-добри условия сменяли театрите без
предупреждение, става причина за обединението на интенданти и
директори на театри в профсъюз на работодателите. През 1846 г. в
Олденбург

е

създадена

Германската

театрална

асоциация

на

работодателите (Deutscher Bühnenverein – член на Bundesverband der
Theater und Orchester)62. До края на монархията в Германия през 1918 г. в
нея членуват предимно придворните театри.
В наше време основна цел на Театралната асоциация на
работодателите е изработването и спазването на законова рамка, която да
осигурява защита на интересите на всички участващи в създаването на
сценичните изкуства.
В нейните задължения влиза и най-ранният етап на досег до
професиите от музикално-сценичните изкуства. Още преди постъпването в
училищата по изкуствата се обръща внимание върху информирането на
младежите за спецификата на всяка от професиите, за да могат те да
направят максимално осъзнат избор за това, което им предстои в бъдеще.
След организацията на работодателите постепенно се създават
профсъюзни организации за всяка от професиите от театралното и
музикално изкуство.
1.2. Профсъюз на немските сценични дейци
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www.buehnenverein.de
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Genossenschaft

Deutscher

Bühnen-Angehöriger

–

GDBA63

е

профсъюзна организация, която обединява всички заети в сферата на
сценичните изкуства. Основана е през 1871 г. от Людвиг Барнай64 във
Ваймар. GDBA е организиран в седем регионални съюза.
1.3. Асоциация на немските оперни хорове и професионални
танцьори
По инициатива на хоровия певец Валтер Кане на 22 юни 1959 г. в
Дюселдорф се създава „Асоциацията на немските оперни хорове и балетни
изпълнители“ (Vereinigung Deutscher Opernhöre und Bühnentänzer E.V –
VdO e.V.).65 В нея членуват около 4000 души предимно хористи и
танцьори (балетни изпълнители). Тя е наследник на основаната през 1884
г. Германска асоциация на хоровите певци и танцьори. Едва през 1960 г. се
сключват първите колективни договори с Deutscher Bühnenverein.
Профсъюзите поставят основите на трудовото право на работещите в
сферата на сценичните изкуства чрез специфични договорни форми и
гарантират на своите членове безплатна правна защита и консултации по
всички професионални въпроси. Подпомагат развитието на пенсионното
осигуряване в пенсионния фонд на немските сцени чрез своите
представители в Борда на директорите на VddB. Тарифната и културната
политика са двете горещи теми в организационната им дейност.
Важна стъпка е създаването на единен колективен договор за
работещите в областта на сценичните изкуства – NV Bühne, със специални
разпоредби за солисти, хор, балетисти и технически персонал, който
Договор влиза в сила на 1.01.2003 г.
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GDBA www.buehnengenossenschaft.de
Людвиг Барнай (Ludvig Barnay 1842-1924) принадлежи към най-значимите и забележителни личности
на немската театрална сцена през втората половина на 19 век. Като изпълнител на героични и характерни
роли постига забележителни постижения при интерпретирането на роли като Тел, Хамлет, Лир и Отело.
Той ръководи театри в Хамбург, Берлин, Висбаден и Хановер. Той има определящо значение за
създаването на GDBA, като по-късно става негов почетен президент.
65
VdO https://www.vdoper.de/;https://www.operundtanz.de/
64
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Списанията „Bühnengenossenschaft” (GDBA), „Oper&Tanz” (VdO),
„Die deutsche Bühne“ (Deutscher Bühnenverein) са формата, под която
профсъюзите информират своите членове. Ежегодно от 1889 г. насам
GDBA издава справочник на всички театри (Deutsches Bühnen-Jahrbuch).
Помества се обширен регистър с имената на ръководствата и артистичния
състав на театрите на територията на Федерална Република Германия,
Австрия и немскоезична Швейцария. Дават се подробни сведения за
техническите възможности на сцените, кратки исторически данни и
информация

за

организацията

на всеки

театър.

Справочникът

е

общодостъпен и може да бъде закупен от всеки желаещ, включително и от
чужбина.66
В днешно време задачите на всички профсъюзи в областта на
музикално-сценичните изкуства са да съхраняват, насърчават и поддържат
уникалното разнообразие на театралния и оркестров ландшафт в Германия,
както и да се застъпват за финансирането на театрите с публични средства.
1.4. Социално осигуряване и подпомагане
Кариерният път на изпълнителите в културната сфера не винаги е
линеен

и финансово добре осигурен. Театралната

асоциация

на

работодателите (Deutscher Bühnenverein) играе ръководна роля при
решаването на този проблем.
През 1925 г. се създава допълнителен задължителен застрахователен
пенсионен фонд (Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen - VddB), който
осигурява за артистичния състав на немските театри и оркестри
пенсионни, инвалидни67 и наследствени обезщетения в допълнение към
задължителното пенсионно осигуряване. Част е от Баварския пенсионен
фонд

66
67

към

Баварската

камара

за

обществени

услуги

(Bayerische

buehnenschriften@buehnengenossenschaft.de
Застраховка при трудова злополука и професионална нетрудоспособност .
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Versorgungskammer)68. Членове на Камарата са всички театри в Германия,
които имат служители в сферата на музикално-сценичните изкуства, а
осигурени са всички ангажирани на работа певци, танцьори и оркестранти.
Обезщетенията се финансират от вноските на осигурените лица и техните
работодатели по равно, както и от приходите от допълнителни инвестиции.
В България браншовият КТД „Музикално-сценични изкуства” от
06.06.2018 г. в чл.46 е описан начинът, по който се договаря
допълнителното пенсионно осигуряване на тези специалисти в България.
1.5. Авторски и изпълнителски права в музикално-сценичните
изкуства
В Германия съществуват структури и организации за защита както
на изпълнителските, така и на авторските права.
1.5.1. Защита на изпълнителските права
Дружество за колективно управление на правата на артиститеизпълнители, Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten
(GVL)69 е създадено през 1959 г. Организацията се грижи хората на
изкуството, включително и хоровите изпълнители, да получат част от
печалбата от излъчените по радиото и телевизията или издадени на
носители музикални произведения, в изпълнението на които са участвали.
Всеки изпълнител сам трябва да намери своето участие в публикуваните от
GVL списъци на излъчените произведения. За всеки хор поотделно това
прави Представител на хора за GVL (GVL Klangkörpervertreter). Негова
задача е да следи и да дава информация кои от хористите са участвали в
излъченото произведение и с каква продължителност, което се заплаща по
определени параметри.
GVL финансира музикалното образование на децата на своите
членове при определени условия.
68
69

Bayerische Versorgungskammer www.versorgungskammer.de/
Дружество за колективно управление на правата на артистите- изпълнители. www.gvl.de
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1.5.2. Защита на авторските права
Дружество за защита на права за музикално изпълнение и механично
възпроизвеждане
mechanische

–

Gesellschaft

für

Vervielfältigungsrechte

musikalische

(GEMA)70

е

Aufführungsорганизация,

und
която

защитава авторските права на композитори, либретисти и музикални
издателства. Организацията представя исканията на своите членове за
възнаграждения от цял свят, когато се използват техните защитени с
авторски права музикални произведения. При изпълнението на творби от
съвременни композитори или такива, от чиято кончина не са изминали 70
години, се дължат такси.
2. Колективно трудово договаряне
За оперния певец от огромно значение е реализирането му на сцена.
Целта на изследването е да се разкрият особеностите в правния статут на
хоровия изпълнител в Германия. В изследването е използван сравнителноправният метод, който позволява паралелно да се анализират правните
норми по българското и германското законодателство.
Тема на тази точка ще бъде влезлият в сила на 1 януари 200371
Колективен трудов договор Сцена (КТД Сцена) – на немски: Normalvertrag
Bühne Tarifrecht (NV Bühne). Той представлява основната правна норма, на
която се позовава работата в театър. Център на вниманието в тази работа
ще бъде само хоровият певец и неговите права и задължения, които ще се
разглеждат на база на шестото преработено издание на КТД Сцена (NV
Bühne), влязъл в сила от 1.01.2020 г. Целта на тази част е да даде представа
за правата и задълженията, които произтичат от сключването на договор за
работа в оперен хор в Германия и да служи като подкрепа в
професионалния път и развитие на специалистите в тази сфера. Всички
изложени разяснения имат за цел да покажат комплексните тарифни
70
71

Дружество за защита на авторските права: www.gema.de
На 1.06.2019 се приема преработеният и допълнен 6-ти КТД Сцена, влязъл в сила на 1.01.2020 г.
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регулировки в по-проста и разбираема форма и не представляват
задължителна правна информация.72 КТД Сцена регулира всички
договори, които се сключват между театрите и техния артистичен
персонал. Важи за театрите, които се финансират с публични средства.
2.1. Общи положения на Колективен трудов договор Сцена
КТД Сцена (NV Bühne) e писмено споразумение между Асоциацията
на работодателите и Профсъюзите GDBA и VdO, което определя правните
норми за съдържанието, сключването и прекратяването на трудовите
правоотношения

(ТПО).

То

съдържа

клаузи

за

фирмените

и

вътрешнофирмените въпроси и общите устройства на страните по
договора (нормативна част) и за уреждане на трудовоправните
отношения, като уточнява задълженията и правата на страните по
колективния трудов договор (облигационноправна част). Общият смисъл
на едно тарифно споразумение се основава на нуждата от защита на
работника/служителя пред работодателя. Чрез споразумението тази защита
се гарантира, т.к. нормите, определени в него, непосредствено и
задължително въздействат на ТПО. Всички служители са длъжни да
познават своите права и задължения и да се грижат за спазването им.
Дейността на профсъюзите GDBA и VdO изпъква и с предоставянето на
всяко ново преработено и допълнено издание на Normalvertrag Bühne
Tarifrecht под формата на книжка на профсъюзните си членове.
2.1.1. Трудови правоотношения
Трудовият договор (ТД) на членовете на оперния хор с акцент върху
творческите изисквания на оперния театър е срочен договор, който всяка
година автоматично се подновява. За членовете на оперния хор в ТД
трябва да е записано името на театъра, периодът, за който се сключва
договорът и задължително вокалната група, в която се назначава певецът.
72

Точният текст на уредбата може да се поръча на www.vdoper.de или
www.buehnengenossenschaft.de/publikationen/normalvertrag-buehne
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2.1.2. Прекратяване на трудовото правоотношение на хориста
Трудовото правоотношение (ТПО) се прекратява с уговорения в
трудовия договор срок. Ако работодателят не продължи трудовото
правоотношение на член на хора, който е надхвърлил 40-годишна възраст
и е работил в същия театър повече от 15 години, той е задължен да търси
възможности за пренасочването и преквалификацията му в рамките на
театъра.
Трудовото и осигурително законодателство в Германия, подобно на
това в България, поставя работните отпуски по майчинство под особен
статут, както и закрилата от рисковете на работното място за бременните
жени. Спецификата на работата на оперния хор изисква в него да има както
женски, така и мъжки гласове, и то в равновесие между хоровите партии.
За да се изгради един висококвалифициран специалист е необходимо да се
инвестира много време за научаване на репертоара. Затова работодателят
има интерес бременните жени и майките, членове на оперен хор, да не
могат да бъдат съкратени и техните работни места не могат да бъдат
дадени на друга гласова група.
2.1.3. Комисия по вътрешния ред
КТД предвижда всеки оперен хор да избере своя

Комисия по

вътрешния ред (Ordnungsausschuss), която се състои от трима члена и от
същия брой заместници. Задачите ѝ се простират от разрешаването на
спорове между колеги до нарушения на трудовоправните задължения,
които Комисията може да санкционира чрез предупреждение или чрез
налагане на глоба. Преди да се определи видът на наказанието, подобно на
българското трудово законодателство, провинилият се трябва да бъде
изслушан. Размерът на глобата за всеки отделен случай не може да
превишава 4-дневното възнаграждение.
Ролята на Комисията по вътрешния ред е много важна, защото
позволява да се решават проблеми на по-ниско ниво, без да е необходима
58

намеса на ръководството на театъра. По този начин не се стига и до
вписване на нарушението в досието на члена на хора.
2.1.4. Председател на хора
Важна, неотменима фигура на всеки професионален хор в Германия
е Председателят на хора (Obmann), който се избира за срок от две години
заедно със заместник и още един помощник. Ръководството на хора се
нарича Художествен съвет (Opernchorvorstand) и целта му е да
представлява интересите на оперния хор пред работодателя. Дейността и
задълженията на този орган се определят от КТД Сцена (NV Bühne) и
засягат следните казуси:
-

При прослушвания и избор на кандидати за оперния хор;

-

При прослушване (пробно дирижиране) за мястото на диригент на
хора;

-

Мнение при планирането на предстоящия сезон и участие в
планирането на месечните, седмичните и дневни работни планове на
хора;

-

Следене

за

безпроблемното

протичане

на

репетициите,

представленията и работния процес като цяло.
Според дадените му правомощия по закон или КТД той преговаря
при:
-

Промени в репетициите и във времената за почивка, както и за
отклонения от правилата за почивните дни на хора;

-

Трансформирането на допълнително възнаграждение в свободно
време;

-

Прекратяване на трудовите правоотношения на членове на хора;

-

Утвърждаване на авторски права за изпълнения (записи, излъчвани
концерти и спектакли), като следи хорът да получава полагащото му
се възнаграждение;
59

-

Освен

горепосоченото,

Председателят

на

хора

участва

при

договарянето на индивидуални изисквания на даден член на оперния
хор с хоровия диригент или ръководството на театъра. Посредничи
при спорове между членове на колектива. Представлява интересите
на оперния хор при преговори с работодателя за допълнителни
възнаграждения – хонорари – колективни и индивидуални;
-

При намерение от страна на работодателя да прекрати ТПО на член
на оперния хор, той трябва да уведоми писмено две седмици преди
връчване на предизвестието Председателя на хора, който в рамките
на една седмица дава писмено становище. Ако работодателят не
вземе предвид мнението на Председателя на хора, предизвестието за
прекратяване е невалидно. Последното не важи, ако членът на хора
писмено се е отказал от включването на Председателя на хора в
процедурата. Това е специална форма на посредничество и защита,
при

която

Законодателят дава право

тежки

конфликтни

и

драматични решения да се вземат и в двете посоки, само със
съгласието на Председателя на хора. Той от една страна е член на
хоровия колектив и познава в детайли интересите на хористите, от
друга е добре запознат със закона и следи за спазването му.
Всеки отдел на театъра има право на две събрания в работно време
(вместо репетиции) на сезон. Тези събрания са важни за членовете на
оперния хор, т.к. на тях се обсъждат актуални и наболели въпроси и теми и
се взимат решения. Организират се и се ръководят от Художествения съвет
на хора.
Компенсацията за работата на Художествения съвет на хора е в
свободно време – общо три репетиции на месец.
Такъв вид организация на хора е резултат от дългогодишен опит и е
добър пример за това как да се постигне по-голяма закрила на хористите.
2.2. Работно време
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Задължението за участие в работния процес на члена на оперния хор
обхваща всички видове артистични и изпълнителски дейности, които
водят до художественото представяне на хоровите партии и извършването
на хоровата работа.
В България „Продължителността и разпределението на работното
време, седмична програма, графици за работа на смени и др. се уреждат с
Правилника за вътрешния трудов ред в отделните институти.”73
„В Германия работното време е регламентирано със закон. Времето,
през което работниците предоставят на работодателя работната си сила, се
нарича работно време. Работното време не трябва да надвишава осем часа
на ден. Работата в неделни и празнични дни е забранена (разрешена е само
по

изключение,

ако

се

заплаща

допълнително

възнаграждение).

Същевременно съществуват правни и колективно договорени изключения
от това правило за някои сектори и видове дейности. Законно допустимите
изключения са регламентирани от Закона за работното време.”74 Работата
на хоровия изпълнител е определена като едно от изключенията. Според
КТД работното време се характеризира с променливи граници – както
подневно, така и седмично. Организацията на работното време на оперния
хор се отличава със специфика, която изисква на членовете да се
гарантират определени компенсации.
Всеки театър има въведени и свои, строго специфични, вътрешни
правила, свързани с организацията на работното време (Bühnenbrauch).
2.2.1. Организация на работното време в оперните театри
Репетициите и представленията в театъра се обявяват чрез годишни
(сезонни), месечни, седмични и дневни планове, които се предоставят на
хартиен носител и се публикуват в интернет. Дневният план за
репетициите и спектаклите се счита за задължителен.
73
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Работният ден в оперните театри се дели на: сутрин и следобед в
14:00 часа. Дневният план за следващия ден се обявява в 14:00 часа на
предходния. Промени, настъпили след този час, касаещи плана за
следващия ден, се съобщават на служителите лично.
КТД изрично отбелязва, че в процеса на работа не бива да се допуска
прекомерно натоварване на певците от оперния хор. При многократно
нарастване на обема и количеството на работа се генерира преумора в
певческите гласове. Дори членовете на хора да са добре мотивирани и да
споделят успехите на театъра, те се стремят към „сигурност и устойчивост
на работното време, към хармонична работна натовареност, предвидимост
на служебните ангажименти и по-малко стрес”75.
2.2.2. Специални правила за хора
В тази част ще се разгледа организацията на репетициите и на
почивките на хоровите колективи в оперните театри в Германия.
2.2.2.1. Почивки
Почивките на хоровете се регулират на база свободно време
(Freizeitregelung), т.е. хорът има регламентирани свободни дни и
определени почивки между репетициите и спектаклите. При оркестрите
свободното време е определено на база участия (Dienstregelung), което
означава участие в определен брой репетиции и спектакли за един месец.
При разделяне на работния ден на две части на члена на оперния хор
се полагат следните почивки: 5 часа между сутрешната репетиция и
вечерния спектакъл, а при гостуване – до мястото за тръгване. Времето за
почивка от 5 часа може да се увеличи с половин час, предвид голямото
натоварване на хора, ако в предстоящия спектакъл той изпълнява голяма
хорова партия; 4 часа между две репетиции; 2 часа преди репетиция, която
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се провежда след спектакъл. Почивката се увеличава на 3 часа, ако хорът е
изпълнявал голяма хорова партия; 11 часа през нощта (междудневна
почивка) след края на вечерното представление или след прибиране от
гостуване. За да се спази междудневната почивка на служителите при
вечерен спектакъл, продължил след 23:00 часа, надхвърленото време се
коригира с отлагане в същия обем време на репетицията следващата
сутрин.
2.2.2.2. Свободни дни
Членът на оперния хор е задължен да е на разположение на театъра
винаги, с изключение по време на ваканцията на театъра и през
полагащите му се седмично един цял и един половин свободни дни.
Свободните дни от седмицата трябва да бъдат гарантирани, така че между
2 свободни дни да няма повече от 12 работни. Ако в извънредни случаи не
може да се гарантира свободен ден, почивките трябва да се изравнят в
рамките на шест седмици.
Половинките свободни дни трябва да се разпределят през сезона,
като 26 половинки свободни дни се гарантират в рамките на 26 работни
седмици. За останалите половинки дни важи правилото да не са през
ваканцията на театъра. Ако половинката свободен ден е разпределен за
следобед, той започва с края на предобедната репетиция. Ако репетицията
приключи след 14:00 часа, следобедът не се счита за половинка свободен
ден. Половинката свободен ден не може да се разпределя преди обед в
неделя и на официален празник през седмицата.
Всеки сезон са гарантирани 8 свободни неделни дни извън
ваканцията на театъра и 16 календарни седмици, в които полагащите се
един и половина почивни дни са свързани. Разпределението на целите
свободни дни и на половинките свободни дни се обявяват шест седмици
предварително, обвързващо и задължително в писмена форма. Промяна
след обвързващото оповестяване е допустима в единични случаи
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само при съществени произ водствени причини и със съгласието на
Художествения съвет на хора.
2.2.2.3. Продължителност на работното време
Репетициите на хора не трябва да надвишават 2 часа, като за новите
хористи могат да достигнат до 2 1/2 часа.
Седящите хорови репетиции с оркестър (Orchestersitzproben) не
трябва да надвишават по времетраене 2 1/2 часа. Сценичните репетиции са
с продължителност 3 часа. При едновременно провеждане на музикална
репетиция и репетиция на сцена, музикалната не трябва да надвишава 60, а
сценичната – 90 минути.
Продължителността на предгенералната и генералната репетиции,
както и на една допълнителна сценична репетиция с костюм и грим при
нова постановка, са неограничени по време. Една неограничена по време
репетиция с костюми и грим може в извънредни случаи да бъде разделена,
ако продължителността на произведението или производствени причини го
налагат. Втора такава репетиция може да бъде разделена само със
съгласието на Художествения съвет на хора. При това едната част от
репетицията не бива да надвишава 4 часа, а другата част – 3 часа.
Съкращаването на почивката с един час между една от по-горе
упоменатите репетиции и вечерния спектакъл може да се прави само в
единия ден.
При всяка нова възстановка на произведение, играно в предходни
сезони, членът на оперния хор е задължен да участва в една неограничена
по време репетиция с костюм и грим, за което получава допълнителен
свободен ден като компенсация. Горепосочените компенсации могат да са
максимално шест за един сезон и се дават по възможност заедно.
Не се считат за репетиция краткосрочни разяснения и репетиции на
трудни ансамблови места преди и по време на текущо представление, ако
времетраенето е до 15 минути; репетиции на трудни хорови места,
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организирани по желание на диригента на спектакъла и със съгласието на
управителния съвет на хора; при гостувания, ако сценичните и акустични
разяснения са с продължителност до 30 минути.
Предобед репетиции за хора са ограничени по време, ако вечерта
предстои участие в спектакъл, предгенерална или генерална репетиция на
голяма

опера или

неограничени

по

на
време

голямо

хорово

репетиции

произведение.

преди

премиера

Последните,
са

особено

натоварващи. Затова солистите и оперният хор, които участват в
премиерния спектакъл, на следващия работен ден са освободени от
репетиция. Членовете на хора не са задължени да остават на репетиция,
ако тя продължава след 23:00 часа.
2.2.2.4. Задължения на хориста
Задълженията на хориста включват: пеене в друга гласова група,
когато този глас е сроден и съвместим; пеене на малка, средна и голяма
хорова партия на чужд език, но само на оригиналния по либрето;
изпълнение на говорни роли, танци и участие като статист, ако това е
оправдано от творческа гледна точка и само в действието, в което хористът
пее; хористът да изпълнява хоровата партия сам, ако останалите членове от
гласовата група са възпрепятствани да участват по непредвидени
обстоятелства; при изпълнение на съвременна музика и на мюзикъл при
необходимост хористът може да бъде разпределен сам на партия в
ансамбъла на хора; изпълнение на малки и средни солови партии; в
театрални постановки хоровият певец може да изпълнява говорни роли
или да участва с пеене, само ако е предвидено в работния му договор.
Участия с пантомима и различни видове танци в сценично произведение е
възможно само, ако в творбата е предвидено вокално участие на оперния
хор.
Доколкото в една опера, оперета или мюзикъл се предвижда
участието на хор, театърът трябва да предложи на своя щатен оперен хор
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да изпълни съответната хорова партия. Това положение е вид защита на
хоровия колектив, на неговата работа и на работните места. За хористи в
оперен хор се считат и тези, които пеят в оперета и мюзикъл.
2.3. Работна заплата
В

този

раздел

на

КТД

се

разглеждат

индивидуалните

и

допълнителните трудови възнаграждения, както и видовете социални
плащания на членовете на оперния хор.
Въз основа на сферата на дейност на КТД „служителите в Германия
са класифицирани в определени групи за възнаграждения… Немското
трудово право не прави разлика между местни и чуждестранни
работници.”76
Основната заплата на хористите в един и същи хор е еднаква.
Различията във възнагражденията на хоровите певци се формират на база
категория на театъра, трудов стаж и семейно положение.
Категорията на един театър се определя от категорията на оркестъра,
който го съпровожда. За всяка категория има фиксирани граници на
възнагражденията, като таванът на по-ниската категория се явява стартово
заплащане за по-горната.
Различават се четири категории оркестри: A, B, С и D. Така
категориите на хоровете са: 1а, 1b, 2a и 2b. Ако оркестърът не попада в
КТД на оркестрите, с членовете на хора се сключва споразумение за
индивидуално

възнаграждение

на

хористите

на

равнище

театър.

Диференцираност в размера на възнагражденията се създава и на база
професионалния стаж на хоровия изпълнител. След четири години стаж
заплатата се увеличава с 4,5%; след осем години – с допълнителни 3,5%; а
след дванадесет години – с още 2,5%.
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Индивидуалното трудово възнаграждение на хоровия изпълнител се
състои

от

заплата

(Gehalt),

надбавка

(Pauschale)

и

хонорари

(Zusatzleistungen). Хонорарите се изчисляват на базата на дневната
надница. Дневната надница (Tagesgage) представлява 1/30 от полагащата
се на члена на хора заплата.
В Германия съществува и единна за всички членове на хора
допълнителна надбавка (Pauschale)77, която е без еквивалент в България и
представлява парична сума към месечната заплата на хористите, с която
театърът заплаща определени задачи и поръчения, извършени от тях.
Например: малки солови изяви и танци, които са хонорувани с по-малко от
половин дневна надница; първите петнадесет спектакъла на сезон за пеене
на голяма хорова партия на чужд език и др.
1)

Според КТД хонорарите в някои случаи се договарят, а в други

са предварително определени, както следва: за поемане на малки и средни
роли, за танцови изпълнения, за пеене сам на партия във връзка с хоровото
изпълнение на съвременни оперни и музикални произведения – по
договаряне с театъра;
2)

За пеене на средна хорова оперна партия на чужд език с

изключение на италиански, френски или английски език – добавката е в
размер на 1/4 (една четвърт) от дневната надница за всяко представление;
за пеене на голяма хорова оперна партия на чужд език – в размер на 1/3
(една трета) от дневното възнаграждение за всяко представление; за
участие във второ или трето представление в един и същи ден – в размер
на най-малко 1/2 (половин) дневна надница;
3)

За участие в концерти – от една до четири дневни надници, ако

не се касае за концерти по особени случаи, или за концертно изпълнение
на оперно произведение. Под „Концерт” не се разбира конкретната
77
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ohne Spezifizierung abgegolten wird.(дефиниция от интернет)
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концертна изява, а се заплаща разучаването на хоровата партия. За
„Концерт” се счита и сценичното представяне на голямо хорово
произведение, каквото напр. е „Реквием” на Верди.
2.4. Видове отсъствия и начин на отчитане
В КТД се описват видовете социални плащания. В тази точка ще се
акцентира върху разликите от българската система в тази област.
1)

В Германия в болничния лист до работодателя не се изписва

диагнозата на заболелия служител с цел защита от евентуална
дискриминация от страна на работодателя във връзка със здравословни
проблеми на работещия.
2)

При временна нетрудоспособност до три календарни дни

служителите могат да се отпишат от работа, без да е необходим атестат от
лекар. Това е изключително улеснение за хоровите певци, които при
преумора на гласовия апарат или лека настинка могат да си останат в
къщи, за да се възстановят.
3)

При временна нетрудоспособност работодателят заплаща

редовната заплата на хоровия изпълнител в продължение на шест седмици.
След шестата седмица се изплаща обезщетение от здравната каса.
4)

Членовете на хора могат да отидат на лекар по време на работа,

да излязат от репетиция, или да закъснеят. Чрез тази възможност
хористите могат своевременно да се погрижат за здравето си.
2.5. Отпуски. Видове
1)

Платеният годишен отпуск в Германия възлиза на 45

календарни дни и се ползва през театралната ваканция, като 14 календарни
дни от лятната отпуска гарантирано съвпадат с лятната училищна ваканция
на съответната провинция. По производствени причини годишният отпуск
може да се даде на две части – 2/3 от него се ползват през лятото, а
останалата част и през сезона. Тази част се определя от работодателя найкъсно 6 седмици преди ползването ѝ.
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Според чл. 42, т. 1 на Браншовия КТД „Музикално-сценични
изкуства” в България „за художествено-творческия персонал с оглед на
полагания специфичен труд от служителите се полагат 42 работни дни
платен годишен отпуск.”78 Платеният годишен отпуск в България е поголям, но значително преимущество в Германия е предоставяната
възможност хоровият певец предварително да знае кога е отпускът му и да
организира личното си време.
2)

Отпуск

за

обучение

с

откъсване

от

производството

(Bildungsurlaub) е допълнителен платен отпуск, който се гарантира на
всички работещи в Германия с цел професионално, общообразователно
или политическо усъвършенстване. Той е в размер на пет работни дни за
една година и членовете на хора го използват предимно като възможност
за посещение на вокални или интензивни езикови курсове.
3)

Отпуск при гастрол (Gastierurlaub). Този отпуск се гарантира

за гостуване в друг театър, на фестивали, с пътуващи театри и др., като
обхваща четиридесет дни на сезон и е неплатен.
4)

Освобождаване на служителя от работа с цел кратковременна

работа – гостуване в друг театър, член на Германската сценична асоциация
(Aushilfen). Изплащането на възнаграждението не се прекъсва. В Германия
е практика, когато в един оперен или радиохор има заболели в дадена
гласова група и това нарушава баланса в гласовите партии, да се канят
хористи от други театри.
5)

В закона са приети следните положения, при които на

служителите се разрешава извънреден платен отпуск. За раждане на дете
– един работен ден (на таткото); при смъртни случаи – два работни дни;
при пренасяне в ново жилище – един работен ден; за 25-, 40- и 50-годишен
творчески юбилей – по един работен ден; за гледане на болен член на
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Виж Браншов колективен трудов договор „Музикално-сценични изкуства”
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семейството – до четири дни; при сключване на брак, причастие и кръщене
на собствените деца – до един ден или две половинки дни; до три дни за
спешни случаи; както и до осем дена за членовете на профсъюзите за
участия в събрания.
2.6. Особености в работното време на оперния хоров певец
В тази точка ще се разгледат особеностите в работното време на
оперния хоров певец чрез сравняване с типичното и стандартно за
повечето професии. То се отличава със следните характеристики:
-

Разпокъсано работно време – двойно пътуване от дома до работата

всеки работен ден.
-

Седмичната почивка не е в два последователни почивни/свободни

дни.
-

Работното време се определя от работодателя и има фиксирани

часове, като промени или отработване в него не се допускат.
-

Обичайно е да се работи в почивните дни – събота и неделя, и на

официални празници, както и след 22:00 часа, което е нощен труд.
-

Платеният годишен отпуск не може да се взема индивидуално, а

само през ваканцията на театъра, а тя се определя от работодателя.
-

Няма постоянно регламентиран почивен ден през седмицата.

Почивният цял ден е през работните дни на седмицата, като в повечето
случаи е в различен ден.
-

За член на оперния хор се допуска намалено работно време в

рамките на сключения ТД за най-малко един сезон, след установяване
обхвата на работата. Организацията на непълното работно време е сложна
и планирането му рядко удовлетворява всички страни. Да се работи само
сутрин или само вечер практически е неосъществимо.
Ритъмът на работа на оперния хоров певец се различава съществено
от този на повечето професии. Целта на Закона NV Bühne е да направи
възможно организацията на свободното време на хористите да се
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приближи до това на останалите работещи, за да може хоровият
изпълнител да води нормален социален живот.
2.7. Сравнителни характеристики в статута на солистите и на
хоровите изпълнители
Целта на тази точка е да направи кратка сравнителна характеристика
на статута на членовете на театри на „солови договори” и на хористите, въз
основа на личните ми наблюдения и от разговори с диригенти и
председатели на хорове.
При солистите договорите са срочни и трябва да има причини, за да
бъдат продължени. При хоровите изпълнители договорите се продължават
автоматично и трябва да има основателни причини, за да не бъдат
продължени.
Театрите се опитват да не допускат солисти и диригенти да
достигнат 15 години непрекъсната работа при един и същи работодател,
т.к. след този срок договора става постоянен без право на прекратяване от
страна на работодателя. При хористите това правило не важи.
Работната заплата при хористите има точно определени и разписани
граници. Солистите договарят индивидуална заплата и често тя е по-ниска
от тази на хоровите изпълнители. Когато солисти останат на постоянен
договор в един театър, ако театърът им възлага по-малко изпълнителски
задачи, е възможно да им намали възнаграждението или да ги пренасочи
да изпълняват друга работа.
Гореизброените разлики в статута на оперните хорови певци и
солистите могат да послужат като ориентир на младите студенти при
взимане на решения във връзка с професионалния им път в Германия.
2.8. Театри, обслужващи голяма територия
Специфична е ситуацията за членовете на хорове в театри, които
обслужват няколко града, или са се обединили. Това са форми на
организация на театрите в Германия, които не са познати или не се
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практикуват активно в България, но са доказали своята ефективност във
времето.
1)

Първата форма е представена в театри, които под формата на

гастрол обслужват голяма територия в дадена провинция (auswärtiges
Gastspiel). Музикалните репетиции се провеждат в един от градовете, а
спектакли се играят на различни сцени. В провинция Шлезвиг-Холщайн
например „музикалният отдел” на театъра на Фленсбург пътува на турнета
и обслужва сцените в Шлезвиг и Ренсбург.
В България също има еквивалент на тази форма на гастролиране.
Напр. Районна опера – Стара Загора от 1928 г., за известен период,
обхожда градовете Бургас, Велико Търново и Пловдив, където представя
оперни спектакли.79
2)

Втората форма се изразява в сливането (Fusion) на два и

повече театъра. До нея се прибягва при ограничени финансови средства с
цел запазване на културния живот в по-малките градове. По този начин
сградите на театрите се поддържат, а административен и помощен
персонал се съкращава. Репетира се на всяка една от сцените. Обединените
ресурси позволяват на театрите да представят на публиката по-добри
постановки и произведения, изискващи по-голям изпълнителски състав.
Пример за такова обединение е „Deutsche Oper am Rhein und das Ballett am
Rhein”, когато през 1956 г. се сливат операта в Дюселдорф и театърът на
Дуисбург (Opernhaus Düsseldorf и Theater Duisburg).
В Германия традициите се уважават и, когато нещо е построено, се
полагат усилия да го запазят. Търсят се нови начини за финансиране и
поддръжка на сградите на театрите и за запазване на изпълнителския
състав.
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Опера Стара Загора: Operasz.bg/istoriya/
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За състоянието на музикалната инфраструктура в България проф. д-р
Иванка Нинова пише следното: „През последните 30 години сме свидетели
на

противоречиво

развитие

на

българския

музикален

живот.

Икономическите катаклизми разрушиха голяма част от българската
музикална инфраструктура, строена в продължение на повече от 140
години. Особено големи са пораженията в малките градове на страната,
където изчезнаха професионални културни институти, а заедно с тях и
вярната им публика.”80 В тази област България има какво да научи от
немската организация на театралната инфраструктура.
2.9. Обобщение
Целта ми да разгледам подробно КТД Сцена – Хор (NV Bühne
Tarifrecht – Chor) се обосновава от факта, че в Германия по-подробно са
представени организацията на работното време, почивките и отпуските,
детайлно са описани провеждането на репетициите, заплащането и
обезщетенията на хористите.
Правата трябва не само да бъдат придобити, но и да бъдат запазени.
Това изисква съвместни усилия от всички членове на хоровите колективи.
Когато хоровият колектив и в частност хоровият певец са запознати със
своите права, те могат да бъдат отстоявани пред ръководството на театъра
при възникнал спор. От друга страна, всеки хоров певец, подписал работен
договор с театър, е необходимо да е наясно със задълженията си, защото е
отговорен да ги изпълнява.
Моят принос се състои в изследването на специфичната уредба на
работното време, почивките и отпуските в Германия при същата категория
труд, както в България.
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Нинова,Иванка. Вокално-сценичното и песенно творчество на Димитър Попов и неговото значение в
музикалния живот в началото на ХХ век. Докторат Автореферат, НМА „Проф. П. Владигеров”, София,
2017, с.3
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Изследването на двете законодателни уредби чрез сравнителноправния метод показва, че Германия по-сполучливо е уредила правния
статут на хоровия изпълнител. От особено значение е яснотата и
детайлната уредба на този статут, който позволява на хоровия изпълнител
по-добре да разгърне своите професионални възможности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Хорът не е убежище за неуспели, провалили се солисти или
мързеливи певци, притежаващи хубави гласове. Състои се от сериозно
интересуващи се и кадърни за тази професия личности, които работят в
професионален хоров колектив от любов към хоровото пеене и хоровата
работа.
Хоровото пеене предлага много възможности: много по-голямо е
разнообразието в репертоара, отколкото това на повечето солисти.
Преживяването от „мощния хоров звук“ на един голям ансамбъл е
неповторимо. Професията дава сигурен доход и възможности за изяви в
проекти извън хора. Въпреки многото трудности, които съчетава в себе си,
професията на хоров певец в Германия за много певци е мечтана.
Хоровият певец има възможност да запази и развие уменията си за баланс
между различните сфери в работата и ежедневието, поддържащи неговата
уникалност и създаващи предпоставки за дълъг и ползотворен творчески
живот. Професионалният хоров живот формира качествата на младите
певци и води до личностното им обогатяване.
Едно зряло съвременно общество оценява значимостта на културата,
в частност на оперното изкуство, за израстването на всяка нация и отделя
необходимите средства за развитието ѝ.
Германия е притегателна сила за артисти от цял свят. Политическата
система с натрупан опит в демократичното управление и добрата
организация на културния живот са формирали уникален театрален
ландшафт.
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Опитът на Хамбургската държавна опера би могъл да помогне на
българските оперни театри в уменията им за партниране с общинските
управи

и държавните институции.

Необходимо

е да се засили

взаимодействието между самите театри, което ще увеличи приноса им към
културния живот на българите. Резултатите на това изследване могат да
послужат

при

усъвършенстването

на

структурните

механизми

за

управление на тези оперни театри.
ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Приносите на дисертационния труд са базирани на изследвания,
анализи и обобщения, които са плод на дългогодишната ми творческа
работа в хора на Хамбургска държавна опера с известни диригенти,
режисьори

и

солисти.

В

труда

са

изложени

лични

виждания,

преживявания, изводи и становища. Разкрива се личен опит и се дава
информация за организацията и спецификата на работа на хоровия певец в
Германия, които биха могли да послужат на младите български
изпълнители в търсенията им на реализация като членове на оперен хор.
Приносите са научни и практически:
Проследени са възникналите обществено-исторически и културни
предпоставки, на базата на които се появява и развива професията
„Професионален оперен хоров певец”. Изследван е процесът на „узряване”
на идеята, че това трябва да бъде отделна професия. Посочени са извори,
които са основата на историческото изследване за възникване на
професията и проблемите, свързани с нея. От първоначалните изисквания
за професионално ядро в хора постепенно се налага условието всички
хористи да са професионални певци. Представени са идеите на Вагнер за
еманципирането на професионалното съсловие на оперния хоров певец,
както в творческата работа, така и материално, постепенно реализирани в
практиката.
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Представени са профсъюзните организации в сферата на музикалносценичните изкуства и решаващата роля, която играят в опазване на
богатия театрален ландшафт в Германия. Базирайки се на традициите на
немската култура, те успешно се борят срещу закриване на оперни театри
и запазването на достиженията на музикално-сценичния жанр.
Разгледани са съществуващите в Германия структури и организации
(GEMA и GVL), работещи за защита както на изпълнителските права (в
частност за хориста), така и на авторските права на композитори,
либретисти и музикални издателства.
Разгледан е Колективният трудов договор в Германия – NV Bühne
Tarifrecht.
Изследвани са двете законодателни уредби – в България и Германия.
Сравнително-правният метод показва, че в Германия правният статут на
хоровия изпълнител е устроен прецизно и сполучливо. От особено
значение е неговата яснота и детайлна уредба, които позволяват на хориста
по-добре да разгърне своите професионални възможности.
Представени са подробно ролята на Председателя на хора и на
Комисията за вътрешния ред, които в тази си форма не съществуват в
организацията на съвременния оперен хор в България. Разгледана е
организацията на работното време, правата и задълженията на хориста.
Направени са съпоставки на работното време на хоровия изпълнител с
други, сходни професионални групи в оперния театър – солисти и
оркестър, както и чрез сравняване с типичното и стандартно за повечето
професии работно време. Представена е работата на театрите, обслужващи
големи територии.
Разгледани са различните видове дейности, които не съществуват
или не са характерни за организацията на българските оперни театри, но са
свързани – пряко или косвено – с работата на професионалния оперен
хоров певец. Участието на работниците и служителите в управлението на
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предприятието (Работническия съвет) е една от организациите, дейността
на която пряко засяга оперния хоров изпълнител и затова е ценно да се
познава от колегията. Изяснена е дейността и ролята на Драматурга в
немската (западноевропейска) театрална практика, съвместно работещ с
режисьора при

създаването на концепцията и реализирането на

продукцията, позната под друга форма в театралната практика в България.
Проследени са етапите, през които трябва да премине всеки млад
певец, решил да стане част от колектива на професионален оперен или
радиохор. Направени са съпоставки, изказано е мнение и са обобщени
факти. Представени са стъпките: обучение, възможности за следдипломна
квалификация, прослушване и професионална реализация. Посочени са
интернет пространства и издавани справочници, където може да се получи
информация за театрите, техните членове, статистика, агентури и др.,
които могат да са в помощ и на младите певци от България, имащи интерес
да търсят професионална реализация в Германия. Представена е водещата
роля на Профсъюза на работодателите в сферата на музикално-сценичните
изкуства,

извършващ

активна

разяснителна

кампания

пред

кандидатстудентите, поясняващ спецификата на всяка една от професиите
в тази област.
Разграничена е спецификата на работата на хоровия певец в хорова
зала от тази на работата на сцена като отделни етапи на един и същи
процес, където едното следва от другото. Посочени са вокалните
трудности и начините на работа за тяхното преодоляване. Проследени са
взаимовръзките диригент – хор, постановъчен екип – хор. Изложен е
подробно личният ми опит при самостоятелната подготовка на хоровия
певец за работа.
Разгледана е подробно работата на певците от оперния хор в
Хамбург за изграждането на млада публика чрез проекта „Sängerpate”,
който е уникален. Доказана е ефективността на проекта. Изведени са
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приносите на хористите за изграждане у децата на интерес и
предпочитания към класическата музика по време и след приключване на
двугодишния период на работа с тях. Насърчава се естественото
съжителство на деца със и без миграционен произход.
Представени са традициите на немските оперни театри да възлагат
на

съвременни

композитори

създаването

на

музикално-сценични

произведения за тях и представянето им на сцената-възложител. Така се
поощрява развитието на модерната музика. Разглежда се репертоарната
политика на големите оперни театри в Германия, за да послужи за пример
за изграждане в България на по-широкообхватен репертоар, привличащ
нова, млада публика.
Принос са преводите на много текстове от немски език, които стават
достъпни за по-голяма читателска аудитория.
Приносът на дисертационния труд е свързан със създаването на
усещане за жива връзка на всички нива в оперния театър, предизвиква
чувството за принадлежност към света на висшето музикално изкуство и
мотивира хоровия певец към личностно и професионално развитие.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Организация на работата на оперните театри: Репертоарни, Стаджоне и
смесена форма
Приложение 2
Хорове, които се изискват при прослушване за работа
Женски:
C. M. v. Weber „Der Freischütz“, Nr. 1 (Victoria-Chor)
W. A. Mozart „Die Zauberflöte“, Finale I+II (Heil sei Euch)
W. A. Mozart „Cosi fan tutte“, „Secondate, aurette amiche“
A. Lortzing „Zar und Zimmermann“, „Hoch lebe die Freude“ (nur Sopran)
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R. Wagner „Der fliegende Holländer“ 2. Akt Spinnstube
(zu beachten a cappella-Teil nach der Senta-Ballade, 8. Takte: Intonation!);
3.Akt „Mein, seht doch an” (Sopran)
R. Wagner „Tannhäuser“, II. Akt (Einzug der Gäste)
G. Bizet „Carmen“, Rauchchor und Streitchor
L. v. Beethoven „Fidelio”, Finale 2. Akt
G. Verdi „Macbeth“, Chor „Me frulata nel pensier“ 1. Akt
G. Verdi „Aida“, „Chi mai“ 2. Akt
G. Verdi „Aida“, Coro di popolo „Vienni, o guerriero vindice”
G. Verdi „Quattro Pezzi Sacri“, „Fiat misericordia tua“
G. Puccini „Turandot“, „Il lavoro mai not langue…”
Мъжки:
L. v. Beethoven „Fidelio”, Finale 2. Akt
L. v. Beethoven „Fidelio”, Gefangenen-Chor
W. A. Mozart „Die Zauberflöte“, Priester-Chor
C. M. v. Weber „Der Freischütz“, Nr. 1 – 3 (Victoria-Chor)
R. Wagner „Tannhäuser“, 2. Akt, Einzug der Gäste
R. Wagner „Tannhäuser“, Pilgerchor II (Beglückt …) 3. Akt
R. Wagner „Der fliegende Holländer“, Steuermannschor 3. Akt
Някои арии на немски език изисквани при прослушване за хор:
1 сопран
Arie der Pamina „Ach, ich fühl`s” aus „Die Zauberflöte” von Mozart
2 сопран
Arie der Pamina „Ach, ich fühl`s” aus „Die Zauberflöte” von Mozart
Arie der Elisabeth „Dich teure Halle” aus „Tannhäuser” von Wagner
1 и 2 алт
Arie (Alto) „Bereite dich” aus „Weihnachts-Oratorium” von Bach
2 алт
Arie der Erda „Weiche, Wotan” aus „Das Rheingold” von Wagner
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Arei der Magdalena „O schöne Jugendtage” aus „Der Evangelimann” von
Kienzl
1 тенор
Arie der Tamino „Dies Bildnis ist bezaubernd schön” aus „Die Zauberflöte” von
Mozart
2 тенор
Arie der Tamino „Dies Bildnis ist bezaubernd schön” aus „Die Zauberflöte” von
Mozart
Arie der Pedrillo „Frisch zum Kampfe” aus „Die Entführung aus dem Serail”
von Mozart
Arie der Lyonel „Ach! So fromm” aus „Martha” von Flotow
1 бас
Wolframs Lied „O du mein holder Abendstern” aus „Tannhäuser” von Wagner
Arie der Grafen „Heiterkeit und Fröhlichkeit” aus „Der Wildschütz” von
Lortzing
2 бас
Arie der Sarastro „In diesen heiligen Hallen” (E-Dur) aus „Die Zauberflöte” von
Mozart
Приложение 3
„Der Critischen Musicus” Dienstag, den 1. Oktober, 1737. S.151-156.
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