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УВОД 
 

Творческите пристрастия на дисертанта като изпълнител на ударни 
инструменти винаги са били свързани с епохата на Барока. Задълбоченото и 
детайлно анализиране на барокови творби оформи широк художествено-естетически 
поглед, даде сериозна класическа основа и познания, относно бароковата стилистика 
и лексика, които обогатиха изпълнителя и бяха ключов момент за по-нататъшно 
развитие. 

Редица са достиженията, завоеванията, творческите находки на Бароковия 
период в историята на музиката, които дават своя плодоносен опит и принос, 
захранват естетически и трасират посока за развитие на музикалното изкуство.  
Бароковите композитори синтезират, обобщават и надграждат идейните доктрини и 
художествено-естетически завоевания на своите музикални предци, като издигат 
музикалното наследство, обогатявайки го до невиждани висоти. 

Бароковата музика, с нейната атмосфера, звукопис и експресия, винаги е 
будела в дисертанта възхищение и дълбок респект. Преклонението към бароковите 
композитори се превърна в отправна точка и стимул, както и творческо 
предизвикателство да се преосмислят и пресъздадат по нов начин някои от 
бароковите шедьоври, адаптирайки ги към специфичните характеристики и 
технически възможности на инструментите маримба и вибрафон, вписващи се в 
пулса и динамиката на нашето съвремие, на музикалната ни среда и ситуация. 
Безспорно композиторите от епохата на Барока са много и не е възможно да се 
обхванат изцяло всички автори. Това е и основната причина в дисертационния труд 
да бъдат изследвани и анализирани само една част от тях сред които – А. Вивалди, 
Д. Скарлати и Й.С. Бах. 

Успоредно с това, разглеждайки появата, историческият път при оформянето 
и техническото развитие на инструмента маримба, както и съчетанието на 
нетрадиционния й тембър с изпълнение на творби от минали епохи, в дисертанта се 
породи необходимостта от проучване на основните интерпретационни проблеми, 
съпътстващи транскрипциите на тези произведения и въвеждането на нов подход 
съчетаващ паралелно класически и съвременни интерактивни форми. Важно е да се 
търси нов модел, обвързан и интегриран с модерните технологии, чрез който да се 
погледне от различен ъгъл на класическата музика (съхранявайки толерантно нейния 
концепт/модел и първообраз). 

Чрез тази релация и синтез (барок-съвременност) ще се провокира интереса 
към класическата музика, в частност Барока, ще се разшири кръга и обхвата на 
нейните слушатели, включително и посредством виртуозността и атрактивността 
(положена в градивен аспект) на пластинковите инструменти. 

 
Цел 
Всички тези субективни факти, обективни обстоятелства и фактори 

инспирираха, определиха и формулираха основната цел на дисертационния труд: 
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да бъдат подробно анализирани транскрибираните барокови творби за 
маримба и вибрафон, като се очертаят и изведат линиите в идейно-
художествен план по отношение на стилистиката, лексиката и 
интерпретационните проблеми доминирани от спецификата на инструмента. 

Целта и обектът на изследване в докторската дисертация, очертаха 
параметрите и обхвата на предмета, фокусиран и с акцент върху изпълнителските 
проблеми, свързани и пряко произтичащи от транскрипциите на барокови творби за 
пластинкови инструменти. 

 
Задачи 
Водещата цел структурира и парадигмата на поставените конкретни задачи: 

 

• да се проследят основните етапи в развитието на инструментите 
маримба и вибрафон; 

 

• да се изследват и анализират подбраните барокови творби и да се 
изведат и структурират основните проблеми при траскрибирането; 

• да се изследват и анализират проблемите свързани с тяхната 
интерпретация; 

 

• да се създадат нови аранжименти с класически и съвременни техники и 
форми на изпълнение; 

 

• да се представи широкия диапазон от технически възможности на 
инструментите маримба и вибрафон и да се обогати репертора за тези така 
атрактивни и виртуозни инструменти; 

 

• чрез използване на съвременни интерактивни техники да се създаде нов 
метод и подход, съизмерим с духа и пулса на съвремието ни; 

 

• да се очертае лексиката и стилистиката, музикално-драматургичния 
модел на бароковата музика; 

 

• да се проследи творческата еволюция и да се направи паралел между 
бароковата епоха и съвременността; 

 

• да се открият допирните точки между барока и съвремието ни, в 
проекцията им на художествено-естетически мост, отправна точка за следващи 
изпълнители и интерпретатори. 
 

Обектът, предметът и поставената генерална цел, определиха теоретико-
приложния характер на разработката, както и актуалността на изследването. 



7  

Трудът е базиран върху комплекс от сведения, данни, анализи, разработки 
изхождащи от и съблюдаващи спецификата на поставените в изследователски 
контекст транскрипции за пластинкови инструменти върху барокови опуси. 

За решаване на конкретно поставените задачи са приложени и използвани: 
универсални методи - исторически подход, анализ, обобщение, индукция, дедукция, 
аналогия и др., както и частни аналитични - издирване и проучване на статии, 
критика, записи, интервюта, творчески срещи и обсъждания, разговори. 

 
Дисертационният труд е разработен и подготвен с опората на: 
 

1. Нотни издания 
Клавири 
партитури 
 
2. Аудио и видео записи на концертни изпълнения 
лични архиви 
фонд на БНТ, БНР, Youtube 
 
3. Интервюта и творчески разговори 
с Проф. Емануел Сежурне 
(многократно през последните две години и половина, включително и по време 

на специализацията в Страсбург) 
 
4. Научни трудове и статии 
в специализирани издания 
в пресата 
електронни сайтове 
 
В помощ на изследването, заедно с цялата издирена и селектирана 

информация, творчески разговори и дебати, е музикалното образование на 
дисертанта, средно - НУМСИ "Христина Морфова" - Стара Загора - специалност 
ударни нструменти и висше - магистърска степен, придобита в НМА "Проф. Панчо 
Владигеров" по същата специалност. 

За навлизане в строгата специфика и в същината на проблематиката 
помогнаха личната теоретична подготовка и практически опит като: 

• изпълнител на ударни инструменти, удостоен с множество награди от 
национални и международни конкурси, включително и за маримба; 

• композитор, на съвместно създадения с д-р Емелина Горчева концерт за 
маримба и ударни инструменти "Необятни светове", изпълнен в над 20 държави 
сред които България, Франция, Австралия, САЩ, Япония. 
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Структура на изследването 
Разработката е с общ обем от 151 страници. Съдържа увод, 3 глави, с 

подраздели, заключение, библиография, приноси на дисертационния труд, 
публикации по темата и информация за концертната дейност във връзка с темата. 
Включени са 33 нотни примера, 24 снимки, и интервю с проф. Емануел Сежурне, 
поместено като приложение. Библиографията съдържа 22 заглавия на кирилица и 
латиница и 10 нотни материалa. 

Уводът се спира върху мотивите, провокирали появата на труда, набелязва 
основната цел, структурира конкретните задачи, типологизира вътрешното деление, 
залегнало в аналитичния интегрален подход и изследователски модел. Място е 
отделено на актуалността и утилитарността на разработката, от гледна точка на 
теоретичното й и практическо приложение. 

Първа глава проследява възникването и развитието на маримбата и 
вибрафона чрез направеното подробно историческо изследване и преглед. 
Потърсени са корените идващи от Африка и Банту, както и допирните точки с други 
инструменти с подобна специфика като ксилофона. Акцентирано е върху основните 
моменти от техническото усъвършенстване на маримбата и вибрафона, както и 
върху специфичните им технически, темброви и качествени характеристики, 
изявявящи ги като съвременни инструменти. Отделено е място на пионерите-творци 
оказали влияние върху визията и усъвършенстването на маримбата, сред които 
Джулиан Мартинез, Себастиан Хутардо, Джон Деаган, Клер Мъсер. 

Набелязани са и изведени проблемите, пряко произтичащи от направените 
транскрипции за пластинкови инструменти върху барокови опуси по отношение на 
тремоло, орнаментика, каденцови номера, динамика и темпо. Дадени са препоръки и 
решения, доминирани от двата стила на изпълнение - бароков и съвременен с оглед 
на толерантното предаване и качественото преодоляване на техническите и 
интерпретационни проблеми. 

Втора глава в първия си раздел се фокусира върху музикалното изкуство от 
епохата на Барока. Проследени са естетическите проявления, стила и лексиката, 
жанровете и музикалния език, творческите находки и завоевания, тенденциите, 
изведени са най-общите характеристики и специфики на Бароковото музикално 
направление, пряко рефлектиращи върху съвременното музикално изкуство. 

Вторият раздел въвежда в проблемните зони, пряко произтичащи от 
транскрибирането и интерпретацията на барокови опуси. Отделено е място на 
понятията, принципите и препоръките при интерпретация, примерите за свирене в 
исторически пособия и трактати, систематизирани и изведени от пианиста Густав 
Леонхард, създател на Leonhardt-Consort или (the Leonhardt Baroque Ensemble), 
съвместно с неговите идейни съмишленици. Основен мотив и генерална цел на това 
бароково интелектуално движение през 60-те години на XX век е максимално 
доближаване до естетиката, замисъла и оригиналното изпълнение на бароковите 
опуси. Очертани са също рефлексиите свързани с прилагането на историческите 
принципи към модерните инструменти, включително ударните пластинкови такива. 
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В трета глава обект на изследване са 5 транскрипции - "Соната  К  98"  от  
Доменико  Скарлати;  „Фуга  сол  минор“  и „Голберг“ вариации № 1, 4, 5, 8, 30“ 
от Йохан С. Бах; „Лято” из „Четирите годишни времена“ от Антонио Вивалди; 
„Буря“ III част, от „Лято” из цикъла „Четирите годишни времена“ А. Вивалди за 
виртуален оркестър от 5 маримби, пръв по рода си проект и експеримент в 
световната практика; "Ла Фолия" на Антонио Вивалди. 

Всички тези творби са подробно анализирани, като са проследени и изведени 
идейните и смислови кодове, художествено-естетическите параметри, тембровите 
отношения. В транскрипциите е акцентирано върху проблемните моменти от 
техническо и изпълнителско естество, касаещи пасажите и триолите в 
шестнадесетини при средния регистър, орманентиката - по-точно мордентите и 
форшлазите, легатото, динамичните нюанси и артикулацията. Специално внимание е 
отделено на подходящите палки, както брой, така и като номерация, на 
пластичността, свързани с движенията при ръцете и цялото тяло, осигуряващи 
максимален комфорт, лекота и прецизност при свиренето. Набелязани са конкретни 
изпълнителски и интерпретационни проблеми. Направени са препоръки за по- 
пълноценна и качествена изява с оглед сложността на инструмента и експресията на 
изказа, доказани и извлечени изцяло от практическия опит на дисертанта. 

Заключението отново се спира на транскрипциите за пластинкови ударни 
инструменти върху барокови опуси, с оглед на съвременното светоусещане и 
подход, утилитарността и актуалносттта им. Извеждат се на преден план изводи, 
обобщения, препоръки пряко произтичащи от анализите на творбите, обект на 
изследване в дисертационния труд. Отново е заявена целта на транскрипциите, а 
именно чрез тези преработки да се разшири и обогати репертоара за маримба, да се 
провокира творческата инвенция на композитори и изпълнители, както и да потърси 
духовната и музикална арка между Барока и съвремието ни. 

За дисертанта е важно транскрипциите за пластинкови инструменти върху 
барокови творби да бъдат полезни и да послужат на изпълнителите не само в 
проекцията им на теоретична разработка при тълкуването и изграждането на 
цялостната художествена концепция, но и конкретно, да насочат и подпомогнат 
работата им, при практическото претворяване на творбите в концертните зали и 
конкурсните надпревари. 
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ПЪРВА ГЛАВА 
 

Основни моменти от техническото създаване и характеристика  
на пластинковите инструменти 

 
 

1.1.Кратка справка за историческото развитие на маримбата 

Маримбата е перкусионен музикален инструмент от групата на 
пластинковите. Името му произлиза от две думи Римба, което означава дървена 
пластина или инструмент с пластини и Ма, което е префикс и се използва за 
множествено число. Това наименование идва от африканския език Банту, характерен 
за Мозамбик и Малави. Думата маримба се използва, за да обозначава инструмент с 
няколко пластини. В Гватемала значението на думата е „Дървото което пее“.  

Не е възможно с точност да се каже от кой тип африкански ксилофон или от 
кой регион на Азия, Африка, Мексико или Централна Америка произлиза 
маримбата. Все пак повечето доказателства я свързват с Африка и Банту. В наши 
дни маримбата се възприема като нов инструмент, но за много хора е неизвестно, че 
корените му се крият далеч в миналото.  

Примитивният древен инструмент с едва няколко броя тонове, в наши дни е 
разработен в 5-октавов шедьовър с невероятни солистични качества. Пътят на това 
развитие е изключително сложен и дълъг. Макар, че първият концерт за маримба и 
оркестър бива написан през 1935 г. (от американеца Paul Creston) се оказва, че 
подобие на маримбата е открито и датира от хиляди години. Това е доказателство, че 
този вид музикален инструмент, може да се окаже и един от най-старите открити 
досега.  

Няколко тоновият инструмент – Lithophone, или „каменна маримба“ е открит 
във Виетнам през 1949 година от французина историк Georges Condominas. 
Приблизителна точност възрастта на находката – 5 000 години, което е едно 
сериозно доказателство за древността на инструмента.  

Най-често срещания вид от древността, е маримбата/балафона и цялата 
фамилия от този тип инструменти изработени от дърво. Разнообразието от тях е 
присъщо на много примитивни култури предимно в древна Азия и Африка. Те се 
различават от ксилофоновите подобия на инструменти по това време разпространени 
в Азия, с допълнението, че за всяка пластина е имало отделно акустично увеличение, 
като най-често за целта са били използвани кратуни от различен материал. 

 
 
1.2. Виждането и откритията на пионерите за усъвършенстване на 

инструмента 
 
1.2.1. Джулиан Панигуа Мартинез (Julián Paniagua Martinez) и Себастиан 

Хуртадо (Sebastián Hurtado) 
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През 1894 г. Julián Paniagua Martinez и Sebastián Hurtado разработват първата 
хроматична маримба със система и разположение на пластините, наподобявайки 
клавиатурата на инструмента пиано. За първи път било възможно европейски 
произведения и мелодии да бъдат изсвирени на този нов за времето си инструмент. 
Конструкцията била променена като : 

1. „Кратуните“ били заменени с точно издълбани и прецизно насложени 
огромни дървени тръби. 

2. Видът, изработката, материала на пластините, както и настройването им 
било променено, като всичко това спомогнало за усъвършенстването на цялостната 
концепция, което довело до изчистване на точността и тембрите на тона. 

3. Пластините и тръбите вече стоели заедно, зад красиво изработена за целта 
рамка, към която се добавяла схема от опорни крака. 

Sebastián Hurtado нарекъл новата маримба „Marimba doble“. Древната маримба 
най-накрая придобила вид на сложен музикален инструмент, като дори имала 
диапазон от шест и половина октави. Marimba doble много бързо добила 
популярност не само в Гватемала, а и в цяла Централна Америка.  

 
 
1.2.2. Джон Калхоун Деаган (John Calhoun Deagan) 
Точно групата на Sebastián Hurtado направила огромно впечатление на 

големия разработчик и изследовател John Calhoun Deagan, а в течение на времето 
той създал една от първите и най-големи фабрики за производство на ударни 
инструменти, от които най-голям дял заема изработването на пластинковите ударни 
такива. 

До този момент направата на маримбата била изключително трудоемка и се е 
извършвала на ръка. В началото на XX век, делото на големите умове J. Deagan и C. 
Musser, комбинирано с машинизираното производство, помогнало и улеснило в 
изключителна степен направата и популяризирането не само на маримбата, но и на 
останалите пластинкови инструменти. Моделът, формата и настройването в 
съвременния вид в който познаваме инструментите е дело на фабриката на J. Deagan.  

 
1.2.3. Клеир Омар Мъсер (Clair Omar Musser) 
C. Musser има над 40 интернационални патента за музикални инструменти за 

дизайн и изобретения. В годините 1925-1926 г. той разработва масивен инструмент 
„marimba-celeste“, който в последствие се оказва най-голямото му творение. 
Пластините на инструмента са изработени от дърво, октавите са общо пет, 
покриващи регистрите на ксилофона и маримбата. В последствие са прибавени 2 
октави от vibra-harp, които са поставени на 3 рамки над главната клавиатура. 

 
 
1.3. Техническа характеристика на съвременния инструмент 
Фокусът е върху най-важните сегменти за цялостното разбиране и 

характеристика на инструмента маримба. Разглежда се материала от който най-често 
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се изработват пластините и разликите с останалите. Дадени са ориентири за 
стандартен тонов обем. Както при пластините, по идентичен начин се засяга и 
въпроса за резонаторните тръби, като освен материала от който се изработват, са 
показани различни модели и конструкции, спрямо различните производители. 

 
1.4. Вибрафон – историческа справка 
В историческата справка за вибрафона подробно се обяснява конструкцията, 

през годините от създаването му, както и първите експерименти разработени от 
Херман Уинтерхоф (Herman Winterhoff), чрез комбинация на пластинков инструмент 
с електрически мотор, превърнал се в първоизточник на съвременния вибрафон. 
Проследява се създаването и патентоването от компанията на J.C. Deagan, в лицето 
на Хенри Шлутер (Henry Schluter), на постоянно закрепения педал върху вибрафона 
и пластините изработени от алуминий. 

 
1.4.1. Вибрафон - модерна конструкция 
В дисертационния труд се отделя внимание върху модерната конструкция на 

вибрафона. Подробно са обяснени най-важните сегменти сред които - рамката, 
пластините, резонаторните тръби, мотора и педалната система.  

 
 
1.5. Проблеми с транскрипциите на маримба в Барока 
Процесът на аранжиране винаги е присъствал като важна част в музикалната 

история. Чрез транскрипциите авторите непрекъснато обновяват и обогатяват 
репертоара. Ключов момент при тези преработки е да бъде следвано и спазвано 
стилистичното единство на произведението по отношение на епохата. 

При транскрипцията, особено свързана с произведение от епохата на Барока 
неминуемо възникват въпроси по отношение на правилната интерпретация. В 
книгата си „Интерпретация на бароковата музика“, Робърт Донингтън пише: „ Всяко 
абсолютно доверие в автентичността на нашето изпълнение може да бъде 
измамливо, тъй като не сме сигурни как точно е било някога. В случая най-реалният 
път е автентичност по същество, а това често пъти е далеч от нашите 
съвременни усещания и навици. Много хора намиратт удоволствие в т.нар. 
„ модерни обработки“, например Бах – Бузони, Бах – Стоковски или дори 
„ електронен“ Бах. Такива обработки нямат стойността на истинския Бах, но 
притежават преходния интерес на своята генерация, а в това няма нищо 
осъдително“ 1. 

Като изпълнител дисертантът проявява особено внимание в транскрипциите и 
съблюдава в максимална степен законите на епохата. За съжаление няма бароков 
образец и много точни сведения какъв е верния път. Друг проблем е, че 
инструментите маримба и вибрафон не са били създадени по това време. Това което 
един изпълнител може да направи, за да се доближи до епохата на Барока е, в 
транскрипциите си да претвори равновесието между автентичност и съвременност. 

                                                 
1 Donington, R. The interpretation of Early Music. Faber&Faber 1975. 
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Източници, които могат да помогнат и изградят правилен усет за епохата са 
произведенията писани за клавесин по това време. Клавесинът на пръв поглед е 
диаметрално противоположен на маримбата, но всъщност начинът на 
звукоизвличане е сходен. И при двата инструмента има бърза атака на тона, която 
сравнително бързо отшумява. Друга прилика е, че устройството на клавиатурата и 
при двата инструмента е почти идентична. За съжаление много от произведенията 
писани за клавесин не биха могли да се транскрибират за маримба, тъй като 
изпълнителят на пластинков инструмент разполага принципно само с 4 палки и 
колкото и да е техничен, не би успял да се справи с трудната партия. 

Това разбира се не бива да отказва изпълнителите на ударни инструменти от 
произведенията писани за клавишни инструменти, тъй като в тях се корени 
техниката и  бароковия модел. 

Въпросът с орнаментирането поставя пред изпълнителя възможност за 
известна доза свобода, но в никакъв случай своеволно променяне на произведението. 
Бароковата творба трябва да бъде запазена и всичко да бъде стилистично издържано. 

Много полезно помагало е „Ornamentation of Baroque and Post-Baroque Music“ 
от Frederick Neumann, което за изпълнителя е от изключително значение за 
правилния подход при метода на орнаментиране.  

Употребата на орнаментика е най-точният метод, с който се решава проблема 
с краткото отзвучаване на маримбата, а същевременно запазва по най-коректен 
начин стила на епохата. 

По тази тема Донингтън пише: „ За бароковата музика орнаментирането е 
необходимост“ 2. В друг материал  Мариана Щиглич казва: „ Това е цяла огромна  
 
 

 
 

 
 
 
 
                            Пример 1                                  Пример 2 
 
 
 
 
 
 
                                                     Пример 3 

Фиг. № 1  Трите музикални примера са от: 
част „Sarabande” от J. S. Bach’s Cello Suite No.3 в C Major. 

 
                                                 
2 Donington, R. The interpretation of Early Music. Faber&Faber, 1975 
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наука, която се изучава подробно и със съответната стигнала до нас 
терминология (италианска, немска, френска, английска), с правилата и 
изключенията чието изучаване все още не е приключило. Орнаментацията е част 
от импровизацион-ната техника“ 3. Трите музикални примера на Фиг. № 1  са от 
Bach’s Cello Suite No 3 в C Major, частта „Sarabande”. Те показват оригиналната 
нотация, а долният визира възможен вариант при транскрипцията за маримба. 
Заключителните акорди, както и каденцовите моменти в по-големи нотни стойности 
не биха могли да се изсвирят без тремоло. Тук отново се стига до въпроса, относно 
толерантността към стила, но в името на една обща цялостна идея употребата на 
тремоли е повече от наложителна.  

Ако акордът бъде просто изсвирен (ударен) ще бъде нарушена целостта на 
произведението. 

Пример 1. е всеизвестно решение за повечето маримбисти. Изпълнителят 
просто арпежира съответния акорд бързо от най-долния тон до най-горния. Това 
работи перфектно с акорди от кратки нотни трайности. Нарича се chordal arpeggio - 
акордът се попълва със съответните липсващи по скалата си, ноти. 

Пример 2 и 3, са най-добре използваеми при каденци (преди повторения или 
преди края на произведението).  

Пример 3 е по-сложен, отколкото пример 2. Изпълнителят трябва да прецени 
и намери  решението, което е по-логично и което ще изведе тематично творбата. Тук 
се изисква натрупан опит и интуиция от страна на изпълнителя. 

Вероятно ще има хора, които познавайки оригиналното произведение няма да 
са съгласни с предложената орнаментика в пример 2,3. В защита бихме дали пример 
с J. S. Bach, който в транскрипциите си на произведения, трансформирани от един 
инструмент към друг и в частност „Клавесиновите сюити“, използва изключително 
много от двата вида арпежирани акорди, и съответната орнаментика, както е в 
самите примери. 

Когато изпълняваме произведение от епохата на Барока трябва да бъдем 
максимално точни и по отношение на динамиката и темпото. Както знаем, през 
Бароковата епоха почти отсъстват изписани динамични знаци. Навсякъде където 
присъстват такива, са свързани по-скоро с определена емоция или настроение. В 
инструменталната музика, а и не само, се забелязва, че динамиката се използва в 
смисъла на въпрос-отговор. 

По отношение на темпото е неправилно да се смята, че там, където липсват 
означения изпълнителят трябва да свири монотонно и без всякакви отклонения. В 
епохата на Барока съществуват „по-свободни“ моменти, които са характерни преди 
дадена импровизационна част, както и забавяния обикновено в заключителните 
каденци в края на периодите. 

 
 
 

                                                 
3 Музикални хоризонти: Музиката в епохата на Барока 13/14, 1986 
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ВТОРА ГЛАВА 
 

Барокът в музикалното изкуство 
 
 
2.1. Обща информация 
Епохата на Барока се заражда като художествено направление от края на XVI 

до началото на XVIII век и се характеризира с пищност, драматизъм, динамика и 
тържественост. Този период се идентифицира със сложността на формите, величието 
и помпозността обагрящи скулптурата, живописта, архитектурата и литературата. 
Барокът не се води и не съблюдава ренесансовите идеали, а се опитва да достигне до 
хората като потърси нов път и нова идейно-художествена призма. Тази посока е 
диаметрално противоположна на ренесансовите възгледи и канонични принципи. В 
ренесансовите опуси се съдържа конкретика и яснота, а във философията им човекът 
се възприема като център на хармоничното мироздание, за разлика от барока при 
който всеки индивид се свързва и се намира в пряка зависимост от обкръжаващата 
го действителност. Устойчивостта на построенията и ясният хармоничен план са 
заменени от дисхармонията и нарушаването на структурата, на усложнените форми 
и образи. 

Човекът през Барока е раздиран от вътрешни конфликти и сложни 
взаимовръзки, пряко произтичащи от нагнетените противоречия в различните сфери 
на живота – социална, икономическа, политическа, културна. Това го кара да усеща 
тези релации като многопластови, сложни, в непрекъснат обмен и динамично 
променящи се. Характерните за Възраждането оптимизъм, виталност, светлина и 
енергичност вече не са водещи. Мотивите които задвижват човека са смелото 
проникване в тайните на природата, дълбокото навлизане и опознаване на човешката 
същност. Паралелно с това отделният индивид, ясно и осезателно разбира 
трагическата си зависимост от несъвършеното обществено устройство. 

Бароковата музика се появява в края на Ренесанса и непосредствено 
предшества епохата на Класицизма. Периодът наречен „Музикален Барок“ в 
историята и теорията на музиката започва приблизително между 1600 г. и 1750 г. 

 
2.1.1. Естетиката на Барока 
Музикалната култура на Барока заменя естествеността. Светът вече не 

изглежда холистичен, а се възприема като синтез между хармония и дисхармония, 
прекрасното и безобразното, обединява противоположностите, в резултат на които 
се оформя идеята и концепцията за „неправилната красота“. Човекът се асоциира 
като част от вселената, като една сложна личност. Светът през мирогледа на 
индивида вече не се възприема в своята цялост, а като изграден от крайности и 
противоречия, наситен с трагедия и драматизъм. Тази промяна във възгледите в 
максимална степен благоприятства и историческата епоха. Хармонията на света се 
променя изцяло и се размиват понятията за време и пространство. 



16  

Времето на Барока обхваща около 150 години, като през този период се 
случват повратни събития. Това е времето на великите географски открития – 
(откриването на Америка от Колумб, околосветското пътешествие на Магелан), на 
гениалните научни теории на Г. Галилей, Н. Коперник, И. Нютон, както и на войните 
в Европа. Този сбор от обстоятелства бележи нова посока и необратимо променя 
хода на живота, манталитета и развитието на човешката цивилизация. Знанието за 
Вселената, понятие за време и пространство, както и хармонията в света, всичко това 
се преосмисля по нов начин. 

 
2.1.2. Теория на афектите (на чувствата) 
Основната идейно-художествена концепция на Барока като цяло и в частност 

на музиката, се базира и е свързана с емоционалната изява на човешките настроения 
и страсти. Още през античността могат да се открият корени на теорията на 
афектите, но в Барока се обхващат всички направления и тази идейна концепция се 
превръща във водещ драматургичен прийом и принцип.  

В основата и разработката на теорията на афектите е фиолсофът Рене Декарт. 
Гняв, печал, радост, любов, смирение – тези афекти се свързвали и изграждали 
музикалния език на композицията. Опусите често изразяват една конкретна емоция 
(радост, печал, набожност, смирение и т.н.). Така например терци, кварти, квинти, 
плавно темпо и тривременен размер се асоциирали и използвали за афекта на радост 
и веселие. Хроматиката, бавното темпо и дисонансите се свързвали с афекта на 
скръбта. Съществувала дори афектна характеристика на тоналностите, в която 
суровия ми-бемол заедно с ядосания ми-мажор се противопоставя на печалния ла-
минор и на нежния сол-мажор.  

 
2.1.3. Стил и тенденции 
Като барокова музика се приемат и определят много композиторски стилове 

(основно в Европа), съществуващи в продължение на 150 години. Редно е да се 
уточни - терминът барок, съотнесен към музикалното изкуство се появява 
относително скоро - преди 100 години. Първоначално се е използвал със значението 
на претрупаност, преекспонираност и твърде голяма пищност /за разлика от епохата 
на Ренесанса/. За първи път се използва от музиковеда Курт Закс (Curt Sachs) през 
1919 г., и едва по-късно през 1940 г. се употребява в статия на Манфред Букофцер 
(Manfred Bukofzer). 

Инструменталната музика до края на XVI век почти не се различава от 
вокалната и се състои основно от танцувални мелодии, обработка на известни 
популярни песни и мадригали (главно за клавишни инструменти и лютня), от 
полифонични пиеси – мотети, канцони мадригали без поетически текст. 

През епохата на Барока инструменталната музика започва да взима превес 
пред вокалната. Това обективно обстоятелство съвсем логично определя появата и 
концептуализирането на чисто инструменталния стил. 

Ансамбловата музика все още не съществува отделено и независимо във вида 
в който я познаваме днес, въпреки съществуващите вариационни обработки – 
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токати, фантазии и прелюдии за лютня и клавишни инструменти. Подтик за 
създаването на инструменталната камерна музика безспорно се оказва бързото 
развитие на светските вокални композиции. 

 
2.1.4. Жанрове 
Композиторите от епохата на Барока творят в различни направления и това 

предопределя жанровото многообразие. 
Една от най-впечатляващите, атрактивни и предпочитани музикални форми, 

рожба на късния Ренесанс е операта. Този жанр, посредством ярките си 
емоционални арии, идентифициращи полетите и крушенията на човешката душа, се 
оказва най-подходящ за претворяването на бурните емоции и преживявания и през 
епохата на Барока. 

Друг предпочитан жанр, заемащ важно място в стиловата йерархия на Барока 
е ораторията. Ораторията е близка до операта, но за разлика от нейните митологични 
сюжети, претворява религиозни истории и се изпълнява без декори и костюми. 

Едно от завоеванията на бароковата музика е концертът и в двете си форми: 
за един инструмент с оркестър и като кончерто гроссо. 

Самата барокова епоха е низ от контрасти, идентифициращи конкретния 
времеви отрязък. Хаос и ред е един от главните контрасти в музикалната култура на 
Барока, случайността в живота и смъртта, фаталността на съдбата и успоредно с това 
тържеството на разума и рационалността. 

 
2.1.5. Музикален език 
Епохата на Барока полага своята стилистика и лексика върху 

композиционните техники и музикалния изказ. Полифоничният стил се заменя от 
хомофонния, при който има разделение на главен глас и останалите с функция на 
съпровод. До голяма степен тази промяна е свързана с църквата и духовните 
композиции, в които думите трябвало да бъдат четливи и разбираеми. В тази нова 
стилистика вокала излиза като водещ глас, но претенциозно изпъстрен с 
многобройни музикални украшения – каденци, фиоритури, отличаващи се с бляскава 
виртуозност. Инструменталната музика също е богато орнаментирана, а 
импровизацията се налага като водещ подход и принцип. Бароковото остинато 
(повтарящ се, неизменен) бас открива нови хоризонти за порядъка и боравенето с 
хармоническия ред. Като похват при дългите каденци във вокалната музика се 
използват форшлагови поредици и трилери, неизменна част от оперните арии. 

Полифонията също процъфтява, но ситуирана в съвсем друга посока, тази на 
свободния стил и доминирана от развитието на контрапункта. Важно място за 
обогатяването и еманципирането на музикалния език има приемането на 
темперирания строй, както и установяването на тоналностите и диференцирането на 
двата главни лада – мажор и минор. 
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Заключение и общи изводи 
 
Барокът е пъстър, наситен със събития период на музикален живот и 

творчество и с основание определен от изкуствоведите като преход от Ренесанса към 
Просвещението. Най-значителните музикални събития са свързани с разцвета на 
светската музика, операта и интензивното развитие на инструменталната музика. 

През Барока настъпва прелом в музикалната мисъл - полифоничното 
многогласие се сменя от акордово-хомофонната. система, което довежда до разцвета 
на импровизацията. Кардинално се променя идейния и съдържателен смисъл на 
музикалното творчество - възвишената и безстрастна меса и безгрижната весела 
песенна лирика се обогатяват и насищат със скръбно-драматически и трагически 
образи. 

Именно през Барока в музиката изкристализират националните школи и 
понятието стил придобива отчетлив смисъл в ярко изразените различия на 
италианската, френската, немската, испанската традиции. 

Художествено-естетическата система на Барока се отличава с търсене и 
възпяване на противоречията, опозициите, парадоксите. Това е причина за 
повишената емоционалност, динамика на образите, което довежда до сложност, 
декоративни излишества в изказа, пищност, многозначност и символика. 

Музикалната култура и творчески находки на Барока благотворно захранват и 
повлияват художествените търсения на авторите от следващите епохи. В настоящия 
момент има огромно влияние на барока в жанровете опера и концерт. Цитати от 
музиката на Бах откриваме в тежкия рок, популярните песни в преобладаващата си 
част се строят върху бароковата "златна секвенция", а джазът в голяма степен 
възприема изкуството на импровизацията. 

 
 
2.2. Въведение в проблемните зони, свързани с транскрибирането и 

интерпретацията на барокови опуси 
 
Много често се оказва, че в бароковите произведения инструментът не е 

основния проблем, а по-скоро стилистичният контекст, който трябва да се спази при 
преработката. Ако се върнем назад и в частност при автори като Йохан Себастиан 
Бах, се забелязва как музикалният материал и тогава се трансформира за различни 
инструменти. Пример, основните теми на някои от клавесиновите му концерти като: 
Concerto No. 1 in D minor (BWV 1052) и Concerto No.2 in E major (BWV 1053), са 
използвани и в кантатите BWV 146 и 188 за първи път, а в BWV49 и 169 за втори 
път. Някои произведения са изцяло адаптирани за техническите специфики на 
определени инструменти. Пример, Partita No.3 за соло цигулка in E major (BWV 
1001) е пренаписана и за лютня -suite No.4 (BWV 1006). Й.С. Бах не е единственият 
бароков композитор, който прави подобни транскрипции. Франческо Джеминиани е 
трансформирал дванадесетте сонати за цигулка Оп.5 на Арканджело Корели в 
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Кончерто гросси (H132 до 143), а Михаел Коретти е адаптирал балета Les Sauvages в 
концерт за цигулка  из неговите 25 концера Comics Op.8. 

Този феномен при транскрипциите потвърждава по безспорен начин, че 
бароковата музика стои над всякакви музикални закони и канони. Дори тогава са се 
правили всевъзможни транскрипции и това в никакъв случай не е нарушавало 
стилистиката на епохата, а напротив я е обогатявало, развивайки идейните и 
художествени параметри. 

 

2.2.1. Принципи на интерпретацията – Бароково движение 
През 1955 г. пианистът Густав Леонхард създава Leonhardt-Consort или по-

познато като the Leonhardt Baroque Ensemble, Това дава начало на едно бароково 
интелектуално движение, което процъфтява през 60-те години на миналия век 
благодарение на личности като Алфред Делер, Густав Леонхард и Николаус 
Харнокурт. 

Целта на всички тези музиканти е била да се доближат до естетиката, 
замисъла и оригиналното изпълнение на произведенията на композиторите от 
епохата на Барока. За изпълненията са подбрани автентични инструменти. 
Съвременното бароково движение и тези състави се причисляват и отнасят за цялата 
така наречена „стара“ музика. Емблематичните фигури на това движение, са 
забелязали не достатъчна коректност и уважение към историческите образци в 
интерпретациите на бароковите произведения (по-конкретно при изпълнителите 
след 1900 г.), а оттам се появява и тяхното желание да променят тази тенденция и да 
наложат модел по който музикантите да се водят, близък до автентичните 
изпълнения на времето. 

За да се подходи към бароковия репертоар адекватно е нужно да потърсим 
историческа справка, както и да изследваме трактати писани по онова време от 
музикантите. Сред малка част от значимите автори са – Йохан Кванц, Карл Филип 
Емануел Бах, или Фридрих Вилхем Марпург. Техните трактати се занимават с 
правилната интерпретация на произведенията, инструменталната техника като 
например: точни инструкции за използване на лъка при струнни инструменти, или с 
какъв език да се изпълни при духовите инструменти.  

 
2.2.2. Примери за свирене в историческите пособия и трактати 
Много барокови учебници съдържат обяснения и подробно описание на 

различни аспекти от интерпретацията, пример цитат от трактата на Й. Кванц: 
„ Първият се отнася до баланса между регистрите, вторият касае 

отделянията на нотите. Необходимо е да се свирят тоновете силни – слаби, 
според тяхното съотношение и ниските тонове да бъдат по-ярко наблегнати, 
особено в скачащите пасажи.“ 4  

Сред указанията за свирене, също намираме и упътвания за изсвирването на 
арпеджите, наследство на лютнята. 

                                                 
4 QUANTZ Johan Joachim: On playing the flute, the classic of baroque music instruction, Boston, Northeastern University (Press 2001) 
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 „ Техниката на арпежирането позволява да се премахнат нотите от акорда 
и да не се изсвирват заедно, като по този начин издават експресията по цялата й 
продължителност, а не само в началото“. 5 

 
2.2.3. Влияние на историческите изследвания от бароковото 

интелектуално движение върху естетиката и интерпретацията на 
произведенията 

Историческото изследване на бароковото интелектуално движение дава 
възможност да се поднесе нова по-автентична интерпретация на барокови произве- 
дения, благодарение на прилагането на техниките, намерени от изследователите. 
Сред тях има от една страна органологичен аспект и връщане към старите 
инструменти, а от друга страна тълкувателните принципи, преоткрити чрез 
изучаването на трактатите през времето. 

Изследването на древната интерпретация чрез изучаването на трактатите 
също са довели до значителни естетически промени. Сред най-важните аспекти се 
открива разликата между регистрите, щрихът деташе, различните арпеджи, 
използването на орнаментика. Промени се забеляват и в ритмичната концепция на 
творбите, с наблягането на силно и слабо време, свързани с танцовите стъпки и 
настроението на музикалната творба. Чрез артикулационния принцип и „облягане“ 
на някои от нотите, което отново ни говори за връзката с реториката, „бароковите“ 
музиканти могат да владеят една по-различна техника от модерната интерпретация. 
Тези техники спомагат и за изсвирването на бароково рубато, което въпреки 
свободата която предоставя, остава в определени рамки, за разлика от съвременното. 

 

2.2.4. Елементи в контекста свързани с класическата музика 
Класическата музика в съвременния си вид се основава на желанието да 

съхрани произведенията и да запази по някакъв начин репертоара и интерпретацията 
на изпълнителите.Това не е било практика през всички епохи. Например, 
композиторите от Ренесанса или периода от Барока не са мислели за съхраняване и 
запазване на техните произведения. Тогава често се е писало за определен повод и 
след преминаването му творбите вече не са били изпълнявани. 

Опитвайки се да реконструираме миналото се сблъскваме с много трудности, 
които ни карат да се замислим за огромното разстояние което ни разделя в епохите. 
По своето същество бароковата музика е елитарна музика. Има не само 
тълкувателни въпроси, но и фактори свързани с контекста. 

Инструменталният концерт от бароковия период е фундаментално по-
различен от този в нашето време. В епохата на Барока творбите са били изпълнявани 
само веднъж и то по изключително прецизиран начин, като в последствие 
партитурите са се забравяли за десетилетия. В много случаи авторите сами са 
изпълнявали или дирижирали произведенията си и не са считали за нужно да 
записват всичко с ноти. Творбите в днешно време се изпълняват от редица 

                                                 
5 Ibid 
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музиканти. Всеки от тях има свой прочит и присвоява по собствен начин разработка, 
като съществуват много интерпретации на едно и също произведение, някои от 
които се оказват далеч от замисъла на самият композитор. Накратко това води до 
обширни размишления върху връзката ни с музиката и историята, както и върху 
представите ни за автентичност и субективност. 

 
2.2.5. Рефлексии свързани с прилагането на историческите принципи към 

модерните инструменти, включително ударните пластинкови 
Бароковата интерпретация не се ограничава само до използването на така 

наречените „стари“ инструменти и това не е единствения критерий за автентичност. 
Единствено с понятията за ритмиката, артикулацията и орнаментиката можем да 
добием автентичност. Тези принципи са приложими на всеки инструмент 
включително и перкусионните пластинкови. Демонстрацията на това ще направим 
като вземем предвид няколко от съществуващите концепции чрез систематичното 
им представяне на въпроса: преносим ли е този принцип при съвременните 
инструменти? 

Въпреки, че тук не са разгледани абсолютно всички правила на бароковата 
интерпретация, изследваните примери са достатъчно видни, за да ни позволят да 
заключим, че историческите принципи на изпълнение са напълно възможни и за 
съвременните инструменти. 

С оглед на публиката и интерпретатора от гледна точка на музикалността и 
философския поглед на изпълненията по законите на бароковото интелектуално 
движение, можем да отбележим, че принципите на изсвирване на произведения от 
епохата на Барока са напълно приложими към съвременните инструменти. 

Всички тези похвати изглеждат любопитни за музикантите и им дават правото 
да експериментират, при това, без да се налага да изпълняват произведения на 
автентичен инструмент от епохата. В допълнение понятията артикулация, ритъм и 
орнаментика са термини, които придобиват известна универсалност, ако ги 
сравняваме преди и сега. Следователно, те са много по-важни и обединяващи звена 
при музикалното интерпретиране, отколкото самоцелното използване на барокови 
инструменти без спазването на останалите принципи. Богато украсената и 
артикулирана интерпретация на модерния инструмент ще бъде по-“барокова“ и по-
точна в духа и стилистиката, отколкото обикновено транспониране и модерен 
прочит върху автентичен инструмент. 

Историческият обзор дава ясен отговор по отношение на това коректно ли е 
да се прави интерпретация на барокови творби за пластинкови инструменти. Става 
ясно, че не е от фундаментално значение какъв ще е изборът ни на инструмент, а по-
скоро следването на ясно очертаният път на интерпретирането и разбира се 
умението да се покрият техническите възможности при определените произведения. 
Очевидно стилът на изпълнение е най-важният елемент за оживяването и 
автентичността на произведенията. Звукът на маримбата и вибрафонът е модерен, 
тъй като тези инструменти са се появили сравнително скоро. Публиката все още не е 
срещала голям брой интерпретации и транксрипции при тези инструменти, което 
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дава един нов привкус и светлина върху бароковите творби. В допълнение тази 
практика е интересна и развива перкусионистите, тъй като  дава съприкосновение с 
бароковия стил и възможност за извайване на мелодичен рисунък върху 
пластинковите инструменти. В действителност оригиналните барокови творби 
третират перкусионните инструменти само като ритмичен съпровод- дайрето, 
триангелът, тимпани и т.н. При тимпаните например, звукоизвличането е 
лимитирано до две ноти, обикновено тоника и доминанта. Пластинковите 
инструменти като маримбата и вибрафонът са били разработени по-късно в 
историята и репертоара за овладяването им често е композиран през XX и XXI век, 
за соло, камерна музика или в оркестър. Това дава много по-големи възможности 
пред изпълнителя и най-вече възможността за водене на мелодия, а не основно 
ритъм. Перкусионистът от епохата на Барока няма никакъв принос по отношение на 
хармонията и мелодията, тъй като свири/поддържа ритъма на една „нота“. Неговата 
опора обаче е от особено значение, тъй като подчертава формата на произведението. 
За да бъде неговата функция правилна, той се нуждае от глобално разбиране за 
музиката, и често в практиката неговата задача, която е от особено значение за 
„цялото“, трудно може да се осмисли. Тук подборът и транскрибирането на 
бароковият материал за пластинкови инструменти ще внесе нов  смисъл и 
обогати перкусионната култура. По-общо, доброто музикално обучение трябва, 
чрез възможно най-широк спектър от барокови произведения, да разшири мирогледа 
на инструменталиста за да може той да подходи към музиката като към единно цяло, 
и да разбере взаимовръзките между различните стилове, техните общи точки и 
аспектите които имат, в еволюцията и хода на историята. Тази работа е още по-
ползотворна, защото добавя компоненти по отношение на интерпретация на Барока, 
които позволяват фино разграничаване между стиловете. Дори да не сме тясно 
специализирани в епохата на Барока, това изследване предлага полезни ключове за 
всички музиканти. След това всеки решава какво иска да използва или не, и това 
важи за всички инструменталисти. Независимо, че пластинковите инструменти са 
създадени скоро и репертоарът от произведения е съвременен, е важно да познаваме 
и разбираме музиката от всички епохи и да имаме ясната идея по отношение на 
интерпретацията. Защото всичко създадено от епохата на Барока, представлява 
основата върху която музиката се гради и продължава своя път. 
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ТРЕТА ГЛАВА 
 

Материал, резултати и обсъждане при транскрипции и изпълнение на 
 барокови произведения 

 
 
3.1.  Изпълнение и проблеми при транскрипция на „Соната К 98” от 

композитора Доменико Скарлати 
С името на Доменико Скарлати свързваме един от най-ярките моменти в 

историята на музикалното изкуство. Върху формирането му като автор и музикално 
– естетическите му възгледи, влияние оказват както неаполитанската оперна школа, 
така и заниманията му с музиката на А. Вивалди във Венеция, както и дейността му 
като капелмайстор в катедралата „Св. Петър“ в Рим. Неговото творчество представя 
един необятно богат свят на поетични образи, които с несравнима сила и яркост 
отразяват житейската действителност. Мелодиката и ритмичната изобразителност на 
Д. Скарлати за своето време били безпределни – енергични, гъвкави, естествени. 

Личните творчески пристрастия на дисертанта породиха идеята да се създаде 
транскрипция на „Соната К 98“ от Д. Скарлати. При търсенето на основния модел за 
изпълнение на барокови творби, най-вече може да се черпят познания от 
произведенията написани за клавесин. Това стимулира идеята да се разработи 
транскрипция на ”Соната К 98” от Д. Скарлати. При транскрибирането на творбата, 
измененията бяха сведени до минимум и се отнасяха единствено до: съкращения на 
няколко украшения и тона, леки удължения на трилерите за по-лесно преминаване 
към следващия пасаж, промяна на мордентите и в динамиката. 
 

Фиг. № 1  Малка част, пример, из соната К 98 
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Проблемите се оказаха главно от изпълнителско естество и за справянето с 
тях се наложи корекция при самото свирене на маримба, по-точно – използване на 
повече движения от тялото за изпълнението на дълги последования и пасажи от  
шестнадесетини и трилери, както и измисляне на схема за по-плавно движение на 
палките и точната им номерация към съответните тонове. 

При фиг. № 1 се сблъскваме с проблем при изпълнението на 
шестнадесетините. Нотните последования са разположени предимно в среден 
регистър и удачно решение са въртеливите движения в средата на инструмента, като 
палките застават една срещу друга и изобразяват заедно фигурата ромб (Фиг. 2). 
Задължително е използването на външните палки (палки номер 1 и 4) за тоновете на 
първо време, които са в първите 7 такта, защото ако се използват други, целият 
поток от движение ще бъде провален. Абсолютно забранено е да се повтаря който и 
да е тон, от една и съща палка в тази схема, както и в бързите пасажи из цялата 
соната. Това единствено води до стягане на ръката, което може да прерасне и доведе 
до пермаментни увреждания. 

За изсвирването на шестте шестнадесетини и продължението им в 3-ия такт на 
втория ред е нужен повече интензитет, който може да се постигне с помощ и 
движение от тялото. Техниката, която улесненява се постига като се завъртаме с 
цялото тяло и ръцете в посока ниския регистър на инструмента. Важно е да сме 
застанали зад инструмента в позиция, над най-горния тон от който започва пасажа. 
За лявата ръка тук затруднения няма, поради причината, че нотния материал е от 
осмини, но ако сме застанали правилно и следваме точно техниката не би трябвало 
да има такъв и за дясната, освен трудността за овладяването на нотното движение.  

Фиг. № 2  Помощен материал за правилното 
разположение на ръцете, 
образуващи фигурата ромб 
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Шестнадесетинковият пасаж се изсвирва посредством леки въртеливи движения от 
китката, като редуваме една след друга всяка палка за всеки тон, единствено чрез 
дясната ръка. 

На фигура № 3. виждаме форшлаг преди триолата от шестнадесетини. Лявата 
ръка в този момент свири осмини ноти от които две в легато. Да се направи легато с 
инструмент като маримбата въобще не е лесно, дори почти невъзможно и повечето 
маримбисти имат различни виждания за това как да се изпълни указаното в нотите, 
при транскрипция. Някои просто не спазват легатото, а други използват метод, при 
който почти не се артикулира. 

За да се изведе доколкото е възможно легатото е необходимо и правилното 
боравене с динамичните нюанси, като за предпочитане е по-тиха динамика, но дори 
да се следват тези прийоми е много трудно да се чуе и покаже легато на маримба. 

Изсвирването на краткия форшлаг и първата нота от триолата би било лесно, 
по същата схема обяснено в предишната страница, но лекото спиране след това, за 
да успеем да изсвирим шестнадесетиновата триола ритмически правилно, би било 
много трудно в темпо. Малката промяна на нотния материал, при която се слива 
форшлага и триолата и се променя ритмиката на четири тридесетвторини за време 
равно на първата осмина в такта, решава проблема. Изсвирени един след друг, двата 
примера - оригинала и транскрипцията, звучат почти идентично, но олекотяването за 
изпълнителя е от огромно значение. Четирите тридесетвторини, както и 
шестнадесетинковите пасажи от предишните примери се изсвирват с едно по-бързо 
извъртане на китката. Трудността се поражда единствено от овладяването на 
техниката, но крайният резултат е безспорно щадящ ръцете и изглеждащ ефирно за 
публиката. 

При наличието на мордент в сонатата е нужна промяната му, към трилер 
(Фиг. №  4). Важно е да се припомни, че повторението на една и съща палка може да 
доведе до сериозни заболявания на мускулатурата на ръката, а и практически в бързо 
темпо това е почти невъзможно за изсвирване. Поради тази причина промяната 
неминуемо става наложителна. При свиренето на мордента като трилер, 

 

Фиг. № 3  В този такт е нужна промяна на 
нотния материал 
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Фиг. № 4  Нотния оригинал от сонатата и 
наличието на морденти 

 
 

 
изпълнителят на маримба се улеснява, а тялото остава в същата позиция, като ръката 
е разположена в готовност, за започване на следващите шестнадесетини, само чрез 
едно леко извъртане. 

 
3.2.1. Изпълнение и проблеми при транскрипция на „Фуга сол минор“ за 

цигулка от композитора Йохан Себастиан Бах 
В точка 3.2.1. на дисертацията е направен подробен анализ на транскрипцията 

върху „Фуга сол минор“ за цигулка от композитора Й.С. Бах. Засягат се въпроси за 
правилния подбор на палки и тяхното точно разпределение които са от съществена 
важност както за стилистиката на епохата, така и от гледна точка на нотния материал 
и открояването на определени гласове във фугата. Разискват се и други важни 
въпроси свързани с интерпретацията, артикулацията и динамиката.  

 
3.2.2. „Голдберг Вариации“ Й.С. Бах– история на създаване, транскрипция 

за маримба и изпълнение 
Точка 3.2.2. на дисертационния труд се спира върху похватите, които са 

използвани при транскрибирането на „Вариации Голдберг“, по-конкретно 1,4,5,8 и 
30 вариация. Тъй като преработката е направена за 2 маримби се засягат някои 
способи и методи, строго специфични при свиренето в камерен състав. 

 
 
3.3. Изпълнение и проблеми при транскрипция на „Лято” из „Четирите 

годишни времена“ от композитора Антонио Вивалди 
 
3.3.1. Произведението "Четирите годишни времена" 
А. Вивалди е един от най-ярките композитори от епохата на Барока. 

Творчеството му е огромно, като едно от най-прочутите произведения, пръвърнало 
се в емблематично за музикално-драматургичния гений на твореца и изписало 
златни страници в история на музиката е цикълът „Четирите годишни времена“. 
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Появата на творбата е пряко инспирирана и свързана с издадения през 1 725 г. 
сборник, включващ 12 цигулкови концерти, първите 4 от които са назовани от самия 
А. Вивалди с имената на годишните сезони „Пролет“, „Лято“, „Есен“, „ Зима“. 

В настоящия анализ се разглежда само един от концертите, по- конкретно 
„Лято“, върху който е направена и транскрипцията. В този концерт е заложен и се 
съдържа най-острия музикално-драматургичен конфликт от целия цикъл. Той е най-
динамичен и изобразява сезона в много по-суров вид от останалите. Дори сонетът 
съпътстващ концерта „Зима“ се проектира в по-ярка и оптимистична светлина в 
сравнение с „Лято“. Идеята на Вивалди за образа на „Лятото“ е гениална. Дори да не 
познаваме стиховете на сонета предшестващ „Лятото“, композиторът ни внушава и 
извайва по брилянтен и експресивен начин творческите си търсения и инвенция, с 
цел музикално да претвори неуловимостта и изменчивостта на природата. 

 
3.3.2. Транскрипция за маримба върху "Четирите годишни времена" от 

Антонио Вивалди 
Транскрипцията върху творбата провокира личните творчески пристрастия и 

огромно възхищение към музиката от епохата на Барока. Самият факт, че 
първообразът е за струнен инструмент, пораждат определени проблеми при 
транскрибирането за маримба и вибрафон върху които ще се фокусира анализа. 

В някои части от концерта, прибавянето на орнаментика към нотния материал 
бе задължително условие поради наличието на ноти с дълги трайности. При 
цигулката това звучи красиво поради постоянния звук, който инструментът може да 
възпроизведе чрез издърпване на лъка, но при маримбата определено е проблем, 
заради бързото отзвучаване на тона, след атаката. От друга страна, концертът „Лято“ 
съдържа изключително наситена фактура от шестнадесетини ноти, които изпълнени 
в темпо, позволяват маримбата да звучи с пълния си потенциал от гледна точност на 
звуковата естетика, плътно и с наличие на много хармоници от резонаторните тръби. 
Самата творба е много благодатна за транскрипция и в най-голяма степен изявява 
техническите възможности на тези съвременни пластинкови инструменти. 

По отношение не само на визирания опус, а като цяло на виртуозните 
цигулкови произведения, в повечето случаи, е нужно изпълнителят на маримба да 
прибегне до употребата на само 2 палки, вместо 4. Това улеснява изпълнението на 
трудните бързи пасажи в отделните части и намалява тежестта в ръцете. 

На този етап е необходимо вниманието ни да бъде насочено главно към 
проблемните места в произведението. За самото начало бе необходимо концертът да 
бъде транспониран една октава по-ниско от написаното, защото по-ниските регистри 
на маримбата предлагат по-дълго отзвучаване на тоновете, като по този начин, 
кратките нотни трайности се насищат с повече дълбочина и обертонове. 

В първата част, посредством изначалните бавни движения, стигаме до 
момент в който е нужно нотния материал да бъде подпомогнат с техниката на 
тремолото. То трябва да бъде изсвирено в тиха динамика, като се внимава с 
динамичните нюанси, поради опасността музикалната фраза да се наруши или 
изгуби. Задължително е, да се използва само в случаите при наличие на 
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акомпаниращ оркестър. В изпълнение единствено на соловата партия, трябва да се 
прибегне до употребата на изключително много видове орнаментика, за да се 
заздрави музикалната фраза, която както и по-рано споменахме, се прекъсва от 
тремолото. 

При втория солиращ момент в първа част (Фиг. № 5), е нужна употребата на 
лека орнаментика, като прибавяме украшения и морденти, свързани с наличието на 
многото лигатури в края и началото на тактовете. При стриктното съблюдаване на 
нотния текст по оригиналния материал, се получават непрекъснати спирания и 
нарушавания на музикалната фраза в края на тактовете, които може да дотегнат на 
слушателя. Затова тези допълнения са една добра алтернатива за справяне с 
интерпретационния проблем. Разбира се не бива да има своеволия по отношение на 
нотния материал. Партията на маримбата до края на частта е наситена с 
многобройни виртуозни пасажи от тридесетвторини. В последния такт в оригинала 
има половина нота, която след този интензитет и многобройни последования е по-
добре да завърши посредством украшение. Тук тремолото не е добро решение, тъй 
като създава по-скоро напрежение, не рамкира произведението и не е характерно за 
бароковата епоха и лексиката й. 

Във втора част на цигулковия концерт бе изключително трудно вземането на 
решение, как да се процедира при изпълнението. При наличието предимно на 
половини ноти, лигатури и четвъртини ноти в описаното много бавно темпо, за да се 
изведе и постигне по най-убедителен начин авторовата идея, се извърши 
транскрипция чрез инструмента вибрафон. Металните пластини и използването на 
педал, който отпуска принципното туширано положение на клавиатурата и 
отзвучаването на пластините е в пъти по-голямо от това на маримбата. По този 
начин, спокойното вибриране на алуминиевите пластини и усилването на звука от 
резонаторните тръби на инструмента позволяват точното изпълнение на нотните 
трайности. Беше използван и електрическият мотор с който разполага инструмента, 
като това допълнително обогати качествата на звука, както и придаде на тоновете 
голяма обертонова характеристика. 

Фиг. № 5  Случай при който изпълнителя може 
да прибави орнаментика 
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Фиг. № 6  Нужно е раздробяването от осмини в 
шестнадесетини 

 
 

Интерпретацията посредством украшения и прибавяне на ноти е възможна, но 
постигната с подчертано внимание и акуратност. Инструменталистът е необходимо 
да се съобрази със специфичния характер на частта, както и с мекотата, която 
задължително трябва да постигне чрез изпълнението си. 

Най-известната трета част е осеяна с бързи пасажи и много кратки нотни 
трайности. От тази гледна точка най-удачно е използването на инструмента маримба 
– тук не съществува проблем с отзвучаването. Това извежда на преден план 
необходимостта да се подходи по особен модел, който би подпомогнал 
изпълнението с 2 палки. Най-често тези места се намират в соловите части. Тук е 
нужно единствено прехвърлянето на долния тон D една октава по-високо и 
номерирането на палките изпълняващи тоновете. Лявата ръка изпълнява постоянно 
тона A, а дясната прескача от най-горния в най-долния. Примерът е така 
конструиран за улеснение на изпълнителя, но въпреки това нотният материал при 
темпо Presto е изключително труден и са нужни много високи технически умения и 
постоянство за овладяване на пасажа. 

При следващия пример (Фиг. № 6) е нужно раздробяване от осмини в 
шестнадесетини. Ако искаме звучността на написаната половин нота с точка да 
имитира по най-близък начин изпълнението от цигулката, транскрипция се прави 
като горните ,ноти остават, а просто прибавяме един тон D след всяка „осмина“. 
           По идентичен начин този път се променя само положението и в следващия 
солов момент. Oпределената за целта схема е, E G C G (x3) и следователно във 
втория,  D G B G (x3) (Фиг. № 7). 

 

Фиг. №  7  Оригинал от солото, 
което подлежи на промяна 
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Фиг № 8. Най-трудния пасаж за овладяване, от III част 
 

 
Особено интересен е моментът при изпълнението на частта в предпоследното 

соло от партията. Тук трудността е от изпълнителско естество. Последованието 
трябва да започне с дясна ръка и тя е тази в която попадат изкачващите се тонове, 
като същевременно бързо се връща на основния. Повторението на ръка е забранено 
особено в темпо като Presto. За да се изсвири правилно, а същевременно всеки тон да 
е артикулиран е нужна, правилна позиция на тялото до тона D от първа октава и 
отделяне на по-дълго време за репетиции на този пасаж (Фиг. № 8).  

Изпълнението на този брилянтен концерт от гения на бароковата епоха 
Антонио Вивалди е едно изключително предизвикателство и същевременно огромно 
удоволствие. След добре изработения и овладян технично материал, а творбата 
транскрибирана и погледната по нов начин чрез инструментите маримба и вибрафон 
се открива различен свят в разбирането и изпълнението, както на барокови творби, 
така и за свиренето на ударни инструменти. 

 
3.4 Виртуални технологии в съчетание от 5 маримби върху 

транскрипция на „Буря“ III част, от „Лято” из цикъла „Четирите годишни 
времена“ от Антонио Вивалди 

 
В процеса на сътворяване и разучаване на транскрипцията и невъзможността 

за изпълнението й на концерт с оркестър, се появи идеята за обработка и монтаж на 
3-та част „Буря“ от концерта за цигулка „Лято“ на А. Вивалди. Нотния текст от 
партитурата за оркестър и соловият щим са обединени, като за целта е използван 
един инструмент маримба. Готовият проект съдържа малък оркестър от 4 маримби и 
1 маримба соло, които са съчетани и монтирани в един видеоклип.  

Това начинание е реализирано в НМА "Проф. Панчо Владигеров", доказващо 
безграничните възможности на бароковата музика представена със съвременните 
виртуални технологии. 
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3.5. "Ла Фолия“ от Антонио Вивалди – съвременен прочит и 
интерпретационни проблеми при транскрибиране за маримба" 

 
Въвеждаща информация 
Поводите да се направи транскрипция за маримба върху „Ла Фолия“ от А. 

Вивалди са два - субективен и обективен. Първият е белязан от творческата 
провокация и предизвикателство да се адаптира една барокова пиеса, максимално 
вписваща се  и изявяваща строгата специфика на инструмента, а вторият е свързан 
със засиления интерес на изпълнителите към произведенията от периода на барока. 
Творците търсят все по-голямо стилово разнообразие в стремежа си да разширят и 
обогатят своя репертоар. Тази тенденция ясно се очертава и в програмите на много 
от престижните международни конкурси за изпълнители на ударни инструменти, 
където все по-често и трайно присъстват автори от епохата на Барока. 

Маримбата, като оркестров и солов инструмент в класическата музика се 
появява сравнително късно, в началото на XX век. Първоначално композиторите са 
се въздържали да използват огромните й възможности - технически и темброви, но 
това претърпява корекции с течение на времето. Причина за това е факта, че през 
изминалия период инструментът претърпява огромно развитие в конструктивно 
отношение. Развитието на инструмента в техническо отношение, както и 
израстването на цяла плеяда блестящи изпълнители на маримба благоприятствува  
създаването на огромен брой произведения за този прекрасен инструмент от 
съвременни композитори от различни стилови направления. За да обогатят своя 
репертоар и за да отговорят на нарастналия интерес на съвременната публика  все 
повече изпълнители намират решение във включването на произведения   написани 
по времето на барока. Красивата музика създадена от тези отдавна живели творци 
прекрасно се вписва в забързаното ни ежедневие и дава възможност на 
изпълнителите да покажат възможностите си в техническо и интерпретационно 
отношение. Много от най-известните изпълнители на ударни инструменти сред 
които Стивънс и Петер Садло, правят свои  транскрипции предимно върху опуси на 
Й.С. Бах, но се обръщат  и към творбите, сътворени от други композитори на 
Бароковата епоха. 

Всички тези фактори мотивират и се превръщат в естествен творчески подтик 
за появата на направените транскрипции върху редица барокови произведения сред 
които и „Ла Фолия“ на А. Вивалди.  

 
3.5.1. Темата „Ла Фолия“ 
„Ла Фолия“ е една от ранно датираните музикални теми и безспорно може да 

се определи като удивително явление в историята на музиката. Тя определено 
винаги предизвиква интереса на композиторите и е във фокуса на техните творчески 
търсения и находки. 

„Ла Фолия“ има магическа привлекателност и притегателна сила и не 
случайно е назована по този ярък и експанзивен начин. Самото наименование 
буквално се превежда като „лудост“, „ безумие“. „Ла Фолия“ условно може да се 
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раздели на „ранна“ и „късна“ като се смята, че Ричард Хъдсън (музикален теоретик и 
изследовател) прави за първи път тези уточнения и разграничения. Твърди се, че 
корените на „ранната“ тема са от Португалия, а произхода й е датиран около края на 
XV век. Първоначално „Ла Фолия“ е свързана с танцувалната практика и се среща 
като карнавален забавен танц. Поведението на танцьорите било приповдигнато и 
фриволно. Най-вероятно това е поводът и основателната причина да се назове по 
този атрактивен начин.  

От средата на XVII век „Ла Фолия“ чрез творчеството на Жан-Батист Люли 
придобива класическата си форма, прекосява границите на Иберийският полуостров 
и започва триумфалното си шествие в цяла Европа. През следващите три века и 
половина над 150 композитори се обръщат към тази тема и творчески я 
интерпретират. Сред тях са Д. Скарлати, А. Корели, А. Вивалди, Й. Бах, Л. Бетовен, 
Ф. Лист, С. Рахманинов, както и по-съвременни, сред които Вангелис (Е. 
Папатанасиус). 

Самата тема е в тоналност ре минор и е разположена в 16 тактa. Често се 
свързва със сарабандата, заради тържествения ритъм и наблягането на второто 
време, а също и с пасакалия, заради повтарящия се бас. 

 
3.5.2. Транскрипция за маримба върху „Ла Фолия“ на Антонио Вивалди 
Транскрипцията за маримба се базира изцяло върху „Ла Фолия“ за цигулка и 

оркестър на А. Вивалди. Бароковият опус е във вариационна форма и се състои от 
една тема и нейните 12 варианти. В преработката за маримба са добавени орган и 
струнен оркестър. Изборът точно на този състав е доминиран от търсенето на нови 
темброви отношения, нюанси и експресивен изказ. Този изцяло нов подход породи и 
известни трудности. 

Още в самото начало на преработката се наложи тематичният материал в 
партията на маримбата да бъде транспониран октава по-ниско. Обективната причина 
е, че в този регистър т.е. по-ниска теситура, качествените характеристики на 
инструмента са по-обемни, а възможността за отзвучаване на акордите е по-голяма, 
поради наличието на голям брой обертонове. 

Съществен момент е правилният избор на палки. Това е ключов момент и е от 
изключително значение в цялостната интерпретация на произведението. При 
инструмента маримба има огромно разнообразие от различни видове палки - като 
размер, твърдост и форма. В зависимост от търсенето на изпълнителя-
интерпретатор, по отношение на нюансите при звукоизвличането, предпочитанието 
и подборът са строго индивидуални. За транскрипцията на „Ла Фолия“ са 
подходящи меки и твърди палки, които се сменят според характера и конкретната 
задача, положени във всяка една от отделните вариации. За бързите вариации, 
изискващи повече артикулация са подходящи твърди палки, а за тихите и бавни 
места, съответно меки със средно тиха (MS) до средна (М) твърдост. Целта е 
максимално да съблюдава и наподобява бароковото звукоизвличане и звукопис, 
коректност към бароковата стилистика, лексика и гласоводене.  
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Фиг. № 9 т.1-т.4 
 
 
При изпълнението и транскрипцията за маримба не само на тази творба, но и 

на други виртуозни произведения, е препоръчително да се прибягва до употребата 
само на 2 палки, вместо на 4. По този начин се улеснява изпълнението на бързите 
пасажи, като едновременно с това се намалява тежестта и стягането на ръцете. В 
конкретната транскрипция наличието на много акордови последования практически 
налага използването на 4 палки. 

Съществен момент с определящо значение е постановката на изпълнителя. 
Изводите и обобщенията са направени от гледна точка на традиционната постановка. 

В началото на произведението се експонира основната тема в целия оркестър 
(Adagio). Маримбата е с акордова фактура в среден регистър, като по този начин 
създава плътност. Динамичните нюанси се сменят почти на всеки такт. Това налага 
палките да не бъдат прекалени твърди, за да могат тихите динамики да бъдат 
стилистично издържани (Фиг. № 9).  
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Oт т.9 партията на маримбата започва да се усложнява, чрез прибавяне на 
орнаментика. Това създава проблеми по отношение на стикинга 6, затова в нотите е 
упоменат вариант, удобен и лесно приложим. Използването на украшения се налага, 
тъй като отзвучаването на този ударен инструмент е сравнително кратко и 
употребата на дълги нотни стойности би нарушила целостта на мелодичната линия. 
В произведението на А. Вивалди за цигулка и оркестър подобен проблем не 
съществува, тъй като солиращият струнен инструмент може да свири дълги, 
непрекъснати мелодични линии, които обогатяват и насищат с невероятен финес 
творбата.  

В т. 16 с виртуозен пасаж маримбата въвежда оркестъра в новата вариация 
(темпо Andante) с трудни скокове на интервал октава в лява ръка и отново. 
Необходим е точен стикинг, минимално напрягащ ръката. Вариацията започва със 
солиращи маримба, втора цигулка, виола, чело и контрабас. Органът отчасти 
дублира партията на струнните инструменти. В т.24 се включва целият оркестър на 
принципа на контраста (въпрос/отговор).  

В трета вариация (Allegro), маримбата заедно с оркестъра имат скокове в 
различни теситури подчертани с тенути. Това създава проблеми от 
интерпретационна гледна точка, необходимо е абсолютно уеднаквяване на щрихите. 
Органът отново дублира струнните инструменти, като целта е само темброво да 
украсява и нюансира вариациите. 

В т. 41 в партията на маримбата се появяват осминкови движения, всяко от 
които подчертано е отново с тенуто. В този смисъл се изисква много точна 
артикулация.  

В четвърта вариация т. 49 маримбата поема солистична функция, съпроводена 
само от орган и соло виолончело (Фиг. № 10). Тук интерпретационно възниква 
проблем с отделянето и открояването на горният глас при маримбата. Трябва ясно да 
бъде очертана темата, на фона на осминковите движения. 

От т. 56 отново се включва целия оркестър на принципа „въпрос“ – „отговор“, 
като по този начин надгражда и затвърждава тематичното ядро. В щрайха са 
изписани кратки фрази с лигатури, които попадат в различна теситура и затова е 
добре да бъдат изсвирени на един лък. В противен случай късите фрази биха се 
раздробили и съответно мелодичното ядро ще се изгуби. 

От т.65 отново основната роля е поверена на маримбата с виртуозни 
осминкови и шестнадесетинкови пасажи, съпроводени от нисък щрайх и орган. Във 
виолончело и контрабас има упоменати акценти, които имат за цел да усилят 
напрежението и да подпомогнат солиращия инструмент. От т.73 се включва целият 
оркестър, като виртуозните пасажи от маримбата се пренасят и в първи, втори 
цигулки. Това окрупнява формата и развива тематичния материал на по-високо ниво. 

 
6. Стикинг е точно номериране на палките, от което зависи правилната позиция на ръцете 
при изсвирване на дадено музикално построение. Стикингът е от съществено значение и е 

аналогичен на пръстовката за клавишни, струнни инструменти. 
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Фиг. № 10 т.45-т.52 
 

 
В пета вариация към темата се прокрадва шестнадесетинково движение в 

маримбата, виолончелото и органа. Всички шестнайсетинкови пасажи са в унисон и 
е от изключително значение уеднаквяването на звука в различните инструменти.  

В т.97 маримбата, заедно с първи, втори цигулки и контрабас поемат 
солираща  функция, съпроводени от органа. Отново проблемът и трудността се 
пораждат от уеднаквяването на звука. В т. 105 се включва целият оркестър. 

Такт 113 е лиричният център на творбата. Фактурата в оркестъра е в половини 
и четвъртини ноти (темпо Larghetto). Тук маримбата е изцяло със солираща 
функция. Красивата и мека, легатирана линия налага използването на меки палки, с 
които да не се накъсва музикалната фраза и гласоводенето да е изравнено, без 
„стърчащи тонове“. От първостепенно значение е да се потърси съвсем различен 
звук и вариацията темброво да се открои от другите.  
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В т.129 (Adagio) солираща функция има цигулката, като останалите 
инструменти само съпровождат. Цялата вариация е решена в тиха динамика, размер 
в тиха динамика, размер 12/8. 

В партията на маримбата са използвани тремоли. Този похват добавя нови 
темброви окраски, постига се и непрекъснат звук на дългите нотни стойности. За по-
голям ефект, тремолото се изпълнява в динамика „p“. Изпълнителят трябва да е 
внимателен и акуратен, поради  реалната опасност да се изгуби и потъне в 
оркестъра. Като принцип тремолото в маримба при бароковите транскрипции се 
избягва, поради разминаване със стилистиката на епохата. Причината е, че при 
използване на този похват музикалната фраза се накъсва и воденето на мелодичната 
линия се затруднява. 

От т.137 (Allegro) започва нова вариация с развитие на тематичния материал, 
както в маримбата така и в оркестъра. Целият щрайх солира, като в партиите им са 
написани акценти, за да се подсили въздействието. От т.145 се включва оркестрово 
Tutti , бързи пасажи се преплитат между оркестъра и маримбата.  

При струнните инструменти е използван ефекта con legno. 
В т.201 на маримбата са поверени интервали отстоящи на голямо разстояние, 

последвани от гамовидни пасажи. Бързото темпо изисква голяма виртуозност и 
много добри технически умения. Такт 201 бележи кулминацията на творбата. До 
финала на произведението практически се развива, окрупнява и затвърждава 
основния тематичен материал (Фиг. № 11). 

Фиг. № 11 т.201-т.204 
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В цялата партитура солистичната партия е осеяна с многобройни виртуозни 
пасажи, които спомагат за изграждане на музикалната фраза, експресия и атмосфера 
на творбата. 

Маримбата не просто дублира оркестъра, а внася нови нюанси,преплита 
различни линии и обединява отделните музикални построения. 

През по-голямата част, оркестърът и органът следват маримбата, като 
извеждат основното тематично ядро, което в различните вариации променя своя 
облик посредством ритъма и метрума. 

Непрекъснатата смяна на темпа също е важен сегмент в партитурата, създава 
движение и динамика. Без подготовки и преходи се преливат бавни и бързи 
вариации, които изискват майсторство и съвършено владеене на ритъма. От 
изключително значение за коректната интерпретация и доближаването до стила и 
епохата са динамичните нюанси и щрихи. 

Водещият мотив и цел на тази транскрипция е реверанс към Бароковата епоха, 
чрез съвременния прочит и предифиниране на творбата (с максимална коректност 
към музикалния материал и авторовата идея). Освен, че преработката носи пулса и 
духа на настоящето ни, тя извежда на преден план изкуството на маримбата, 
обогатявайки репертоара за този все още ненапълно разгадан и овладян, атрактивен 
и виртуозен инструмент с още една творба. 

Срещата на публиката в концертната зала с транскрипцията „Ла Фолия“ е вече 
художествен факт.  

На 30 април 2014 г. в залата на НМА „Проф. Панчо Владигеров“ бе първото 
изпълнение на творбата и оттогава е част от литературата за маримба и пиеса в 
репертоара на инструменталистите-изпълнители. 

„Ла Фолия“ е тема, която е вълнувала и продължава да вълнува, да 
предизвиква и провокира творческата инвенция и на композитори и на 
инструменталисти. Нейната артистична лудост кара слушателя винаги да я 
припознава като своя, и да попада в плен на хипнотичното й въздействие. „Ла 
Фолия“ е винаги актуална и е своеобразен духовен мост между творци, обменящи 
своите идейни концепции, ситуирани в конкретния времеви отрязък. 
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Заключението отново се спира на транскрипциите за маримба и вибрафон 
върху барокови опуси, с оглед на съвременното светоусещане и подход, 
утилитарността и актуалносттта им. Съвременната практика и появата на новите 
пластинкови инструменти провокират композитори и изпълнители да се обърнат 
към Барока и да го погледнат по нов начин, с актуално звучене, близко до 
съвременния темпоритъм, но в основите си предаващо ни традициите на старите 
майстори. Това дава възможности пред изпълнителите да черпят от класическите 
образци, както и да покажат и разгърнат своите технически и интерпретационни 
възможности. Освен това се обогатяват средствата, с които борави 
инструменталистът, като най-вече се оформя воденето на мелодична линия, а не 
просто ритъм. Интерпретациите  на  тези  старинни  произведения  дават oсвен това 
нов привкус и цвят на бароковите творби, тъй като все още не са създадени много 
транскрипции от тази епоха за пластинкови инструменти. Изпълнителите търсят все 
по-голямо стилово разнообразие в стремежа си да разнообразят своя репертоар. 
Получава се обмен между стиловете и поколенията, който максимално концентрира 
творческата потенция. 

Бароковата епоха се вписва по най-естествен и близък начин до съвремието, 
като намира допирни точки в кръга от теми, идеи, проблеми, поставя философски и 
екзистенциални въпроси, съизмерими с духовните потребности на съвременната 
личност. 

Фокусирайки се, конкретно върху принципите при интерпретиране и 
транксрибиране на произведения от епохата на Барока, в дисертационния труд, на 
преден план се очертават някои обобщения, свързани с практиката. 

Изводите се опират и обосновават най-вече върху работата, която пряко 
произтича от бароковите транскрипции. Те проследяват, от една страна строгите 
модели характерни за епохата на Барока, а от друга – специфичния подход и метод 
при транскрибирането за съвременните пластинкови инструменти – маримба и 
вибрафон. 

Трудът отделя внимание в изследването си със запознаването с най-важните 
стилови особености, характерни за епохата на Барока, които са нужни за 
изграждането на стилов усет и са отправна точка за създаването на транскрипции. 

Предложените решения при интерпретацията и транксрибирането на барокови 
творби са приети с положителни оценки от различни дейци в сферата на изкуството, 
от композитори и изпълнители. Бих се радвал и творчески удовлетворен, ако 
проблемите които се засягат в транскрипцииите и изводите до които се достига, 
помогнат в практиката на настоящите и бъдещи инструменталисти и отворят нови 
полета при прочита на произведения от епохата на Барока. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
ИНТЕРВЮ 

С ЕМАНУЕЛ СЕЖУРНЕ 
 
 

Професор по перкусии, Музикална Консерватория Супериор, 
Страсбург, Франция 

 
(взето на 15 ноември 2019 г., по време на Майсторския му клас, проведен в НМА 

„ Проф. Панча Владигеров“, София) 
 
 

1. Маестро Сежурне, първо поздравления за почетното звание Доктор 
Хонорис Кауза, с което бяхте удостоен от НМА “Проф. Панчо Владигеров”. Как се 
чувствате, какво значи за Вас подобно признание? 

 
Аз съм много горд и за мен е огромна чест това признание, особено след 

като ударните инструменти в България имат такава силна и дълбока 
традиция. Навремето имах възможността да уча при Проф. Добри Палиев, 
когато той заместваше моят учител Жан Батине в Страсбург, Франция, 
около 1979 година. Мисля че, Палиев остана да преподава няколко месеца и беше 
много интересно за мен да открия начина му на педагогическа методика и 
изпълнение на различни произведения на всякакви перкусионни инструменти. 
От тогава досега той обучи и изгради много перкусионисти които от тяхна 
страна обучиха следващата генерация, която пък ще предаде знанията на 
бъдещите поколения. Добри Палиев беше важна отправна точка в развитието 
на перкусионната школа в България. 

 

2. Все повече композитори се обръщат към барокови творби и ги 
транскрибират за пластинкови инструменти с надежда да осъществят един духовен 
мост между класика и съвременност. Вие какво мислите, дали това е пътят към 
младите? 

 
Перкусионистите имат малко познания по отношение културата на 

фразиране, на тоналност. Разбира се това е защото В.А. Моцарт и Л.В. 
Бетовен не са писали за нашите инструменти (маримба или вибрафон), които 
са с доста скорошна история. Ето защо е важно да познаваме класическия 
репертоар и да знаем как да го използваме. Перкусионистите често са 
затворени само в някои произведения от бароковата епоха и за съжаление през 
повечето време се ограничават единствено до Бах, след което прескачат 



40  

направо в съвремието и започват да  свирят автори като Ксенакис. Мисля, че 
това е грешка, разбира се ние трябва да познаваме бароковата музика, но не 
само Бах, а също други композитори творили в този период, да правим разлика 
между различните епохи, от класическата музика, от романтичната, пост-
романтичната, модерната и т.н. Интересно е да се прави това разграничаване 
и да познаваме еволюцията на музиката, еволюцията на композиторите и защо 
някои творби са толкова важни. Педагогически аз трябва да познавам всички 
различни стилове и да знам как да ги „маркирам“ хронологично в историята. Да 
се лимитирам само до Бах като маримбист, за мен изглежда като една огромна 
грешка. Транскрипциите на много композитори са възможни не само за соло 
маримба или вибрафон, а и за камерни състави. 

 

3. Трудно ли е да се изпълнява барокова музика за пластинкови 
инструменти? 

 

Това е огромна трудност, както и свиренето на съвременна музика, 
която има своите специфики. Понякога приоритетите не са еднакви. Винаги е 
много трудно да свириш тонална музика, от една страна много лесна и 
възприемчива за слушане, много прозрачна, но в която всеки грешен тон се чува. 
Не бива да забравяме, че може да звучи лесно на клавесин, но изключително 
трудно или почти невъзможно на маримба. Освен това, маримбата или дори 
вибрафонът не предлагат възможността за легато, като виолончелото, т.е. 
така възприемането на музикалната фраза (феноменологията) е различна. 

 

4. Кое според Вас е най-важно да се съблюдава при изпълнението на 
Барокови произведения за пластинкови инструменти и какъв съвет бихте дали по 
отношение на интерпретацията? 

 
Слушането на различни интерпретации на изпълненията. Трябва да се 

самоусъвършенстваме чрез четене на книги, трактати, документи и 
изследвания, направени от специалисти по Барока. Тези инструменталисти и 
изследователи в наши дни, преинтерпретират произведенията по съвсем 
различен начин от „класическите“ музиканти, които понякога са твърде 
романтични. Преди всичко е необходимо да бъдете информирани. След това 
адаптирайте тези знания към инструмента, който ще изисква степен на 
променливост. 

 

5. Кое е по-голямо предизвикателство за Вас – да пишете и изпълнявате 
солистични творби, или за ансамбъл? 

 
Най-голямото предизвикателство е при създаването на всяко ново 

произведение….и всеки случай то да бъде интересно за публиката и за 
изпълнителя. 

 



41  

6. Вие сте изпълнител със световна кариера, невероятен композитор, 
професионалист и вдъхновение за младите, каква е тайната Ви за успех? Как 
успявате да поддържате всичко на такова високо ниво? 

 

Много работа, дисциплина, организация, упоритост и решителност. 
Трудно е да гониш и продължаваш кариера като инструменталист, 
композитор, преподавател и в същото време да организираш много от нещата, 
сам. Но аз обичам да работя всички тези така различни, но допълващи се 
професии. Дори цялата тази ситуация се е превърнала в моя запазена марка: 
Често съм канен да свиря мои композиции и да водя майсторски клас с 
произведения написани от мен, дори и да съм свирил страшно много друга 
музика в моят живот. Много е трудно да управлявам кариерата си, понякога е 
изморително, но в същото време е забавно. 

Мисля, че трябва малко доза лудост, организация, почитание и амбиция - 
това е смесицата от всичко това… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42  

БИБЛИОГРАФИЯ 
 
 

Използвана литература на български език 
 

1.)  ПАЛИЕВ, Добри: Методика на обучението по ударни инструменти, 
Издателство „Наука и изкуство“, София (1970) 

2.) АБРАШЕВ, Божидар Зафиров: Музикални инструменти част втора, 
Издателство „Музика“, София (1995) 

3.)  САГАЕВ, Димитър: Музикални инструменти, Издателство „ Наука и 
изкуство“, София (1974) 

4.) ТЪПКОВ, Димитър: Справочник по инструментознание, София 
(1996) 

5.) Музикални хоризонти: Музиката в епохата на Барока 13/14 (1986) 

6.) БАХ, Карл Филип Емануел. Опит върху правилния начин да се свири 
на клавир, Музикални хоризонти, брой 15, София, Превод Радка Казанджиева- 
Пъдева (1982) 

7.) МАРАВАЛ, Хосе Антонио: Културата на Барока (2008) 

8.) МИХЕЛС, Улрих: История на музиката от Барока до наши дни, 
Атлас „Музика“ – том 2, Пловдив (2000) 

 
 

Използвана чуждестранна литература 
 
1.)  QUANTZ Johan Joachim: On playing the flute, The classic of baroque 

Music Instruction, Boston, Northeastern University (Press 2001) 

2.) NEUMANN, Frederick: Ornamentation in Baroque and Post-Baroque 
Music (1978) 

3.) АРНОКУР, Николаус: Музыка языком звуков, превод от Musik als 
Klangrede. Wege zu einem neuen Musikverstandnis, Residenz Verlag (1983) 

4.) ДРУСКИН, Михаил: Клавирная музыка Испании, Англии, 
Нидерландов, Франции, Италии и Германии XVI-XVIII веков. Л., (1960) 

5.) ДРУСКИН, Михаил: М.С. Йоганн Себастьян Бах, М., (1982) 

6.) DONINGTON, R. The Interpretation of Early Music . Faber&Faber, 1975 

7.) SADLO, Peter: Hauptsache Mallets, ZM 80288, Frankfurt 

8.) Deagan Resource: Интернет достъп на 13.09.2014 г. 
http://www.deaganresource.com/ 



43  

9.) Wikipedia: “Marimba”: Интернет достъп на 13.09.2014 г. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Marimba, 

10.) Wikipedia: “Baroque”: Интернет достъп на 15.04.2015 г. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Baroque,  

11.) Wikipedia:“Музыка эпохи барокко”: Интернет достъп на 12.07.2016 г. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Музыка_эпохи_барокко ,  

12.) Rhytm Discovery Center: Интернет достъп на 15.04.2015 г. 
https://rhythmdiscoverycenter.org/  

13.) Vienna Symphonic Library: Интернет достъп на 25.09.2018 г., 
https://www.vsl.co.at/ 

14.) PERCUSSIVE ART SOCIETY: Интернет достъп на 08.05.2016 г., 
https://www.pas.org/ 

 
 

НОТНИ МАТЕРИАЛИ 
  
 

1.) BACH, Johann Sebastian. Cello Suite No.3 in C major. Солов щим. 
Leipzig: C.F.Peters, No.238 n.d.(ca.1911). Plate 9148 (Ed. Hugo Becker 1863-1941) 

2.) BACH, Johann Sebastian. Violin Partita No.2 in D minor. Солов щим.  
Leipzig:Breitkopf und Hartel, 1895. Plate B.W. XLIV(Cop. Hermann Kretzschmar (1848-
1924) 

3.) CORELLI, Arcangelo. 12 Violin Sonatas Op.5. Партитура. Amsterdam. 
(Cop. Jeanne Roger n.d. (ca.1723)). 

4.) BACH, Johann Sebastian. Klavierbuchlein fur Wilhelm Friedemann Bach. 
Клавирна музика, подписана лично от композитора през 1720г. 

5.)  FEULLET, Raoul-Auger. Recueil de dances. Paris. 1701 

6.) SCARLATTI, Domenico. Sonata in E minor K98. Sonates, Volume 2 
(pp.164-167) Paris. Heugel, 1979. (Ed. Kenneth Gilbert 1931- ) 

7.) BACH. Johann Sebastian. Violine Sonata No.1 in G minor. Neue Bach-
Ausgabe, Kammermusik 1: Werke fur Violine (pp.3-9) 1958 (Ed. Gunter Hauswald 1908-
74) 

8.) VIVALDI, Antonio. Violin Concerto in G minor. Amsterdam: Michel-
Charles Le Cene, n.d.1725. Plate 520 (ed. Първо издание) 

9.) VIVALDI, Antonio. La Follia. A. Vivaldi - Trio sonata in D minor, RV 63, 
Amsterdam: Estienne Roger Marchand Libraire, n.d.1715 (Ed. Първо издание ) 

10.) BACH. Johann Sebastian. Goldberg Variationen. Leipzig: C.F. Peters, 
No.209, n.d.(ca.1850). Plate 2747. (Ed. Carl Czerny) 



44  

СПРАВКА ЗА ПРИНОСНИТЕ МОМЕНТИ В ДИСЕРТАЦИЯТА 

 

• Това е първият дисертационен труд посветен изцяло на 
транскрипциите върху барокови произведения при пластинковите инструменти; 
 

• Всички транскрипции, включени в разработката са поставени в 
изследователски контекст за първи път в научната ни литература; 
 

• Изведени са музикално-драматургичните им кодове, набелязани са 
художествено-естетическите им специфики и проявления, доминирани от стила 
Барок, пречупени през съвременната музикална инвенция и изпълнителска практика; 
 

• Теоретичните разработки на транксрипциите са с пряка практическа 
приложимост и могат да послужат като отправна точка и добра основа при 
интерпретационните търсения на изпълнителите; 
 

• За първи път в световен мащаб е извършена разработка и 
транскрипция върху произведението на А. Вивалди   „Лято“ за маримба и 
вибрафон, както и транскрипции и световни премиери на Вивалди "Четирите 
годишни времена"; 
 

• За първи път е разработена виртуална технология, която съчетава 
оркестър от 5 маримби в един клип; 
 

• Трудът систематизира и проследява възникването и 
доусъвършенстването на някои от пластинковите инструменти от древността до 
наши дни, по отношение на начина им на изработка и детайлите в конструкцията (от 
тази гледна точка е продължение и надграждане на изследването за първи път в 
научната ни литература в магистърската теза на М. Димов през 2012 г.); 
 

• За първи път в световен мащаб е извършена разработка и 
транскрипция върху произведението на А. Вивалди „Ла Фолия“ за маримба, орган и 
щрайх, с успешно реализирана премиера на 30 април 2014 г. в залата на НМА 
„Проф. Панчо Владигеров“; 
 

• Художествено-творчески принос на дисертационния труд 
представляват концертните изпълнения на всички анализирани произведения в 
настоящия труд: https://www.youtube.com/user/mpercussion 
 

• Всички тези транскрипции са част от литературата за маримба и могат 
да послужат като пиеси в репертоара на инструменталистите-изпълнители. 
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