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Дисертационният труд е обсъден и предложен за защита на 01.10.2019 на 
заседание на Катедра Пеене към Вокален факултет на НМА “Проф. Панчо 
Владигеров”.  
Разработката се състои от увод, осем глави, заключение, списък на цитираната 
литература и две приложения: общо двеста и осемдесет страници, от които 
основен текст двеста петдесет и шест страници. Цитираната литература 
включва тридесет и две заглавия на кирилица и шестнадесет на латиница – 
общо четиридесет и осем. Аналитичната част представя десет нотни музикални 
примера и седем таблици. 
През периода на докторантурата са подадени за публикация 1 студия и 2 статии 
в реферирани български научни издания и е проведено едномесчно практическо 
проучване със студенти по класическо пеене от НМА.  

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 16. януари 2019 г. от …  
часа в зала 48 на НМА “Проф. Панчо Владигеров” бул. Евлоги и Христо 
Георгиеви № 94 на открито заседание с научно жури в състав: проф. Боряна 
Ламбрева д.н. - рецензент, проф. Елисавета Вълчинова-Чендова, д.н. – 
рецензент, проф. д-р Милена Шушулова, доц. д-р Николaй Моцов и доц. д-р 
Георги Арнаудов – становища.  
Дисертационният труд е на разположение в Учебен отдел на НМА “Проф. 
Панчо Владигеров”.  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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА  
НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД  

Актуалност на темата 
За да бъде конкурентоспособен в свободния пазар на изкуствата в 

съвременния свят, певецът трябва да бъде космополитен, да владее 
репертоар от всякаква стилистика и да се справя еднакво добре с дикцията 
на различни езици. Работата ми с немски хорови диригенти (Ханс-Йоахим 
Лустиг, Раимунд Виперман, Андреас Херман) и пианисти (Дейвид Лутц, 
Хартмут Хьол), ми е дала възможност да наблюдавам реакциите и подхода 
им при конфронтацията с немското произношение на български певци. 
Макар и да са наясно с основните принципи, изпълнителите не винаги 
успяват да ги интегрират в певческия процес и като резултат се получава 
разкривена фонетична картина, възпрепятстваща възприятието и 
постигането на собствените им художествени намерения.  

Артикулативните трудности, които певецът изпитва при пеенето на 
който и да е чужд език, са в пряка връзка с фонетичните особености на 
собствения му матерен език. Настоящото изследване е изцяло насочено 
към нуждите на българските музиканти - певци (солисти и хористи), 
хорови диригенти, хормайстори, корепетитори. Въпреки, че разработката 
се ограничава до интерпретацията на немскоезичния песенен репертоар, 
проблемите, поставени в текста, както и предложените в последните две 
глави правила за пеене на немски език, са валидни за пеенето на всякакъв 
немски репертоар. Специфичното тук е адаптирането на правилата на 
немското произношение към певческия процес, което изважда темата от 
лингвистичния й контекст. 

До момента в българското научно поле не е правено специализирано  
изследване и не съществува методическо пособие, което да представя 
систематизирано правилата на немската певческа дикция. В теоретичен 
план са засегнати някои стилистични и интерпретативни специфики на 
немската роматична песен (Кехлибарева, 2014), изследвана е песенността 
като първооснова на инструменталната форма в музиката (Врангова, 2017), 
търсено е мястото на словото в камерното вокално творчество (Ангелова, 
2015). В световен мащаб са известни някои основополагащи съчинения за 
немската сценична реч (Julius Hey, Theodor Siebs), както и някои наръчници 
по немска дикция за певци (Amanda Johnston, Lanzrein&Cross), които 
послужиха като отправна точка за настоящата разработка, но се наложи да 
бъдат преосмислени през призмата на българския език като майчин.  

В българската педагогическа практика по камерно пеене идеята, че 
художествената интерпретация се гради върху значението на текста и върху 
правилното му произношение, е застъпена от основателя на специалността 
Любомир Пипков (по негово време “вокални ансамбли”). Отделни 
музикални личности, които са запознати с традициите в немското пеене, го 
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практикуват и преподават днес, но липсват достъпни източници на 
информация относно закономерностите в процеса.  

Обект и предмет на изследването 
Обект на дисертационния труд е немската солова песен след Гьоте, 

която е особено показателна за процеса, при който професионализираните 
и диференцирани изкуства - поетичното и музикалното - се сливат обратно 
в пълен синтез и в който словото е омузикалено и интонирано така, че да се 
разкрие до крайна степен неговата иманентна експресивност.  

Предмет на изследването е интерпретативният подход към немската 
песен, наречен вътрешна режисура, при който певческата дикция се 
оформя като есенциална за постигане на художествения израз. Този подход 
и направените изводи са валидни и извън рамките на изследвания обект - в 
песенната интерпретация въобще. 

Цел и задачи на изследването 
Освен да запълни посочените липси, изследването си поставя за 

основна цел да докаже, че един от най-важите фактори за постигането на 
художествен израз в немската солова песен е певческата дикция, която в 
контекста на изследването е разисквана в две посоки: 

• като фонетична автентичност спрямо немския език (като тук трябва 
да се съблюдават освен общите правила на произношението, също 
така и различните възможни стилистики в историчен план); 

• като осмислено, осъзнато и контролирано поднасяне на текста, така 
че да се разкрие както поетичната идея, така и музикалното й 
въплъщение. 

За осъществяването на поставената цел е необходимо да се постигнат 
следните задачи:  

• Първо, да се направи обзор на българските научни разработки, които 
пряко или косвено засягат темата и нейните аспекти и да се ситуира 
настоящият труд в техния контекст. В тази посока е важно да се 
установи кога и как немската песенна традиция навлиза в 
българското изпълнителство и във вокалната педагогика у нас, какво 
е специфичното в българския подход към този жанр,  как се развиват 
българските песенни двойки и репертоарът им у нас, какво те самите 
смятат важно по отношение на песенната интерпретация и 
значението на текста. Редно е да се отбележи дали и доколко 
песенният жанр и песенната дикция представляват интерес като 
обекти на изследване в исторически контекст (глава първа). 

• Второ, да се представят и анализират определени изпълнителски 
концепти относно песенната интерпретация въобще, както и 
конкретно върху немската солова песен като се проследи как 
изложените възгледи се прилагат на практика от самите певци в 
собствените им изпълнения и как биват пренесени в методиката на 
тяхното преподаване (глава втора). 
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• Трето, да се дефинира понятието певческа дикция като се 
разграничи от говорната сценична реч и стъпи на разбирането за 
акустичната и социалната функция на словото. Тук спадат и други 
свързани понятия като артикулация, произношение, изговор, 
енунция, които следва да се поставят в певчески контекст. Нужно е 
да се проследи каква е характеристиката на основните елементи на 
дикцията (вокалите  и консонантите) в контекста на говора и в 
контекста на пеенето, откъдето да се изведат постановъчните 
изисквания за нейното постигане (глава трета) 

• Четвърто, да се артикулира дуалистичната природа на певческата 
дикция - едновременно като условие за постигане на 
интерпретативните намерения, но и като резултат от самите 
интерпретативни намерения (глава трета).  

• Пето, да се формулира легитимен интепретативен подход към 
немската солова песен, в който ключов компонент е певческата 
дикция. Представеният интерпретативен подход следва да бъде 
назован, за което се спирам на понятието вътрешна режисура, а сам 
по себе си той изисква думата да се изведе като смислов код и като 
образ отвъд буквализма, както и да се адаптират постановките на 
Станиславски и други производни школи, към песенната 
интерпретация (глава четвърта). 

• Шесто, да се докаже, че добрата певческа дикция на немски език е 
съвместима с белкантовата певческа основа като се обособи 
овладяването на немската певческа дикция като самостоятелно 
умение, независимо от владеенето на езика, но зависимо от 
вокалната зрялост на певеца (глава пета). 

• Седмо, да се обхванат възможно повече източници, разясняващи 
фонетичните, структурните и граматичните особености на немския 
език. Наред с лингвистичните материали, справочници, речници, са 
необходими и специализирани разработки относно пеенето на 
немски език. Въз основа на събраната информация следва да се 
идентифицират отделните фонеми и звукосъчетания, които чрез 
съпоставка с материали относно българската фонетика и граматика, 
се оформят като най-трудни за усвояване и за възпроизвеждане при 
вокализиране. На база на резултатите да се сиситематизират 
правилата на немското произношение като бъдат адаптирани към 
певческия процес (глава седма и глава осма). 

• Осмо, с оглед на яснотата в примерите е задължително 
запознаването с международната фонетична азбука и приложимите 
за немския език нейни символи като за тяхното произношение 
непрекъснато се търсят указания спрямо българските им 
еквиваленти, ако има такива (Приложение I). 

• Девето, с оглед практическата приложимост на изследването е 
необходимо да се дадат указания за произношението на най-често 
срещаните думи в немския песенен репертоар (Приложение II). 
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Основна теза 
Изследването се стреми да докаже, че изразителността на текста се 

постига чрез образността, чрез израза на всяка отделна дума и решението 
как конкретната дума да бъде произнесена и изпята определя нейната 
дикция. Това е умение, което се изисква при пеенето на който и да е език и 
може да се развива без непременното му владеене, стига да се познават и 
осмислят правилно в певчески контекст фонетичните му особености. 
Основното препятствие тук се корени в стремежа към отчетливо 
артикулиране, при което певците преекспонират съгласните, разместват 
правилната певческа позиция и загубват певческия отвор на гърлото и 
резонанса.


Методология на изследването 
Поставената тема предполага няколко различни методологични 

подхода. Теоретичният фундамент на дисертацията изисква да се 
обхванат източници от различно естество, съобразени със заложените 
аспекти на темата. Тук се числят български и чуждестранни, печатни и 
онлайн издания в сферата на вокалната методика, научни разработки, 
свързани с песенния жанр, публикации, занимаващи се с отношението 
между дума и тон, както и справочници и речници, свързани с немското 
произношение, които да бъдат допълнени от изпълнителския поглед към 
проблема. Тъй като не беше открито систематично представяне на някои от 
необходимите понятия и техни компоненти (песен, певческа дикция, 
лирична дикция, певческа артикулация, произношение, енунция), а други 
не бяха поставяни в контекста на песенния репертоар - литаратурна 
психология, песенност, певческост на даден език се наложи задълбоченото 
обследване и адаптиране на достъпната методическа литература, посветена 
на говорната техника в театъра.  


Също така, важен акцент и вдъхновение поставят авторските книги на 
различни изпълнители (Веселина Кацарова, Джералд Мур), документални 
предавания и филми (Фишер-Дискау), изпълнителските интервюта като 
достъпен видеоматериал (Елизабет Шварцкопф, Криста Лудвиг, Дитрих 
Фишер-Дискау). Поглед върху преподавателския аспект дават над 60 часа 
видеоматериал от майсторските класове по песенна интерпретация на 
Томас Хемпсън, включващи и гост-преподаватели като Хартмут Хьол, 
Греъм Джонсън, Михаел Хампе. Тук спада и лично даденото ми от КЗ 
Анна Томова-Синтов интервю по темата. 

От трета страна, практическият дискурс на изследването наложи 
емпиричен подход, чрез който да се идентифицират проблемите в 
немската дикция конкретно от гледната точка на българския певец, както и 
да се експериментира на практика с различни похвати за тяхното 
разрешаване. За целта се проведе проучване сред обучаващи се певци, 
които са все още в процес на изграждане, нямат затвърдени навици и които 
са рефлективни на критика. Те имаха възможност да споделят собствените 
си наблюдения и да формулират трудностите, които срещат в немския 
песенен репертоар, след което - под формата на творчески срещи - беше 
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установено доколко посочените от тях проблемни вокали или консонанти 
действително влияят неблагоприятно върху фонацията, и кога създават 
дискомфорт, без да възпрепятстват добрата дикция. Така беше апробирана 
и методиката на предложеният подход на вътрешната режисура. 

Изнамирането на подходящи музикални примери из немския песенен 
репертоар, с които да бъдат онагледени отделните компоненти на немската 
дикция, изискваше специфичен аналитичен подход към композициите - не 
с инструментите на музикалния анализ, а с тези на фонетичния и вокалния 
анализ . Предложените артикулативни варианти , подпомагащи 
художествения израз, се базират на голям брой многократно и детайлно 
прослушани различни изпълнения на разглежданите песни в 
интерпретацията на световно признати певци и песенни двойки.


Апробация 
В хода на изследването представеният текст е апробиран чрез: 

•  представянето и обсъжданието на части от него на XIV Млад научен 
форум за музика и танц: конференция с международно участие, 
проведена на 8 и 9 юни 2019 в НБУ, София; 

• разработка и публикация на определени аспекти като студии и 
статии в реферирани български онлайн издания (електронно списание 
Музикален логос, Независим музикологичен портал); 

• провеждане на докторантски минимум под формата на открит урок 
със студент от НМА “Проф. Панчо Владигеров” (27.09.2019), в рамките 
на който практически бяха представени интерпретативният подход на 
вътрешната режисура и методиката на работа над немската дикция в 
песента Du bist die Ruh (Шуберт) и беше нагледно показано влиянието на 
правилното произношение, артикулация и енунция върху музикалното 
фразиране и певческата линия. 

Предварителна експертиза на автора 
Освен, че е плод на конкретното проучване в хода на разработката, 

текстът е резултат и от предварителната експертиза на автора, включваща 
работа със специалисти в областта (диригенти и пианисти), работа с 
обучаващи се певци и активна концертна дейност с постоянни хорови и 
камерно-вокални ансамбли (камерен хор София, дуо Колаж), в чийто 
репертоар немската песен е широко застъпена с цели песенни цикли - 
Gellert-Lieder op.48 (Бетовен); Gedichte der Königin Maria Stuart op.135 
(Шуман); Vier ernste Gesänge op. 121 (Брамс); Wesendonck Lieder WWV 91 
(Вагнер) и др. В методически план като най-достоверна обратна връзка 
послужи менторството на дисертанта по време на проведената в рамките 
на Софийски фестивал за камерна музика Аджитато творческа лаборатория 
за млади пианисти и певци Аджитато Youth (март-ноември 2017, 
заключителен концерт на 1 ноември 2017 в Студио 1 на БНР). В този 
смисъл, изложените в текста изводи, указания, методика и техники са 
преминали през практическа апробация.  
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Препоръки въз основа на направеното изследване 
Резултатите от направеното проучване отварят нови възможности за 

теоретични разработки, тъй като всеки един аспект е подходяща отправна 
точка за самостоятелно изследване. В това число е препоръчително да се 
подготви и издаде съвместно с езиковеди-специалисти специализирано 
ръководство, което да се впише в образователната програма на НМА за 
певци и диригенти.  

Особено важно важно е интегрирането на немския език в различни 
сфери на обучението на оперните певци: самото обучение по немски език е 
редно да се обвърже повече с лексиката на оперните либрети и песенния 
репертоар, като се наблегне на тънкостите на произношението и на 
фонетиката и се използват специализирани упражнения, които да 
затвърждават тези знания и да ги превръщат в умения. Уместно е 
програмата на предмета сценична реч в НМА да се разшири, като 
включва редом с българската сценична реч и тази на чуждите езици, които 
се срещат най-често в пеенето (немски език, френски, италиански). 
Методиката тук е идентична на българската - артикулативната сръчност се 
постига чрез рецитация на стихотворения, на художествени текстове, чрез 
скороговорки и технически упражнения за овладяване на най-сложните 
звукосъчетания.  

В часовете с вокалния педагог в процеса на разпяване и на работа 
над немския оперен и песенен репертоар задължително трябва да се 
застъпи наред с примарните вокали, работа над звукоизвличането при 
смесените вокали като най-нетипични за българксия артикулационен 
апарат. Могат също да се интегрират специални упражнения, заимствани 
от немската методика. Регулярни публични лекции, изпълнителски 
форуми, майсторски класове, уъркшопи с германски специалисти или 
специалисти-лингвисти също биха допринесли за практическото 
овладяване на немската певческа дикция. Важно е също така, при подбора 
на немски песенен репертоар в процеса на обучение да се съблюдава не 
само нивото на вокална напредналост и певческия диапазон, а и нивото на 
владеене на езика и познаването на фонетичните му особености. 

СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ  
НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Увод 
Уводът на дисертационния труд представя личната мотивация и 

предварителната експертиза на автора. Изхождайки от актуалността и 
значимостта на темата, са конкретизирани обектът и предметът на 
изследването, неговите цели и произхождащите от тях задачи и методи за 
тяхното осъществяване.  

Очертана е основната идея на текста: за постигането на художествен 
израз в жанра на немската солова песен е необходимо овладяването на 
безупречна певческа дикция на немски език, която е следствие от  смисъла 
на текста и произтичащите от него художествени намерения на певеца, но 
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същевременно зависи и от умението да се артикулира правилно на немски 
език конкретно в процеса на пеене. 

ГЛАВА ПЪРВА. ХУДОЖЕСТВЕНАТА ПЕСЕН И ПЕВЧЕСКАТА 
ДИКЦИЯ КАТО ОБЕКТИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ В БЪЛГАРСКОТО 

ТЕОРЕТИЧНО ПРОСТРАНСТВО 

Реферативният обзор на български научни разработки, които пряко 
или косвено засягат темата на настоящия текст, е необходимост при 
правилното му ситуиране в българското научно поле и аргументира 
приносния му характер. Проучването показва, че сама по себе си 
певческата дикция не е ставала обект на самостоятелно изследване, нито 
конкретно ролята й като изразен елемент в немската художествена песен. 
Навлизането на немската песенна традиция у нас също не е поставяно на 
самостоятелен фокус и трудно може да се разграничи от процеса на 
зараждане на оперно дело в България, от ранните концертни прояви и от  
дейността на първите ни педагози, получили образование в Германия. 

Присъствие на художествената песен в българския концертен живот 
и в българската педагогическа практика 

След първата вълна от концертни турнета, включващи в репертоара си 
основно обработки на български народни песни, се появяват и устойчиви 
ансамбли (Морфова-Прокопова), певци (Констанца Кирова) и педагози 
(Мара Маринова-Цибулка), пренасящи немския репертоар и традиция у 
нас. В този начален етап отзивите засягат единствено певците и тяхното 
майсторство. В следващото изпълнителско поколение пианистът вече има 
извоювано централно място като участник в песенната двойка. Все по-
осъзнато се оформя и художественият подход на изпълнителите към 
песенната вечер като формат, където водещ е стремежът все още 
непривикналата към западното звучене българска публика да разбере 
текста и контекста на изпълняваните песни. Пример за това са десетките 
машинописни страници с резюмирани или цялостно преведени текстове на 
песни, изготвени от Петър Щабеков, предназначени за песнни програми, в 
които е участвал . Основателят на дисциплината камерно пеене в НМА 1

Любомир Пипков задава ясна посока в педагогическата работа върху 
песента - интерпретацията да се гради въз основа на правилното 
произношение, израза на текста и познаването на музикалната и 
поетичната стилистика. 

Българската солова художествена песен като обект на изследване 

Първоначално изследователският интерес към песенния жанр е 
насочен към българското песенно творчество като въпросът за важността 

 материалите са под сингантура ЛБ41/Щ12 в библиотеката на НМА “Проф. Панчо Владигеров”.1
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на текста, за неговото ясно произношение и вярно смислово подасяне, 
макар и не централен, е засегнат. Автори, работили по темата са Боряна 
Ламбрева, Ермила Секулинова-Швайцер, Ана Линчева, Николай Моцов, 
Благовеста Ангелова, Маргарита Баснарова, Иванка Нинова, Емелина 
Горчева, Росица Борисова и др. 

Певческата дикция като обект на изследване в български 
теоретични разработки 

Част от изследванията върху чуждестранния певчески репертоар, 
поставят на фокус произношението и фонетиката, които на практика са 
компоненти на певческата дикция. Застъпени до момента са полският език 
(Шекерджиева-Новак, Каралийска-Тръпкова) и италианският език (Молес). 
Някои фонетични особености на немския език разглежда Кехлибарева в 
контекста на немската романтична песен. Посочените извори не поставят 
достатъчна теоретична основа на нашето изследване, но засилват личната 
ми мотивация, тъй като проблематиката, на която се спирам е набелязана от 
страна на изпълнители, теоретици и педагози.  

Пеенето на немски език през погледа на българския певец: Анна 
Томова-Синтов и Веселина Кацарова 

Отговори относно конфронтацията на българския певец с немската 
дикция ми дават проведено интервю по темата с Анна Томова-Синтова 
(2018)  и разговорите на Мариане Целгер-Фогт с Веселина Кацарова . И 2 3

двете певици подчертават ролята на пряката приемственост от немски 
възпитаници , на директния контакт с немския език. Синтова не счита 4

белкантовите принципи и немския репертоар за несъвместими и успешно 
ги съчетава в практиката си. Кацарова е привлечена от камерния жанр 
заради интензивния изказ, който изисква песента и малката форма. 
Различната фонетика на певческите езици според нея предполага повече 
усилия, но не възпрепятства овладяването на репертоара. Става ясно, че 
добрата дикция на немски език е отделно умение, което се развива у певеца 
при работата с пианисти и диригенти, и че то е следствие, но и цел при 
опитите да се вникне в дълбочината на съдържанието, верният израз и 
изказ на словесния и музикалния текст. 

 Материалите могат да бъдат предоставени от дисертанта при поискване.2

 Става дума за книгата “Пея с тяло и душа. За изкуството да бъдеш певец”.3

 Георги Златев-Черкин Синтова опеделя като “виенска школа”, Реса Колева, която специализира във Ваймар 4
“немско пеене” е учителката на Кацарова у нас.
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ГЛАВА ВТОРА. ПЕВЧЕСКАТА ДИКЦИЯ КАТО ТЕОРЕТИЧЕН 
ПРОБЛЕМ. ДЕФИНИЦИЯ НА ПОНЯТИЕТО И ЕЛЕМЕНТИ 

Изходна позиция на изследването е убеждението, че безупречната 
дикция в пеенето на кой да е език е задължително условие за постигане на 
художествена интерпретация. Различните акустични задачи, поставени 
пред говора и пеенето, предполагат и различни механизми за постигане на 
яснотата в текста, въпреки, че пеещият и говорещият боравят с един и същ 
апарат. Докато яснотата в говора (вкл. сценичния говор), се постига чрез 
диференциация на вокалите и отчетлива артикулация на консонантите, то 
при пеене консонантите търсят най-краткия артикулативен път, стъпвайки 
на позицията на вокала и сомбрирайки го, според фонетичната специфика 
на съответния език. Следователно певческата дикция трябва да се отдели 
от говорната като процес, следващ собствени правила.  

Изхождайки от значимостта на Bühnendeutsch (Siebs) за немското 
певческо изкуство и възползвайки се от широко теоретизирания в 
български контекст въпрос за актьорската дикция (Мара Георгиева, Любен 
Исаев, Мая Горанова, Димитър Мартинов, Диана Борисова), адаптираме 
тези постановки към певческия процес и формулираме певческата дикция 
като  способността на певеца да съчетае правилната певческа позиция с 
фонетичните изисквания и правилата в произношението на даден език, 
така че да пренесе максимално ясно и разбираемо вокализирания текст до 
аудиторията, независимо от конкретните акустически обстоятелства, 
като при този процес нито яснотата на текста възпрепятства 
певческото легато, нито вокалната линия възпрепятства отчетливото 
произношение. 

Сред певческите жанрове художествената песен се откроява като 
особена форма на омузикалено слово - това особено важи за немската 
солова песен с клавирен акомпанимент (Klavierlied) след Гьоте, съдейки по 
широко разпространената дори сред опусните композитори песенна 
номинативност Vertonung, Gedicht и др. Песента концентрира 
въздействието си в индивидуалната изразителност на всяка дума, така че да 
внуши нейното съдържание - тоест тя се изразява чрез дикцията. От своя 
страна дикцията (сценична, певческа) е двоична по своето ествество, 
определяйки се, от една страна, от интерпретативните намерения, но и 
определяйки доколко тези интерпретативни намерения ще се осъществят. 

ГЛАВА ТРЕТА. IM SINNE GEDACHT  - ПЕВЧЕСКАТА ДИКЦИЯ 5

В КОНТЕКСТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛСКАТА И ПЕДАГОГИЧЕСКАТА 
ПРАКТИКА 

Терминологичният, технологичният и интерпретативният дискурс на 

 “мислено в смисъла” - думи на Елизабет Шварцкопф по време на майсторски клас, проведен в Щутгарт, 2003.5
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певческата дикция се сливат в изпълнителските възгледи по въпроса. Като 
решаващи за тембровата окраска на гласа утвърдени певци  като Кристин 
Гьорке, Стефани Блайт, Никол Кейбъл, Ана Мария Мартинес, Йонас 
Кауфман, Катлийн Ким, Томас Хемпсън, Димитри Питас, Дженифър Роули 
определят директната връзка между смисъла и образа на думата и 
музикалния изказ.  

Тази идея застъпват и Дитрих Фишер-Дискау, Криста Лудвиг, Елизабет 
Шварцкопф, Томас Квастхоф и Томас Хемспън. Дискау определя подхода 
към песента като опит за реконструкция на пътя на композитора и стремеж 
да се чуят, почувстват общите тонове между думите и музиката. В 
преподаването си Шварцкопф залага на драматургичната работа с цвета на 
гласа, опитвайки се да внуши стремеж към яснота и конкретно отношение 
към всяка дума от текста. На практика тя работи непрестанно върху 
певческата дикция в немския репертоар, липсата на която възпрепятства 
израза. Изпълненията на Лудвиг се открояват със силно изявеното й 
отношение към думата - винаги ясна и разбираема. Ключ към изразността 
тя вижда в поддържането на текста жив - певецът трябва да търси, открива 
и рисува образите в момента на разказването, което ще ги превърне във 
вокални намерения.  

Майсторските класове на Томас Хемпсън в рамките на фестивала 
Хайделбергска пролет /2017-2019/ 

Над 60 часа видеоматериал съставляват достъпните онлайн песенни 
майсторски класове на Томас Хемпсън в рамките на фестивала 
Хайделбергска пролет (Heidelberger Frühling) през последните три години 
(2017-2019). Репертоарът е предимно немскоезичен, но корекции по 
дикцията се налагат не само на чуждестранните певци. Работата на 
Хемпсън е концентрирана върху израза на текста и неговата яснота като  
обръща внимание, че изпятите вокали, за разлика от говорните, постигат 
изразителност не чрез диференциране на артикулативната им позиция 
(предни/задни, вертикални/хоризонтални, отворени/затворени) или на 
сомбрирането (тъмни и светли), а чрез тяхното универсализиране в един 
общ отвор на гърлото (намерен резонанс). Консонантите се оформят с 
минималнии артикулативни движения на устните като се запази същия 
отвор на гърлото и те се оставят да резонират на плоскостта на вокала. 
Всички тези елементи се включват в предварителната представа за тона, 
без която пеенето е лишено от израз. 

Работата над дикцията се осъществява по две основни линии: текстът 
се разглежда като носител на съдържанието, на идеята, на смисъла, той 
трябва да бъде анализиран, за да се намери верния израз, образ и внушение 
на всяка отделна дума; но също така текстът със своите вокали, и 
консонанти е съставен елемент от музикалната композиция, носител на 
звука и като такъв трябва да бъде артикулиран и озвучен, резониран така, 
че да достигне максимално ясен до слушателя. От своя страна 
художественото намерение предопределя индивидуалността на 
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произношението, дозирането на акцентите, цветовете, нюансите на 
вокалите, отчетливостта на консонантите - т. е.  как ще се осъществи текста 
именно от този изпълнител, в тази ситуация, в това пространство, в този 
момент. Следователно личното, индивидуалното се проявява чрез 
вариантността на дикцията и истинският интерпретатор намира своята 
индивидуална фоностилистика. 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. НАСТРОЕНИЕ -ДУМА-ОБРАЗ-ТОН: 
ПЪТЯТ КЪМ ХУДОЖЕСТВЕН ИЗРАЗ В НЕМСКАТА 

ХУДОЖЕСТВЕНА ПЕСЕН 

Песента е стремеж за изразяване на нещо, в което думите и тоновете 
са само рамки. По пътя от музикалния материал към художествената идея, 
изпълнителят следва да изясни за себе си какво текстът има да съобщи, 
след което по най-ясния и разбираем начин да го поднесе на аудиторията - 
тоест да формулира за себе си как да го съобщи. Това е процес на 
съавторство, тъй като първичният материал е сътворен от друг, но идеята 
се ражда наново във вътрешния свят на изпълнителя. Музиката и текстът 
се разкриват и обясняват взаимно, защото музикалния текст се ражда с 
имплементирани в себе си срички, думи, интонация, акценти, паузи, 
стъпки, които предопределят музикалния поток. Същевременно 
хармоничният език, метроритъма, мелодиката предопределят формата и 
изразността на речевите сегменти.  

Основен елемент тук е думата, която разглеждаме като смислов код 
отвъд буквализма. Конкретността на словото е обратно пропорционална на 
интелектуалния запас и емоционалната зрялост на индивида, на степента 
на духовното му израстване, на натрупванията в културната памет на 
обществото и времето, към което принадлежи, на неговата способност за 
асоциативно или абстрактно мислене и емпатия, на търсене на 
нематериалното, на божественото, на истината, но също така и на личния 
му речников инвентар. Изпълнителят играе ролята на вътрешен глас на 
публиката и трябва да разкрие психологията на текста като изфантазира, 
помисли, изрече, обживее, почувства липсващата обстоятелственост, за да 
събуди само с малкото думи, които са му дадени, достоверни образи, 
фантазии, мисли у публиката.  

При разпластяването на творбата, най-достъпно и видимо е общото 
настроение, което самите поети определят като музикално по своето 
естество. То е, което ни кара да усетим характера дори и когато не 
разбираме думите. Михаил Аранудов анализира психологията на процеса, 
чрез който в това общо настроение се проясняват конкретните образи и то 
основно при немските поети. Той се запитва действително ли в съзнанието 
изпъкват истински сетивни представи или усещането за тях се образува от 
подсъзнателни преживявания, свързани с техните звукови еквиваленти. 
Според неговата позиция езикът може да рисува картини и да загатва 
усещания само дотолкова, доколкото читателят/слушателят е в състояние 
да си ги представи. Всичко това пряко кореспондира с идеята, че слушател 
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и изпълнител (като медиатор на целия процес) трябва да имат общ 
лингвистичен код с твореца - в случая поет и композитор.  

Михаел Хампе и идеята за вътрешна режисура 

Идеята за търсене на образи зад думите не е революционна и нейната 
легитимност в театрален и оперен контекст е безспорна - това е основата 
на  школата на Станиславски и нейните производни. Специфичното в 
рамките на песенния жанр е, че целият професионален екип, необходим за 
създаването на оперната драматургия, се побира във фантазията на певеца. 
Основавайки се на вътрешната реч и вътрешните си видения, песенният 
певец разказва истории като не борави нито със словесна описателност, 
нито с актьорска игра, нито със сценографска стилистика, а се осланя само 
на собствената си драматургична концепция и вътрешен сюжет. Лишена от 
жестове, изразителността на певеца се свежда до израза на лицето, боите в 
гласа му и начина, по който произнася всяка дума.  

Този творчески подход, който аз наричам вътрешна режисура е 
аргументиран в песенен контекст от немския режисьор Михаел Хампе. За 
да го постигне, изпълнителят трябва сам да си зададе по отношение на 
поетичния текст въпросите кой?, къде?, кога?, как?, какво?, с кого?, кому? и 
да превърне получените отговори в обстоятелства, в картинен образ, в 
емоции. Изминавайки наобратно пътя на композитора, който чрез 
песенната композиция озвучава картините и образите, пробудени в 
съзнанието му от поетичния текст, интерпретаторът предполага, разследва, 
реконструира скритата в музикално-словесните улики действителност и 
така одухотворява творбата със собствения си дъх и глас. Този път от 
музикалното настроение през автентичното озвучаване на всяка дума, въз 
основа на пораждащите се от нея образи, е главният генератор на 
художественото чувство и сам по себе си води до нюансирането и 
изразността на гласа, текста и музикалната материя. 

ГЛАВА ПЕТА. ПЕЕНЕТО НА НЕМСКИ ЕЗИК В УСЛОВИЯТА 
НА БЕЛКАНТОТО: НЕМСКИ ПЕВЧЕСКИ ПРИНЦИПИ НА 

БЕЛКАНТОВА ОСНОВА 

Дискутирано е, че диференцирането на националните школи се дължи 
на фонетичните различия между езиците и на невъзможността 
белкантовите принципи, изградени на базата на италианския език, да се 
приложат изцяло в която и да е друга национална школа (вкл. немската и 
българската). Немскоезичният репертоар поставя трудности пред 
българския певец, тъй като се твърди, че той се възпитава основно по 
италиански модел. Редно е българският изпълнител да вникне в 
спецификата на германския певчески стил, съпоставяйки го с белкантовите 
принципи, които познава и да адаптира певческите си умения и 
естетическите си звукови търсения към съответния музикален материал. 
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Същевременно става ясно, че подходът към дикцията е една от 
съществените разлики между немската школа и белкантото, но и една от 
обединяващите черти на немската школа и славянските школи, измежду 
които българската. При една добра подготовка относно фонетичните 
изисквания на немския език, но вписани в контекста на певческия процес, 
пеенето на немски не би било така проблематично за българския певец. 

ГЛАВА ШЕСТА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ В НЕМСКИЯ ЕЗИК 

За продуциране на правилна реч са необходими правилна артикулация, 
дишане, фонация и прозодия. Това е практическо умение, което трябва да 
се насложи към останалите певчески умения като целта е да се получи 
фонетична картина, която е максимално близка до автентичното звучене на 
езика. 

Кратка история на немския език 

Както почти всички европейски езици , съвременният говорим немски 
език произхожда от индо-европейската група езици, често наричани индо-
германски. За да добие днешното си звучене минава през два етапа на 
Lautverschreibung (Закони на Грим). 

Немската азбука  

До голяма степен немската азбука е фонетична, като повечето от 
графемите по произношение отговарят на съответстващите им символи в 
латинската азбука. Голяма част от тях, особено съгласните, се припокриват 
със звуци от други европейски езици (вкл. с тези от българската азбука). 

Фонетично изписване на немското произношение  

За всяка буква в немския език има обичайно не повече от едно или две 
произношения и за всяко произношение има обикновено по не повече от 
един или два буквени знака. За по-прецизно записване на немските фонеми 
се използва стандартизираната Международна фонетична азбука (МФА). 
МФА позволява транскрипцията на фини нюанси - например дължина на 
вокала, ударението на думата, придихание и др.  

Изходна артикулационна позиция 

Многото аспирирани съгласни, употребата на глотален стоп и 
увуларното r в говорния немски език често създават заблуда, че той е 
гърлен. Подобно предубеждение може да бъде огромна пречка за добрата 
вокална продукция. Правилното произношение на немски език изисква 
светли, предни вокали, проектирани, чрез движещи се напред консонанти. 

Важно е да се осъзнае, че артикулационната настройка винаги е преди 
звука - тоест докато артикулационните органи са в изходно положение, 
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мисълта за звука, който певецът иска да постигне, провокира тяхното 
задвижване преди фонацията. 

Характеристики на германската интонация 

В немския език характерният ритъм надделява за сметка на 
мелодичното разнообразие и това значително го разграничава от бъгарския 
език. Също така, в сравнение с българския език, в немския ударените 
срички се изявяват с много по-голям интензитет, неударените потъват 
значително, съществува голяма амплитуда между дългите и кратки вокали, 
думите, започващи с вокал изискват глотално отделяне от предходните, а 
беззвучните съгласни изискват по-голяма аспирация. Именно тези 
характеристики придават на германската реч неравното и напрегнато 
звучене за чуждестранното ухо, особено за българоговорящите, свикнали 
на сравнително мелодичната българска реч.  

Строеж на думата 

Определящо за правилната дикция в немския език е познаването на 
строежа на думата и разпознаването на нейния корен, който определя и 
ударението. Повечето правила в произношението са валидни в рамките на 
завършен елемент от думата, следователно отделни нейни части като 
представки, наставки, окончания имат константно произношение и тяхното 
разпознаване улеснява уточняването на общата звукова картина. 

Ударението в немския език 

Обикновено в немския език ударението пада на първата сричка от 
корена на думата, а в сложни-съставни думи - на първата сричка от пърия 
корен на сложната дума. Ударените срички се характеризират с по-голямо 
силово натоварване, с промяна на интонацията и с по-голяма 
продължителност. 

ГЛАВА СЕДМА. ФОНЕТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА НЕМСКИТЕ 
ВОКАЛИ В ПЕВЧЕСКИ КОНТЕКСТ 

Едномесечно проучване сред студенти от специалността оперно пеене 
в НМА “Проф. Панчо Владигеров” дава насоки за най-често срещаните 
трудности и грешки при възпроизвеждането на немския език в песенния 
репертоар. Установи се, че в усърдието си да изговорят правилно и ясно 
поетичния текст, всички студенти в една или друга степен преекспонират 
съгласните, в следствие на което разместват певческите вокали и 
разрушават правилния певчески резонанс. Разнородността на вокалите от 
своя страна възпрепятства легатото в певческата линия, яснотата и  
изразността на текста. Ето защо първа задача на българския певец е да 
усвои фонетичните особености на немските вокали. Между немския и 
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българския език съществуват някои аналогии по отношение на гласните, но 
и съществени различия като наличието на дълги и кратки вокали, на 
смесени вокали, на дифотнги (които се различават от българските), на 
неутрални вокали (шва и вокално r), употребата на глотална пауза. 

Немските дифтонги 

Дифтонгите в немския език са ei, ао и eu (съответно [a͡e], [a͡o] и [ɔ͡ø]). 
Трудността за българския певец е правилното озвучаване на глайда, който 
често се заменя от българската полугласна [й], както позиционирането му в 
рамките на нотната трайност, което трябва да бъде възможно най-кратко 
във възможно най-последния момент. 

Дължина на немските вокали 

За разлика от българските, всеки немски вокал може да се прояви в 
два варианта - дълъг и кратък. В пеенето разликата се състои не в 
трайността на вокала, а в интензивността му: при дългите вокали тя 
отслабва с наближаването на следващата консонанта, а при кратките остава 
константна. В правилата за транскрибиране на МФА за означаването на 
дългите вокали е задължително добавянето на вторичен символ, указващ 
удължаване, но и отлсабване на интензивността [ː]. Освен това е 
съществено, че дългите и кратките гласни се транскрибират и с различни 
основни символи, защото те не само се различават по своята трайност, но и 
по качеството на звука. 

Смесени вокали 

Смесените вокали са представени в немската писменост със знака Um-
laut [ ̈ ]. В образуването им участват едновременно езичната позиция на 
един вокал и устната позиция на друг. За българските певци 
произношението на смесените вокали е изключително трудно, защото 
нямат навика едновременно да активизират окръгляне на устните и 
извиване на езичната дъга напред, в следствие на което вместо двата 
артикулационни органа да действат синхронно, действат поседователно. 
Като резултат смесените немски вокали често звучат като дифтонг:  ü се 
произнася като [ю], ö често се произнася като [йо], [ьо] или дори [ой]. За да 
се отстрани този дефект е необходимо певецът да задържи за известно 
време основния вокал и без да променя езичната му позиция, да насложи 
на него устния. 

Неутрални вокали 

Шва е средна гласна, която се среща в различните езици с различно 
произношение. Символът, указващ немската й фонация е [ə]. В българския 
език шва е най-близко като произношение до ударено ъ, която е междинна 
задна незакръглена гласна. Важна особеност на немското шва е, че 
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неговото произношение се повлиява от предходната гласна, което се 
отразява на степента на окръгляне на устните (или липсата на такова) и 
води до два фини нюанса в неговото учленяване. Често срещана грешка 
сред българските певци е да озвучават шва като тъмно [ʌ], което отдалечава 
общата звучност на езика от автентичност. 

Един от вариантите за произношение на немското r представлява 
редуциран несилабичен оцветен в r вокал, който наподобява меко 
затворено а - това е вокалното r. Вокалното r е пожелателен маниер на 
артикулиране, особено при окончанието -er, който се учленява подобно на 
шва, но сравнително по-тъмно. Важно е този звук да се артикулира 
максимално кратко и максимално късно в рамките на сричката, тъй като 
има статута на глайд и не трябва да създава впечатление за втори вокал.  

Глотален стоп 

Коректната немска дикция изисква нова атака за всяка дума или 
елемент, започващ с гласна. В българския език такъв тип прекъсване на 
звука се наблюдава при възклицанието “O-o!”. Глоталният стоп 
принадлежи към твърдата атака, която се получава когато въздухът се 
задържа в зоната пред затворените гласни връзки и се освобождава 
внезапно с началото на вокала. Често вокалните педагози и диригентите 
визират именно умерената глотална пауза при употребата на термина 
артикулационна цезура. Нуждата от прилагане на глотален стоп в пеенето 
и неговият интензитет са зависими от музикалния стил, темпото, 
текстополагането в музикален контекст, а също и от важността на думата в 
рамките на фразата. При всички случаи минимизиранаето на глоталния 
стоп в името на легатото е допустимо само до степен, в която текстът е все 
още достатъчно разбираем. 

ГЛАВА ОСМА. КОНСОНАНТИТЕ В НЕМСКИЯ ЕЗИК 

Между българските и немските консонанти има много общи звукове, 
които нямат нужда от специално внимание (b, d, f, g, k, m, n, p, t =  б, д, ф, 
г, к, м, н, п, т). Артикулацията на други консонанти предполагат повече от 
една разновидност (h, r, c, s, v, z) или нямат точен еквивалент на български 
език. От съществено значение са и явления като двойни консонанти, 
африкати и консонантни клъстери.  

Фрикативни съгласни в немския език 

Всички фрикативни консонанти в немския език имат съответствие на 
български. По-специфична е графемата h, която предлага четири варианта 
на произношение:  Hauchlaut [h], когато h е в начална позиция в елемент на 
думата, Ich-Laut [ç] - буквосъчетанието ch, предшествано от предните 
вокали i, e, ei, eu, ä, ö, ü , Ach-Laut [x] - буквосъчетанието ch, когато е 
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предшествано от задните вокали а, о, u, au и нямо h [:] - когато буквата h не 
се произнася, а удължава предходния вокал като отслабва интензитета на 
подаваната въздушна струя.  

Плозивни/взривни съгласни в немския език 

Обикновено беззвучните взривни съгласни в немския език се 
артикулират с аспирация, която в МФА може да се отбелязва със символа 
[ʰ]. Тъй като придиханието няма как да се чуе и би отнело от трайността на 
следващия звук, то не се прилага в пеенето, освен като елемент на 
допълнителна експресивност.  Същевременно звучните взривни съгласни 
се учленяват така, както и на български език, но когато са в крайна позиция 
за думата или в междинна позиция, следвани от съгласна, те се 
обеззвучават и се учленяват като съответстващата беззвучна консонанта 
([b=p], [d=t], [g=k]. 

Назални/носови консонанти 

Специфично в тази категория е немското ng [ŋ] - звук, който не 
съществува в българския език. За да се артикулира правилно, е необходимо 
да се смъкне мекото небце, позволявайки на звука да премине през носната 
кухина. В немската писменост звукът [ŋ] се среща в комбинациите ng, nk, 
nx, които в рамките на един елемент от думата се произнасят съответно 
като [ŋ], [ŋk], [ŋk͡s]. 

Латерални консонанти 

За разлика от българското л, което има различни варианти на 
експозиция,  немското l  се характеризира навсякъде със своята мекота. 
Изисква светъл тон, светла окраска на звука, с висока и плоска позиция на 
езика като върха на езика докосва предните горни зъби. За правилното 
произношение на немското l трябва да се изходи от думи, в които след него 
следва гласната i, защото това е характерна комбинация за меко л и в 
българския език и омекотяването се получава от само себе си. 

Трептящи съгласни 

Немското r се произнася по няколко начина, никой от които не 
съответства на българския звук [р]. В говора то често се произнася 
увуларно, включвайки контакт между далечната задна част на езика и 
гърлото, произвеждайки звук като при гаргара. Това произношение, се 
използва в популярните песни, в говорни диалози, но никога в песенното 
или оперно пеене. Приложими варианти в пеенето са едноударно r [ɾ] - в 
крайна позиция след дълъг вокал, интервокално (между два вокала) и след 
вокал, удължен от h, трептящо r [r] - когато е в началото на думата, когато е 
в междинна позиция преди или след консонанта. В  художествената песен 
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и говорните диалози, когато е предшествано от дълъг вокал често се заменя 
с вокално r - [ɐ].  

Двойни съгласни 

В книжовния немски език не съществува удвояване на дължината при 
двойните консонанти и те се произнасят и транскрибират в МФА по същия 
начин като единичните, освен ако не принадлежат на два различни 
елемента от думата. В пеенето, за да се постигне максимална яснота,  
двойните съгласни могат да съкратят леко предходната гласна, да встъпят 
малко преди метричното време, на което са написани. Видовете 
буквосъчетания от двойни съгласни, които се срещат в немския език са: ff, 
ss, pp, bb, tt, dd, kk, gg,  mm, nn, ll, rr но в зависимост от основните 
фонетични правила на езика те понякога се озвучават като единични, като 
удължени или като беззвучна съгласна, която без прекъсване се 
трансформира в звучна. 

Асимилация на съгласните 

Асимилацията на консонантите следва логиката на двойните 
консонанти, но се прилага междусловно при две съседни думи: когато 
крайната съгласна на първата дума и началната съгласна на втората дума са 
еднакви, те се извършват с общ артикулаторен акт и резултатът е една обща 
удължена консонанта. В немската певческа дикция този маниер е особено 
характерен в бързо темпо или при поредица от кратки и не толкова значими 
за смисъла на текста думи. Когато са трайни (mm, nn, ll, rr, ss, ff), еднаквите 
съгласни се сливат. Когато са взривни (pp, tt, kk) се прилага имплозия. 
Решението дали и кога да се приложи асимилация или имплозия е 
индивидуално - определяща е важността на думата в поетичния или 
драмтичния контекст, както и скоростта, която нотния текст позволява. 

Паразитно шва/Паразитна аспирация 

Когато в немския език се струпат две или повече съгласни, които 
предполагат различна позиция на артикулаторите или използват различен 
главен артикулатор, се появява опасност от прибавяне на паразитни звуци, 
които да запълнят луфта, прекъсването между една и друга фонема. В 
повечето случаи това се получава, когато различните консонанти влязат в 
комбинация с  l, n или r. В пеенето трябва да се избягват и двата паразитни 
звука, тъй като изменят звуковата картина. 

Африкати и струпване на съгласни (клъстъри) 

Струпването на две или повече съгласни (консонантни клъстъри), 
особено, когато комбинацията включва шумови съгласни е едно от най-
трудно преодолими препятствия при овладяването на немската певческа 
дикция. За разлика от африкатите, коита са последователна комбинация от 
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взривна и фрикативна съгласна и се артикулират така плавно и бързо, че 
ухото добива впечатление за един общ звук, при консонантния клъстер 
всяка съгласна се артикулира по отделно и те се чуват последователно.  

Интерпретативни подходи към африкатите и консонантните 
клъстъри в песните Du bist die Ruh и Мorgengruß от Франц Шуберт 

Сравнявниението на различни изпълнения на песните Du bist die Ruh  6

и Morgengruß  (Шуберт) дават възможност да се проследят 7

индивидуалните изпълнителски решения при озвучаването на африкатите 
и консонантните клъстъри. При едни и същи буквосъчетания различните  
интерпретатори могат да отделят подобните консонанти, но могат и 
частично или цялостоно да ги асимилират; при междусловно последование 
на звучна и беззвучна взривна съгласна някои прилагат имлозия или 
елизия, но не и на смислово натоварените думи; някои изпълнители 
отделят отчетливо всички съгласни, но за целта изпълняват песента в по-
бавно темпо.  

Независимо от индивидуалните подходи, всеки изпълнител спазва 
определена логика и закономерност като не просто се подчинява на 
правилата за произношение на езика, но и използва дикцията като 
инструмент за постигане на художествените си цели. 

Заключение 
В началото на своята работа си поставих задачата да развенчая 

широко разпространеното схващане, че немският език е труден за пеене 
или поне, че е по-труден от италианския, считан за изконния певчески 
език. Изходната ми позиция беше, че той е по-малко разпространен в 
методиката на преподаване на българската вокална школа. Немският език 
действително е по-труден за овладяване, тъй като има сложна граматика, 
особена фонетика, а и не е толкова разпространен в българската акустична 
среда. Същевременно обучителната програма на оперните певци 
неминуемо включва и предмета камерно пеене, в рамките на който 
немският репертоар - като основополагащ за жанра - не може да се избегне. 
Тази конфронтация на певците с немския език в жанр, който изисква 
възможно най-голямата изразителност в поднасянето на текста, на етап, в 
който те все още не са дотатъчно запознати със спецификата на пеене на 
този език, създава психологическа бариера, която някои певци така и не 
преодоляват. 

 Съответно на оригинално изписаните имена са и имената на пианистите в съответните изпълнения: Ian 6

Bostridge/Julius Drake; Christoph Pregardin/Julius Drake, Dietrich Fischer-Diskau/ Peter Anders; Christian Gerhaher/ 
Gerold Huber; Matthias Goerne/Helmut Deutsch; Bryn Terfel/ Malcolm Martineau; Peter Schreier/Walter Oberlitz; 
Elizabeth Schwarzkopf/ Gerald Moore; Barbara Bonney/ Geoffrey Parsons; Renee Fleming/ Christoph Eschenbach.

  Съответния пълен опис на двойките: Thomas Quasthoff/ Justus Zeyen; Fritz Wunderlich/Hubert Giesen; Lois Mar7 -
shall/Greta Kraus; Olaf Bär/Geoffrey Parsons; Jonas Kaufmann/Helmut Deutsch; Brigitte Fassbänder/Aribert Reimann; 
Michael Schade/Malcolm Martineau; Ernst Häfliger/Jacqueline Bonneau; Daniel Behle/Sveinung Bjelland.
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В хода на своето проучване, особено след като се запознах с 
изследвания конкретно по въпроса за податливостта на различните езици 
към омузикаляване и към изпяване, самата аз се убедих, че немският език 
основателно се счита за пречка, що се отнася до оперното му приложение. 
Самото естество на немската певческа школа, която дълго време се 
основава на Einregistersystem и не прилага метода на закриването, 
противоречи на белкантовата естетика, в която се възпитават българските 
певци. Но такава съпоставка е безпочвена, освен ако не сравняваме една и 
съща ария на двата езика, и то ако оригиналният език е италиански. 
Немското пеене дълго време се развива именно чрез песенното творчество, 
което така или иначе предлага по-ограничен диапазон, по-семпла вокална 
линия, по-голяма тежест на словото. Немските песенни композитори след 
Гьоте стъпват на поетична база, отличаваща се с изключителна дълбочина, 
символика, дори патетика. Музикалното въплъщение на тези творби не 
може и не трябва да се бори за надмощие - песента е по-скоро 
мелодизирана реч.  

Към това трябва да се прибави спецификата на немската фонетика,  
която предопределя музикалната реализация на текста, защото - както се 
убедих - самото възникване на отделните национални школи произтича 
най-вече от разликата във фонетичните закони на различните езици. 
Различното звучене на италианския и немския език предопределя 
неприложимостта на някои от основните певчески принципи и преноса им 
от едната школа в другата: в италианския език преобладават отворените 
срички, честата дистрибуция на звучните консонанти, сонорните m,n,r,l, 
докато в немския език преобладават затворените срички, като дори 
звучните краесловни консонанти се обеззвучават при произношението. 
Като резултат пеенето на немски език често звучи насечено, губи се 
свързаността във вокалната линия. Същевременно, голямата част от 
световно признатите песенни интерпретатори еднакво успешно съчетават и 
оперната и камерната кариера и на двата езика, което отрича възможността, 
тези две сфери на певческата реализация взаимно да се изключват.  

По пътя на изследването си установих, че за да може да възпроизведе 
правилно фонемите в немския език, певецът трябва да има предварителна 
слухова представа за коректното му звучене, защото според законите на 
Томатис човешкият глас може да възпроизведе само звуци, които е чувал. 
Това е факт, който не визира обикновеното подражателство. При 
интерпретацията на художествената немска песен е необходимо да се 
постигне много фино нюансиране, за което певческото ухо предварително 
трябва да е чувствително и тренирано. Но не само акустичното овадяване 
на езика играе роля тук - само правилата на произношението не са 
достатъчни, за да се разкрие художествената идея. Необходимо е разбиране 
за тази идея, необходимо е, дори и изпълнителят да не е изпитвал 
заложените емоции, да е постигнал такава емоционална зрялост, че да е в 
състояние да ги изпита.  

И така, аз достигнах до извода, че при пеенето на немски език, а и на 
който и да е език, освен да се познават добре фонетичните изисквания на 
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съответния език, за да се постигне убедително художествено изпълнение, е 
важно да се изясни какво озвучавания текст иска да изрази, след което да 
потърси отговор на въпроса как? Тук именно е ролята на певческата 
дикция - тя обединява желанието, намерението за определен художествен 
израз, за художественост на словото, но и умението всичко това да се 
реализира вокално, само с помощта на артикулационния и певческия 
апарат. Една и съща дума може да бъде изговорена и изпята по 
всевъзможни начини, в зависимост от смисъла, който говорещият или 
пеещият влага в тази дума. И когато стесним фокуса до жанра на песента, 
който по своето зараждане е иманентно обвързан със словото, това е 
единственият начин да се постигне истинна, убедителна художествена 
интерпретация, базирана на смислената, членоразделна певческа реч. 

ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Представената научна разработка претендира за приносен характер и 
новост по няколко критерия:  

• Това е първото музикологично изследване в българското научно поле, 
което поставя на фокус немската дикция - тя е поставена в певчески 
контекст и е проблематизирана не само във вокално-технологичен, 
но и в интерпретативен план. Предходни изследвания като тези на 
Албена Кехлибарева, Тони Шекерджиева-Новак, Елена Каралийска-
Тръпкова, Драгана Молес или засягат проблема периферно в 
контекста на друга тема, или се фокусират върху определен 
композитор или опус, или засягат език, различен от немския; 

• За първи път, включително в сферата на българската вокално-
методическа литература, се формулира самото понятие певческа 
дикция, стъпвайки на постановките на сценичната реч и на ред 
изпълнителски концепти , и извеждайки специфичните 
закономерности на дикцията в певческия процес. Уточнени са и 
спецификите на отделните компоненти на дикцията като 
артикулация, произношение и енунция и е проследена тяхната 
взаимна зависимост, но и автономност; 

• За първи път детайлно и систематично са представени на български 
език правилата на немското произношение, адаптирани към 
потребноститие на българския певец; 

• Формулиран е основният конфликт между намеренията и реалните 
звукови резултати при певческата фонация на немски език: 
стремежът към отчетлива артикулация със средствата на изговора, а 
не на пеенето, възпрепятстват постигането на фонетичната 
автентичност на езика, т.к. водят до преексопниране на 
консонантите, за сметка на дължината и правилното фонетично 
оцветяване на вокалите; 

• За първи път българско изследване в сферата на песенната 
интерпретация се базира на събиране, обработване и анализиране на 
данни от теренно проучване, благодарение на което проблематиката 
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е контекстуирана актуално, адекватно и е предложена легитимна 
методика за разрешаването й. 

Практичекса приложимост на проведеното изследване 
Проведеното изследване, освен че запълва неразработена до момента 

теоретична ниша, се отличава също с широк спектър на практическа 
приложимост за българските певци и специалистите, работещи с певци 
(диригенти, хормайстори, корепетитори) като: 

• предлага конкретен подход за интерпретативен анализ на 
немскоезичния песенен репертоар, приложим и към други вокални 
жанрове и стилистики; 

• представя цялостни или частични фонетични транскрипции на 
песните, които са обект на разглеждане; 

• в отделно приложение представя фонетична транскрипция и превод 
на български език на близо 350 от най-често срещаните думи в 
немскоезичния песенен репертоар (според статистика от над 2000 
немски песни); 

• в отделно приложение е изложена таблица с приложимите към 
немския език символи от Международната фонетична азбука, като е 
указано тяхното произношение в съпоставка с българската 
фонетика. Тези указания служат като отправна точка за 
транскрибиране на всякакви немскоезчни солови и хорови песенни и 
оперни либрети извън посочените в текста; 

• дава ясни указания за произношението на немските вокали и 
консонанти, както и за тяхната вариабилност в зависимост от 
мястото на дистрибуция (краесловно, междусловно, коренно и т.н.); 

• обръща внимание на характерните фонетични и артикулационни 
трудности, които българските певци срещат при сблъсъка с немския 
език - дълги/кратки, затворени/отворени, смесени/неутрални вокали, 
дифтонги, струпване на съгласни, африкати и др.; 

• чрез конкретни примери предлага възможни решения и техники за 
справяне с тези трудности като имплозия, елизия, аспирация, 
вокално и едноударно r и др. 
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