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Въведение 
 

Актуалността на проблема и личният ми интерес като професионалист ме насочиха към 

изследване на посочената тема. Именно необходимостта от конкретика в това отношение ме 

подтикна към задълбочено разработване на проблематиката, свързана с правилното обучение, 

превантивността и информираността относно професионалните заболявания и патологии с 

различен произход при музикантите.  

Водеща лична мотивация за това изследване е силният ми вътрешен импулс да 

предоставя документирани сведения за извършените до момента научни проучвания и 

постижения в тази област от гледна точка на музиканта. В нашата страна за първи път се прави 

подобно изследване на тази сложна и сериозна проблематика. Наличните резултати и 

публикации, свързани със заболявания и болести на музиканти извън нашата страна, са 

предназначени предимно за лекари и липсва опростено обяснение за евентуално 

непрофесионално медицинско предназначение.  

Важен елемент на разработваната тема е акцентът върху психофизическите 

затруднения при практикуването на професията музикант-инструменталист, провокираща 

определени професионални заболявания, които биват констатирани в зряла възраст като 

резултат от дългогодишно обременяване на организма.  

Предоставям справка за най-актуалните начини на лечение и терапии, свързани с 

различните болести и постоянното осъвременяване на изследванията, касаещи 

професионалните музикални заболявания. Ето защо акцентирам върху превенцията, свързана 

с началната фаза на обучение, предвиждаща конкретна методология и правилна постановка с 

инструмента, което от своя страна е главна предпоставка за предотвратяване на нежелателни, 

широко разпространени отклонения в зряла възраст. 

Подобно проучване на тази тема, пречупено през призмата на практикуващ музикант и 

преподавател, до момента в България не е правено. Предполагам, че то може да бъде от 

изключителна полза за музиканти, преподаватели, студенти, а защо не и за медици, 

специализиращи в тази област. 
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Целта на изследването е следната: 

1. Да се постави на разглеждане, осмисляне и решение по време на обучението на 

съответен музикален инструмент изборът на правилен и актуален подход с цел 

синкретизиране на индивидуалния талант и заложби, и прилаганите методологични 

похвати. 

2. Да се повиши ефективността от обучението и предпазването от нежелателни 

последици и трудности при изпълнителската дейност. 

3. Да се въведе в системата на обучение лекционен курс като учебен предмет или като 

свободно избираем курс, свързан с психофизиологията при музиканта и съобразен 

с особеностите на учебното заведение.  

4. Да се изнесат конкретни информации, указания и насоки относно практикуването 

на професията, препоръчителни методи за усвояването на обща правилна 

постановка на тялото спрямо инструмента, както и щадящи начини на натоварване, 

полезни за всеки инструменталист. 

5. Да се разгледат съвременните подходи и техники при флейтовото свирене с 

конкретни указания за ефективността и евентуалните опасности от рискови 

ситуации на професията, съответно последствията, свързани със сериозни 

професионални заболявания при флейтистите. 

Задачите на изследването, съобразно посочената цел, могат да се очертаят 

приоритетно в следната разработка: 

1. Теоретичен анализ на понятията и постановките, свързани с темата.  

2. Проучване на опити и системи, методики (автори) на обучение с цел 

предпазване от трудности и нежелани последици при използването на съответния 

музикален инструмент. 

3. Анкетно проучване на натрупания опит от учащи се и професионалисти, както 

и мнения на специалисти относно разглежданата проблематика. 

С една дума - целта на този труд е да предостави възможност за превенция и 

информираност на всеки бъдещ или настоящ музикант в България, да се запознае с 

реалните рискове на професията, свързани със специфичността на инструмента му и 

осъзнато да избегне здравословните физиологични последствия след евентуални начални 

симптоми на тежко професионално заболяване. 
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Методи на проучване 

• Наблюдение и емпиричен опит, изводи. 

• Интервюта с професионални музиканти, инструменталисти и преподаватели във 

висши музикални консерваториии и институти в различни европейски държави. 

• Експертна оценка на специалисти за състоянието на инструменталното музикално 

обучение и опасността от заболявания. 

• Конкретни данни за официални студии и документи от научни изследвания.  

• Лични проучвания - интервюта и анкети.  

• Статистическа обработка на получените данни от анкетното изследване. 

 

Хипотеза на проучването   

Насочване на вниманието към отрицателните последици и трудности при музикалното 

инструментално обучение и въвеждането на предмет и лекционен курс, допринасящи за 

превенцията на нежелателни последици при инструменталисти и певци. 

Обект на проучването е процесът на обучение на инструменталисти и изпълнители от най-

ранна детска възраст. 

Предмет на проучването е процесуално действеното начало, търсенето на форми и 

подходи за избягване на нежелани състояния и заболявания при професионалните 

музиканти – изпълнители. 
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ГЛАВА ПЪРВА 
Теоретични постановки относно музикалното инструментaлно обучение 

чрез методи на концепцията за активна методика 

1.1. Обучение. Музикално инструментално обучение от ранна детска 

възраст. 

 
Обучението е “основна социално-педагогическа категория с непреходно значение”, 

въздействаща върху формирането и развитието на личността, на човешкото общество, 

цивилизация и култура (Т. Попов “Студентът като субект на обучението“ – стр.9), 

характеризиращо се със своята перманентност и историческо значение. 

Целта на обучението определя неговото съдържание, методи и форми. Глобализацията 

и новите обществени нужди и тенденции неминуемо налагат определени цели и 

изисквания в общ план и конкретно - в музикалното обучение. 

Личният ми педагогически опит потвърждава, че методът на обучение при изучаването на 

музикален инструмент представлява система от дидактически похвати. Взаимната връзка 

между използваните методи за усвояване от страна на изучаващия е насочена към 

постигането на конкретните цели на музикалното обучение.  

Наблюденията и проучванията, свързани с музикалното инструментално обучение в 

професионална насока, водят до най-успешни резултати, когато то е следствие на придобит 

музикален опит в ранна (предучилищна) детска възраст. Като изключително ефикасни и 

удачни се утвърждават активните методи за начално музикално образование, които по-

късно преминават в индивидуално инструментално обучение. Препоръчително е избора на 

инструментада бъде направенот самото дете, съобразно придобитите от него знания, 

желание, характер и чувствителност. 

Доброволността е от особено значение за успеха на обучението и реализирането на 

потенциалните заложби на учащите. Ролятана ученика се разглежда като обект и субект на 

обучението, а тази на преподавателя като основополагащ фактор на двустранното 

неразривно единство учител-ученик в педагогическия процес на усвояване на музикалния 

инструмент. Изключително важни елементи, които трябва да бъдат съобразени и 

обмислени в този дълъг процес, са психологичните реакции и състояния на индивида, 

свързани с генетично заложените характеристики и формиращия се характер.  

Акцент на конкретните проблеми, свързани с личната отговорност и опасност за 

музиканта, са следните: 
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• Неправилна (нездравословна) постановка; 

• Напрежение и стягания в шията, раменете, ръцете, пръстите, устата и устните 

(при духовите инструменти); 

• Неправилно дишане; 

• Психологическа неустойчивост; 

• Прекалено голям брой часове на свирене / упражнения; 

• Липса на адекватно разсвирване и паузи; 

• Използване на неергономично проектиран инструмент; 

 

 Подценяването на един или повече от горепосочените определящи фактори могат да 

предизвикат болести и негативни състояния, свързани с практикуването на професията. 

Повечето професионални заболявания често стават хронични и трудни за лечение във 

физиологичен план с трайни психологични ефекти. Горещо препоръчвам на учащите се и 

професионалисти да бъдат информирани относно професионалните заболявания и да се 

запознаят подробно с профилактиката и превантивната дейност. 

 

1.2. Музикално обучение от ранна детска възраст. 
 

Музиката e изключително важен елемент в живота на всяко дете. Още в майчината 

утроба то е в състояние да чуе и усети характера, настроението и хармонията на музиката. Тя 

е вродено умение и естествен език за общуване в първите години от живота на детето. 

Изключителната чувствителност на децата към ритъма на музиката, преди още да се научат да 

говорят, им позволява да изразяват своето настроение, психофизическото си състояние и 

възможността за общуване “без думи”. Постепенно пеенето, ритмичното пляскане с ръце, 

движенията и танцът стават неотлъчна част от тяхното развитие. Съществуват много 

изследвания, правени в различни части на света, които потвърждават тезата, че стимулите за 

музикално образование, получени в ранна детска възраст, влияят изключително позитивно 

върху психичното равновесие и когнитивното развитие на растящото дете. Способността да 

изрази емоцията си със звук и емоционално преживяване потвърждава неговото израстване и 

го превръща в емоционална интелигентност. Тази функция на музиката помага на бъдещата 

зряла личност да изживява пълноценно емоционалния пейзаж на обкръжаващата я среда и да 

възприема с по-голяма гъвкавост и опитност взаимоотношенията в съвременното общество.  
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1.3. Концепцията за активна Методика. Методите на Карл Орф, Жак 

Далкроз, Монтесори, Сузуки, Ямаха и др. 
 
Един от най-разпространените и доказани методи в съвременния свят е "активният 

метод" на музикално обучение, прилаган чрез различни подходи и от различни педагози. 

Чрез термина "активен метод" някои педагогически теории се позовават на техниката на 

обучение, базираща се върху сензорния и моторния (или двигателен) опит на детето. Според 

тази гледна точка придобитите знания и умения се основават на постоянното стимулиране на 

сетивната или мускулната система от действия или обекти, предизвикващи игривост и интерес 

към забавления у детето и ученика. По този начин се обособяват стратегии за усвояване и 

заучаване, които разчитат на активното участие на ученика, на свеждането на идеята за 

интелигентност до механизирано усещане и сензорно-моторен опит. 

 

1.3.1. Метод Карл Орф 
 

Методът на Карл Орф е методика, осигуряваща едновременното действие на 

теоретични и практически методи. Методът “Орф – Шулверк“ е „иновативна форма на работа 

в сферата на музикалното образование. Същестността му е в подхода, чрез който въвлича 

децата да заживеят активно с музиката -  чрез тялото, чрез творческото използване на гласа, 

както и чрез активното слушане, което оставя следи от преживявания. Именно вследствие на 

тези преживявания детето "получава" информация, която му помага да възприеме основните 

елементи на музиката. Така преди още да бъдат “музикално грамотни" по отношение на 

изписване, разчитане и изпълнение на музикалния текст, децата имат възможност да изпитат 

всички музикални измерения чрез практическия си опит. 

В сравнение с други музикални методи методът на Орф предлага на педагога 

незаменимата възможност да избира, адаптира, обновява, аранжира или пресъздава познатия 

досега материал в зависимост от образователните нужди на момента.  

Методът на Карл Орф представлява актуален и успешен подход на обучение, отворен към 

всички посоки и разгърнат на 360°. По време на личните ми проучвания и дискусии с колеги, 

които използват този метод в дидактиката си, установих, че това е оптимален начин за 

разширяване на съзнанията на преподавателя в професионален аспект.  
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1.3.2. Жак  Далкроз (Jaques-Dalcroze) и неговата педагогика наречена 
“Ритмика” 

 
Далкроз е бил композитор, музикант и професор по хармония, теория на музиката и 

солфеж в Консерваторията в Женева. Методът му, наречен “ Ритмика”  съществено е повлиял 

върху музикалната дидактика и е залегнал в основата на новите музикални системи за 

преподаване през този век. Целта на Далкроз била да разработи алтернативен метод на 

преподаване, за да се  преодолеят трудностите за възприемане и кодиране на ритъма, както и 

да се развие умението на студентите да слушат музика. Той експериментира с движенията на 

тялото, търси контакт и симбиоза между музиката, нейните танцови елементи и ритъма и 

свързва естествените движения на тялото с музикалната композиция.  

 Далкроз установява, че учениците му отбелязват по-голям напредък с инструмента, 

когато съществува синкретичност между физическото и емоционалното състояние по време 

на музикалното изпълнение, т.е. налице е взаимодействие между движенията на тялото и 

музиката, която се изпълнява.  

 Методът е незаменим и изключително ефикасен и поради факта, че обхваща три 

неделими компоненти, представляващи основа на всеки урок: Ритмика, Солфеж и 

Импровизация.  

1.3.3. Метод Koдай 
 

Зoлтан Кодай (1882-1967) е един от най-големите унгарски композитори на ХХ век – 

музикант, преподавател, интелектуалец, участвал активно в проблемите на страната си. 

Кодали се изявява като изумителен педагог, разработвайки нова образователна система, която 

прави революция в музикалното образование на всички нива. Според концепцията на Кодай 

“музиката трябва да играе активна роля в обществото и в живота”. 

Основната цел на метода „Кодай“ е възможно най-голям брой хора да се  докоснат  до 

качествената музика. Средството, чрез което композиторът мечтае да осъществи този проект 

е хоровото пеене като активен подход към музиката. “Трябва да се преподава музика чрез 

музиката” твърди Кодай. Учебният процес трябва да се разгръща постепенно, планирано и 

прогресивно - от познатото към непознатото, от лесното към трудното. Важно е правилото 

“новите елементи да имат връзка с онези, които вече са известни“. Процесът е силно 

индуктивен и започвайки от вродените знания на музикалния майчин език, постепенно развива 

в ученика ритмични, мелодични и формални знания.  

Върху този принцип се основава методиката на обучение на Кодай, в която основната 

задача е постепенното свикване на малките деца с музиката с помощта на близки до техните 
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възприятия средства. Преживяният опит е онзи фактор, който може да предложи най-

сигурна гаранция за дълготрайно запаметяване.   

Кодай приема и някои общи дидактически средства от методики, разработени от Гуидо 

д'Арецо (992-1050г. - хирономия (chironomy) и солфеж); Джон Спенсър Курвен (1816-1880 г. 

- тонална система (Tonic Solfa System); Емил Шев (1804-1864 г. - ритмични срички); Агнес 

Хундоегер (1858-1927 г. -  Тониката “До“); Емил Жак Далкроз (1865-1950 г. - моторни 

аспекти);  Йохан Хайнрих Песталоци (1746-1827 г.); Keстелберг (1881-1962 г. -  голям 

реформатор на музикалното образование в Германия и основател на компанията ISME, която 

предимно разпространява идеите на Кодали); Карл Орф (1895-1982 г. - инструментариум). 

1.3.4. Метод Мартено - “Martenot “ 
 

Същността на метода се състои в подготовката и началното разпознаване и четене на 

музикален текст с помощта на активната педагогика. При този подход Мартено обръща 

особено внимание на детската психология.  

Педагогът трябва да насочи вниманието си към развитие на чувството за пулсация в 

музиката и да постави основите за откриване на музикалния ритъм от страна на учениците. 

Методът изисква изключително внимание към индивидуалния темперамент на детето, 

определящ бъдещето професионално, музикално или артистично профилиране, както и не по-

маловажното оформяне на зрялата личност. Преподавателят трябва да усети индивидуалните 

нужди на детето и да съумее да приспособи педагогическия материал към психологическите 

потребности на всяко дете. Мартено е убеден в необходимостта от регулиране на музикалното 

темпо спрямо физиологичното темпо на детето. 

Тук отново срещаме доказателства за защитаваната от мен теза. Казано конкретно, 

музикалният ритъм се представя под формата на игри, свързани с детската психика и 

педагогическата ефективност. Пулсацията, като основна клетка на ритъма (в случай, че бъде 

методологично усвоена още в ранна възраст), остава базов принцип за мотивацията и усета на 

бъдещия музикант. 

1.3.5. Метод на Сузуки 
 
 Шиничи Сузуки, японски музикант и учител по цигулка, се премества в Европа през 

20-те години на 20 век. Срещата му с Алберт Айнщайн и с проучванията на Мария Монтесори 

относно образованието, стимулира идеята за представяне на педагогическото преподаване по 

научен начин. Базата, върху която почива неговият метод е източната култура, според която 

формирането на детето от самото му раждане е от фундаментално значение. Изтокът е родина 
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и на Дзен философията, която проповядва постигане на целта без усилие, чрез естествено 

владеене на формата, позволявайки на енергията да тече през тялото, постигайки 

съвършенство на всеки един жест. Това са ключовите точки, на които се базира методът на 

Сузуки, основан на повторение, памет и техническа способност, която се преобразява в 

духовна. 

 Интимното и дълбоко убеждение, залегнало в основата на неговия метод е, че всяко 

дете притежава вроден музикален талант, тъй като музиката е изкуство, неразривно свързано 

със същността на всеки човек. Методът на Сузуки може да бъде дефиниран и като дидактика 

за "имитация". Следователно, когнитивните процеси на словесния и музикалния език могат 

да съжителстват и да формират основата на образователния процес в ранните етапи на 

съзряването на личността. В това дълбоко убеждение се крие изключителната иновация, 

постигната от Сузуки в дидактиката. Според него особено значение има изграждането на 

подходяща среда и подобаващ сценарий за правилното музикално образование, който да 

включва предимно учители, но също така и родители с активна образователна функция. 

Оригиналността на този метод се основава на две важни нововъведения, а именно: 

• аудио-вокална основа на инструменталната педагогика;  

•  превръщане на традиционното индивидуално преподаване в колективно практикуване. 

Методът Сузики е силно мотивиращ за малките музиканти. Съвместното музициране с 

връстници, свирещи на други инструменти, предоставя възможността за позитивно 

емоционално колективно преживяване. 

 

1.3.6. Метод Монтесори 
 
 Методът Монтесори е образователна система, разработена от д-р Мария Монтесори, 

практикувана в около 60 000 училища в целия свят и обхващаща деца от най-ранна възраст до 

18 години. Конкретната педагогика се основава на независимост, свобода на избора (в 

кодифицирани граници) и зачитане на естественото физическо, психологическо и социално 

развитие на детето. Образованието преминава през музиката и през средата”, казва 

Монтесори. 

 Методът отчита, че обучението е многопластов процес и включва всички начини на 

възприемане. Децата са свободни да учат, следвайки собственото си темпо, усвоявайки 

уменията за ред, координация, концентрация и независимост. Според д-р Монтесори 

възпитателната стратегия култивира критерии за себеоценка, стимулирайки активното 
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търсене на знания и опит. Сходни помежду си, методите Монтесори и Сузуки се сливат в 

иновативно обучение за солидно музикално образование.  

 Повторението на всяко действие с енергия и търпение способства за постигане на 

целта, засилва ангажираността и постоянството, позволява да се развият уменията за 

постигане на крайната цел. Неврологията потвърждава тази теза, като описва съществуването 

на клас неврони (огледало), които се активират, когато индивидът наблюдава действие, 

извършено от друг субект. От гледна точка на невроните изпълнителят и наблюдателят са в 

симбиоза. Не случайно цялата система на Мария Монтесори е пълна с препратки за значението 

на практиката и познаването на музиката за психофизическото възпитание на детето. 

Според Монтесори за съзнателното възприемане на звуците и усъвършенстването на 

аналитичните и разпознаващи умения е необходима предварителна подготовка, насочена към 

повишаване на вниманието и концентрацията и постижима благодарение на въдворяването на 

абсолютна тишина. Този така наречен "урок по мълчание" предизвиква мащабен отзвук и 

медиен интерес. В книгата си "Educare alla libertà" Монтесори посочва "тишината" като една 

от отличителните черти на метода. Един от най-модерните елементи в музикалното 

предложение на метода Монтесори е значението, което се придава на образованието за 

съзнателно и аналитично слушане.  

 

1.3.7. Метод на Ямаха (Yamaha) 
 
 Този метод носи името му и е популяризиран през 50-те години от него, Ямаха - 

известен японски производител на музикални инструменти. Методът Ямаха прави революция в 

преподаването на музика, давайки приоритет на практиката и едва след това на теорията - нещо 

немислимо за каноните на обучение по онова време. Разработен по стъпките и ученията на Сузуки, 

този метод доказва, че музиката е спонтанен, присъщ на детето език. Целта е обучението по музика 

да става лесно, бързо и приятно - чрез слушане, пеене и инструментална практика.  

 

1.3.8. Метод Едуин Гордън - Edwin Gordon и “AUDIАTION” 
 
 По стъпките на маестро Сузуки световноизвестният музикант, педагог и 

университетски изследовател Едуин Гордън основава и разпространява "Теория на 

музикалното обучение", публикувана в Чикаго през 1993 година. MLT( Music Learning 

Theory) на Гордън е резултат както на изучаването на „метода Сузуки“, така и на 
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психологическите изследвания, направени върху когнитивните и учебни процеси на индивида 

в ранна детска възраст. 

 Гордън подкрепя идеята за неограничения музикален потенциал на детето, тъй като то 

все още не е  изградило своето съзнание за света и е способно да мисли чрез музиката. Целият 

метод е  насочен към поддържане на музикалната мисъл. Гордън твърди, че човекът е загубил 

способността да "мисли в музиката" след изобретяването на музикалния нотопис и печат. 

Малкото дете, поне в първата фаза, не се нуждае от теоретични уроци за разбиране на музиката, 

то намира ключ към възприемането й чрез слушане и имитация.  Според Гордън особено важно е 

музикалното образование да започне още по време на бременността на майката, тъй като 

предразположението към музиката е вродено на всеки индивид, но се развива напълно само при 

условие, че средата позволява това. Учителите по музика и родителите носят отговорност в това 

отношение до 9-годишната възраст на детето, когато потенциалът му се стабилизира. Терминът 

"Аудиейшън", въведен от Гордън, означава както способността да се чуят звуците, които 

физически не присъстват при усещането на тялото, така и способността на детето да разбира 

напълно самостоятелно чувствителната реалност, да слуша музика, но преди всичко "да мисли 

чрез музиката".  

 

1.4. Имагинация 

1.4.1. Теоретичнен анализ на съществуващите водещи системи на метода 
на Татяна Орлов-Чекорски 

 
Менталната тренировка на Т. Орлов-Чекорски e метод за изучаване на конкретно 

музикално произведение, известен с наименованието “Ментално (мисловно) упражнение”. Той е 

изключително подходящ за инструменталисти и вокални изпълнители в по-напреднал стадий на 

обучението. 

Методът е свързан конкретно с изучаването, възприемането, обработването и запаметяването на 

мисловните процеси в музикалната практика. При този метод аналогичното мислене остава 

запаметенo за конкретните пасажи или музикални мотиви. Всеки музикант работи благодарение 

на собствената си представа, на базата на своя потенциал и капацитет. Методът предоставя ценна 

помощ за личен контрол и корекция при изучаване на дадено произведение. Може да се каже, че 

в този случай всеки музикант става “учител“на самия себе си.  
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1.4.2. Метод “Михаил Чехов“ 
 

 М. Чехов разработва концепция за използването на "психологическия жест" в областта 

на сценичните изкуства. Същността на техниката на Чехов е насочена към тялото, което по 

време на сценичната изпълнителска дейност получава усещания или образи, които чрез 

въображението биват превръщани в импулси, емоции и чувства, свързани с изпълнителското 

изкуство. Тази техника се прилага широко както от певци, така и от инструменталисти. 

Михаил Чехов не случайно нарича своя метод Въображение (Imagination).  

Въображението, използвано като психо-физически подход в дейността на артиста/музикант, 

се явява като привилегирован канал, позволяващ осмисляне и преодоляване на стресови 

ситуации и физически напрежения в тялото. Изграждането на умения, свързани с усещането 

за лекота, увереност и плавност по време на сценичното изпълнение, наред с възможността за 

премахване на напрежението, са дълбоко залегнали в естеството на метода. Комуникативната 

нишка между изпълнител и публика бива успешно осъществена чрез насочване на позитивно 

енергийно поле, съчетавано с изразителност на тялото и вътрешно вдъхновение (или 

т.н. театралност) в музикалното изпълнение. 

 М. Чехов подкрепя идеята, че причината за сценичния стрес често бива провокирана от 

прекаленото старание и стремежа за безупречно изпълнение. В тази насока методът на М. Чехов 

се явява удачен подход за противодействие. Практиката потвърждава, че психическите 

състояния, свързани с безпокойството и страха на артиста, са деликатни процеси, трудни за 

изглаждане и изискват продължителен период и изтънчен подход за тяхното третиране и 

отстраняване Техниката на М. Чехов се явява както метод, така и превенционна мярка за бъдещи 

психо-физически неразположения.  

 Препоръката ми като педагог е този прийом да бъде вписан в използваната методология 

по време на инструментално-образователния процес в средното музикално образование. 

Постигането на освободеност на сцената е сложно психофизиологично състояние, за което 

педагогът трябва внимателно да следи учащите се по време на дългогодишния процес на работа. 

Самочувствието и самообладанието на ученика и професионалиста на сцената са качества, 

базиращи се на заложената от Чехов концепция за присъствието, която гласи: "Тук и Сега". 
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 1.5. Музика или дигитализация? 

Музиката в дигиталната ера 
 
 През последното десетилетие появата на интернет като средство за потребление и 

разпространение на музиката, а също и като средство за разпространение на софтуери, 

приложения и устройства, промени коренно начина, по който потребителите възприемат 

музиката. Губи се прекият, физически контакт с инструмента и музиканта, възпроизвеждащ 

нематериалността на музиката, с която винаги тя се е характеризирала, променят се 

естетическите и философските възгледи за изкуството. 

 Децата се раждат и живеят в "медиен свят". Придобиват знания чрез медиите и 

технологиите, а не директно. Феноменът на "опосредственото" знание се характеризира с 

разнопосочни мнения на учените относно ефектите, които тези устройства оказват върху 

познавателните способности на детето. 

 

1.5.1. Помощни средства и съвременни тенденция - софтуери и приложения 
в музикалната дидактика 

  

 Съвременните тенденции в музикалната дидактика и педагогика, включващи 

приложения и софтуери трябва задължително да бъдат изследвани. Понастоящем те са 

резултат от предоставените до момента  методи и подходи към музикалното обучение в най-

съвременния възможен вид. Правят се различни изследвания и предположения относно 

ефективността на този вид обучение, тъй като мненията на методолозите са противоречиви, а 

реалните резултати ще станат ясни в бъдеще. За момента изводите се основават на хипотези и 

предположения. 

 През последното десетилетие появата на интернет като средство за разпространение 

и потребление на музика, както и на софтуери, приложения и устройства, свързани с нея, 

коренно промени начина за възприятие на музиката, изгубвайки прекия физически контакт с 

инструмента, който я възпроизвежда. Това абстрактно и трудно за тълкуване явление, 

свързано с характерната за музиката нематериалност, става все по-силно. Новите 

възможности, които предлага интернет мрежата са насочени към експериментиране и интерес 

за мултидисциплинарни изследвания в музикалната сфера, тоест, анализиране на социалните 
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мрежи като средство за разпространение и търсене на нови методи за активно слушане, 

разглеждане на музиката и значението й за слушателите. 

 

1.6. Овладяване на водещи световни психофизиологични техники и методи 

1.6.1. Теоретичнен анализ на съществуващите водещи системи на 
техниката “Александър“ 

 
 Техниката Александър е най-старият известен метод за превъзпитание на свързаната 

с положението на тялото нервномускулна система. Основател на метода е професионалният 

актьор Ф.M.Александър, роден в Тасмания през 1869 г.  

 Повод за изследванията му е един проблем, който лично го е измъчвал свързан с 

представянето му пред публика, което се превръщало в истинско мъчение. Чрез 

самонаблюдение и използване на огледало проследил симптомите и реакциите на гласа си по 

време на рецитиране и установил, че прави неволно движение, при което наклонява главата си 

назад, притискайки ларинкса. Така Александър открил, че случващото се е резултат на 

несъзнателен навик, който той неволно е изградил. Осъзнаването на погрешните движения на 

тялото довело Александър до извода, че ако спре първоначалния си импулс за говор, 

съзнателно направената пауза ще има ключово значение за пренасочване на рефлекторния 

импулс към нова схема. Така открил, че проблемите с гласа му започват да намаляват, когато 

леко помества главата си нагоре и напред, едновременно с издължаването и разширяването на 

гърба. Това поставило началото на неговата техника за тялото. 

 Способността за възприемане на нова серия от съзнателни сензорни модели е 

залегнала в основата на тази техника. В действителност, благодарение на инхибирането, 

неутралното пространство бива открито и следва момент на “посока или насочване". Това не 

означава усвояване на серия фиксирани пози, позиции или строго заучени упражнения, а 

възможност тялото да се самоорганизира, следвайки законите на природата. 

 В областта на музиката техниката “Александър“ е изключително разпространен и 

утвърден метод за инструменталистите и певците. Не случайно изпълнители като Йехуди 

Менухин, Пол Макартни, швейцарският флейтист Конрад Клемса са учители и 

разпространители на този метод. Усвояването на принципите на техниката „Александър” 

прави възможно преразпределението и освобождаването от нежеланото напрежение в 

тялото и крайниците на инструменталиста. Възприемането на метода спомага за 

придобиването на по-добра координация и плавност в движенията. Енергията по време на 

свирене може да бъде насочена там, където е необходима без усилие или умора, а 
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произведеният с инструмента звук, независимо кой е той, е качествен и експресивен. В 

един от първите ми уроци по флейта с маестро Мараско бях запозната с фундаменталните 

принципи на тази техника. От изключително значение е контролът на постановката на 

тялото спрямо инструмента, техниката на дишане и звуковъзпроизвеждането в 

симетричната връзка тяло-инструмент, както и взаимотношението глава-шия -

диафрагма. Личният ми опит от уроците по техника “Александър“ в Музикалната 

Академия във Флоренция (при Федерика Феличи) са важен фактор за професионалното ми 

формиране. В лекциите с моите студенти използвам тази техника като средство за 

освобождаване от напрежение, за изправена стойка, динамичност и правилно 

разпределение на баланса тяло –инструмент. 

 

1.6.2. Теоретичен анализ на съществуващите водещи системи на 
Фелденкрайс 

 
 Методът “Фелденкрайс“ е   система за соматично образование, базиращо се на 

интеграцията на движения, усещания, настроения и мисъл с цел ефективно функциониране на 

човешкото тяло.  

 Това е индивидуален процес и прецизна дейност за осъзнаване на усещанията, 

произтичащи от собственото тяло. Същността на този метод е в наблюдението, но не върху 

движението, което индивидът извършва, а върху начина, по който го прави.  

 Специфичността на метода “Фелденкрайс“се определя от факта,  че подходът се 

базира на движението. Той не коригира онова, което не се движи, а предлага серия от нови, 

алтернативни автоматични движения, насочени към разширяване на възможностите и 

подобряване състоянието на тялото. Осъзнаването на движенията, до което методът 

“Фелденкрайс“ води, спомага за подобряване на стойката на тялото, за организиране  на 

неговите функции и за бързото развитие на креативния процес. Методът “Фелденкрайс“ е 

особено ценен от  артистичния свят поради неговото въздействие за увеличаване на 

прецизността, силата, физическата издръжливост и координацията, залегнали в основата на 

всяко добро артистично изпълнение.  

 Становището ми към този метод е изключително позитивно. Стремежът към 

осъзнаване и подобряване на движенията на тялото на музиканта може да се превърне в 

предизвикателство за улеснение и изнамиране на ефективен и удовлетворителен начин на 

работа чрез този новаторски и индивидуален подход. Това е реална възможност за всеки 

музикант да обмисли и потърси по-добра организация на тялото си чрез промени в 

постановката. Типичен пример за асиметрия е свиренето на флейта. При флейтисти с грешно 
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разпределяне на баланса между инструмента и тялото често се наблюдава декомпенсация на 

гръбнака, започваща от шийните прешлени. Това обуславя един от най–често срещаните 

травматични случаи, съпроводен с компенсативни пози или движения между двете половинки 

на тялото вследствие на трудното балансиране с инструмента, причинено от налагащата се 

постановка на държане – странично вдясно. 

 

1.6.3. Теоретичен анализ на съществуващите водещи системи на метода 
“Core Integration“ 

 
  

 Core Integration (Основната интеграция) базира принципите си на основите на метода 

Feldenkrais, използвайки идентични начини на приложение, т. е.  чрез индивидуален или 

групов подход. В него са отразени главно последните открития в неврологията, свързани с 

динамиката на усвояване от централната нервна система (Ц.Н.С. или S.N.С.) 

 Изтъквайки важността на постуралната хомеостаза, методът за основна интеграция 

изгражда терапевтичните си действия върху ядрото, централния корпус за равновесие (анатомично 

съответстващ на центъра на тежестта на тялото) и отправна точка за развитие на моторните модели 

вектори в съгласие с миофасциалните меридиани или вериги. Взимайки като отправна точка ядрото 

(Core) могат да се обособят мислено шест начертани пътеки, наподобяващи динамично 

картографиране с ясно очертани проводници на силата, пътищата за удължаване и контракция на 

мускулите в рамките на извършване на действие като ходене, завъртане, търкаляне.  

 Основни интеграционни упражнения - Core Integration. Служат за лесна и точна 

проверка на интеграцията и плавността в определена схема на движението и за укрепване на 

дълбоката мускулатура, която представлява ядрото. За увеличаване на ефективността, 

упражненията могат да бъдат изпълнявани с помощта на ластични ленти. Този целесъобразен 

елемент допринася за практичността на метода.  

 Методът за Основна Интеграция се фокусира върху необходимостта от ежедневна 

практика като превенция в професията на музиканта, по-точно изпълнение на "упражнения”, 

насочени към изправеността на гръбначния стълб. Поради превантивната и рехабилитационна 

ефективност на метода за Основна Интеграция, той е особено полезен в музикалната сфера. 

Възникналите патологии вследствие на лоша динамика или лоша постановка на тялото и 

инструмента, често биват облекчени или отстранени. Основна интеграция може да бъде от 

голяма полза за всички лъкови инструменталисти, при които е необходима спираловидна 

логика на моторните действия в различни телесни области, основавайки се на миофасциалните 

вериги и съзнателното използване на силови вектори със спирално насочване. 
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ГЛАВА ВТОРА 

МУЗИКАТА И МЕДИЦИНАТА 
2.1. Кратък исторически преглед относно зараждащия се интерес към 

професионалните заболявания на музикантите. Патологии при 

музикантите. 
 
 Още през 2 век древноримски лекари и философи се фокусират в трактатите си върху 

проблемите, отнасящи се до практикуването на артистичните дейности в имперския Рим. 

Първата книга "Болести на музикалната професия: систематично представяне на техните 

причини, симптоми и методи на лечение” се появява през 1932 г. и е посветена изцяло на 

свързаните с музиката болести.   

  През 80-те години на миналия век музиканти със световна кариера търсят помощ за 

лечение на мускулни и скелетни нарушения, които пречат на дейността им. Така се заражда 

научният интерес към тази тема, който поставя развитието на нова специализация в областта 

на медицината, а именно -  професионална медицина за музиканти. През 1989 г. в Италия, в 

консерваторията “Николо Пичинини” в Бари, се създава първият център за лечение и 

превенция на патологии при музикантите. Проектът се осъществява под егидата на 

Университета в Бари. В края на двадесети век в САЩ и Австралия (1980 – 1998 г.) се създават 

асоциации и клиники, специализирани за лечение на музикални изпълнители. В Европа 

приложната, засягаща изкуствата медицина се развива по-късно и все още е обект на 

изследвания от отделни клиники и звена, както и от тясно специализирани лекари. 

Междувременно във Франция се създава асоциация „Bio-Amadeus“с голям брой специалисти. 

Тя издава списание „Medicine des artes“ и организира семинари, курсове и практики за 

конкретизиране на медицинските проблеми, които засягат хората на изкуството. В Италия се 

появяват „Clinica di Bari“ за инструменталисти; "Център по медицина на танцьорите в 

Торино"; "Клиника по физиотерапия на театър Ла Скала"; клиника "Сол диез" в IRCCS, център 

"Санта Мария Nascente"; Фондация "Дон Gnocchi" в Милано, Савона, а в Германия действа 

Клиника за музикална медицина в Хановер. Подобни центрове има в Испания, Швейцария и 

други западноевропейски страни. 
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2.1.1. Патологии 
 
 Поради липсата на достатъчно документи е трудно да се установи кои известни 

музиканти в миналото са страдали от разстройства, оказвали влияние върху свързаните с 

професията им музикални способности, също както и степента на клиничните прояви, 

свидетелстващи за някои патологии. 

 Предполага се, че между засегнатите личности се подреждат големи музиканти като 

Роберт Шуман (1810-1856),  Николо Паганини (1782-1840), Сергей Рахманинов (1873-1943), 

Ференц Лист (1811-1886) с предположения за някои заболявания, като например, тежка форма 

на тенозиновит, хипермобилност на ставите, синдром на Марфан, остеоартрит и т.н. Много 

биографи на Роберт Шуман разказват, че обещаващата му кариера на виртуоз внезапно е била 

прекъсната поради смущения на третия и четвъртия пръст на дясната ръка, причинени или 

изострени от тежкия механичен инструмент, използван за свързаните с пръстовата 

пианистична техника упражнения. Поради липсата на сведения и наблюдения по тези 

проблеми не съществува сигурно разяснение дали необикновените движения в случая на 

Паганини са в резултат на вродена аномалия или са придобити вследствие на 

продължителните упражнения, на които музикантът ежедневно е бил подлаган. По-

достоверни са свидетелствата за болестта Марфан, които се отнасят до Сергей Рахманинов. 

Болестта се разпространила не само по дланите, но засегнала и двата му горни крайника. 

Предполага се, че ръцете на Ференц Лист (1811-1886) са били засегнати от остеоартрит през 

последните години от живота му. 

 

2.2. Функция на нервната система при артиста музикант 
 

 Изследванията на музиканти показват, че техните мозъчни изображения са с по-

големи корови представителства от тези на хора, които не се занимават с музика. При тези 

изследвания е установено, че най-ясни са промените при професионални музиканти, 

започнали да свирят преди 12-годишна възраст, но са най-пластични до 5 годишна възраст. 

Твърди се, че Йохан Себастиан Бах може да се счита за най-велик композитор не само поради 

изключителната му надареност и продуктивност, а и поради факта, че е започнал да свири от 

ранна детска възраст. 

Вазомоторните реакции и различните прояви на нервната система, които се наблюдават 

преди или по време на публична представяне са следните: изпотяване, изстудяване или треперене 



 24 

на ръцете и/или пръстите, треперене на краката, напрежение и слабост в коленете, страх от загуба 

на паметта изобщо или конкретна загуба на паметта, чувство за паника, загуба на контрол върху 

движенията, сърцебиене, повишена стойност на адреналина, водеща до нереална представа за 

времето, повишаване на пулса, увеличаване или намаляване на слюнчената секреция, пресъхване 

на устата, стягане на мускулатурата в различни части на тялото (лицеви, вратни, раменни, на 

китките, на предмишниците, на гърба, на плешките и т.н.), сънливост, мравучкане по устните и 

върха на езика, нарушено дишане и прочие. 

Индивидуалното развитие на условен рефлекс ( доказан още от П.Павлов през 1920 г. 

с прочутия му “рефлекс на Павлов” чрез слюнчената секреция),  изграждащ се под влияние на 

средата и генериран от функциите на мозъчната кора има голямо значение за бързата 

адаптация към конкретните условия смързани с горепосочените реакции на нервната система. 

При музиканта това е една от предпоставките за успех и висок професионализъм. 

Доказано е, че взимането на безобидни хомеопатични лекарства много често разрешава 

напълно проблемите, тъй като музикантът е вътрешно убеден, че е под въздействието на 

медикамент, а фактически сам се освобождава от тези психични внушения и мозъкът започва 

да действа свободно, без да си поставя граници и ограничения. 

 

2.3. Класификация на професионалните болести при музиканта 

2.3.1. Мускулно-скелетни 
 
 При извършеното подразделение на патологиите на опорно-двигателния апарат, 

определени в литературата като „кумулативни травматични разстройства” (“cumulative trauma 

disorders”), е следван етиологичен критерий. Тук ще бъдат разгледани по-подробно някои 

причинно – следствени корелации в потвърждение на обсъжданата теза. 

В медицинската литературата “прекомерната употреба”(или синдромът “overuse”), 

като възпалителен процес на сухожилията на китките и ръцете в резултат на музикалната 

практика включва различни патологии. 

 

2.3.1.1. Синдром на свръхупотреба - Overuse Syndrome 
 

 Синдромът на свръхупотреба се счита най-често срещаното състояние на дискомфорт 

сред професионалните музиканти. 

 В едно скорошно проучване, проведено от Joubrel, е установено, че този синдром се 

появява при минимум 58% от музикантите. 
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 Въпреки значителната честота и обичайността на диагнозата, точните 

физиопатологични основи все още не са доказани. В специализираната литература има 

разногласие относно точните клинични прояви, които характеризират това болестно 

състояние. Bejjani го определя като „състояние, причинено от тъканния стрес извън 

анатомичните и физиологичните граници“(Bejjani 1996). Предложената дефиниция на 

Комитета на Асоциацията по медицина на изпълнителското изкуство (Франция) уточнява, че 

„синдромът на свръхупотреба”, при който нормалните анатомични структури се използват по 

нормален начин, но на надвишаващо биологичните граници ниво, причинява физиологически 

промени, придружени от болезнени симптоми. 

 С други думи, това е сбор от признаци и симптоми, причинени от повтарящо се 

физическо напрежение върху подложените на напрежение тъкани. Фрай дефинира синдрома 

на прекомерна употреба като "повтаряща се травма на стрес”. 

 Според мен постоянното и интензивно повторение на едно и също действие е много 

значим патогенетичен фактор и рязкото нарастване на интензивността, увеличаването на 

времето за свирене, промените в техниката, в методиката на учителя, в постановката на 

инструмента, в репертоара или прекомерното повторение на труден пасаж са причини, 

допринасящи за неговото влошаване.  

 В този смисъл трябва да се постави ясна граница между здравословната и 

прекомерната амбициозност, независимо от това дали се отнася до преподаватели, 

ученици или изпълнители. 

 

2.3.1.2. Гръб и гръбначен стълб - Рахиалгия (Rachialgia) 
 

 В музикалната практика тези заболявания често са свързани с функционални 

синдроми на претоварване, но трябва да се различават от гореспоменатите разстройства, 

дължащи се главно на многократно повтарящо се движение, извършвано в продължителен 

период от време.  

 При музиканта болката в гръбнака е причинена от неправилни пози, поддържани 

дълго време с напрежение в мускулите на гръбначния стълб. С течение на времето това 

състояние води до структурни изменения на самия гръбначен стълб. 

 Ако наблюдаваме рентгенографии на врата на даден цигулар над 50 годишна възраст, 

лесно можем да забележим морфологични промени на гръбнака, дължащи се на многократното 

въртене и наклон на шията, извършвани в продължение на десетилетия. Най-силно засегнати са 

цервикалният и лумбалният тракт, като лумбалният е по-често диагностициран.  
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 В резултат на наблюдаваните патологии на гръбначния стълб, Bejjani констатирал, че 

изследванията на музикантите показвали следното: 24% били засегнати от цервикалгия, 14% 

от болки в гърба и 62% от болки в кръста (Bejjani, 1933).  

 

2.3.1.3. Тендинопатии (Tendinopathies) 
 
 Тендопатиите са патологично състояние, характеризиращо се с възпалителни и/или 

дегенеративни лезии на сухожилията и техните придатъци. 

 В музикалната професия началото на възпаленията на сухожилията е тясно свързано 

с несъвършената техника при музикалното изпълнение (Menkes, Drape, 2001) или с 

увеличаване на лимита на времето за свирене, както и с неспазването на правилата за хигиена 

при работа. 

 Това професионално заболяване има няколко основни подвида. Те са :  

 Тендинопатии („Entesite o Tendinopatie d’inserzione“) - Патогенният фактор за 

някое заболяване е повтарящото се сцепление с микротравми в остеосухожилния възел; 

основен симптом е болката, причинена от възпаление. 

2.3.1.3.1. Епикондилит 
 
 Епикондилит - представлява възпаление на сухожилията в резултат на 

многократното натоварване за разширяване на пръстите на ръката и китката, известно още 

като “тенис лакът”. Характеризира се с болка във външната страна на лакътя при хващане на 

предмет (напр. лък или палки за ударни инструменти), представлява вмъкване на екстензорите 

на пръстите от китката към лакътя. 

 

2.3.1.3.2. Епитрокелит 
 
 Епитрокелит е възпаление на сухожилията в резултат на многократно повтарящи 

се движения от ротационен тип. Известен е като “лакът на играча на голф”, характеризира се 

с болка във вътрешната страна на лакътя и засяга флексорите на лакътя. 

При музикантите по-често срещан е епикондилитът, а по-рядко - епитрокелитът (при цигулари 

и китаристи той е често срещан при вмъкването на флексорите на 4-тия и 5-тия пръст на лявата 

ръка Winn Parry, 1996). При пианистите, за които е характерно прекалено огъване на китката, 

ентезитът често засяга дисталното вмъкване на флексора (Сгъвач (мускул)) на сухожилията в 

палеца. 
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2.3.1.3.3. Теносиновит 
 
 Теносиновит е възпалително състояние, засягащо синовиалната обвивка на 

сухожилието, което претърпява възпалителни процеси с хиперемия на синовиалната 

мембрана. Това е най-често срещаната форма на възпаление на сухожилията. 

При цигуларите е често срещан "тенозиновитът на дьо Керван (De Quervain)", който засяга дългия 

адуктор и краткия екстензор на палеца (Saffar, 2002) и "тендинопатията на supraspinatus" в 

ротаторния маншон на дясното рамо, което ако не се лекува често води до износване. 

 

2.3.1.3.4. Тендинит 
 
 Тендинит е дисоциация на сухожилни влакна, причинена от клетъчна инфилтрация 

на съседните възпалени области. Това заболяване може да отслаби сухожилието до крайното 

му и окончателно скъсване. 

 

2.3.1.3.5. Тендинози (Тendinosis) 
 
 Дегенеративна проява на сухожилието, понякога свързана с огнища и влакнести 

възли, може да доведе до калциране, което прави трудно подвижно и болезнено сухожилието 

всеки път, когато подутата му част се обтегне и превиши стенотичната обвивка (прескачащ 

пръст на ръката) (Mancini, Morlacchi). Симптомите се проявяват със спонтанна болка след 

натоварване, изострена от натиск, с ограничени функционални възможности.  

 В музикалната практика тези заболявания често са свързани с функционални синдроми на 

пренатоварване. Те се характеризират със спонтанна болка или с болка, причинена вследствие на 

напрежение по време на свирене с ограничено функционално отражение. При по-тежките случаи е 

възможно принудително преустановяване на професионалната активност.  

 

2.3.1.4. Синдроми на компресия на нерви 
 
 В литературата тези синдроми се дефинират като каналикулярни синдроми (Sindromi 

canalicolari) или периферни невропатии, дължащи се на заклещване. Това са нервни патологии, 

които възникват вследствие на компресия и притискане на нервните влакна от близките 

анатомични структури, обикновено когато преминават през влакнест канал, близо до ставен 
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сегмент или апоневротичен пръстен (anello aponeurotico).  

 Компресията може да действа директно върху нервните влакна или индиректно, чрез 

токсично увреждане, причинено от претоварване на локорегионалните венозни съдове и 

електролитни смущения. Хипертрофията на сухожилните мускулни единици, които си 

взаимодействат с нерва в анатомичните канали, е фактор, предразполагащ към лезии в 

музикалната сфера.  

 Удебеляването на мускулните тъкани и влакнестите връзки, които ги разграничават, 

е резултат от продължително упражнение при неблагоприятни условия и пози, както и от 

професионални микротравми, които по дефиниция се повтарят (например при ударните 

инструменти). 

 Ранната диагностика е от съществено значение, за да се избегне необратимата фаза 

на заболяването. При музикантите професионалисти тези синдроми представляват около 15-

25% от патологиите, открити при различни изследвания (Joubrel et al. 2001). 

 

2.3.1.5. Синдром на карпалния тунел 
 
 Синдромът на карпалния тунел представлява компресия на средния нерв в карпалния 

канал, ограничена от напречната връзка на китката (carpus). Този синдром се явява често в 

лявата ръка на цигулари и виолисти поради прекаленото огъване на китката по време на 

свирене и в дясната ръка на инструменталисти на струнни лъкови инструменти заради 

държането на лъка чрез "дланно затваряне".  

 

2.3.1.6. Компресия на улнарния нерв в лакътя 
 
 Причинява се от намаляване на диаметъра на кубиталния тунел, в който преминава 

нервът или поради увеличаване на обема му. Разгъването и сгъването на лакътя е повтарящо 

се многократно движение на дясната предмишница при цигулари, виолисти, виолончелисти и 

контрабасисти, и представлява един от патологичните фактори за начало на това разстройство. 

Компресията на улнарният нерв причинява сензорни дефицити в последните два пръста и в 

улнарната граница на дланта.  

 Често пъти моторните дефицити на нивото на вътрешните мускули на ръката (между 

кожните и лумбриращи на 4-ти и 5-ти пръст) са важен знак и впоследствие се установява 

типичната скованост и ригидност с поведение за “сграбчване с нокти” (“atteggiamento a 

griffe”).  
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2.3.1.7. Синдром на Гийон 
 
 Компресия на язвения нерв на китката. Нервът протича в костен и сухожилен канал, 

придружен от съдове, които могат да бъдат място на аневризматични дилатации или феномени 

от тромботичен тип (често в професионалната микротравматика) с последващо страдание на 

нервния клон. Намира се във вътрешната страна на китката, паралелно на карпалния тунел. 

Този вид синдром е най-често срещан в лявата ръка на флейтистите, които държат китката в 

поза с голямо радиално отклонение (сгъвка). 

 

2.3.1.8. Хипермобилност на ставите 
 
 Много са начините, с които свръхчувствителността на крайниците е описвана в 

медицинската литература и клиничната практика. Сред най-използваните термини са 

хиперразпуснатост, слабост и хипермобилност.  

 Степента на свръхчувствителност определя принадлежността към определена 

патологична картина или нормо-структурна дисперсия.  

 Вроденият произход, както в случая със синдрома на Марфан или Елерс-Данлос, носи 

със себе си по-големи смущения на съединителната тъкан. Хиперразпуснатостта в тези случаи 

далеч надхвърля нормалните ставни движения и засяга повече от една област на тялото с 

важни функционални ограничения.  

 В продължение на много години, изхождайки от историята и взимайки като пример 

музиканти от ранга на Паганини и Рахманинов, лигаментната хиперразпуснатост в музиката 

се е считала за предимство и по-лесен достъп до виртуозното изпълнение. Последните 

проучвания показват, че това състояние представлява неблагоприятен фактор и патологично 

следствие от музикалната практика.  

 Д-р Черузо (Ceruso) потвърждава тенденцията, че хиперразпуснатостта може да бъде 

и рисков фактор за появата на остеотендинови заболявания - "сред музикантите, казва той, 

открих патологиите на overuse, по- често срещани при личности с лигаментно разхлабване. 

Това е налице при висок процент пациенти, които посещават нашата клиника..."  

 

2.3.1.9. Хипермобилност на лигаментите 
 
 В действителност, това състояние предполага развитие на по-голяма мускулна сила 

за контролиране на по-малко стабилна артикулация – например, в левия палец на цигуларите 

болките в трапецо-метакарпалната става са чести, което е признак на начална артроза, 
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причинена както от придобита, така и от вродена хиперразпуснатост (Allieu, 1995).  

2.3.1.10 Ортостатична дисфункция на езика 
 
 Ортостатичната дисфункция на езика “Lingural postural” е от принципно значение за 

професията на музиканта – изпълнител, свирещ на духов инструмент.  

 Езикът е основен елемент при деглутацията и действа като модулатор на налягането 

на въздуха. При използването на "духови" инструменти езикът отговаря за мускулните и 

неврологичнитe корелации, за локалните и общите нервно-мускулни дисфункции, свързани с 

натоварването на музиканта. 

 Нужно е вниманието да се насочи върху някои дисфункции, произтичащи от позата 

на езика, съпътствани често от нарушения на нервно-мускулната система, които променят 

качеството на околните и някои периферни функции. Съществуват трудности при 

диагностицирането на връзката причина - ефект, липсва ясна оценка за приоритета на едно 

заболяване пред друго, което води до диагностично и терапевтично объркване. Често 

корекцията на грешна захапка (затваряне) на челюстта е придружена от подобрения в други 

системи на организма, а евентуалната интервенция върху гръбначния стълб, сливиците или 

езика може като косвено следствие да подобри позицията на езика. Комбинацията от тези 

корелации предполага, че участващите органи и структури не са просто съседни, а 

взаимодействащи и създават сложна система на равновесие. 

 В професията на музиканта използването на духови инструменти в продължение на 

3 / 5 / 7 часа на ден може да бъде причина за функционални промени в областта на плешките 

(пояс), дължащи се на нефизиологична намеса на използваните мускули. 

 Причините за неправилното разположение на езика по време на звукоизвличането са 

различни. При атака на звука неизбежно се получава частично прекъсване на въздушния поток 

- когато езикът за момент пресича пътя на въздушната струя. При прекомерно силно 

вертикално захапване с горните резци върху ръба на мундщука на инструмента езикът не може 

да създаде подходяща опора и представлява пречка за правилното разпределение на въздуха в 

устата. Проблемите, свързани със звукоизвличането, произтичат и от неправилната употреба 

на опорната точка на мундщука, платъка или стройката върху долната устна. Прекаленият 

натиск при подобна постановка, освен че намалява чувствителността по време на 

разпределението на разнородните налягания, представлява и пречка за езика, който е принуден 

да се оттегли към небцето.  

 Оттеглянето на езика чрез затваряне на глотиса пречи на излизането на въздуха и 

води до понижаване на челюстта с участието на хиоидната кост, играеща решаваща роля за 
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правилното разпределение на неговото налягане и напрежение. Невромускулните диспозиции, 

които могат да следват анормалната постановка на езика, заемана по време на свирене на духов 

инструмент, могат да причинят промяна и в стойката на тялото. Поради това е необходима 

превантивна намеса, за да бъдат избегнати промените, настъпили в резултат на лоша езикова 

позиция.  

 Превантивните мерки са всеобхватни, свързани са с физическа подготовка, 

избягване на внезапни промени, задължителни паузи, ергономична поза и отчитане на 

температурните промени (претопляне /охлаждане). Психологичната хигиена отрича 

претоварването с упражнения и изпълнения, за при реализация, предразсъдъците при търсене 

на помощ или отричането на проблема.  

 Лечението на музиканта изключва забрана на професионалиста да свири на 

инструмента си, предвид задължителния характер на езиковата позиция. Възможно е да се 

потърси специалист за преобучение, чрез което се възвръща физиологически естествената 

поза с цел да се премахнат променените патологични нагласи по време на музикалната 

дейност. 

 

2.3.2. Заболявания на дихателната система 
 

При духовите инструменталисти дихателната система и принадлежащите към нея 

органи за правилно функциониране са изложени на непрестанен стрес. Съществуват 

заболявания от различно естество и странични реакции като алергии, кръвно налягане, 

патологии и сърдечни болести, които са следствие от тях.  

Болестните състояния на белите дробове, ларинкса и гласните струни са част от 

настъпващитв процеси на заболяване на организма.  

 

2.3.2.1. Емфизем 
 
 Белодробният емфизем представлява изменение на белодробната тъкан, 

характеризиращо се с прогресивно увреждане. Това е процес на разширяване и намаляване на 

броя на белодробните алвеоли, най-елементарните функционални единици, способни да 

прехвърлят кислорода в кръвта и извличат въглеродния диоксид, за да се отстрани от тялото.  

Основната причина за увреждането на белодробната тъкан е продължителното вдишване на 

вредни субстанции и натоварването им с напрежение. Най-важният симптом на емфизема се 

проявява с дисапнея. Получава се задух с промени във формата на гръдния кош - повдигане 
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на раменете, което е характерно за заболяването и дишане, съпроводено при движение с 

шумен или „съскащ“ звук. 

Според проучванията енфиземът не е сред най-сериозните заболявания и проблемни 

състояния на духовите музиканти. Едно от условията за избягване на болестта е 

усъвършенстването на специфичната диафрагмена техника на дишане, необходима за всички 

духови инструменталисти. Усвояването на оптималната и правилна постановка на 

инструмента спрямо позицията на тялото - рамене, гърло, гръден кош, крака - по време на 

свирене е от огромно значение за осигуряване на естественото протичане на дихателната 

дейност и техника. 

Превенцията и правилната методика на обучение при духовите инструменти 

намират точното си предназначение в техниката на дишане, която е основен фактор за 

здравословно и правилно практикуване на професията. Диафрагменото дишане изключва 

голямото напрежение на белите дробове, гърлото и гръдния кош, често срещано в близкото 

минало. 

Научните изследвания и доказателствата за боледуващи от енфизем музиканти често 

потвърждават влиянието от използването на тютюн, пура или лула, широко разпространена 

мода във втората половина на миналия век.  

 

2.4. Проучване и систематизиране на информацията за заболявания, които 

са резултат от неправилното обучение и използване на музикалния 

инструмент. 
 

Факторите, които могат да допринесат за заболявания в резултат на неправилна 

педагогическа методика и подход, както и недостатъчен контрол от страна на преподавателя  

върху различните технически и постановъчни аспекти в процеса на овладяване на музикалния 

инструмент са многобройни.  

От личен опит бих желала да споделя едно  изключително важно правило, засягащо 

спазването на индивидуалното темпо при обучение на ученика/студента, свързано с 

индивидуалния му талант, с неговата физическа и психическа  предиспозиция. Не бива да се 

прескачат задължителните фази на обучение, дори и ако на пръв поглед изглеждат ненужни 

или превъзмогнати. 

Необходимо е от ранна детска възраст да се работи върху психическата стабилност и 

устойчивост при усвояване на уменията върху инструмента. 
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2.4.1. Понятието “стрес” и стресови състояния. Причини за стрес и 
симптоми при музиканта. 

 
Стресът е едно от най- често използваните понятия в днешно време. Болестта на 

нашето настояще. От стрес са засегнати всички възрастови и професионални групи - 

работници и работодатели, ученици и преподаватели, млади и възрастни.  

Думата стрес има англо-саксонски произход и означава напрежение, натиск, физическо 

натоварване. Човешкият организъм е в състояние да изгради вътрешен баланс между 

физическите и психическите действия, като отклик на околната среда. Когато външни фактори 

попречат на организма да запази хармоничността си, той изпада в състояние на тревожност, в 

резултат на което излиза от равновесие. 

Доказано е, че и хормоните дават отражение върху стресовите състояния. Влиянието 

на хормоните адреналин и глюкокортикоиди (кортизол) върху пластичността на нервната 

система в условия на стрес са проучени по отношение на структурните промени в някои 

мозъчни области, както и по отношение на психични разстройства от типа на страховост и 

депресия.  

Мозъчното напрежение при диригента и музиканта, изследвано чрез магнитен резонанс 

по време на представление, доказва че изразходваната енергия е повече от тази на спортист по 

време на състезание. Причината е, че в случая са въвлечени и мисловната, и физиологическата 

дейност, които изразходват голяма енергия, свързана с произведения адреналин и стресовите 

хормони. Неговите изяви са по- силни в психологичен план, ако не се вижда изход от 

стресовата ситуация, ако няма начин за контрол върху стресогенния фактор, ако няма 

социална подкрепа или перспектива за разрешаване на проблема. Хроничният стрес е 

свръхобременяващ и създава чувство за безпомощност, което отключва предпоставки за 

депресивни състояния.  

 “Сценичната треска” принадлежи към категорията на психическите симптоми. 

Статистиките от студии, направени в Германия, Австрия и Швейцария показват, че всеки 

четвърти музикант страда от “сценична треска”, тоест страх от публиката. Проучванията 

доказват, че около 20-30% от музикантите взимат успокоителни медикаменти преди концерт 

или редовно консумират алкохол. Останалата част от засегнатите музиканти успява да 

практикува професията си само с ползване на психическа помощ от специалисти в тази област. 

Мнозинството музиканти страдат от болки и схващания в гърба.  Причина за това е 

физическото натоварване заради еднородните движения по време на свирене на даден 

инструмент. При оркестрантите се наблюдава феноменът на несъзнателно приемане на 

факта, че болката е нещо съвсем естествено. При голям процент от тях, острите болки след 
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многочасовата репетиция отшумяват, но в много от случаите са дълготрайни. Това е свързано 

с психо-социалния аспект на музиканта, който има допълнителен стрес, свързан с 

конкуренцията, с колеги, изпити, лични проблеми и прочие.  

В много висши учебни заведения в Германия, Швейцария, Италия, студентите изучават 

предмета музикална физиология. Така, с помощта на психолог и музикален специалист, се 

изготвят стратегии за преодоляване на страха от публиката. Важен компонент в програмата на 

тази дисциплина е възприемането на правилните движения по време на свирене, като 

превенция срещу схващания и болки. 

 

2.4.2. Ролята на стреса, емоционалните състояния и тревожността. 
Перфекционизъм. 

 
Психологични състояния, като тревожност и екстремен перфекционизъм, често се 

наблюдават при музиканти, страдащи от дистония. Предполага се, че те улесняват развитието 

на заболяването. Емоционалните аспекти на музиката и по-специално големият 

професионален натиск допринасят съществено за предизвиканите от стреса процеси, които от 

своя страна стимулират консолидацията на дистоничните движения и задълбочават 

заболяването. Успехът или неуспехът в рамките на класическата изпълнителска музикална 

сцена се явяват в известен смисъл благодатна почва за напрежение у музикантите. 

При джаз музикантите вероятността за развитието на фокална дистония е по-малка 

поради второстепенната роля на точната музикална нотация. В този жанр, както и при някои 

други музикални култури,  музикантът трябва да предразположи тялото си, за да успее да 

навлезе в “собствено измерение” и да се изрази свободно, по индивидуален начин и на свой 

език. Споменатите особености спомагат за намаляване на стреса при джаз музикантите за 

разлика от класическите музиканти, при които очакванията за оценки и конкуренция от колеги 

и публика предизвикват постоянен стрес.  

 Що се касае до превенцията, необходимо е да се каже, че твърде големият 

перфекционизъм, тревожността и притеснението като движещи фактори трябва да имат свое 

място в образованието на музиканта. Този аспект трябва да залегне дълбоко в педагогическите 

методики и програми, прилагани още в ранното детство, при първия досег с инструмента 

 

2.5. Бърнаут 
 
 През последните две десетилетия се говори усилено за бърнаут. Този термин 

означава прегаряне и е установен като синдром през средата на 70 -те години на миналия 



 35 

век. През 1974 г.  американският психиатър и психолог Хърбърт Фройденбергер дефинира 

бърнаут като психологично състояние на хора с добро здраве, които са подложени на 

емоционално напрежение в работата си и определя синдрома като “изчерпване на 

енергията при професионалистите в сферата на социалната помощ, при което те се 

чувстват претоварени от проблемите на хората, за които работят“. В превод думата 

BURNOUT обикновено се среща като изгорен, а някъде и като "избухване" или "късо 

съединение". 

 Кристина Маслах, виден американски психолог и преподавател в университета Бъркли, 

Калифорния, САЩ, определя бърнаут като синдром на емоционално и физическо изтощение, 

който включва развитие на отрицателна самооценка, негативно отношение към работата и 

загуба на разбиране и съчувствие спрямо пациентите.  

 Психологът Матиас Буриш от Университета в Хамбург пише в своето обзорно 

произведение „Синдромът бърнаут“, че хората с по-изразена убеденост за контрол над 

собствения си живот по-често приписват вината за неуспехите на самите себе си. 

Професионалистът, който поема изцяло вината върху себе си за неуспехи, породени от 

независещи от него обстоятелства, вреди дългосрочно на своето самочувствие и по този начин 

подготвя пътя за появата на синдрома бърнаут. 

 Към края на 90-те години на миналия век са формулирани 3-те главни симптома, така 

наречените “три лица на Бърнаут“. Това са:  

 Емоционално изтощение - чувство на емоционална умора, апатия и депресия, 

предизвикани от упражняваната дейност. Характеризира се с хронична умора, липса на 

енергия, главоболия, безсъние, чувство на безнадежност и безпомощност, депресия, наличие 

на умствено изтощение и изчерпване, неудовлетвореност от работата, което постепенно се 

прехвърля в междуличностните отношения. 

 Деперсонализация - всичко придобива негативни измерения, индивидът изпада в 

безсилие, в обезсмисляне и отчужденост от ценностите, не вярва в себе си, руши идеалите и 

желанието си за реализация.  

 Безрезултатност - в резултат на професионалното прегаряне у специалиста се 

появява усещане за провал в работата и несправяне с нея. При такива, ситуации се акцентира 

върху личните неуспехи, а не върху постигнатото. 

Стрес при музикантите професионалисти  причиняват не само интензивната работа в 

оркестър или като солисти, но и очакванията на публиката, на колегите. Амбицията за 

перфекционизъм и липсата на осъзнаване на личния успех обикновено съпътстват всеки 

музикант в изграждането на неговата кариера. Продължителността и честотата на стресовите 
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състояния, наличието на належащи крайни срокове, икономическата нестабилност неминуемо 

водят към синдрома бърнаут. 

Една от най-засегнатите професии, при която стремежът към перфекционизъм 

доминира над рациото, е професията на музиканта. Ясно изразеният стремеж към 

перфекционизъм при музикантите се явява действителен проблем в тяхното битие. В стремежа 

си към безпогрешност и перфектност, музикантът се излага на константно физическо и 

психическо натоварване. 

 

2.5.1. Перфекционизмът и последствията при музикантите 
 

 Перфекционизмът е свързан със страха от недостатъчна подготовка и недостижимо 

ниво на съвършенство. Потиснатият страх от грешки по време на изпълнение създава 

благоприятни предпоставки за възникване на болезнени състояния, които могат да бъдат 

обединени в два типа. 

 Физиологични: схващания, болки в гърба и раменете, фокална дистония (която 

подробно ще изложа). 

 Психически: недоволство, състояния на страх, липса на уважение от страна на 

околните, незадоволеност от самия себе си, депресия. 

Световноизвестната пианистка Хелен Грюмо разказва в едно интервю, че грешките са 

резултат от перфекционизма. Признава също така, че тя самата трудно може да приеме 

допускането на грешки по време на изпълнение.  

 Според проф. д-р Хелмут Мюлер, лекар психоаналитик и специалист в областта на 

музикалната медицина, причината и последствията за заболяванията при музикантите се 

дължат на чувствителната им същност. В много от случаите музикантът не разполага със 

стратегия за самосъхранение и защита, чувства се като “беззащитна жертва”, а впоследствие 

към това се добавя и чувството за малоценност и подценяване. 

 Пренебрежителното отношение от страна на диригенти, колеги или преподаватели е 

реалност от миналото, но все още срещано явление в наши дни. Световно известни диригенти 

като Херберт фон Караян и Рикардо Мути принадлежат към тази категория професионалисти.  

 Личният ми опит показва, че подобни моменти, изживяни през детските, юношеските 

години както и в зряла възраст оставят дълбока следа в съзнанието и психиката на всеки 

индивид. Много колеги смятат критиката са най-ефективнта педагогическа мярка. 

Изхождайки от своята теза и педагогическия си опит, аз лично съм против използването на 

този похват, тъй като потенциалът на ученика не може да бъде разгърнат оптимално и при тези 
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условия поставените цели не могат да се постигнат. Мисля, че подобен подход е вреден поради 

неблагоприятните последици, свързани със смазване самочувствието на учащите се и 

нарушаване на психическото им равновесие.  

 Необходимостта от правилна методология и съвременни дидактически средства на 

образование още от най-ранна детска възраст са гарант за изграждането на цялостна стабилна 

личност, притежаваща психологическа устойчивост, интелектуална зрялост, културно 

богатство и социална обособеност в съвременното общество. Оплакванията на заболели 

музиканти са свързани с актуални ситуации, но и с преживени чувства на недооценяване и 

емоционално нараняване или неразбиране, вкоренени вероятно от детството. Списъкът с 

имена на известни личности, които прекъсват своята кариера заради „прегаряне“, е дълъг. И 

работната среда, несъмнено, играе важна роля. 

 При диригентите, засегнати от бърнаут, се наблюдава комбинация от психическо и 

физиологично пренатоварване. Диригентът Сейджи Озава, ученик на Ленард Бърнщейн и 

любимец на Караян, също заболява от бърнаут. Той признава, че след наложената му пълна 

почивка от лекарите за период от 6 месеца, се почувствал напълно отпочинал, но трябвало да 

продължи да бъде внимателен. Чувства, че енергията му напълно се е възвърнала, но осъзнава, 

че причината за заболяването му е пренатоварване с професионални ангажименти.  

 Личното ми виждане, свързано с изградената рутина и начина на мислене от страна на 

професионалния музикант е, че е почти невъзможно нещо да бъде променено в това 

отношение. Постоянното професионално обременяване се превръща в „начин на живот“, 

което потвърждава и поведението на световноизвестния диригент Маестро Сейджи Озава в 

конкретния случай. За преодоляване на нежеланите професионални трудности и травми 

горещо препоръчвам да се наблегне на превенцията, на информацията, на значението на 

почивката – физическа и умствена, на хигиената на работа. Съгласна съм със 

становището на различни специалисти в областта, че синдромът бърнаут е присъстващо 

състояние в изложените на риск професионални сфери и налага създаването на условия за 

контрол и превантивност. Удовлетворението на професионалиста е изключително важно, 

тъй като директно рефлектира върху имиджа и качеството на дейността му, а при музиканта в 

повечето случаи е и “начин на живот”. 

  

 

2.6. Фокална дистония при музикантите 
 

 Дистонията представлява двигателно нарушение, характеризиращо се с по-
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продължителни или прекъсващи мускулни контракции, които се причиняват от усукващи и 

повтарящи се движения и/или абнормни пози, засягащи крайниците, торса, врата, главата, 

лицето, гласните струни.  Специфичността на това заболяване се дължи на еднотипността и 

повторяемостта на движенията, предизвикани или влошавани от волеви двигателни действия, 

които нерядко са съпровождани от тремор. Както при повечето двигателни нарушения, 

дистонията се проявява при преумора и емоционален стрес, а нейните движения изчезват по 

време на сън. 

 Дефиницията за дистония в известен смисъл, съвпада с понятието за безредие или 

объркване на движенията. Тоест, със загубата на контрол над специфичните движения, 

части на тялото заемат или обособяват абнормни постановки и движения. 

 Съществуват различни видове дистония, но между най-разпространените е 

Фокалната дистония (Focal Dуstonia), която засяга само една част от тялото, например, 

крайниците или мускулите на гърлото, лицевите мускули или езика, очите, шията. Най-често 

срещаните форми на фокална дистония включват: 

• блефароспазъм, който се отразява на мускулите около очите; 

• дистония на пръстите, китките, или ръцете 

• оромандибуларна дистония, която се отразява на мускулите на челюстта, 

езика и устата; 

• ларинксна дистония, която включва мускулите на гърлото;  

• спастичен тортиколис, в който са засегнати мускулите на шията; 

 

2.6.1. Фокална дистония ( Focal Dуstonia) 
 
   Фокалната дистония принадлежи към заболяванията, които се появяват в по-късна 

възраст. Симптомите се характеризират с контракции на определена група мускули в 

засегнатата част на тялото. Така наречената фокална дистония на “специфичната задача” 

предизвиква смущения в движението, причинени от увреждане на нервната система, 

провокиращо неволеви мускулни контракции.  

 Фокалната дистония при музиканта, известна още като крампи, е нарушение на 

движението, характеризиращо се с некоординираност или загуба на съзнателен контрол върху 

него.  Движенията при упражняването на музикалната практика с  инструмент, които са били 

извършвани в продължение на дълъг период от време без никакъв проблем, започват да 

затрудняват музиканта. Фокалната дистония е силно блокиращо заболяване и за много от 

засегнатите музиканти тя означава край на професионалната им кариера. (Altenmüller, 2003) 
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Това заболяване наподобява неадекватна реакция на мозъка на повтарящите се  стереотипни 

и внимателно заучени движения на ръцете и пръстите, устните и езика и др., свързани с 

инструмента, на който музикантът свири. (Altenmüller, 2010b) 

 Следователно, фокалната дистония може да се разглежда като синдром на отказ на 

заученото сензомоторно движение на кортикално ниво (Altenmüller, 1997).  

 Признаците и симптомите на фокалната дистония представляват обикновено скрита 

опасност, която се проявява постепенно с чувство на напрежение и дискомфорт в 

ръката/ръцете или друга участваща при свирене част на тялото. Обикновено тя се появява при 

музиканти, преминаващи през интензивни  моменти в инструменталната си кариера, които са 

съпроводени с дълги периоди на стрес.  

 Страдащият от фокална дистония пациент се оплаква от "неподчинение" на един или 

повече пръсти, от проблеми с амбушюра или езика при духовите инструменталисти, което 

причинява затруднения или инхибиране на неволните движенията в определени моменти. 

Загубата на бързина и плавност, невъзможността за конкретен контрол, липсата на координация, 

както и напрежението по време на изпълнение на определен технически пасаж или на цялостното 

изпълнение са характерните признаци на фокалната дистония при музиканта. 

 При неинформираност, по-големите усилия, които се полагат за усъвършенстването 

на даден пасаж, правят проблема още по-очевиден. При тези случаи е възможна появата на  

подобни усещания и в други пръсти или части на тялото, близки до засегнатото място, 

например, в китката, предмишницата, устата, езика или гърлото . 

 Почивката и преустановяването на музикалната дейност не водят до подобрение на 

симптомите. В началото на заболяването  пациентите обикновено не се оплакват от болки, но 

усещат мускулна умора вследствие на продължителните спазми и стягания по време на 

свирене. (Altenmüller, 2010a) 

 

2.6.2. Рискови фактори 
 
 Основното правило при анализа на задвижващия механизъм на фокалната дистония 

(ФД) при музиканта е да се разгледа профила му и професионалния контекст, в който  свири 

и работи. Музикантите са особено чувствителни и емоционални личности, при които работата 

и кариерата са в центъра на живота им. Външната среда и условията на работа в унисон с 

данни от направени проучваниу са резултати за музикални и социални ограничения, 

характерни за представяне на класическия музикален жанр. Това подсказва, че по-голямата 

част от пациентите са музиканти, изпълняващи класическа музика. За разлика от джаз или поп 
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музиката, която има импровизиращи структури и голяма свобода на интерпретация, 

музикалните ограничения в класическата музика са много по-големи. Те изискват максимална 

времева точност в диапазон от милисекунди, оценявани от самия музикант и от публиката във 

всеки момент на изпълнението. (Altenmüller, 2010b). 

 Проведените психологически изследвания разкриват известни фини дисфункции в 

поведението на дистоничните музиканти. Такива са моделът на тревожност, екстремният 

перфекционизъм и социалните фобии, които присъстват в характера или в поведението на 

музиканта още преди появата на заболяването. (Jabush, 2004). Възможно е този психологичен 

профил да е свързан с допълнителен стрес в личен и професионален план, с по-интензивното 

музикално обучение на инструменталиста в предходните години или с непрекъснатия стремеж 

към перфекционизъм . 

Дневно професионалните музиканти използват цялото си тяло в продължение на 

часове, въпреки че не винаги съзнават този факт. Физическото напрежение при работата с 

инструмента често изправя музикантите пред физически проблеми, които те не са в състояние 

да разрешат. Музиката, смятана за език на емоциите, изисква специфични емоционални 

условия, свързани с фина моторна задача и изключителна прецизност във времето и 

пространството. Смята се, че връзката между постоянното търсене на висок професионализъм 

и наличието на силни емоции може да доведе до установяване на дистоничен модел. 

 Характерен белег за промяната на чувствителността при пациенти с ФД е промяната 

на сетивните възприятия и времевата разлика на стимулите. (Hallet, 2011). Соматосензорните 

предизвикани потенциали са показали, че в сензорната кора сензорите, отговарящи на 

отделните пръсти се припокриват и понякога не е спазен редът им. (Altenmüller, 2010a) 

 При здравите музиканти увеличението на сетивното представяне на пръстите е описано 

като адаптивна промяна на пластичността, съответстваща на нуждите и опита на субекта (Ragert, 

2004).  Предполага се, че тези промени се развиват твърде много при музиканти с дистония, 

превръщайки пластичността на мозъка от полезна в неадекватна (Münte, 2002). 

 В голяма група от засегнатите от ФД музиканти локалната болка предшества 

дистонията при 9% от пациентите. (Jabusch, 2006) 

 

2.6.3. Общи стратегии за лечение 
 
 Към днешна дата са използвани различни стратегии за лечение на ФД, което води до 

много променливи резултати. Несъмнено, препоръчително е синхронно изследване в 

интердисциплинарен екип, включващ невролог, психолог, физиатър и физиотерапевт. 
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Въпреки че конкретна форма на терапия все още не е определена, могат да бъдат 

идентифицирани някои видове интервенция - рехабилитация, фармакологична интервенция с 

ботулинов токсин и в редки случаи - хирургия. 

 Използвана техника  при лечение на ФД е адаптирането на техниката и на 

инструмента. Музикантите често откриват, че промяната на позицията на ръката/ръцете  при 

използване на ергономично неефективни движения, считани за недобра техника върху 

инструмента, помагат на засегнатите от ФД пръсти да бъдат облекчени. Това решение  

позволява на музиканта да продължи да свири като модифицира и адаптира инструмента с 

прилагане на известни аксесоари за избягване на дистоничното движение. По този начин 

музикантът остава в контакт със своя инструмент, въпреки трудностите, свързани с 

изпълнението. Този подход на лечение не се препоръчва особено за музиканти, при които 

симптомите се появяват много често и с ясно изострена форма. (Потър, 2012) 
 

2.6.4. Обездвижване 
 
 Направените изследвания доказват, че представата на заболелия от ФД музикант за  

топографското представяне на ръката/ръцете му е променена и не отговаря на реалната 

позиция или движения, които той извършва. Обездвижването на ръката или на определени 

пръсти се предлага като ефикасно лечение още при първите признаци на 

дистония.(Altenmüller, 2010a) 

 В проучване от 2004 г. Пезенти (Pesenti ) установява, че използваната от заболелите 

музиканти статична шина, наречена сплинт (splint ), спомага за предотвратяване на 

дистоничните движения от засегнатата ръка и за намаляване на обема на съществуващите 

области в съзнанието. Провеждането на физиотерапия и специфични превъзпитателни 

движения на заболялата ръка първоначално само със сплинта, а следователно и с инструмента 

води до неочаквано добри резултати. 
 

 

2.6.5. Педагогическо обучение 
 
 Педагогическата преквалификация на музиканта с ФД включва разнообразни 

терапевтични подходи с общ характер и контрол от страна на инструкторите, ориентирани към 

ограничаване и коригиране на появата на дистонични и компенсаторни движения. 
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Специфичностите на преквалификацията включват елементи, основаващи се на следните 

принципи: 

• движенията на засегнатите от ФД части на тялото се ограничават до  ниво на бързина 

и сила, при които не се извършва дистонично движение; 

• при компенсаторните движения не се прибягва към шиниране (блокиране на 

определени мускули чрез спомагателни материали – шини (splint), ферула и 

подобни); 

• непосредствената визуална обратна връзка - с огледала или монитори - помага на 

пациента да различи дистоничното движение от нормалните движения, нужни за 

музикалното изпълнение и позволява да се коригират пози, затрудняващи 

изпълнението; 

• използването на техники за осъзнаване на тялото - като Фелденкрайс и Техника 

Александър за засилване на възприятието на пациента за недистонични движения. 

(Arānguiz, 2011) 
 

 В голямо проучване на Тубиана (Tubiana del et al.) от 2000 г. педагогическата 

преквалификация е използвана като нов метод за обучение и пренасочване на вниманието към 

нови аспекти, свързани с моториката по време на музикалната практика и приложени към 

група от 154 музиканти със средно време за рехабилитация от 24 месеца. След проведената 

педагогическа терапия 35 от 154-те музиканти се връщат към нормалната си професионална 

практика, т.е. напълно преодоляват заболяването от ФД. 
 

2.6.6. Постурално лечение 
 
 Целта на постуралното лечение е да се възстанови нормалната физиологична поза на 

тялото, която поддържа инструмента на проксимално ниво (близко до тялото), извършвайки 

правилни и свободни движения по време на музициране и на дистално ниво (по-далече от оста 

на тялото). Това лечение включва изчерпателен анализ на движенията на цялата горна част на 

тялото ( глава, шия, уста, ръце и .н.) и на общата му поза и постановка по време на свирене. 

(Arānguiz, 2011) 
 

2.6.7. Повторно обучение за техниката 
 
 Терапевтът и преподавателят по инструмент могат да помогнат на музиканта да 

преквалифицира техниката си като започнат от нулата, съсредоточавайки се върху 
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техническите основи чрез изпълнението на бавни и прецизни движения. Временното 

намаляване на симптомите често се компенсира от умората на антагонистичните мускули. 

(Потър, 2012) 
 

2.6.8. Ботулинов токсин 
 
 Прилаганото лечение с ботулинов токсин се използва при различни форми на 

фокална дистония със значителен успех.  Той блокира периферното предаване на нервните 

импулси към мускула и отслабва хиперактивните мускули, поради което е най-широко 

използваният медикамент при лечението на ФД . (Altenmüller, 2010a) 

 Ефектът на ботулиновия токсин е обратим и мускулите възобновяват функцията си 

след изчистването на токсина от клетките. Ботокс действието може да продължи до шест месеца, 

но често неговото действие се ограничава на период от около три месеца. (Chen, 2012) 

 Резултатите от използването на ботулинов токсин за лечение на ДФ зависят от 

дистоничния модел, инжекционната техника и точното местоположение на дистоничните 

мускули. (Altenmüller, 2010a) 

 Трябва да се подчертае, че това лечение е само симптоматично и ако не е свързано с 

адекватна програма за рехабилитация, то  необходимо е прилагането му върху пациента да 

става редовно на интервали от 3-5 месеца за инжектиране. (Altenmüller, 2010a) 
 

 

2.6.9. Сензорно превъзпитание 
 
 Обучението, основано на сензомоторното възпитание (LBST), е рехабилитационен 

подход за пациенти с ФД. 

 Според проучването при всички пациенти е отбелязано подобрение в способността 

им за изпълнение на различни тестове за дискриминативна чувствителност, точност на 

двигателността и бързината, сила, гъвкавост и функционална независимост. Моторният 

контрол се е подобрил средно със 70-94% от нормалното. 

 Сензорната преквалификация, под формата на практика при тактилна 

дискриминация, може да облекчи двигателния симптом, което предполага, че сетивната 

аномалия може да предизвика моторни нарушения. 
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2.6.10. Хирургично лечение 
 
 Музиканти, страдащи от фокална дистония, често имат други проблеми, които са  

свързани с моториката на пръстите, ръцете или устата. Те се дължат главно на високото ниво 

професионализъм на техните изпълнения, съпровождани със състояния  като тенозинови 

компресии на периферни нерви и прищипвания. Хирургичното лечение на свързаните с това 

механични проблеми би могло да бъде от помощ на музиканта за преодоляване на някои от 

ефектите на дистонията. 

  Дълбоката мозъчна стимулация също така е приложима за генерализирани дистонии, 

но не е доказано, че е ефективна за лечението и управлението на фокалната дистония при 

музиканта. (Потър, 2012) 

 

2.6.11. Метод Кабат за лечение на ФД при духачи 
 
 Метода Кабат е изключително ефикасен за лечението на ФД свързана с  лицевите 

мускули,устните или езика при саксофонисти, тромбонисти, тромпетисти,  обоисти, 

флейтисти и др. Ефикасността му се изразява в стимулиране на определени рецептори и 

проприоцептори, способни да накарат индивида да възприеме положението на тялото в 

пространството и състоянието на свиване на мускулите. Той се базира на факта, че мускулите 

работят синергично по диагонални и спирални линии по отношение на надлъжната ос на 

тялото. По време на индивидуалната сесия на терапия се работи върху максималното 

отпускане на лицевата мускулатура в легнало положение, но главната част от терапията се 

изпълнява пред огледало, което позволява на пациента да получи по-голяма стимулация 

според механизма за обратната връзка. Лечението се състои в изпълнение на упражнения, 

които са предимно активни, ръководени от гласови команди и от ръцете на терапевта. По този 

начин всички ключови концепции на метода могат да бъдат реализирани за постигане на най-

добър резултат. 

 При инструменталисти духачи със заболяване от ФД в устната кухина биват 

използвани спомагателни шини или изливки от силикон на денталните арки за ограничаване 

на неправилната позиция на езика или за облекчение на постоянното напрежение в него. 

Изпълняват се упражнения без инструмента, а по-късно и с инструмент пред огледало, като се 

следват определени  инструкции. Често бива използвана комбинация от различни методи на 

лечение за разрешаване на конкретния казус. Всеки пациент с ФД е индивидуален случай и не 

е възможно да бъдат прилагани идентични терапевтични методи... 
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2.7. Метод за лечение на клиниката „Сол Диез“ в Милано 
 
 Методът на лечение, прилаган от клиниката „Сол Диез“ в Милано, е новаторска 

рехабилитационна практика, създадена въз основа на опита и сътрудничеството на различни 

професионалисти през последните няколко години. Моделът на рехабилитация се намесва в 

мултимодалната сензорна интеграция на преживявания - между соматочувствителна, 

вестибуларна, визуална и пространствена информация. Специално внимание се обръща на 

времевите аспекти, на продължителността, ритъма и синхронизацията по отношение на 

преживяванията , за да се достигне до създаването на ментални образи, моторни и визуално-

пространствени фактори, тяхната обработка и прилагането им дори при много сложни 

дейности. 

 Теоретичният модел, на който се основава методът, се базира на скорошни 

изследвания в областта на неврологията, свързани с пространственото представяне, 

огледалните неврони, менталните образи и въплътената познавателна способност. (Risoli 

et al, 2013) 

 

2.8. Рискови фактори 

2.8.1. За музиканта 
 
 Възможните рискови фактори, свързани с музиканта, са пол, възраст, морфология и 

възможното наличие на хиперразпуснатост на лигаментите. Направените изследвания 

показват, че женският пол е по-засегнат от мъжкия. Ръката на жената е средно с 15% по-малка 

от тази на мъжа (Donison 2000) и е по-слаба физически, което я прави по-уязвима при 

държането на определени музикални инструменти. Не всички учени са съгласни, че по-

голямата ръка с по-дълги пръсти е технически и клинично привилегирована. Трудността за 

музикантите с малки ръце може да се компенсира от правилната постановка и добрата техника, 

както и от целенасочен избор на репертоара. 

 

2.8.2. Според инструмента и тялото 
 
 Съществуващите епидемиологични проучвания сочат, че чрез физиологично 

анализиране на задължителните нагласи, характерни за всеки инструмент, е възможно да се 

дефинира един вид "топографска" карта на нарушенията, свързани с всеки един от тях. Всеки 
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инструмент носи със себе си характерни и зависими рискови фактори, свързани с 

постановката за свирене и с физическите си свойства - тегло, форма и т.н. 

 Цигулката и виолата изискват асиметрично положение на тялото с различен 

мускулен стрес между двете хемизоми (Kovero et al. 1997). Проблематиката, свързана с 

държенето на инструмента чрез свиване на вратните мускули и повдигане на лявото рамо или 

чрез използване на теглото на собствения си череп за "закачване" на инструмента за тялото си 

представлява сериозен риск. Крайниците на цигуларя са в диаметрално противоположно 

положение - дясната раменна кост е във вътрешна ротация с предмишницата в пронация, а 

лявата раменна кост е във външна ротация с предмишницата в супинация. Ако към това 

състояние/поза (само по себе си рисково-постурално) цигуларят прибави допълнителни 

технически грешки при постановката, вероятността от заболявания значително 

нараства. Положението на лакътя също може да повлияе на патологичната честота. "Ниският" 

лакът води до прекомерно притегляне на ръката, която при движенията на лъка - от върха до 

жабката - изисква натоварване на гръдната зона и може да индуцира участие на трапеца, 

вместо предния делтоиден лъч (по-подходящ за контрола) и не позволява напълно 

използването на теглото на ръката като съюзник в обратните движения (Oddone). Огъването 

на лявата китка е основен рисков фактор за появата на синдрома на карпалния тунел и 

уврежданията на сухожилието от повтарящите се движения. 

 Свиренето на контрабас заслужава специално внимание по различни причини, 

свързани с характеристиките на инструмента и физическите качества на музиканта-

контрабасист. Големите размери на инструмента, дебелината и дължината на струните му са 

предизвикателство за телесната конструкция и мускулатурата на формиращия се 

музикант. Постановките при свирене на контрабас са главно две: изправено положение за 

солистично изпълнение и седнало положение за оркестрова практика. Специално внимание 

заслужава постановката на тялото спрямо инструмента при изправеното свирене. В тази поза 

контрабасистът трябва да намери добър баланс на тялото си като променя неговите 

опорни точки, облягайки се повече върху дясната страна на инструмента. Тази поза може да 

бъде подпомогната и улеснена от леко завъртане на тялото вдясно. За съжаление, често се 

наблюдават контрабасисти с видимо понижаване на дясното рамо спрямо хоризонталното 

положение на лявото, водещо до изкривявания и трудности с болки в гърба. Физиологичната 

структура и височината на контрабасиста са от голямо значение, но в определени случаи е 

необходима постановка, компенсираща физическите недостатъци. За съжаление, тази позиция 

на лявата ръка и рамото с течение на времето причиняват пронация (сплескване) на ротаторния 

маншон на рамото и някои други проблеми на това място. Симетричното положение на тялото 
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при седнало положение на свирене на контрабас бива компенсирано с облягане (далече 

напред) върху инструмента в позиция, която почти със сигурност гарантира провокирането на 

пронация на дисковете и прешлените. При тази постановка спрямо инструмента нормалното 

кръвообращение на тялото често бива спирано поради изкривяването в таза и усукването на 

гръбначния стълб.  

 При флейтистите проблемите свързани с постановката спрямо инструмента са 

разнородни. Основно затруднение представлява балансирането на двете половинки на тялото 

поради напречното държане на флейтата в дясно и в страни. Тази наложена поза вследствие 

на особеностите на инструмента често причинява напрежение и скъсяване на мускулите на 

врата и горната дясна част на гърба – лопатка, рамо и мускулите около раменната кост. 

Трудности могат да се появят в дясната ръка и конкретно в пръстите поради прекаленото 

стискане на инструмента с десният палец и балансирането му с кутрето. Неудобната позиция 

на нотите в ниският регистър, предвиждаща плъзгането на дясното кутре, обслужващо 3 или 

4 клапи, също не е за подценяване. При съвременните инструменти отворените клапи понякога 

причиняват трудности свързани с физиологията на флейтиста – когато пръстите са къси и не 

достигат отворите за правилното им запушване или когато са достатъчно дълги, но не са в 

състояние да ги покрият с възглавничката си, се пораждат нежелани компенсативни моторни 

движения. Не рядко се наблюдават и проблеми свързани с лявата китка, която в повечето 

случаи не съдейства за балансирането на флейтата между двете ръце и тялото, а бива статично 

фиксирана с прекалено голяма чупка върху инструмента. Не е за подценяване и тежестта на 

инструмента, която е в зависимост от материала, от който той е изработен (метал, сребро, 

злато, дърво и пр.), както и времетраенето на свирене. 

 Захапката и денталната арка са от голямо значение за флейтиста, също както формата 

на устните и лицевата мускулатура.  

 Осъзнаването на постановъчните проблеми и напрежения в различните части на 

тялото на музиканта могат да бъдат контролирани от мозъка. Осъзнат контрол върху тялото и 

възможност за корекция по време на свирене могат да бъдат осъществени, само ако това е 

предварително усвоено по време на учебния процес. Мозъкът изпраща импулси за отпускане 

на създалите се напрежения, насочени към конкретните проблематични зони и съпроводени с 

правилно диафрагмено дишане. При ежедневен и редовен режим на работа (между 1 и 3 часа) 

позата върху инструмента нарушава нормалните физико-енергийни процеси на тялото. По 

тази причина е необходима целенасочена подготовка на тялото (преди и след работа), като 

разтягане, плуване, йога, гимнастика и други физически методи. Превантивните мерки по 

време на обучение -  наблюдение на тялото и инструмента, и създаването на навици в това 
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отношение от страна на педагога са от изключително значение. Липсата на хигиена на труда 

и на почивка предразполага към травми и болестни усложнения. 

 

2.8.3. Външни фактори. Работна и околна среда 
 
 Рисковите фактори, свързани с околната среда, са многобройни и с различен 

произход. Доказано е, че ниските температури принуждават мускулите да работят в условия 

на лош метаболизъм, с обща вазоконстрикция, която ограничава доставянето на кислород до 

свиващите се тъкани. При свирене без разсвирване или в студена обстановка студените 

мускули работят на ниски аеробни скорости. Студът носи по-голям риск от контрактурите и 

свиването на сухожилията. При духовите инструменти има опасност от спукване на дървото 

(обои, кларинети и фаготи), а при флейтите от метал и при останалите медни инструменти 

интонацията не е оптимална. Голямата амплитуда на температурни разлики между външната 

среда и тази в инструмента образува капки вода, които често пречат на доброто 

функциониране на механиката на инструмента.  

 От своя страна ограниченото пространство предполага ниско ниво на комфорт при 

музикантите и изисква определено внимание към извършваните движения по време на 

музициране. В оркестровата практика обикновено един пулт обслужва двама музиканти, което 

често представлява проблем, в зависимост от това дали те свирят в дясно или в ляво от 

пулта. Поради тази причина често щрайхистите рискуват удължено усукване на целия 

гръбнак. Височината на пулта трябва да позволява лесен визуален контакт между изпълнителя 

и диригента. 

 Видът на стола, използван по време на работа и свирене, представлява значителен 

рисков фактор. Предвид на това, че музикантът- оркестрант работи и свири практически в 

седнало положение, използваният от него стол може да съдържа разликата между здрав 

музикант и музикант в рискова ситуация. Трябва да се мисли сериозно в тази насока. Тези 

фактори не бива да бъдат подценявани. 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ ВЪВ ФЛЕЙТОВОТО СВИРЕНЕ 
 

Утвърждаването и непрестанното усъвършенстване на флейтовата школа в Централна 

Европа през последните две десетилетия се явява водещ фактор за разгръщането на динамично 
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протичащият процес и в България. Флейтовата школа в България се развива спрямо най-

високите световни стандарти благодарение на неуморимия дух и жажда за знание от страна на 

утвърдени преподаватели, изпълнители и учащи се. Глобализацията и премахването на 

границите служат като допълнителен стимул за обмен на международен опит и 

сътрудничество на българските флейтисти по отношение на изпълнителската, педагогическата 

или мениджърската дейности.  Нивото на българската флейтова школа е все по-видимо и 

концертните сцени в България представляват интерес за световно известни флейтисти като, 

например, Емануел Паю, Марио Кароли, Давиде Формизано, Андраш Адориан, Карл-Хайнц 

Шутц и др. 

В настоящия труд включвам и лични интервюта, документирани твърдения на световно 

известни флейтисти и преподаватели на актуални теми относно методиката и техниката на 

инструмента и професионалните здравословни проблеми. Намерението ми  да предложа нов 

начин за разрешаване на някои професионални проблеми е продиктувано от резултатите на 

личните ми проучвания и професионалния ми педагогически и изпълнителски опит, стъпвайки  

на конкретни факти, лично участие в майсторски класове на световно известни флейтисти, 

личен принос и съвместна дейност, обмен на опит на международно ниво, лекции и семинари. 

Предоставената конкретна информация за актуални техники и съвременна интерпретация е 

съобразена с превенцията и синкретичността на психо-физиологичното състояние на 

флейтиста. 

“Практиката в свиренето не трябва да води до проблеми. Ако това се случва, значи 

основният ви проблем е в постановката или неправилната стойка/поза при свирене.....” 

споделя Еманюел Паю в американското списание  Flute TalkMagazine. “Не свирете във 

флейтата, а с флейтата!” – препоръчва Паю. “Инструментът трябва да се превърне в 

своеобразно продължение на дъха и дишането ви.“ Той съветва младите флейтисти да се 

запознаят с постановъчните проблеми и с превантивните мерки, свързани с физиологията на 

флейтиста, за да могат да бъдат избегнати по-сериозните нарушения и заболявания при 

изпълнителската дейност. 

 

3.1. Стойка, държане и постановка 
 
 Флейтата е единственият духов инструмент, който при свирене се държи встрани, 

надясно, под прав ъгъл. Асиметричната позиция на ръцете не е естествена. По тази причина е 

необходимо да се спазват правилните съотношения между двете части на тялото (лява и дясна 

част - съответно ръце, предмишници, рамене, лакти, плешки и т.н.), за да не бъде нарушен 

балансът на цялото тяло.  
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 Постановъчната поза за свирене на съвременната флейта Бьом се изразява в следните 

правила:  

Инструментът се опира и притиска към тялото в три главни и една второстепенна точка: 

1. Първата точка, на която се обляга флейтата, е долната част на левия показалец - 

там се образува опорната точка 

2. Втората точка е начало на първа фаланга на показалеца чрез поставянето му пред 

клапата на До2,  дланта на лявата ръка се обръща към фуса на флейтатa с 

помощта на китката, която e в почти вертикално положение.  

3. Третата точка е палецът на дясната ръка (под показалеца или между показалеца 

и средния пръст), върху който се разтоварва част от тежестта на инструмента, а 

чрез натиска, който упражнява впоследствие, се противопоставя на опорната 

точка в лявата ръка.  

(Второстепенната точка се образува от кутрето на дясната ръка, което има 

стабилизираща  функция). 

 Брадичката,  на която флейтата се опира, се явява противоположна опорна точка.  

Благодарение на противоположните сили, произтичащи от натиска в опорните точки, 

действието при взимане на инструмента се осъществява в хоризонтално положение. Това 

гарантира стабилност на флейтата и не позволява тя да се мести по време на изпълнение 

поради технически трудности или пасажи при по-голямо движение  на лявата или дясната 

ръка. Така създаденият баланс спомага за свободното и бързо движение при пръстовата 

техника на инструмента, за плавната смяна на регистъра, за неговата стабилност при големи 

интервали и скокове през октава и др. Нужно е тонусът на флейтиста да бъде динамичен и да 

достига най-естественото максимално съотношение “тяло-инструмент“, така че флейтата да 

изглежда като естествено продължение на ръцете - по-точно, като част от тялото на 

изпълнителя. Лактите не бива да се опират в тялото, те трябва да бъдат отдалечени от ребрата. 

При правилна постановка дясната предмишница и десният палец образуват линия между 

хоризонталния лост на хващане на инструмента и вертикалния лост от неговата тежест. В 

случаите, когато левият лакът e прекалено нисък и се опира в тялото, флейтата не може да се 

притисне добре към брадичката,а когато лакътят е много висок, амбрушюрът на флейтата 

упражнява твърде голям натиск върху брадичката. 

 Педагогически правилна постановка е онази, която успява да регулира баланса между 

“тяло-инструмент“ по начин, който създава пълна хармония в стойката на флейтиста. 

 Още от антични времена линията между  отвора на мундщука  и клапите е залегнала в 

структурата на инструмента и играе изключително важна роля за правилната постановка при 
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свирене. Долната устна трябва да покрие от 1/4 до 1/3  от отвора на наустника, за да  може да 

се осигури правилно насочване на въздушната струя. 

 Свиренето на флейта става в право или в седнало положение. Условията, които 

специфичността на инструмента диктува, могат да бъдат съчетани с малки компромиси 

спрямо позата на тялото. Необходимо е главата да бъде сравнително изправена, така че да се 

избегне неестественото положение на прешлените. 

 Преподавателят по флейта е длъжен постоянно да следи постановката на студентите/ 

учениците си и да работи с тях върху правилната, свързана с инструмента, функция на тялото. 

Ще посоча като пример една от най-често срещаните грешки при флейтовата постановка – 

натискането на дясното кутре. То може да причини изместване на баланса и промяна при 

разпределението на силите. Вследствие на това дясното рамо и десният лакът се повдигат и се 

създава напрежение в дясната плешка. Възникват болки, напрегнатост, а след време и 

евентуални по-сериозни заболявания. Това е само една от неправилните постановки или пози, 

които не са видимо забележими и не бива да бъдат пренебрегвани от преподавателя, защото 

могат да доведат до нежелателни последствия.  

 

3.2. Амбушюр 
 

Амбушюрът се явява генератор на звука на флейтата при звукоизвличане. Той се състои 

от един постоянен фиксиран елемент, а именно - отвора на наустника върху мундщука и втори 

вариращ елемент, тоест, начина, по който флейтистът поставя и използва устните си върху 

наустника. Амбушюр е точката на излъчване на въздух към „външната среда” или по-точно, 

мястото и моментът на преминаване на въздуха от вътрешността на човешкото тяло към 

вътрешността на инструмента. Той играе важна роля, тъй като флейтата е един от 

инструментите със “свободен амбушюр”, тоест, без стройка или мундщук както при обоя, 

фагота, кларнета и медните духови инструменти.  

Образуването на звука не зависи главно от амбушюра, а представлява резултат от 

взаимодействието на три взаимосвързани момента. А именно: 

1. Действия на изпълнителя - поемане на въздух (с вътрешно налягане и неговото 

поддържане), мимични действия (състояние на лицевите мускули, на устните и 

т.н.), ъгъл на изпускане и скорост на въздушната струя, концентрация при 

изпускане на въздуха, форма на отвора на устните, разстояние между устния 

отвор и ъгъла на отвора на наустника, към който се изпраща въздушната струя, 

резонанс на тялото и пр. 
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2. Променливи действия на генератора - ефект на устата, скорост на изпратения  

въздух към ъгъла на отвора на наустника, пълнота на въздушният поток 

(въздействие и насочване на въздушния поток към ъгъла на отвора на 

наустника), плътност и широчина на въздушния стълб,големина на отвора на 

наустника на флейтата и др. 

3. Звукови параметри - височина, динамика, тембър, звукова проекция. 

 

3.2.1. Видове Амбушюр и неговите разновидности при различните 
флейтови школи 

 
Анатомичните особености на всеки индивид и флейтист правят почти невъзможно 

определението за  "идеален амбушюр”, поради разликите в структурата на устната кухина, 

устните, зъбите и стоматологичните арки на всеки флейтист. Крайната цел е всеки 

индивидуално да успее най-добре да приспособи флейтовия амбушюр към собствената си 

анатомична структура. Тази част от моето изследване би могла да даде общи насоки и 

конкретни сведения на преподаватели и учащи се за избягване на основни грешки в началната 

постановка при флейтовото свирене. Съществуват различни видове амбушюри. 

 

3.2.1.1. Централен или страничен амбушюр 
 

Марсел Moйс, забележителен флейтист, основател и представител на френската школа 

от началото на миналия век, определя модел на устните с точка на емисия, изместена "леко 

встрани и вляво”. В случаи, при които формата на устните затруднява по физиологични 

причини оформянето на малък централен отвор, амбушюрът може да се оформи леко встрани 

и вляво. Този вид не винаги трябва да се счита като недостатък. Световноизвестни флейтисти 

от минали поколения като М. Moйс, Ж.П. Рампал, М. Дебост, У. Кинкайд  са свирели с този 

вид амбушюр. 

По мое лично мнение това в известен смисъл не е най-подходящата постановка за 

съвременното флейтово свирене, тъй като е необходим по-плътен, по-тъмен и солиден тон, 

изпълнен с много обертонове и с по-колоритен тембър. Този тип постановка налага 

ограничения на ефектите и нюансите на тона, особено в първа и втора октава.При него е по-

лесно звукопроизвеждането в пианисимо и в трета октава, но представлява трудност за 

постигане на хомогенност на тона в целия диапазон на инструмента. 
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3.2.1.2. Амбушюр с постановка със стегнати устни 
 

Погледнато в международен аспект, в съвременната флейтова школа почти няма 

преподавател, който да  препоръчва свирене със стегнати или "дръпнати" хоризонтално устни  

(като при усмивка). Такива са били указанията на стария модел на Немската флейтова школа. 

При тази постановка на устните тонът е метален, притиснат и задушен. По данни на 

съвременни италиански флейтисти такъв е бил и моделът на италианската флейтова школа 

през миналия век.  

Подобен модел на постановка  се срещаше и в България, но осъвременяването на 

използваните методики в българската флейтова школа също отхвърля този вид амбушюр. При 

позиция на стегнати устни първоначално възпроизведеният тон изглежда отблизо като “чист 

тон”, но от разстояние звукът е твърд, статичен, мрачен и лишен от еластичност с монохромен 

тембър.  

В преподавателската ми практика във Висши учебни заведения в Италия, Испания и др. 

все още се налага да отделям конкретно време при работа със студенти - върху проблема, 

свързан с освобождаването на устните и лицевите мускули от напрежение. Често пъти тези 

постановъчни проблеми и придобити навици са следствие на неактуални педагогически 

методики, използвани от страна на педагози вероятно още при първоначалната постановка 

върху инструмента или вследствие на недостатъчен контрол по време на образователния 

процес.  

Не съм благосклонна към използването на този вид амбушюр, поради риска от 

предизвикване на стягания в лицевите мускули и затваряне на гърлото, които с времето могат 

да се превърнат в неврологични смущения, свързани с практикуването на флейтовото свирене. 

Този вид амбушюр създава трудности и проблеми, свързани с интонацията и динамичните 

нюанси. Според мен този тип звук може, съобразно дефектите му, да бъде целенасочено 

използван в определени моменти в произведения на флейтовата литература: като Хиндемит, 

Берио, Петраси и други, или като звуков ефект в съвременната музика. 

 

3.2.1.3. Амбушюр с постановка на прекомерно отпуснати устни 
 

Постановката с прекомерно отпуснати устни също не отбелязва значителен резултат по 

отношение на емайла, стабилността и цвета на звука. Този вид амбушюр осигурява голяма 

звукова проекция на разстояние, но тонът остава недефиниран, особено при  динамики в 

пиано. Така извлеченият звук се представя  понякога с добър тембър, но без“рамка”, не 
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съдържа точна "форма”, липсва му геометрична структура. Този тип постановка изисква 

огромна диафрагмална подкрепа поради по-голямото разпиляване на въздуха.  

 

3.1.2.4. Препоръчителна постановка на амбушюр 
 

Според личната ми изпълнителска практика и преподавателския ми опит най-

благоприятната постановка на амбушюра е тази, която се доближава до най-

естествената динамична позиция на устните и устата– променлива и гъвкава, в 

състояние да произвежда разнообразие от тембър, цвят и динамики.  

Първоначална необходимост на всеки флейтист е индивидуалното търсене и 

установяване на собствен "фокус", където двете устни се срещат централно в естествено 

положение върху наустника. След неговото стабилизиране (което се получава в по-напреднал 

стадий на обучение), необходимо е флейтистът да развие чувството за усещане и контрол 

върху този отвор и многобройните мускули около него, използвани при свирене.  

Визуалният пример за малко топченце между двете устни би могъл да даде необходимата 

представа за правилната форма и големина на отвора. Усъвършенстването на гъвкавостта и 

тонуса на вътрешните мускули на двете устни определя по-богата палитра от цветове и 

нюанси в тембъра на флейтовия тон.  

Клаудио Монтафия, професор в Консерваторията в гр. Падуа, Италия, колега и 

концертиращ флейтист, когото срещнах и с когото участвах в майсторските класове на 

Джеймс Голуей във Вегис, Швейцария, в своята педагогика набляга изключително върху 

гъвкавостта на устните. Пред студентите си той винаги изтъква необходимостта от 

всекидневна и постоянна работа върху еластичността на устните. Водена от своя практически 

и педагогически опит, горещо препоръчвам на студентите си необходимостта от редовни 

занимания с този важен за усъвършенстването на флейтовото свирене елемент. За постигане 

на положителни резултати и осъществяване на тази цел препоръчвам използването на школата 

“Техника на амбушюра” от Ф. Бернолд и съпътстващите  упражнения с указания за 

практикуването им. 

Самият Джеймс Голуей редовно започва деня си със звукови упражнения от школата 

“De la Sonoritè” на Марсел Мойс, първо в оригинал, а после в съставени от него вариации, 

обхващайки целия диапазон на флейтата с начален тон си-2, първоначално в низходяща 

посока, достигайки най-ниския тон на флейтата, а след това от си-2 до най-високия тон на 

флейтата – до-4 или ре-4. 
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Стабилността на инструмента върху брадичката и/или долната устна е другият важен 

компонент за стабилно свирене и  чисто интониране. “Би било прекрасно, ако някой успее да 

сътвори  приспособление, което да може да фиксира флейтата върху брадичката…” казва 

Монтафия и продължава: “Флейтата трябва да бъде неподвижна, в противен случай е 

необходима корекция в интонацията на всеки тон…” 

При моите по-малки ученици, а и при студентите ми в по-горните курсове, това явление 

често се явява като недостатък, изискващ постоянен контрол до крайното му коригиране. 

Когато инструментът не е стабилен върху брадичката, звукът става остър, нестабилен и пълен 

с шум при първия неудобен пасаж или по-голям интервал. Тези нежелани ефекти са причинени 

от движението на инструмента и следователно посоката на въздушния стълб е погрешна и 

неконтролирана. Стабилността на флейтата върху брадичката установява равновесие и баланс 

в двете ръце на изпълнителя, свобода при движението на пръстите и еластичност на устните, 

които насочват правилно и безпроблемно въздушния поток към отвора на наустника. 

 

3.3. Дишане 
 
 Флейтата и духовите инструменти се считат за най-близки до човешкия глас и неговите 

нюанси. Oбщият начин на дишане и звукоизвличане при певци и духови инструменталисти 

насочва към по-подробен анализ на органите на тялото, ангажирани от момента на поемането 

на въздух до образуването на тон с резонанс - черепната кухина, пространството на нивото на 

мозъка, челото на височина на и под очите и различни лицеви мускули.  Разликата е, че при 

певците инструментът е тялото (глас, гласни струни и прочие), докато при духовите 

инструменталисти това е музикалният инструмент.  

 Тонът на флейтата се възпроизвежда чрез провождането на въздушна струя, която 

навлиза в мундщука през намиращия се на наустника отвор. По този начин въздушният стълб 

се привежда в трептение по дължината на инструмента (тръбата), приема “форма” и се 

превръща в звук.  

 Педагогът трябва да обясни и да покаже нагледно на студента каква част от отвора на 

наустника трябва да бъде покрита от долната устна. Друг елемент, играещ важна роля при 

дишането и формирането на флейтовия тон, са устните, големината и формата на устния отвор 

и посоката на насочване на въздушната струя. 

 За да се развие конкретната техника на звукоизвличане е необходимо да се овладеят 

способностите за контрол на вдишването и всички следващи фази на дишане. Умението за 

насочване на въздушната струя, нейното дозиране и поддържане в пряко съотношение с 
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формата, посоката и налягането на въздуха са съпричастни в овладяването на изпълнителското 

дишане.   

 Техниката на дишане при флейтистите не съвпада с така нареченото нормално дишане, 

а  по-скоро може да се сравни с поемането на въздух при духането на  свещ или надуването на 

балон. Нормалното дишане е несъзнателно, докато вдишването е волево действие, при което 

се използват жизненоважни органи като дробовете и диафрагмата, но с по-различно 

предназначение. 

 При начинаещите ученици преподавателят трябва първоначално да контролира 

конкретното вдишване и издишване на ученика без инструмент. Вдишването на въздух трябва 

да бъде дълбоко, за да могат дробовете да се изпълнят докрай и да се развие капацитетът им. 

Следващите фази предвиждат овладяване на навиците на рационалното дишане и умението за 

използване и контрол на така наречената опора при дишането. Усъвършенстването на тази 

техника позволява и осигурява стабилност, продължителност и интензивност на издишваният 

въздух с плавна, наситена и равномерна струя, без прекъсвания и тласъци. 

 Запазването на правилна постановка с инструмента е задължително, защото тя 

благоприятства за дозирането на въздуха при издишване и контролира неговото вътрешно 

налягане. Тези действия трябва да бъдат независими от действията, които  другите части на 

тялото извършват по време на свирене.  

 

3.3.1. Анатомични сведения, свързани с техниката на дишане 

Диафрагмална експанзия (разпъване) 
 
 Диафрагмата представлява обвита с фасция куполовидна мускулно-сухожилна 

преграда, разделяща напречно гръдната кухина, където са разположени сърцето и белите 

дробове, от коремната кухина, в която се намират коремните вътрешности. Началото на 

диафрагмата е разположено по продължение на лумбалните прешлени на гръбначния стълб и 

се захваща и за долния ръб на ребрата, и за гръдната кост. 

 Когато диафрагмата се изпълни с въздух, тя се съкращава и става плоска, давайки по 

този начин място и възможност на белите дробове да се разширяват. Така коремните 

вътрешности биват компресирани и избутани надолу и създават пространство на диафрагмата 

да изпълни коремната кухина с поетия въздух. Видимият ефект е леко издуване на корема. 

Този елемент е важен в педагогическата практика, тъй като представлява доказателство за 

коректно вдишване, а при студентите и учениците служи като самоконтрол за правилното 

вдишване.  
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По време на вдишването диафрагмата е активна, а коремните мускули пасивни. При 

изпускане на въздуха диафрагмата е пасивна (устроена е по начин, който не допуска 

активност). Следователно,, когато диафрагмата е активна, коремните мускули са пасивни и 

обратно, когато коремните мускули са активни, диафрагмата е пасивна. При дишането 

диафрагмата и коремните мускули играят ролята на “мускули антагонисти” с 

противоположно действие. Педагогът трябва да обръща стриктно внимание върху тези 

важни елементи на дихателната техника, докато ученикът не  развие нужните механизми за 

контрол върху тези невидими органи. 

 

Гръдна експанзия (разпъване на гръдния кош) 
 
 Образуваната от ребрата част на скелета, гръдната кост, гръдните прешлени и 

ребрените хрущяли се нарича гръден кош (thorax). Гръдният кош е изграден от 12 чифта ребра, 

12 гръдни прешлена и гръдна кост. Подвижното свързване на ребрата с гръбначния стълб 

способства за дихателните движения при гръдното дишане. Гръдният кош изпълнява две 

главни движения, които допринасят за разпъването на белите дробове. 

 Ребрата, участващи в изграждането на гръдния кош, представляват чифтни плоски 

кости и са съставени от костна част (os costale) и хрущял (cartilage costalis). Първите седем 

чифта ребра се наричат истински (costae verae) и се залавят директно за гръдната кост. 

Лъжливи (costae spurie) са следващите два чифта ребра, чиито хрущяли се прикрепват към 

хрущяла на седмия чифт ребра и образуват ребрена дъга (arcus costalis). Плаващи (costae 

fluctuantes), се наричат последните два чифта ребра. Те нямат връзка с гръдната кост. 

 По време на вдишване ребрата, свързани чрез хрущялни връзки, се повдигат. 

Благодарение на хрущялната връзка и под влияние на междуребрените външни мускули те 

леко се разширяват навън и така увеличават периметъра на диафрагмата. Разширяването им 

подобрява действието на диафрагмата – тя по-малко се уморява и разстоянието, по което 

трябва да се придвижи, е по-малко. 

 Плаващите ребра, могат да се разтворят повече странично, тъй като не са свързани нито 

за гръдния кош, нито помежду си. Разположението им под диафрагмата позволява нейното 

спадане.  Двете основни движения на гръдния кош са повдигането и разширяването му в 

долната част.  Важно е педагогът да обясни тези механизми още от самото начало, за да се 

създадат предпоставки за развиване на правилна дихателна техника в процеса на обучение. 

3.3.2. Техника на дишане при флейтиста 
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При свиренето на флейта белите дробове и мускулатурата, която ги контролира, трябва 

да се превърнат в “истинско духало” ( Густав Шрек - Die Floete und Ihre Musik” Mainz, Schott’s 

Soehne 1975 ), което може максимално да се разпъва и да дозира въздушната струя за 

продължителни периоди и под различно налягане. Дишането не представлява момент на 

спокойствие, тъй като в него участва цялата мускулатура. Смята се, че респираторният 

капацитет е индивидуална даденост, която зависи не само от максималното разгръщане на 

дробовете, но и от разликата между максималния и минималния им обем. 

Съществуват редица упражнения за овладяване и увеличаване на капацитета на дишане. 

 Като професионалист – флейтист лично искам да подчертая неразривната връзка между 

пеенето и свиренето на духов инструмент. Техниката на дишане, поддържането на въздуха и 

звукоизвличането са идентични при пеенето и духовите инструменти. Изхождайки от 

педагогическия си опит, мога да потвърдя, че всеки студент инструменталист, който умее да 

ползва изразително гласа си, е също така изразителен и в момента на музициране с 

инструмента си - концепцията за тембър, вибрато и динамика е вече дълбоко заложена като 

положителна предпоставка за успешно и лесно осъществяване на звукови идеи, новаторски 

техники и стилистични необходимости. 

 

3.3.3. Видове дишане 
 
 При дишането се обособяват следните разновидности: 

1. Гръдно ( костално) 

2. Диафрагмено ( коремно) 

3. Смесено ( гръдно-диафрагмено) 

 Гръдното дишане се обуславя от свиването и разпускането на междуребрените 

мускули, вследствие на което гръдният кош се разширява при вдишване и се свива при 

издишване. 

 Диафрагменото дишане се осъществява чрез диафрагмата, която наподобява 

куполовиден мускул, отделящ гръдната от коремната кухина. Върхът на купола е насочен към 

гръдната област. При издишване куполът на диафрагмата се издига нагоре и обемът на 

гръдната кухина намалява. 

 Смесеното дишане е съчетание на гръдно и диафрагмено дишане. По време на свирене 

горните два начина се смесват – гръдното дишане подпомага диафрагменото и обратно. 

Използването на смесено дишане при свирене на духови инструменти се препоръчва, тъй като 
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при него участват както диафрагмата, така и всички останали мускули на дихателния апарат 

и количеството поет въздух е по-голямо. 

 

3.3.3.1. Перманентно дишане 
 
 От известно време темата за "циркулярното или перманентно дишане" все повече 

привлича вниманието на флейтистите. Става дума за радикално нова, все още недостатъчно 

известна и не така широко разпространена техника в музикалната практика и педагогика. Тя 

спомага да се диша без прекъсване, т. е. да се диша докато се свири без да се прекъсва 

въздушната струя. 

 Благодарение на това продължителността на звука може да достигне желаната дължина 

без звученето му да се прекъсва. 

 Всъщност практиката на перманентното дишане е твърде стара техника. Това е често 

срещан метод при някои традиционни духови инструменти в различни части на света. Към тях 

можем да причислим така характерния за българската народна музика кавал (известен и като 

дългата права флейта на Балканите, направена от тръстика или дърво), Нарха (от индийската 

провинция Раджастан), Диджамериу (инструмент на австралийските аборигени) и сардинския 

Лаунедас (вид двойна тръстикова Гайда).  
 Тази техника на дишане намира благоприятна почва за развитие в музиката на 20-и век.  

 Перманентното дишане има за цел да приближи начина на излагане на фразата при 

духовите инструменти до този на пианистите и другите струнни инструменталисти. 

 Описанието на начина, по който става перманентното дишане, има за цел да даде обща 

представа за този вид техника. Постигането на крайния резултат изисква сериозна мотивация, 

много силна воля, постоянство и търпение. Често пъти първите стъпки в усвояването на тази 

техника са приемани със скептицизъм, но любопитството и желанието да се открие "тайната" 

на големите имена на флейтовото изпълнителско изкуство, които използват техниката на 

перманентното дишане се явяват стимул и позитивен тласък за неговото усвояване, за 

разкриване на същността и начина, по който то се прилага.  

 Известно е, че езикът е генератор на артикулацията при духовите музиканти. С него се 

изпълняват щрихите, но също така е вярно, че мускулите, с които си взаимодейства спомагат 

за възпроизвеждането на звука. При перманентното дишане езикът се използва за избутване 

на въздуха напред, резултат от този натиск е произвеждането на звук с английското 

произношение на думата Фиит ( pheet!)  
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 Всъщност при произнасянето на думата езикът започва движението си от основата на 

гърлото и в края на думата е в положение, наподобяващо това при произнасяне на "T" за 

стакато. Специални тайни при изпълнението няма - умението се крие в движението на езика.   

Човешкият мозък е най-голямата пречка за успеха при упражняване и използване на 

перманентното дишане, защото едновременното извършване на две противоположни 

действия. е твърде изморително - езикът избутва въздух навън, а едновременно с това през 

носа се вдишва. 

 Простичкото упражнение за успех при усвояването на тази техника в първоначалния 

етап е последователното изсвирване на три самостоятелни четвъртинки, като върху четвъртата 

дишате с носа си, без да произвеждате звук. 

 Вдишването с носа трябва да е много кратко! Следващата съществена стъпка е опитът 

за синхронизиране на Фиит ( pheet!)  с дишането.  

При тези опити за препоръчване е използването на простото съчетаване "T", като при това 

всичко трябва да бъде изпълнявано много бавно и върху една нота. Експериментите и личният 

опит са винаги от полза и водят до качествено подобрение на подготовката. 

Тайната на успеха за всяко едно начинание се крие в постоянството и в готовността да 

се правят опити отново и отново. 

Проблемът за удължаването на нотата, която да покрие вдишването се разрешава чрез 

езика. Колкото по-дълъг за изминаване е пътят, толкова по-голяма е въздушната маса, която 

се изтласква навън. По тази логика, задвижвайки езика от основата на гърлото по-бавно, но 

със същата сила, Фиит ( pheet!) би трябвало да бъде по-дълга и да се превърне в един вид 

свирка на Фииииит. 

 Ако Фиит ( pheet!)   или Фииииит функционира по някакъв начин, може да се направи 

опит за дишане с две ноти на различна височина, при което атаката с езика Фиит (pheet!) се 

използва на втората нота. 

 Ако на този етап на усвояване на техниката на дишане исканият резултат е успешен, то 

той може да се дефинира като използване на “ембрионална форма” на перманентното дишане. 

Последна стъпка на усвояване: изсвирва се една дълга нота, върху която се употребява 

циркулярно дишане. Първоначалният етап на техниката на непрекъснато дишане се 

основаваше на Фиит (pheet!), което представлява обратния, изминат от езика път за 

изпълняването на единично стакато или "Т". При тази фаза Фиит ( pheet!)  трябва постепенно 

да загуби силата на финалната "т", без да изгуби тласъка си. Това се постига с все по-усилено 

упражняване и с прогресивно понижаване на езика, което позволява на въздуха да се 

концентрира повече в средата на удара Фиит ( pheet!). 
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 При изпълнението на дълга нота с перманентно извършено, в началото се чува 

постоянно влошаване на звука до неговото изчезване (в края на Фиит - pheet! ) и повторно 

появяване на звука веднага след това. За да се избегне или ограничи този дефект, 

препоръчително е да се изсвирят два тона с еднаква височина, а при дишане да се изпълни 

много мек и бърз Фиит (pheet!)   (Фиит ще се превърне в "уииии "). 

 Не бива да забравяме, че при използването на тази техника за дишане е нужно да се 

съсредоточим и предварително да решим къде и как да се извърши Фиит (pheet!) или 

поемането на въздуха. 

 Надявам се, че с тези няколко предложения любознателните флейтисти могат да се 

доближат по-лесно към перманентното дишане и да изпробват неговите предимства в 

професионалната си кариера. 

 

3.4. Вибрато 
 

В превод терминът “Вибрато” може да се определи с думите вълни, вълнение, 

треперене. Той характеризира начина на възприятие на търсеното от музиканта вълново 

движение в тона като крайна цел за изразителността при неговото музициране.  

Вълните на вибратото имат различна честота и амплитуда – малка, средна, голяма и т.н. 

Вибратото представлява леки колебания при промяна в налягането на въздушния поток 

според ритъма на вълните, които се образуват в звука. 

Според начина на изпълнение вибратото може да бъде наречено коремно, диафрагмено 

или вибрато от ларинкса (гърлото). Погледнато от физиологична гледна точка, вибратото при 

флейтовото свирене е резултат от взаимодействието между диафрагмата и гърлото (ларинкса). 

При изпълнението му използваната мускулатура на корема се разширява и то се изразява чрез 

ритмичната пулсация на колебанията на коремните стени, при което диафрагмата е отпусната 

по средата между корема и гръдния кош и леко се движи. Вибратото е еластично и произвежда 

звукови вълни без внезапни тласъци или прекъсвания в звука.  

Физическият аспект на вибратото е една от характеристиките, свързана с неговата 

интензивност. (1974, стр. 61). То се ражда от малките крешенди и диминуенди, по-конкретно 

от промяната на динамиката и от интензивността на звука. Колебанията в интонацията на 

звука като второстепенен ефект при вибратото и невъзможността за коригиране на 

получаващите се промени като краен резултат на явлението се възприема от човешкото ухо 

като вибрато. Скоростта на пулсациите на вибратото е средно около 300 промени (колебания) 

на интензивността му в минута (според Флетчер 1975 стр. 236). Верфейл (Verfaille 2005 p.3 ) 

твърди, че “вибратото при духовите инструменти се получава от промяната на въздушния 
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поток - това провокира разлики в амплитудата/интензивността на тона и впоследствие,  

промяна в честотата му. 

Съществуващата историческа еволюция в дефиницията на вибратото при флейтовото 

свирене, е в директна връзка с приложението му в музикалната литература и неговите функции 

като изразително средство, свързано със стилистиката и интерпретационния избор на нюанси. 

Още в античните трактати, както и в съвременните търсения и изследвания, акцентът е 

преместен към естетическата и стилистичната употреба на художественото вибрато. 

Личният ми преподавателски опит потвърждава, че  е препоръчително въвеждането и 

усвояването на този основен похват като осъзнато изразно средство, да се овладява, когато 

ученикът е в състояние да контролира с инструмента си стабилността при 

звуковъзпроизвеждането.  

Необходим о е то да става с лекота, без напрежение и трудности. Задължително 

предусловие при това начинание е добре усвоената техника на дишане и контролът върху 

използването на въздуха и неговото дозиране. От физиологична гледна точка възможността за 

контрол на диафрагмата, осъзнатото отваряне на гърлото, отпуснатостта на езика и 

приложението им в експресивната техника се явяват задължително условие за успешното 

възприемане на този важен и така необходим при художествената  интерпретацията елемент. 

Имитативният подход е един от широко използваните успешни методи при усвояване на 

вибратото. 

 Като резултатен метод за възприемане на вибрато предлагам упражнения с тласъци 

от диафрагмата, които впоследствие биват омекотявани без прекъсване на въздушната 

струя, респективно - на възпроизведения тон. 

С помощта на съвременните техническите достижения вибратото би могло да се 

проследи на екран в реалното време на възпроизвеждането му върху даден звук. Този 

иновативен подход помага за засилване на контрола и чувството за притежание на 

инструмента, което от своя страна е възможност за увеличаване на изразните и темброви 

запаси на инструменталиста. 

Диафрагменото вибрато се различава по своята енергичност и дълбочина. То е по-бавно 

и се чува ясно в динамика форте.  

Вибратото от ларинкса (гърлото) е по-естествено в по-тихите динамики и при по-бързо 

темпо. Тук искам да отбележа опасността от преминаване към така нареченото “козе вибрато”, 

което задушава и изостря звука. Тази опасност може да бъде предотвратена чрез поддържане 

и контрол на връзката ларинкс/диафрагма, която зависи от динамичността, активността, 

еластичността и гъвкавостта на техните мускули. 
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3.5. Атака на звука/тона, видове атаки, бързина 

3.5.1. Атака или артикулация на тона. 
 

В съвременната флейтова техника атаката на тона (с редки изключения) не отговаря на 

“начина на изпускане на въздушната струя” при звукоизвличането. Тя се коригира от удара на 

езика, който отваря и затваря пътя за преминаване на необходимото количество въздух, 

докосвайки различни точки на устната кухина. В определени случаи атаката може да бъде 

изпълнена само с въздух или само от устни. 

Атакуването на тона се осъществява в момента на освобождаване и понижаване на 

езика, като при това въздушното налягането се използва, за да “изстреля” въздухът към отвора 

на амбушюра, следователно и срещу ръба на отвора върху наустника на флейтата.  

Експлозивността, с която въздухът достига до ръба на отвора, произвежда вид шум, 

който в самото начало на тона може ясно да се чуе. Количеството шум при изпускането на 

въздуха е пропорционално на експлозивността на удара на езика и определя качеството на 

атаката на тона, дефинирана метафорично като твърда или мека, бърза или бавна, ясна или 

неясна. 

Артикулация или начало на звука е термин, с който се означава звук или поредица от 

звуци, произведени с определено начало в съотношение с тонове, произведени в тяхната 

последователност. 

 

3.5.2. Видове атаки на звука 

3.5.2.1. Атака на звука с език 
 
Ударът на езика е най-често използваната техника за атака на звука. Вариантите на този 

тип атака са многобройни по начина на изпълнение, съответно на акустичните резултати. 

Оформят се два варианта, които биват най-често използвани. Поради факта, че движението на 

езика не се вижда, необходимо е флейтистът да развие точно усещане за неговото движение в 

устната кухина. Личните ми препоръки и наблюдения в това отношение са следните:  

• Движението на езика трябва да се ограничава почти изцяло в долния край на 

устната кухина, запазвайки своята мобилност, гъвкавост и сила. 
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• Задължително е да се избягват стягания и контракции в гърлото, както и 

промени в обема на устната кухина, за да се гарантира свобода на участващите 

мускули и се запази енергията на езика.  

• Движението на езика в устата трябва да бъде минимално, без напрежение и 

усилия, за да бъдат избегнати грубост и тежест в атаката и стакатото.  

• Езикът (или устните) служи за определяне на "атаката" на звука; зоната на 

диафрагмата и/или слънчевият сплит е от значение за силата и динамичното 

напрежение при неговото изпълнение; кухините играят ролята на резонатор за 

придаване на различен цветови тембър.  

За изпълняване на атака на тона езикът се удря зад "горната” зъбна дъга във 

високият регистър и постепенно се спуска назад по небцето за изпълняване на тонове до 

най-ниският регистър. При изпълнението на различни начини на атакуване на звука езикът 

приема различна форма, произнасяйки различни съгласни и променяйки положението и 

енергията си. Това са звуковете: "Д", "Н", "Л", "Р", "Т". На всеки от тях отговаря различна 

атака, съответно различен звуков и акустичен ефект.  

• В съвременната флейтова школа „Т“ е предпочитаната на световно ниво 

техника за изпълняване на атака. Тя дава абсолютна точност по отношение на 

бързината и динамичната последователност, но крие постоянен риск и опасност 

от нежелан акцент. 

• "Д" – с тази съгласна се получава по-мек звук или атака с голяма 

последователност. Много подходящ за щриха деташе. Звук, изпълнен с енергия 

и по-тъмен тембър.  

• "Л" – езикът се ограничава да "погали небцето или денталната арка”.  Резултатът 

е почти незабележимо начало на тона, идеална атака за фраза в легато, за 

пианисимо, за “погалване” на единичен тон или поредица от звуци.  

• "Н" – доста сходно с предишната атака, но с по-разделени един от друг звуци, по-

малко пъргав тон, но изчистен по произношение, леко наподобяващ носов звук. 

• "Р" – с този тип атака, може да се изпълняват много бързи последващи тонове в 

“легато –стакато“. Често е използван в предкласиката. Наподобява ефекта на 

атаката, изпълнена с “Л”. Има по-голяма яснота в произношението, откроява се 

с по-ярък звук. 

3.5.2.2. Атака на звука с устни 
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Този вид атака е мек и еластичен. Атакуването на звука само от устни, определено от 

амбушюра, обособява формата и посоката на въздушната струя, но същевременно изпълнява 

и функция, определяща “формата" на звука.  

Тази атака може да бъде извършена по два начина:  

1. Звуковъзпроизвеждане на тон от въздушния поток, влязъл в инструмента, без реална 

атака на тона с произнасяне на съгласната “п”. При изпълнението на този вид атака 

в пианисимо - въздушната струя, изключително меко и бавно, се задържа и 

освобождава само от устните при произнасянеъо на “П”, без удар на езика. 

2. Предхождайки "атаката на звука”, устните първоначално са леко отворени и се 

затварят в момента на насочване на въздушния поток към инструмента. 

Улеснението при "използването на тази техника”ще можете да се усети чрез 

упражняване с изговоряне на съгласната "м“– при директно атакуване на тона.  

Начините за атакуване на звука не са малко. На всеки от тях отговаря различен 

акустичен резултат и специфичен естетически избор. Благодарение на вариантите за атака на 

звука, разширяването на техниката на инструмента осигурява по-добра дикция и възможност 

за превръщане на музикалния език в поезия с многобройни нюанси.  

 

3.5.2.3. Атака на звука с диафрагма 
 

Диафрагмата и слънчевият сплит са предназначени по-скоро за поддържане на звука.  

Реалната атака на звука се осъществява практически от езика, устните или само от въздуха, но 

тонът, съпроводен от диафрагмено "стакато" или с подкрепата на слънчевия сплит притежава 

изумително превъзхождаща сила по звучност и способност за проекция на разстояние. 

Убедена съм, че всеки звук трябва да бъде "поддържан" и "атакуван" не само от езика и 

устните, но и с импулс, идващ от диафрагмата, дори в тихи динамики.  

Изборът на импулс от диафрагмата зависи от височината и характеристиката  на звука, 

който трябва да бъде изпълнен. По принцип, атаката с поддържане от диафрагмата е 

подходяща за изпълнение на по-ниски, по-меки и по-отворени звуци.  

Полученият звук само от диафрагмено стакато често се използва като техническо 

упражнение при усвояването на стакатото или за яснота при атаката. Произведеният тон е 

силен, красив и плътен, но не добре дефиниран. За изпълнението на атака на тон във форте с 

акцент препоръчвам бърз удар на езика, придружен от така наречения “удар с диафрагма”. 
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3.6. Стакато 
 

В музиката терминът “Стакато“означава  разделяне на звуците помежду им -  тоест, 

тоновете трябва да бъдат изпълнявани отделно, с различна атака на звука. Реалната 

продължителност на звука, в сравнение с изписаната нотна стойност, зависи от щриха, изписан 

върху тона.  

При духовите инструменти техниката “Стакато” означава “удар на езика”, тоест, 

използване на езика като генератор (протагонист) на действието за осъществяване на 

единично, двойно или тройно стакато. Стакатото по-скоро представлява поредица от 

прекъснати звуци, породени от движението на езика. Неговата роля е да прекъсва без усилие 

въздушния поток чрез движението си. В момента, в който е поставен на небцето, той трябва 

да окаже лека съпротива на енергията, идваща от въздушния поток, без да действа като 

двигател на въздушни “сегменти”.  

Понякога се повдигат твърде много въпроси и дискусии, свързани с проблеми при 

стакатото. Хубавото стакато не зависи от удара на езика, от това - къде, как, колко е активен 

или по какъв начин се осъществява, а от бързината, с която ще бъде отстранен от мястото, в 

което се е ударил.  

Тайната на едно добро стакато е във възможно най-бързото отдръпване на езика назад, 

за да се даде колкото се може по-скоро място на гласната (вокала). Колкото по-бързо езикът 

се отмести назад, толкова по-красив е тонът на стакатото. Необходимо условие за добър 

резултат е постоянният поток на въздушната струя и мисълта за изпълнение на дълга нота, при 

която въздушната струя се прекъсва само от движението на езика. 

 

3.6.1. Методика и упражнения за усвояване на стакатото и неговите 
разновидности 

 
Позицията на езика в устната кухина има голямо значение за естеството на всички 

видови стакато. Опирайки се на личният си опит, бих искала да подчертая, че за изпълнението 

на качествено и бързо двойно и тройно стакато препоръчвам използването на сричките ДЪ-ГЪ 

ДЪ-ГЪ, ДЕ -ГЕ ДЕ- ГЕ или ДА-ГА ДА-ГА, а не ТA-KА TA-KА. Физическите характеристики на 

устата и езика също оказват влияние върху стакатото. Понякога генетично заложените 

качества на устната кухина се оказват пречка за свободното движение на по-широкия език, 

който при движението си докосва зъбите. В тези случаи трябва да се размисли върху позицията 

на езика при свиренето на флейта.  
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При изпълнението на двойното или тройното стакато често бива произнасяна гласната 

A в сричките TA -KА TA -Ka или ДA -ГA ДА- ГA, за да се избегне удрянето му в страничните 

зъби, тъй като е възможно той да е прекалено плосък. В такъв случай препоръчвам смяна на 

сричките с Ду -ГУ Ду -ГУ или ТУ-Ку ТУ- Ку или пък с френското Ю, което допълнително 

събира и свива езика. По този начин от двете страни на езика преминава по-голямо количество 

въздух и изпълненото така стакато е по-звучно и по-красиво. Мислената нагласа е от 

изключително значение за произнасянето на избраната гласна при изпълнението както на 

единично, така и на двойно или тройно стакато. 

Андреа Олива (първи флетист на Симфоничния Оркестър на Санта Чечилия в Рим) 

казва: “Разликата в различните езици и начини за произнасяне на двете гласни О и У дава 5 

разновидности за изпълнение на стакато… При реализирането на стакатото, в зависимост от 

промяната във вътрешната форма на устата или езика, може да бъде улеснен пътя на 

въздушната струя, тоест, да се получат много промени в цвета и нюанса на звука…” 

Бруно Кавало, бивш солист - флейтист на Миланската Скала, твърди, че “езикът при 

изпълнението на стакато не трябва да излиза извън устата и устните. Колкото по-малко 

движения извършва по време на свирене, толкова по-добре”. Те трябва да бъдат минимални, 

само във вътрешността на устната кухина и в зависимост от звучността, която изпълнителят 

желае да постигне. “Езикът никога не трябва да бъде пред зъбите!“ Според Кавало, за 

изпълнението на стакато трябва да се използва сричката “ТУ”, тъй като при нея устната кухина 

е по-свободна и езикът може свободно да се движи. 

Клаудио Монтафия казва “ че при стакатото е необходим въздух с голямо налягане и 

езикът трябва да остави място за въздуха, който да излезе от устната кухина……,  при 

това езикът трябва да е винаги мек (не твърд и стегнат).“ При свирене във “високия 

регистър става точно обратното – устната кухина е по-тясна, а езикът е изнесен по-

напред. Той трябва да е в пълна готовност, с “боцкащ” връх и да следва движението на 

устните, които са леко издадениат напред, в противен случай в устата се оформя въздушна 

камера”. 

Необходимо е да се достигне изключително добра техника на единичното стакато, тъй 

като то се използва по-често от останалите разновидности и е в помощ на двойното и тройното 

стакато. 

За качествено стакато е нужно е да се запомнят следните правила: 

• Въздушният поток трябва да е постоянен!  

• Въздухът в случая се явява константна величина! 

• Въздухът трябва да е насочен винаги върху езика! 
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• Нужно е езикът да не бъде под напрежение, защото често замества въздуха, а това е 

неправилно. 

• Да не забравяме, че трябва постоянно да се духа в инструмента! 

 

3.7. Пръстова техника 
 

Този аспект на техниката се представя като обща инструментална техника или по-

кратко “механизъм ", тъй като тази техника предполага предимно автоматизирани движения, 

които с течение на времето стават автоматични и нормални за музиканта Да си представим, че 

флейтата се превръща в част от тялото и  пръстите стават нейно механично продължение. Тук 

е мястото да уточня, че пръстите не оказват никакво влияние върху "атаката или качеството 

на звука”, но чрез тяхното движение върху клапите се осъществява сътворяването на тоновете. 

Въпросът за наличието на напрежение в ръцете или пръстите поради неправилни 

постановъчни пози е изключително важен за успешното усвояване и практикуване на 

изпълнителската дейност. Често пъти в резултат на неправилни постановъчни позиции се 

пораждат много от проблемните професионални заболявания, като например, 

пренатоварване (overused sindrome), тендовагинитни дразнения, сковаване или блокиране на 

ръце, китки или на отделни пръсти, фокална дистония и др. 

  Пръстите, участващи в "механичните действия” при свиренето на флейта са девет, 

тоест, всички пръсти с изключение на палеца на дясната ръка, който е зает с придържане на 

инструмента в долната му част, останалите пръсти действат самостоятелно или координирано 

върху клапите на флейтата.  

 

3.7.1. Акустични и механични принципи на пръстовата техника 
(Fingerings). Движения на пръстите 

 
Движенията на пръстите се ръководят от последната фаланга, която съвпада със ставите 

на ръката. Изключение прави левият показалец, който е зает с придържането на инструмента. 

Идеалната позиция на пръстите при свирене на флейта отговаря на формата на ръцете в 

спокойно състояние. Върху клапите на флейтата трябва да се опира средната част на 

възглавничката на пръстите, а не върхът им. Пръстите трябва да са в орбитата на клапите, с 

цел - улесняване на пръстовата техника. 

Относно конкретната позиция на левия палец има различни становища. Има флейтисти, 

които препоръчват леко сгънато положение в първата фаланга на палеца  (напр. М. Дебост ), 

но аз лично отричам тази позиция и препоръчвам позицията на левия палец да бъде изправена.  
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Мускулите, които контролират главните движения на пръстите, се намират в 

предмишницата на ръцете. Необходим е контрол от страна на преподавателя относно 

прекаленото прегъване на китките, което с времето затруднява действията на сухожилията и 

предразполага към компенсативни пози и движения. 

Новаторски и ефикасен метод, който използвам в изпълнителската си практика за 

уверени и бързи движения на пръстите,е насочване на вниманието върху отварянето на 

клапите. 

Препоръчвам практически упражнения с доказана от практиката ми ефективност. 

Според моята практика - силата, упражнявана от пръстите за затваряне на клапите варира в 

зависимост от чувствителността на изпълнителя. Въпреки че има флейтисти, които 

отдалечават значително пръстите си по време на изпълнение - Давиде Формизано, Андреа 

Олива и др. - аз препоръчвам пръстите да се държат близко до клапите.  

Стъпвайки на своя опит, смятам, че е важно не само времето, което прекарвате за 

свирене с инструмента, но и това как разрешавате техническите проблеми и достигате до 

крайната си цел. Не трябва да се прекалява при упражненията на трудни позиции, вниманието 

трябва да бъде насочено към свободата в движенията на движещия се пръст и към общата 

правилна постановка на тялото. Главна роля играят също познанията свързани с менталната 

съпричастност и физическото участие на тялото.  

Формата на ръката и нервните връзки на мускулите, които контролират пръстите, 

определят качеството и степента на уменията при пръстовата техника. Способността и 

техниката се подобряват чрез упражнения, но нервните връзки на мускулните тъкани 

практически не могат да бъдат променяни. По тази причина при някои флейтисти усвоената 

вече пръстова техника се нуждае само от упражнения за поддържане, докато при други тя е 

предизвикателство, което ги принуждава към постоянна усилена работа и упражнения. 

 

3.7.2. Координация и синхрон на пръстите 
 

Преминаването от един към друг тон, от една в друга позиция изисква координация и 

синхрон на движенията на пръстите. Трудността за изпълнение на позициите зависи от това 

колко са на брой пръстите, които трябва да променят положението си, от посоката на тяхното 

движение - подобно или противоположно, както и от това дали то се извършва в едната или и 

в двете ръце.  

Главните характеристики за една отлична инструментална пръстова техника са 

следните:  
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1. Равномерност 

2. Естественост  

Специфичните умения и способности, спомагащи за перфектна пръстова техника при 

флейтиста, са качества, свързани с действията на пръстите. Те са следните: 

• Независимост;  

• Баланс;  

• Координация;  

• Бързина.  
 

3.7.2.1. Независимост 
 

Ръката на всеки човек притежава 19 мускула и много сухожилия, които позволяват 

извършването на действия с прецизността на фини и изключително точни движения. Понякога 

обаче движението на един пръст може да се “отрази" на някой от съседните пръсти, 

предавайки  му "мускулния импулс,” който определя едновременното движение и на другите 

пръсти. То е неволно за флейтиста движение и е извън неговия контрол. Възможно е някога 

да засили главното движение, а в други случаи да попречи на артикулацията на пръстите при 

изпълнение на желаното движение.  

Постигането на пълна независимост в движенията на пръстите е трудно начинание и 

изисква продължителен период на упражнения, съпроводени с голямо търпение.  

Индивидуалните качества на всеки един музикант и необходимото време за усвояване 

на тази независимост са индивидуални. Евентуалното прибързване или пренатоварване на 

пръстите при тяхното съзнателно движение, контролирано от мозъка и от импулсите, които 

той му изпраща, може да доведе до сериозни отклонения и трудности при определени 

движения или позиции върху инструмента. Това е един от факторите, които могат да 

допринесат за развитието на фокална дистония.  

Важно условие за спазване е хигиената при свирене и работа!Часов режим, 

необходими паузи, движения, физически упражненияи др. са задължителни при една 

уравновесена програма на свирене. При евентуални смущения трябва незабавно да се потърси 

съвет от професионалист в тази област. 

Предложените от мен упражнения за осъзнаване на независимите движения на 

пръстите предвиждат разделяне на дейността само за дясна или само за лява ръка, 

първоначално без флейта,  а след това с флейта и с прилагане на определена ритмична 
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схема за постигане не само визуално възприятие, но и на психическо осъзнаване на 

физическото усещане и са подробно описани в пълния текст на дисертационния ми труд. 

 

3.7.2.2. Баланс 
 

Когато говоря за баланс на пръстите при флейтовата техника, имам предвид 

"разпределението на еднаква енергия върху всеки пръст по време на извършваната "механична 

дейност”. Всеки музикант притежава различна анатомична структура, форма, сила, енергия и 

индивидуална характерност на ръцете и пръстите си. Възприемането на ситуация на 

хетерогенност между различите пръсти и ръце от страна на флейтиста му предоставя 

възможност да подбере най-подходящите интервенции за балансиране на съществуващите у 

него енергии. Моята крайна цел е да дам конструктивни указания за постигане на енергиен 

баланс между всички пръсти. Затова е необходимо да се задълбочи търсенето и усещането при 

всяко движение на пръстите с цел - постигане на абсолютно равновесие и хомогенност в 

механизма на движенията им при свирене. 
Упражненията за "баланс между пръстите” са описани в пълния текст на дисертационния 

ми труд. 

3.7.2.3. Координация 
 

Координиране означава подреждане на определени движения с определена цел1.  

В конкретния случай става дума за възможността за изпълнение на движения на два или 

повече пръста, така че те да преминават плавно, прецизно и естественo от една позиция в 

друга. За преодоляване на трудностите при координацията или за заучаването на трудни 

пасажи и позиции често бива прилаган методът на повторение – многократно и безконтролно. 

В първите години на обучение при ученици този подход може да доведе до добри резултати, 

но този метод престава да бъде оптимален с течение на времето, тъй като мозъкът отказва да 

контролира този вид координация.  

Чрез мои лични проучвания и научни изследвания е доказано, че човешкият мозък е в 

състояние да контролира повтарящи се движения в рамките на 6 минути. Когато този лимит 

от време се наруши, движенията се изпълняват по инерция, без контрол и импулс от мозъка. 

Затова е особено важно концентрацията и разпределянето на енергия по време на свирене да 

                                                             
1https://bg.wiktionary.org/wiki/ - Дефиниция за координация - “Взаимна обвързаност на действия по 
предварително съгласувани намерения и цели. Координацията представлява взаимодействие между ЦНС 
(централната нервна система) и скелетната мускулатура по време на движение”. 
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става съобразно правилата и особеностите на човешкото възприятие, свързани с когнитивните 

специфичности и нервната система. 

Придобиването на съгласувани движения на пръстите, свързани с инструменталната 

техника, се постига чрез изучаване и усвояване на технически упражнения, гами, интервали, 

арпежи и т.н. В тях се съдържат всички възможни комбинации - от най-основните, 

елементарни движения до сложни последователности и трудни съчетания в различни регистри 

и разнородни ритми и темпо, спомагащи за координацията между тях.  

Личната ми препоръка към всеки студент/ученик по флейта е всекидневно упражнение 

чрез редуване на гореспоменатите музикално-технически елементи –  цялостно или частично. 

Промяната в ритъма е изключително важен елемент тъй като принуждава мозъка да осъзнае 

артикулацията на пръстите, които се използват за момента. Не бива да се допуска “спонтанна 

артикулация на пръстите”, необходимо е те да се “дисциплинират” в механичното им 

движение. Резултатите, постигнати чрез "използването на ритмични варианти” при тяхното 

заучаване и усъвършенстване, са учудващи. Лично аз, прилагайки този метод, често 

разрешавам изключително трудни пасажи, намирайки музикално разрешение на фразата. 

Често прилагам този подход при лекциите със студентите си и стигнах до извода, че не 

съществуват пасажи, които не могат да бъдат разрешени чрез използването на 

ритмични варианти. 

Считам, че упражненията на Taffanel и Gaubert и най-вече на Марсел Moйс, за чистия 

механизъм при флейтовото свирене обхващат изцяло техническите възможности на 

инструмента до най-малкия детайл, предлагайки разрешение за всяка степен и вид трудност. 

 

3.7.2.4. Бързина 
 

Мечтата на всеки музикант е бързото и чисто свирене. То е важен елемент в 

изпълнението на всеки виртуоз! 

Бързината при свирене се достига след координацията, която инструменталистът 

придобива с независимостта и баланса на пръстите си. Освен в известна, достъпна почти за 

всички степен, може да се говори за индивидуални качества на музиканта като талант, който 

се  проявява в бързината на извършваните движения. Това обикновено се дължи на по-

специалната мускулна тъкан на индивида, която предразполага пръстите му към по-голямо 

умение и еластичност в движенията. Тук се включват и психологическата, и емоционалната 

чувствителност, които сякаш се изразяват по-добре и по-директно чрез “тръпката от 

скоростта”.  
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Принципно музикантът търси бързината несъзнателно, некритично; изпълнява даден 

пасаж в определено темпо, след което “засилвайки артикулацията на пръстите” се опитва да 

постигне желания резултат, достигайки "лимита” на възможностите си в момента.  

Често музикантът се мъчи да надхвърли границата на своите възможности, поставяйки си все 

по-далечна крайна цел, също като спортистите на висок скок с летва.  

Моят опит и практика ми подсказват, че тайната за постигане на перфектна скорост се 

крие в концепцията за “отскачане” (като пружина) от клапата при движението на нейното 

отпускане.  

Упражненията за бързина при пръстовата техника са описани в пълния текст на 

дисертационния ми труд. 

Алтернативният метод в моята преподавателска флейтова школа, който предлагам за 

постигане на по-голяма бързина в пръстите със сигурна артикулация, се състои в усвояване на 

техниката на “отскачане” на пръстите. Проблемът при него е намаляване времетраенето на 

престоя на пръстите върху клапите. Моята идея за разсъждения и предложения относно 

упражненията в тази насока е резултат от изпробвани, обсъждани и практикувани с успех 

умения от страна както на флейтисти със световна кариера, така и на студенти. Тази 

концепция, прилагана с убедителност и отлични резултати от много флейтисти, представлява 

обновителен метод за усвояване на бързината на пръстовата техника, предложен като 

разработка и алтернативен подход на флейтисти, които не са убедени в собствения метод за 

достигане на желаната бързина при изпълнение на бързи пасажи и бързо свирене.  

Скоростта или бързината на изпълнение в този случай е крайна цел на четвъртата механична 

способност. Начинът за нейното постигане зависи от субективния избор на всеки флейтист.  

Изложените принципи на звукопроизвеждане, техника и методика на флейтовото 

свирене са дълбоко залегнали в съвременното флейтово изкуство. Еластичността на устните, 

лицевите мускули, свободата на гърлото, ръцете и пръстите са от изключително значение за 

създаване на стабилна флейтова техника, спомагаща за постигане на високо професионално 

художествено изпълнение. Благодарение на усета и контрола върху въздушния поток с 

присъщите му елементи (големина, дължина, плътност, скорост, температура на въздуха и 

прочие) се осъществява пълен контрол върху интонацията, атаката, силата, тембъра и цвета на 

флейтовият звук. Техниката на дишане се явява основа за усвояване и използване на 

останалите художествено изразителни средства при музикалната флейтова интерпретация. 

Динамичността на балансираното тяло на флейтиста гарантира максимална естественост, без  

напрежение и стягане на цялото тяло или на някои негови части. Описаните и предложени от 

мен педагогически методи са от помощ за съвременното флейтово и изпълнителско 
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майсторство и могат да действат като превенция при рискови ситуации и нежелани 

професионални заболявания. Правилният подход и подходящите методики за овладяване на 

техническите умения и изразителните средства са изключително важен елемент на 

образователния процес, като при това се набляга на самоконтрола и щадящия начин на 

натоварване по време свирене. Предложените лични разсъждения, упражнения и сравнения с 

педагогически методи и школи са резултат на лична практика и опит в изпълнителското 

изкуство и педагогическата ми дейност. 

 

3.8. Чести професионални заболявания при флейтистите 
 
Най-често срещаните оплаквания при флейтистите са свързани с постоянна болка и 

сковаване в определени части на тялото. Несиметричността на инструмента създава условия 

за някои от основните заболявания. Липсата на хигиена и превенция са също факти, които 

допринасят за реалната патологична ситуация при флейтистите. Психическото натоварване и 

постоянният стрес спомагат и за развитието на тежки неврологични заболявания, които все 

по-често стават действителност за много професионисти и учащи се. Бих квалифицирала 

професионалните заболявания при флейтистите по честотата, с която се срещат.  Това са: 

1. Синдром на свръхупотреба (Overuse Syndrome) 

2. Скованост в зоната на врата, с възможни ортостатични компенсиращи движения 

или нагласи 

3. Локализирана болка в раменете и плешките, влошаваща се от натиск или 

движение 

4. Болка в лявата китка или в началото на левия показалец (точката, върху която се 

опира инструмента) 

5. Скованост в десния палец, който придържа флейтата и има значение за нейното 

балансиране 

6. Стягане на ръцете 

7. Напрежение в дясното кутре 

8. Фокална дистония на пръстите (най-характерна за 4 и 5 пръст на дясна и лява 

ръка) 

9. Фокална дистония на лицевите мускули и конкретно на усните 

10. Фокална дистония на езика 

11. Компресия на нерви на дясната предмишница 

12. Емфизем 
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ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

ПРЕВЕНЦИЯ НА МУЗИКАНТА 
4.1. Превенция и превантивно образование  

 
С развитието на специализираната медицина за музиканти в професионалните среди 

все по-често се говори за превенция. Превенцията се определя като сбор от мерки, насочени 
към предотвратяването на появата на болести и тяхното развитие.  
Превенцията може да се бъде обособена в три вида: 

• Първична превенция- идентифициране и отстраняване на рисковите фактори чрез 
специфични превантивни дейности. 

• Вторична превенция -ранна диагностика и разпознаване на първите симптоми на 
професионално заболяване. 

• Третична превенция -мерки за предотвратяване влошаването на общата болестна 
ситуация. 

Ефективната превенция в началото на музикалното образование 
предвижда предоставянето на възможно най-ранна, точна и съобразена с възрастта на ученика 
информация, свързана с конкретния музикален инструмент. Препоръчитено е 
професионалните музиканти, които нямат здравословни оплаквания, да бъдат информирани 
с превенционна цел относно рисковите фактори на професията. 

Често преподавателите приемат мускулно-скелетните нарушения като следствие на 
лошата постановка на ученика. Мисля, че тук е редно да бъде направена равносметка във 
връзка с използваните методи на преподаване, на методологични амбиции, както и на стреса, 
който учениците преживяват. Съществува дори поговорка “no pain, no gain” 2(няма болка, 
няма успех), на която някои колеги все още се доверяват в стремежа за постигане на успех. В 
музикално-инструменталните образователни програми в консерватории и учебни заведения, 
преподавателите рядко съпровождат музикалното образование на своите ученици с 
подобаващо превантивно обучение. (Blackie, Stone, 1999). 

За съжаление, наличната литература потвърждава с конкретни резултати факта, че 
сравнително голям брой музиканти са засегнати от професионални заболявания. 
Превантивното образование включва обща информация и полезни знания, отнасящи се до 
предпазването на доброто физическо състояние на тялото от професионални заболявания. 
Осъзнаването на реалната възможност за психо-физически проблеми прави възможно ранното 
разпознаване на симптомите и своевременното взимане на конкретни мерки. 

Този вид знания за физическото и психическото натоварване на музиканта са 
абсолютно необходими в реалната съвременна работна среда. Направените заключения 
навеждат на мисълта, че включването в министериални програми на предмети като 
"Музикална физиология", “Съзнателно използване на тялото” или "Анатомия за музиканти" 
                                                             
2 Резултати от проведено изследването на Блеки и Стоун, (Blackie, Stone, 1999) 



 76 

би помогнало за осъзнаването и преодоляването на този все по-нарастващ проблем при 
професионалното формиране.  

 
4.2. Диагностика 

 
 Необходимо е подробно идентифициране на причините за патологичната диагноза на 

музиканта, взимайки предвид многобройните аспекти, влияещи върху музикалната професия. 

Подходът към музиканта при идентифициране на причините за заболяванетому се реализира 

чрез така наречената фундаментална музикална анамнеза - термин, означаващ задълбочено 

изследване на музикалните и професионалните навици на субекта.  

Необходимо е да се включат и фактори, свързани конкретно с инструмента, с получената 

педагогическа информация от страна на преподавателя, с изпълнявания репертоар – 

солистичен и оркестров. При необходимост се включват въпроси, свързани с психологичното 

състояние, изследват се възможностите за наличие на безпокойство, страх, лоши 

взаимоотношения с колеги и диригенти, чувство за професионална несигурност и сценичен 

стрес. (Menkes, 2001). 

 

4.2.1. Биомеханичен анализ на инструмента 
 
 След задълбочения медицински анализ и посочените изследвания, изключително 

важно е в най-ранния етап на заболяването да се направи биомеханичен анализ на музиканта 

по време на професионалната му работа с инструмента. Ясно е, че не само прекомерната 

употреба на определена част на тялото, но също така и определен вид техника или не съвсем 

правилна поза могат да предизвикат мускулно- скелетни нарушения. 

 След това музикантът се призовава да изсвири някои от упражненията си за 

разсвирване като дълги ноти, гами, фрази или откъси от произведения. Този етап на 

наблюдение е необходим за специалиста, за да може да забележи евентуални технически 

неточности, прекомерни стягания, скованост и прочие. 

 За реализирането на биомеханичния анализ се изисква компетентност, предполагат 

се задълбочени познания относно човешката физиопатология, свързани с конкретни идеи за 

музикалната практика и техника. Проучват се евентуалните промени в болката, определят се 

корекции, които да обяснят ясно причините и забелязаните несъвършенства при постановката 

на свирене.  

Този обстоен преглед представлява отправна точка за рехабилитация с инструмента.  
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4.3. Лечение. Видове терапии  
 
 Първата стъпка за премахване на появилите се смущения при инструменталистите е 

насочена към облекчаване на болката, а впоследствие към разрешаване на факторите, които я 

причиняват. 

 Лечението на професионалните болести при музиканта е индивидуално поради 

неговата сложност. То представлява комбинация от различни стратегии за терапия на базата 

на индивидуалните качества на инструменталиста, както и на музикалния инструмент, на 

който свири. Съществуват общи принципи, приложими за мускулно-скелетните нарушения, 

но към тях не бива да се пристъпва без мнението на специалист. 

 Фундамент на терапията е почивката. Тя може да бъде абсолютна - с пълно 

въздържане от свирене или относителна - с намаляване на времетраенето на 

инструменталната практика в зависимост от степента на диагностицираното нарушение. 

Налице е тенденция да се избегне възможността за пълно прекъсване на инструменталната 

практика по психологически  и рехабилитационни причини. 

 При остро, започнало наскоро заболяване понякога са достатъчни няколко дни на 

относителна почивка, докато при хроничното и дълготрайно разстройство може да се наложи 

първоначален период на абсолютна продължителна почивка, последвана от постепенно 

увеличаване на ежедневната практика. 

 Що се отнася до фармакологичната терапия за лечение на остра и хронична болка, 

обикновено се използват аналгетици и обезболяващи.  

 Хирургичната терапия не се препоръчва при определени случаи като невропатии и 

заклещвания. От изключително значение е опитът на хирурга, специализиран в областта на 

музиката, който добре познава свързаните с хирургията рискове, ограниченията относно 

следоперативните белези и дългата рехабилитация, необходима за музиканта. (Hoppmann, 

2001) Всъщност дори минималната загуба на еластичност и ловкост, дължаща се на увреждане 

на белега, може да наруши завинаги професионалната реализация на музиканта. 

В Италия, откъдето моите наблюдения са най-обстойни, много добри специалисти са 

натрупали базов опит в национален и европейски мащаб в тази област. Убедена съм, че и в 

България тясната специализация, свързана с целевата група на музикалните професии, ще бъде 

полезна и добре приета от обществеността. 

 Използването на физиотерапия се предписва според типичните начини на 

проявилите се патологии: лазер с висока мощност (hp) и ударните вълни (eswt), са особено 

прероръчителни срещу възпаления на сухожилията и всякакъв вид калцирания. Масажът, 



 78 

диакутанната миофибролиза (miofibrolisi diacutanea) се предписват в случаи на умора, 

контрактури и “overuse " синдроми. 

 В подробно разгледаните патологии и заболявания на музиканти в глава 2 са 

изложени и конкретни тенденции, експериментални терапии и утвърдени лечения, свързани с 

конкретната патология. Погледни Глава 2.  

 

4.4. Ергономия като приложение към музиката 
 

 Ергономията се определя като наука, изучаваща работата на човека и 

свързаните с нея условия на работното място"(Karwowsky, www.sie.it *). Това е 

сравнително нова и комплексна наука, създадена от F.H. Murrel през 1949 г.и свързана с най-

добрия начин на използване на човешките ресурси в изучаването на работната среда.  

 Ергономията изучава и основните характеристики на човешката физиологическа 

функционалност - физика и мускули, както и когнитивни функции, тоест, усещане и 

чувствителност, с цел създаване на максимален комфорт. 

 В нашето съвремие ергономията представлява важен превантивен и терапевтичен 

инструмент, използван от трудовата медицина при разрешаването на множество 

професионални заболявания. 

 Предвид тясната връзка между субекта и инструмента, ергономията в музикалната 

практика се явява като спомагател за подобряване на някои технически възможности, 

изпълнявайки така важна превантивна стратегия. Многобройни са примерите за лоши условия 

в работната среда, които могат да бъдат цитирани.  

 Необходимо е да се вземе под внимание фактът, че много от музикалните 

инструменти не са претърпели сериозни промени от създаването си, датиращо отпреди 

няколко века. Често структурата и анатомичните особености на музикалните инструменти, 

създадени в миналото, изискват голям физиологичен капацитет с екстремни постановки и с 

риск за увеличаване на заболяванията на музикантите .Лошото им проектиране от 

ергономична гледна точка не бива да ни изненадва.(Norris, 2001). 

 Papillon определя възможната еволюция на инструментите според три различни 

модела (Papillon 2002): 

• Еволюция на формата на инструмента - най-трудно приложима поради факта, че 

фонетично-акустичните характеристики и различните звукови нюанси на всеки 

инструмент са резултат от взаимодействието на множество фактори, един от 

основните между които е формата. Тези промени не могат да бъдат винаги насочени 
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към  материала, от който е изработен инструментът, тъй като той е важен за 

качеството на звука и тембъра му. Дори минималните промени изискват 

задълбочени конструктивни познания. Този вид промени могат да бъдат насочени 

главно към духовите и ударните инструменти. 

• Еволюция на използваните аксесоари към инструментите - промените на това 

ниво се отнасят главно към духовите инструменти и съвременното лютиерство - лък, 

палки и др. 

• Еволюция на външните интерфейси - това е най-достъпното ниво за ергономични 

иновации. Аксесоари, използвани за улесняване на музиканта-   подбрадник на 

цигулката, стол на пианиста, стойки за обой, кларинет, държачи и колани за фагот -  

сакс –кларинет, тапи за клапите на флейтата, поставки и подложки използвани при 

различни инструменти и др. 

 Друго конкретно приложение на ергономията в музикалната област е свързано с 

проектирането на калъфи и колани за транспортиране на музикалните инструменти. Важно е 

използването на функционални, леки и устойчиви материали за тяхното изработване, както и 

конструкция с модерен дизайн. Според Блум и Ахлер коланите върху калъфите на различните 

инструменти също трябва да бъдат съобразени с конкретни параметри като широчина, 

подплата и т.н., както и с гарантирането на равномерно разпределение на теглото между двете 

рамена.(Blum, Ahlers, 1944). 

 

4.5. Златни правила за музиканта 
 
 Загряването на мускулатурата е от основно значение за резултатното осъществяване 

на дейности, свързани с движение на тялото или с определени части от него. Правилното 

загряване на мускулатурата е необходимо за доброто функциониране на мускулната система 

по време на свирене. То се изразява в повишаване на температурата и на кръвния поток в 

използвания мускул и спомага за неговата прецизна настройка в отговор на стимулите. 

Засиленият поток на кръв увеличава доставката на необходимите вещества за контракция на 

мускула и за отстраняване на катаболите ( материал за изхвърляне). 

 Доказано е, че механичната ефективност на свиването на мускулите се увеличава с 

повишаване на температурата в тях.Фактът, че едни и същи мускулни участъци, включени в 

техническия жест при свирене, влизат в действие, позволява фина настройка на синергията и 

координацията. На практика свиващите се мускули същевременно отпускат мускулите 

антагонисти, разтягат и регулират движението на първите. 
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 Доказано е, че при разтягането характеристиките на мускула се променят. Той става 

силен и едновременно гъвкав.Топлината на мускула улеснява техническия жест и 

предотвратява евентуални травми на мускулно-лигаментните връзки. Както вече подчертах, 

загряването на мускулатурата се явява изключително важна превантивна мярка за всеки 

музикант. То протича в три последователни етап, описани в пълния текст на дисертационният 

труд. Те са следните: 

1. Ставна подвижност 
2. Общо загряване  
3. Разтягане или stretching 

 
Тук е мястото да подчертая петнадесете златни правила, горещо препоръчани за всеки музикант 
и инструменталист, които както ще забележите, са твърде близки до превантивните мерки, 
свързани с общото психо-физическо състояние на музикнта. И това говори върде красноречиво 
 
И така –  1. Цялостно и целенасочено загряване и разтягане на мускулите преди свирене. 

2. Постепенно и прогресивно разсвирване с инструмента. 

3. Не надвишавайте периоди от 40-50 минути свирене без паузи от 5-10 мин.  

4. Извършвайте разтягане на мускулатурата в края на музикалната ви практика. 

5. Заемайте правилни стойки и избягвайте нефизиологичните пози, които генерират 
мускулни компенсации. 

6. Осигурете подходяща ергономична среда (стол, осветление, пулт) за вашата 
музикална практика. 

7. При необходимост прибягвайте до технически мерки като ергономични аксесоари, 
модификация на инструмента и др. 

8. Променяйте често репертоара си.  

9. Избягвайте бруталните  промени в ритъма на работа, както и прекомерно свирене 
след продължителна почивка. 

10. Поддържайте минимална инструментална дейност по време на ваканция, 
избягвайте дълги периоди без свирене. 

11. Опознайте тялото си и се опитайте да елиминирате настоящите мускулни 
напрежения (Методи Фелденкрайс, Техника Александър, Биоенергетика, Тай-чи и 
т.н. са препоръчителни практики). 

12. Контролирайте внимателно стреса, тревожността и умората. 

13. Обърнете внимание при транспортирането на инструмента ви и тежки предмети 
в ежедневието. 
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14. Спазвайте общите правила за хигиена в ежедневието (правилно хранене, 
достатъчна консумация на течности, добър сън, редовна физическа дейност) по 
възможност с избягване на алкохол и тютюн. 

15. Никога не може да се свири с болка: поговорката “ No pain, no gain”("Без 
болка, няма печалба") е ЛЪЖА !!!! 

 
4.6. Проучване и статистика на професионалните заболявания на 

музиканта в държавите на ЕС и България. Мониторинг и създаване на 

превантивна стратегия. 
 
 Въз основа на извършените от мен проучвания, необходимо е да отбележа, че 

проблемът за професионалните заболявания на музиканта не е равнопоставен в различните 

държави. Във Франция и Швеция са признати много болести с професионален произход, 

докато в Италия, Германия и Австрия техният брой е много малък. Голяма част от 

професионалните заболявания остават скрити поради наличието на психологически и 

социални бариери при пострадалите. 

 В България с постановление на Министерски съвет Обн., ДВ, бр. 33 от 4.04.2001 г., в 

сила от 5.07.2001 г. на постановление №80 на МС от 29.03.2001г се дефинира списък на 

професионалните заболявания, но артистичните дейности не фигурират като професионални 

фактори, причиняващи болест.  

 Въз основа на научни международни данни може да се заключи, че мускулно-скелетните 

заболявания (МСЗ), са сред най-често срещаните професионални увреждания, свързани с 

работния процес в държавите - членки на ЕС. Добрата статистика е в основата за разработването 

на ефективна превантивна стратегия. Музикантите, като сценични изпълнители, са изложени на 

висок психо-физиологически риск, но в известна степен са извън системите за профилактика, 

отчитане и обезщетяване на професионалните заболявания.  

 Събирането на периодична информация за адекватно здравно наблюдение и 

мониторинг в работната среда е затруднено, а регистрирането на професионалните 

заболявания става практически невъзможно.  Необходими са конкретни условия за 

ефективното прилагане на превантивните стратегии. 

 Трябва да се отбележи, че днес на международната сцена има все повече асоциации и 

организации, които обръщат сериозно внимание на превенцията на професионалните болести 

сред музикантите. Въпреки това, превид мащаба, тежестта и развитието на заболяванията, 

превенцията все още няма необходимия приоритет. Решението на проблема трябва да се 

постигне чрез програми за промоция и информиране на артистичната общественост, както и 
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чрез световни и национални кампании. 

 Ефективната превенция изисква сътрудничество на национално ниво между различни 

институции. Редица страни като Дания, Финландия, Германия, Нова Зеландия, Южна Африка 

и САЩ работят по проекти за набиране на свързана с професионалните заболявания 

информация, организират се конвенции, работи се в международен мащаб за създаване на 

подходяща форма на превенция. За професията на музиканта - там където опитът и знанията 

са недостатъчни - се разработват планове за повишаване на компетентността и 

информираността на професионалисти и експерти в областта на медицината, касаеща 

професионалните заболявания на музикантите.  

 

4.6.1. Поява и развитие на превентивно-терапевтични проекти.  
 
 В Миланския театър Ла Скала от 2004 година съществува клиника по физиотерапия за 

наблюдение и лечение на оркестрантите. Постоянното присъствие на медицински персонал в 

театъра и контактът му с инструменталисти, улеснява разрешаването на нарушения и 

проблеми, свързани с професионалната им дейност и създава възможност за анализиране на 

патологичната честота в работната среда на оркестъра.  

 Според направено проучване 65.5% или 57 от общо 87участващи в проучването  

оркестранти на престижния италиански театър се оплакват от патологии в опорно-двигателния 

апарат. Въпреки наличието на постоянен специализиран медицински персонал, високата 

степен на заболеваемост между музикантите в оркестъра води до заключения, които 

противоречат на досегашните убеждения за рядко срещани изключения, свързани със 

здравословни проблеми при повечето музиканти. 

 В създадената Клиника по физиотерапия в Миланския театър Ла Скала музикантите се 

чувстват защитени и задължени да се консултират с лекарите без страх от последици, свързани 

с професионалната среда. В този случай евентуалната психологическа бариера, която 

съществува между музикант и лекар в други оркестри, е напълно преодоляна. Създадени са 

отношения на взаимно доверие и възможности за незабавна помощ и лечение от страна на 

медицинския екип. Защитата на здравето е приоритетен фактор за спазване на 

условията за работа на музикантите. Театър Ла Скала в Милано е в челните редици в това 

отношение, предоставяйки възможност за превенция на здравето и лечение на оркестрантите.  

 През последните години, утвърденият физиотерапевтично-рехабилитационен екип в Ла 

Скала сътрудничи с лекаря по труда д-р Касина чрез прилагане на функционален метод за 

провеждане на процедури и терапия на нуждаещите се оркестранти. Лекарят по въпросите на 
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труда се информира и след специализиран преглед установява дали са необходими 

ограничения, свързани с почивка или съответно лечение до окончателното възстановяване на 

здравето на музиканта. С постановление на италианското законодателство (DM 27 април 2004) 

при диагностициране на професионало заболяване е възможно да се получи и икономическа 

надбавка към работното възнаграждение. Признатите болести, тясно свързани с 

професионалния произход на музикантите, са следните: 

• Синдром на де Кервен  

• Тендинит на китката или пръстите 

• Прескачане на пръстите 

• Тендинит на раменната става, китката или пръстите 

• Раменен бурсит, олеоканиален бурсит 

•  Епикондилит 

• Епитроклеит 

 Моята лична препоръка е активиране на информационна мрежа за превенция на 

рисковете в работата на музиканта с разработване на програми за подобряване и поддържане 

на високо професионално ниво и психофизиологическо здраве. Но трябва подчертая, че най-

важната част за превенцията трябва да бъде реализирана по време на обучението 

посредством коректното прилагане на адекватна методология и практика с 

инструмента. 

4.6.2. Хигиена на духовите музикални инструменти  

4.6.2.1 Превенция на професионални заболявания на устната кухина и 
дихателните пътища 

 

 Многобройни научни изследвания показват преобладаването на функционални 

разстройства, свързани със заболявания на устата и такива, отнасящи се към денталната 

медицина, при духовите музиканти. Липсата на хигиена при поддръжката на зъбите и венците 

може да доведе до заболявания на устната кухина и нейните тъкани. Значението на програмата 

за профилактика и поддържане на професионална хигиена на устната кухина обаче бива често 

неглижирано. Малко известни на музикантите са и данните за развитието на бактерии в 

духовите инструменти. 

 Направените в тази насока проучвания потвърждават факта, че в практиката на 

инструменталистите могат да бъдат диагностицирани проблеми, засягащи здравето на зъбите 

и меките тъкани като: 
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 - Нарушения на артикулирането на челюстно-мандибуларната става  

 - Неправилно положение на челюстта и неправилна захапка 

 - Бруксизъм (смилане, стискане на зъби) 

 - Протезни проблеми 

 - Травма на меките тъкани 

 - Фокална дистония 

 - Херпес на устните с хроничен характер 

 - Сухота в устата (ксеростомия) 

 - Дентална свръхчувствителност 

 - Хронични белодробни нарушения 

 

 Елеонора Стефан, студентка по хигиена на зъбите в университета Сан Рафаеле в 

Милано разработва дисертация на тази тема и в конкретно проучване заедно с д-р Анна Рита 

Ферери формулира протокол за хигиенна поддръжка на мундщуците на духовите 

инструменти. 

 Целта на темата е да се подчертае значението на онези насоки за превенция на 

здравето в музикалния сектор, които все още липсват. При изучаването на биофилма (тънък 

пласт от микроорганизми, предимно бактерии, прикрепени към повърхността на инструмента) 

е установено, че високите нива на микробно замърсяване са по-устойчиви върху абаносова 

повърхност (такава е повърхността на кларинетните и саксофонните мундщуци), докато 

металните повърхности на тромпета и флейтата задържат по-малко бактериални остатъци.  

 Възможно е и обособяването на програма за превенция и поддръжка на дървените и 

медните духови инструмевти. 

 Въз основа на направеното проучване е бил формулиран основен протокол за 

хигиенна поддръжка на мундщуците на духовите музикални инструменти, гарантиращ 

здравословни условия на духовите музиканти, според който: 

• Всеки музикант трябва да притежава личен инструмент; а ако това е невъзможно,  

трябва да има личен мундщук; 

• Стройките са само и единствено лично притежание;   

• Инструментите трябва да бъдат правилно разглобявани и почиствани след всяко 

свирене; 

• Мундщуците трябва да се дезинфекцират поне веднъж седмично; 

• За почистването и дезинфекцията на мундщука и инструмента се използва мека четка 

и вода за уста, съдържаща хлорхексидин 0,2%; 
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• Не се допуска влага по корковите части на инструментите;  

• Препоръчва се обилно изплакване, при което се защитават корковите части; 

• Частите на почистения инструмент се поставят в памучна или хартиена кърпа; 

• Инструментите се изсушават прецизно както външно, така и от вътрешната им страна; 

• Тъканта, използвана за почистване на инструмента се подменя редовно; 

• Обеззаразяването на почистващите устройства за тръбите и тъканите се върши редовно 

в микровълнова печка. 

 

ГЛАВА ПЕТА 

СОБСТВЕНИ, ТЕОРЕТИЧНИ И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ 
ПРОУЧВАНИЯ 

5.1. Организация и провеждане на  изследването 
 
 В България не съществуват данни, свързани с проучвания, касаещи заболявания в резултат 

на професионалната дейност на музикантите. Липсата на квалифицирани екипи в сферата на 

медицината с цел - специализирано здравно наблюдение на музикантите (учащи се и 

професионалисти)  за момента е реалност на територията на страната. Недостатъчната 

информираност относно рисковите фактори на общото психофизиологично състояние, както 

и особеностите, свързани с изпълнителската дейност, причисляват учащите се 

инструменталисти към рисковата група на професионалните музиканти. Те са изложени на 

опасност от "кумулативни нарушения и травми в процеса на упражняване на професията" 

(Сumulative Trauma Disorders-30).   

 Факторите за нарушения не се дължат само на повтарящите се бързи и прецизни движения 

на ръцете и пръстите, на устните мускули и езика, а също така и на обстоятелства, свързани  

със социалната среда, конструкцията на музикалните инструменти, ергономичните закони, 

индивидуалните характеристики и прочие. 
 

5.2. Етапи на изследването 

А. Подготвителен етап 
 
 Критичен анализ и синтез на научната литература по темата. Проучване на същността на 

проблематиката, свързана със синкретичността на психофизиологическите методи на 

музикалното инструментално обучение в страната и  възникващите по-късно здравословни 
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отклонения в професионалната кариера на музиканта. 

• Анализ на данните от предварителни проучвания по тематиката и набавяне на 

необходимата информация за планиране, организиране и провеждане на настоящето 

проучване. 

• Подготвяне на методики за изследване и определяне на текста. 

• Подготовка за провеждане на изследването: 

• Установяване на контакт с институциите, в които работят и учат анкетираните музиканти 

• Отпечатване и размножаване на две анкети, адресирани към двете основни групи 

музиканти:  

1. Професионални музиканти - инструменталисти;  

2. Учащи се – ученици и студенти в изпълнителски отдели на средни 

и висши музикални учебни заведения. 
 

 В разработените анкетни карти, представляващи съвкупност от въпроси, насочени 

към събиране на необходимата за целите на изследването информация сред студенти и 

учащи се, са включени 33 въпроса. Те имат за цел изследване на мнението на бъдещите 

музиканти и са свързани с използваната методология на инструментално обучение, с 

познанията относно психофизиологическото състояние и натоварването на тялото в 

резултат на музикалната практика, с рисковите фактори и евентуалните оплаквания или 

професионални болести и не на последно място с превенцията.  

 В разработената анкетна карта за професионални музиканти въпросите са зададени 

по подобаващ начин с цел - получаване на информация, свързана с опита на 

практикуващите музиканти и мнението им за професионалния ритъм на работа, 

условията на работната среда,  отнасящите се до здравословното им състояние проблеми, 

съществуването на евентуален медицински контрол, свързан с професионалните 

заболявания, както и с информираността относно превенцията. Въпросите в  анкетата са 

33. 

 При попълването на анкетите бе отбелязано, че изследването има доброволен 

характер и научна цел. Смятам, че степента на достоверност на данните е висока поради 

анонимността при попълване на анкетите.  
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Б. Изследователски етап – събиране на данни. 

Провеждане на изследването 
 

 Изследването бе проведено през 2019 година. 

Основен критерий за подбора на изследваните лица в настоящото проучване е 

доброволното участие. При подбора на ученици и студенти от музикалните учебни 

заведения желанието ми бе да обхвана различни възрастови групи от различни градове на 

страната. 

 Професионалните музиканти, участващи в проучването, са практикуващи 

инструменталисти в различни оркестри и преподаватели от различни градове в страната. 

- Анализ на получените резултати 
 

В. Заключителен етап 
 

- Формулиране на научно обосновани изводи и препоръки за избягване на психо-

физическото натоварване при музикантите  

- Изготвяне на изводи, свързани с необходимостта от информираност за рискови 

състояния и  професионални заболявания  

- Излагане на тезата за необходимостта от превенция и въвеждането в 

министериалните програми на предмет или свободно избираем курс, свързан с общи 

анатомични  познания относно психофизиологическите характеристики на 

музиканта, ергономията,  рисковите фактори и превенцията. 

 

5.3. Методи на научното изследване 

5.3.1. Документален метод на изследването 
 

 Проведено е лично задълбочено проучване относно проблемите на музиканта, 

свързани с психо-физиологичната му кондиция. Извършено е проучване на 

педагогическите подходи и методологии,  отговарящи на ранното музикално и 

инструментално образование; проучена е спецификата на методите за възстановяването и 

освобождаването от напрежението и стреса, както и ролята и функцията на работната 

хигиена; изследвана е спецификата и честотата на професионалните заболявания при 

изпълнителите, а също и ролята на перфекционизма и стреса при музиканта; обсъдена  е 

липсата на информираност от страна на музиканта относно рисковете на професията; 
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изследвани са разновидностите на професионалните заболявания при музикантите, а също 

и информираността им във връзка с превенцията. Лично съм запозната с голяма част от 

литературата, свързана с разглежданата тематиката – статии, списания, книги, уеб 

материали  на различни езици. 

 

5.3.2. Анкетен метод на изследването – пряко анкетно проучване 
 

 В хода на реализиране на проекта за изследване бяха изготвени собствени анкетни 

карти като инструмент за настоящото проучване. Изследването бе проведено чрез 

разпространение на анкетните карти. 

 

Анкета N° 1 за студенти и учащи се инструменталисти в изпълнителски отдели във висши 

и средни учебни заведения в страната. Съдържа 33 въпроса от закрит вид. Информацията, 

която се изисква с поставянето на тези въпроси е следната: 

- лични данни 

- данни за инструмента и музикалната практика 

- данни, касаещи здравния статус, влиянието и честотата на различните 

заболявания по отношение на възраст и пол 

- данни, свързани с влиянието на перфекционизма и страха върху психиката 

на анкетирания 

- данни относно използваните методологии, дидактични подходи и 

информираност за рисковите фактори на професията, както и данни за 

информираността относно ергономиката и превенцията, и прочие. 

Анкета N° 2 за професионални музиканти. Съдържа 33 въпроса от закрит вид.   

Информацията, която се изисква с поставянето на тези въпроси е следната: 

- лични данни 

- данни за инструмента и музикалната практика 

- данни за часовата заетост с инструмента (работно време и допълнително 

занимание) 

- данни за здравния статус на личността - влиянието и честотата на 

различните заболявания по отношение на възраст и пол 

- данни за влиянието на перфекционизма и страха върху психиката на 

професионалния музикант 

- данни за информираността и познаването на рисковите фактори на 
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професията, както и относно информираността за техниките за 

възстановяване и разтоварване 

- данни за информираността, свързана с ергономиката и превенцията, и 

прочие. 

 Въпросниците са разпространени както следва: 

Анкета N° 1 в следните учебни заведения с музикални изпълнителски отдел: Национална 

Музикална Академия “П. Владигеров”, Нов Български Университет, София, Пловдивски 

Университет “Паисий Хилендарски”, Музикално училище София, Музикално училище 

Пловдив, Музикално училище Варна, Музикално училище Русе. 

Анкета N° 2 за професионални музиканти в различни професионални оркестри в страната, 

както следва: Симфоничен оркестър на Българското Национално Радио, Държавна Опера 

за Музика и Балет  София, Академичен Симфоничен Оркестър при НМА “П. Владигеров” 

София, Държавен Духов Оркестър – София, Държавна Опера – Варна, Симфоничен 

Оркестър на Пазарджик, Държавен Оркестър за Музика и Балет Варна, Държавен Оркестър 

за Музика и Балет Пловдив. 

 Разпространението на анкетите беше извършено по два начина - на хартиен носител 

и в електронен вариант.  

 Попълването на анкетата от студенти и  ученици е извършено извън учебните 

занятия. 

 Попълването на анкетите от страна на професионалните музиканти е осъществено в 

удобен за тях момент или по време на паузите в работното им време.  

 

5.3.3. Наблюдение 
 
  Осъществени наблюдения: 

- При провеждане на класови срещи, майсторски класове, продукции, 

концерти, изпити и конкурси за учащите се. 

- По време на репетиции и концерти на професионални музиканти. 

- При провеждане на специфични терапии на заболели музиканти. 

 

5.3.4. Интервюта, разговори, беседи 
 

 Проведени са разговори с медицински професионалисти, специализирани в 

диагностицирането и лечението на професионални смущения при музикантите. Лично са 
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посетени следните клиники: Институт за музикална физиология и медицина за музиканти 

към департамента по неврология към университета в Хановер, Институт за Медицина за 

Артисти в Тераса ( Испания), Клиника по физиотерапия към Театър “Ла Скала” в Милано, 

Клиника "Сол Диез” на фондацията дон Карло Ньоки (R CI S “Santa Maria Nascente”) в 

Милано. Водени са разговори с лекари и терапевти по специалността. 

- Беседи и участие в конференции по тематики, свързани с изследването.  

- Реализирани интервюта с музиканти и педагози, страдали и страдащи от 

професионални заболявания. 

 Във връзка с медицинските специфичности на тематиката и конкретните въпроси, 

свързани с настоящето проучване, получих съдействието на д-р Мария Роза Конверти, 

основател на клиниката "Сол Диез” в Милано и главно действащо лице в постоянния екип 

за профилактика, превенция и лечение на костно-мускулни и неврологични патологии при 

професионалните заболявания към Театър “Ла Скала” в Милано. Д-р Мария Роза Конверти 

е бивш музикант – арфист. Със съдействието на физиотерапевтите Карла Споти и Лучано 

Тамбориани подпомага лечението на нуждаещите се оркестранти, провежда задължителни 

профилактични професионални и работи върху  реализирането на проекти с превенционна 

цел на територията на Италия и Европа. Натрупаният професионален опит (от 1995 г. до 

днес) в тази специфична сфера и резултатите от него са признати в цял свят и са пример за 

много водещи оркестри в Европа и света. 

 

5.3.5. Резултати от анкетното проучване и размисли, 
свързани с предишни проучвания 

Изследвана популация 
 

 Проучването е проведено с участието на професионални музиканти-

инструменталисти, студенти и ученици в специализирани музикални институции, на 

възраст от 15 до 65 години. Участието на аматьори е изключено.  

Събраните данни от проучването са разделени по пол, възраст и инструмент. 

Разпространени са 280 въпросници, от  които 220 са попълнени. 

Анализираните данни представляват конкретен резултат от попълнените анкети от 120 

професионални музиканти и 100 учащи се ( студенти и ученици). 

 

Лични Данни 

 Получените резултати показват, че:  
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- Участващата популация при обучаващите се е разделена по пол, както 

следва: 40 ( 40%) жени и 60 ( 60%) мъже от анкетираните. 

- Средната възраст на анкетираните учащи се е - 20,5 години за жените и 

21,5 години за  мъжете. 

- Участващата популация при професионалистите е разделена по пол 

както следва: 52 (43,3%) жени и 68 ( 56,7%) мъже от анкетираните. 

- Средната възраст на анкетираните професионалисти  е 33,3 години за 

жените и 40,5години за  мъжете. 

 

Времетраене на музикалната практика и паузите 

Анкета N° 1 

Средното времетраене на дневната музикална практика от проучената популация 

студенти/учащи се е 4,5 часа 50% (50 субекта) от запитаните спазва редуването на 

свирене и препоръчваните паузи за почивка на всеки 50-60 мин.  

 

Анкета N° 2 

Средното времетраене на дневната музикална практика от проучената популация 

професионални музиканти се равнява на 6,6 часа. 35% ( 42 субекта) от запитаните 

спазва редуването на свирене и препоръчваните паузи за почивка на всеки 50-60 мин. 

извън работното време. 

 

Музикални инструменти 

 

За осъществяването на направеното изследване всички видове инструменти са 

включени в анкетата.  

Получените резултати отбелязват, че равен процент жени и мъже свирят на цигулка. 

По-голям е процентът на мъжете, които свирят на виола, чело, контрабас, китара и ударни 

инструменти. По- голям процент жени свирят на пиано и арфа, а процентът на жените, които 

свирят на духови инструменти е по- малък в сравнение с мъжете.  
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Данни за използваните музикално/инструментални методологии на обучение 

 

Анкета N° 1 

100% (100 субекта) от анкетираните учащи се отговарят негативно на въпросите, 

свързани с познаването на активната методология на ранното музикално-

инструментално обучение. 88% ( 88 субекта) отговаря “Не” на въпросите, свързани с 

познаването на техниките Александър, Фелденкрайс и подобни. 62% (62 субекта) от 

учащите се музиканти не практикува спорт или дейности за поддържане на общото 

добро физиологично състояние на тялото.  

 

Анкета N° 2 

100% (120 субекта) от анкетираните музиканти отговарят негативно на въпросите, 

свързани с познаването на активната методология на ранното музикално-

инструментално обучение. 48,3% ( 58 субекта) от общия брой музиканти отговорили на 

въпросите не е запозната с методите Александър, Фелденкрайс и подобни. 88,3%  (106 

субекта) от музикантите не практикуват спорт или практики за поддържане на общото 

добро физиологично състояние на тялото.  

 

Резултатите показват също, че броят на професионалните музиканти, включващи 

преподаватели по инструмент, не са запознати с активните методи на 

музикално/инструментално обучение. Системите за възстановяване на нервно-моторното 

състояние като техниките „Александър“, „Фелденкрайс“ и подобни, използвани  също като 

превенционна мярка в професията на музикантите не са познати достатъчно в България. 

 

Получени данни, свързани с дискомфорт и професионални болести  

 

Отговори на въпроса: Изпитвали ли сте болки или дискомфорт по време на музикалната 

ви практика? 

 

Анкета N° 1 

От анализираните 100 обучаващи се музиканти 68 души (68% от анкетираните) отговорят 

с “Да” и отбелязвт поне едно мускулно-скелетно смущение, както и болки при практиката 

с инструмента си.  От тях жени са 25% ( 25 индивида) и  мъже 43% (43 индивида). С “Не” 

отговорят 20% ( 20 индивида) мъже  и 12%  (12 индивида) жени. 
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Анкета N° 2 

От анализираните 120 професионални музиканти 73 ( 60, 8%) музиканти отбелязват, че са 

имали поне едно мускулно -скелетно заболяване в кариерата си, свързано с 

професионални причини.  

С “Да”отговорят 33 (63,4% ) жени и 40 ( 58,8%) мъже.  С “Не” отговорят 28 (41,2%) мъже 

и 19( 36,6%) жени. 

Върху изследваната група музиканти чрез Анкета N°1 и Анкета N° 2 се установява, че 

още при учащите се болките и дискомфортните състояния са често срещано явление. Големият 

процент позитивни отговори потвърждава, че музикантите са явно рискова група относно 

професионалните заболявния.  

85% (102 индивида) от професионалните музиканти страдат от заболявания, дължащи се 

на музикалната практика. 62% (62 индивида) учащи се музиканти чувстват дискомфорт и 

болки по време на    свирене. 

 

Отговори на въпросите: 

- Болката, коята изпитвате ограничава ли ви в практиката с инструмента?  

- Симптомите отшумяват ли без специфични грижи? 

 

Анкета N°1  

На въпроса за ограничаване в практиката, 46 субекта (46%) отговарят позитивно, а 50% 

от тях отговарят с “Да” на въпроса за отшумяване на симптомите без грижи. 

 

Анкета N°2 

На въпроса за ограничаване в практиката, 88 субекта (73,3%) отговарят позитивно, а 

18% (15 субекта) от тях отговарят с “Да” на въпроса за отшумяване на симптомите без 

грижи, 82%  или 105 музиканта отговарят с “Не”. 

 

Общ преглед на установените здравословни нарушения 

 

Върху изследваната група музиканти чрез Анкета N°1 и Анкета N° 2 се установяват 

симптоми и прояви на заболявания в една, а в някои случаи и в повече части на тялото. 
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Въпросът от анкетното проучване, насочен към това - коя част на тялото е засегната от 

дисконфорт, съдържа изображение на човешко тяло с възможност за отбелязване на 

засегнатото място.  

 

На конкретния въпрос в двете анкети: 

- От какво заболяване страдате? 

 

Анкета N° 1 – 78% (78 субекта) от анкетираните учащи се не отговаря на въпроса. 

Анкета N° 2 –  48,3 % (58 субекта) отговарят конкретно на въпроса. 

Позовавайки се на получените резултати, констатирам, че горната част на крайниците 

(пръсти, китки, предмишница, лакът, рамо), гръбначният стълб, (цервикален, гръбни, 

лумбални части) се открояват като най-много засегнати области. 

 

Извод: Идентифицирането на засегнатите точки в горната част на тялото показва 

ясно връзката с музикалната инструментална дейност, потвърждавайки 

професионалния произход на получените смущения или оплаквания. 

 

Освен напрежения в меките тъкани на горните крайници на нивото на раменете, китките и 

ръцете, често срещани са и мускулно-скелетните смущения. 

 

Анализ на мускулно-скелетните заболявания: 

 

Данни в литературата 

 

Направените изследвания от различни автори във връзка с честотата на 

разпространение на мускулно-скелетни патологии при музикантите, сочат вариране на 

процентност от 76% (анализ на Fishbein e coll. - 34, Фишбейн и кол. 34 от изследване върху 

2122 оркестранти), до 77,5% (анализ наBejjani-11 върху хетерогенна група музиканти) до 

36,9% (анализ на Capellaro-32 и колеги върху 615 музиканти от разнородна група музиканти - 

оркестранти и студенти в музикални консерватории). 

 

Сравнението на резултатите от настоящето проучване с наличните данни в литературата  

потвърждава съответния процент, свързан с най-често срещаните мускулно-скелетни 

проблеми, болки в горната част на гърба и в областта на шията. 
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- Имате ли известни познания за последствията от неправилната постановка при 

музикалната ви практика? 

 

Анкета N° 1 – с “ Да” отговарят 47% от учащи те се, а 53% отговарят с “Не”. 

Анкета N°2– с “ Да”отговарят 70,8% ( 85 субекта), а с “Не” отговарят 29,2% ( 35 

субекта). 
 

- Ако ви бъде предоставена информация за профилактика и възможности за 

преодоляване на болезнени и некомфортни състояния по време на музикалната ви 

практика, бихте ли се възползвали от нея? 

 

Анкета N° 1 – с “ Да” отговарят 96% от учащите се, останалите оставят празно място. 

Анкета N° 2 – с “ Да” отговарят 97,5% ( 117 субекта), а с “Не” отговарят 2,5% ( 3 

субекта). 

 

Начин за Диагностика 

 

На въпроса:  

- От какво заболява не страдате?  

 

Анкета N° 1 - 78% от анкетираните субекти не са отговорили на въпроса,  

Анкета N° 2 - 49% отговарят конкретно на въпроса. 

 

 Според личните ми проучвания, свързани с предишни изследвания, се потвърждава 

фактът, че често инструменталистите не подозират сериозността на заболяванията си и 

следователно не търсят специалицирана медицинска помощ.  

 

Влиянието на правилна постановка и съвети за профилактика 

 

На въпросите, свързани с постановката и профилактиката на инструменталиста, 

резултатите от двете групи анкетирани са следните: 

 

- Имате ли познания относно последствията от неправилната постановка при 

музикалната ви практика? 
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Анкета N° 1 – С “Да” отговарят 47% отстудентите,  а 53 % отговарят с “Не”. 

Анкета N° 2  - С “Да” отговарят 69,2% или 83 от професионалистите,  а 30,8 % или 37 

субекти отговарят с “Не”. 

- Ако ви бъде предоставена информация за профилактика и възможности за 

предотвратяване на болезнените и некомфортни състояния по време на 

музикалната ви практика, бихте ли се възползвали от нея? 

Анкета N° 1 -  с “Да” отговарят 96%, останалите оставят празно място 

Анкета N° 2 -  с “Да”отговарят 96,6% (116 субекта) , а само 3,4% (4 субекта) отговарят 

негативно. 

 

Влиянието на перфекционизма и на стреса  

 

На въпросите, свързани с влиянието на средата, около 80% от анкетираните музиканти 

смятат, че средата е от изключително значение за успеха и кариерата на музиканта.  

Перфекционизмът се смята за нормално условие в професионалните среди на музикантите от 

89% от анкетираните субекти. 87% от музикантите е под постоянен стрес, свързан с 

професията.  

Отговори на въпроса:  

- Музикалната практика причинява ли ви стресови състояния?  
 

Анкета N° 1 – с “Да” отговарят 76% ( 76 субекта) от учащите се, а 24% ( 24 субекта) 

отговарят с “Не”. 

Анкета N° 2 – с “ Да” отговарят 81,6% ( 98 субекта), а с “Не” отговарят 18,4% ( 22 

субекта). 

 

- Мислите ли, че бихте имали конкретна полза от терапия, която ще ви помогне 

за преодоляване на психологическия дискомфорт и стресовите състояния? 

 

Анкета N° 1 – с “ Да” отговарят 86% ( 86 субекта) от учащите се, а 14% (14 субекта) 

отговарят с “Не”. 

Анкета N° 2 – с “ Да” отговарят 72,5% ( 87 субекта), а с “Не” отговарят 27,5% ( 33 

субекта). 

 

- Изпитвате ли напрежение по време на свирене пред публика? 
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Анкета N° 1 – с “ Да” отговарят 80% ( 78 субекта) от учащи те се, а 20% ( 20 субекта) 

отговарят с “Не”. 

Анкета N° 2 – с “ Да” отговарят 65% (78 субекта), а с “Не” отговарят 35% ( 42 субекта). 

 

Информираност за познаване на рисковите фактори на професията и техниките на 

разтоварване 

 

Получените резултати потвърждават факта, че специфични професионални смущения 

и болести на музикантите (като фокална дистония, бърнаут, синдром на прекомерна употреба, 

енфизем) са неизвестни на българските инструменталисти, това следователно касае и 

рисковите професионални увреждания. 

 На въпросите:  

- Запознати ли сте с рисковите фактори в професията на музиканта? 

 Негативно отговарят: 

 

  Анкета N° 1 – 91% ( 91 субекта). 

Анкета N° 2 – 69,2% ( 83 субекта). 

 

- Мислите ли, че популяризирането на методи за превенция на музикантите би 

било полезно? 

 

Анкета N° 1 - 100% от студенти/ученици отговарят положително на въпроса. 

  Анкета N° 2 – 116  (96,6% ) от професионалните музиканти отговарят положително. 

 

Ергономия и превенция 

 

На въпросите:  

- Мислите ли, че вашата постановка има нужда от някои технически корекции? 

От 100-те участника в Анкета N°1 81% или 81 индивида отговорят с “Да”  

От 120-те участника в Анкета N°2 66,7% или 80 индивида от тях отговорят с “Да” 

 

- Мислите ли, че е необходимо да познавате методите за превенция и лечение на най-

често срещаните професионални заболявания? 
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100% от участниците и в двете анкети отговарят положително на въпроса.  

 

- В кой момент на учебния процес мислите, че трябва да бъдете запознати с тях?  

В по-ранен етап е отговорът, преобладаващ при учащите се.  

- Полезно ли е според вас въвеждането на предмет във висшите учебни заведения и 

средните музикални училища, свързан с общи анатомични познания, насочени към 

психофизическите характеристики на музикантите, към ергономията, както и към 

рисковите фактори и превенцията? 

 

Анкета N°1  98 души (98%) от анкетираните студенти/учащи се отговориха  “Да”, а 

само 2 души  “Не” ( 2%); 

Анкета N°2  113 ( 94,2%) от всички 120 анкетирани професионални музиканти 

отговориха  “Да”, а само  7 ( 5,8%) с “Не”;  

 

В Анкета N°2 за професионалните музиканти бяха включени въпроси, отнасящи се до 

обособяването на структури и екипи за специализиран здравен контрол за музиканти. 

Получените резултати показват, че в България не се извършват специализирани медицински 

професионални прегледи за музиканти. Липсват специалисти и обособени екипи за тази 

дейност. 

 

Заключение  
 

За получаването  на обща представа, отнасяща се до лечението и терапията на 

професионалните болести при музикантите предварително се насочих към съществуващи вече  

в литературата проучвания. Като обобщение на прочетеното мога да кажа, че на въпроса 

"Според вас кое лечение е било съдбоносно за решаване на проблемите ви?" сред музикантите, 

имали контакт с медицински лица, преобладава отговорът за  необходимост и ефикастност на 

предписаните терапии.  

 С настоящото изследване желаех да изнеса конкретни данни и резултати, отнасящи се 

към превенцията, професионалните заболявания и рисковите фактори за музикантите в 

България. Констатирано бе, че ергономията, насочена към музикалната практика, не е 

достатъчно известна и разпространена сред музикалните среди. Установена бе липсата на 

дисциплина в програмата за обучение, свързана с превенцията и физиологията на музиканта, 

както и  липсата на специализиран здравен контрол върху тази категория професионалисти. 
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Мнението на анкетираните български музиканти потвърждава желанието за 

създаване на екип от медицински специалисти към съществуващите оркестри. 

Този свързан с настоящото проучване факт е истински значим. Получих лично 

удовлетворение, защото една от причините за избора на моята теза бе именно определянето 

на правилния подход за превенция на професионалните заболявания при музикантите. 

Необходимостта от равновесие и единство на трите компонента, свързани с човешкото 

съществуване  тяло-дух-мисъл са от изключително значение за успешното реализиране на 

музикантите в съвременното общество. 

 

5.4. Итервюта, разговори, беседи 
 

Проведени са интервята, разговорш и беседи с проф.Микеле Maраско, флейтист 

със световна кариера, дългогишен солист, преподавател и оркестрант3, с  Д. В. – 

дългогодишен солист-оркестрант в един от най-реномираните оркестри в света ( по 

желание на интервирания музикант е името му да остате анонимно. Нанесени са само 

неговите инициали), с проф. Кристина Фрозини – концертиращ пианист и актуален ректор 

на Висшата Музикална Консерватория “Джиузепе Верди”  в Милано, с М° Никола Отери, 

професор по китара във висшата Държавна Консерватория по Музика “А. Корели” Месина, 

Италия с д-р. Мария Роза Конверти: Физиотерапевт, с минало на професионална 

арфистка, координатор на фондацията“Дон Ньоки” в Милано в създадената 

амбuлаторията за музикална медицина "Сол диез”, с д-р Милуш Пиронски, кинезитерапевт 

и бивш професионален цигулар споделя в разговора с мен, проведен на 7 март 2019 в неговия 

кабинет в Клиниката за спортна медицина “Дианабад”, София, с Анализа Манджиарди – 

студент в класа ми по ФЛЕЙТА в Консерватория “Ф.Чилеа” в Реджио Калабрия, Италия. 

 
 
 

Изводи и препоръки на базата на теоритичната и 
експериментално проучена проблематика.  

Заключение 
Резултатите от изследването са получени благодарение на проучване и изучаване на 

разнородна литература, свързана с музикалната и инструментална методология, чрез анализ 

на съществуващи научни изследвания относно психо-физиологичното здраве на музиканта, 

както и чрез интервюта, разговори и беседи с музиканти, лекари и професионалисти, запознати 

                                                             
3 Статия и интервю публикувани в италиансткото списание за флейтисти ФаЛаУт, ноември 2018г. 
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и посветени на тази тематика. Настоящото дисертационно изследване е опит да споделя 

дългата си педагогическа практика като преподавател по флейта, солист, камерен изпълнител 

и оркестрант.  

Събрани са сведения и конкретни данни, свързани с проблемите при практикуване на 

изпълнителската професия, която обхваща деликатната сфера на психическа подготовка и 

физическа издържливост на индивида в течение на времето. Стремежът ми е да изнеса пред 

учащите се и професионални музиканти една достъпна информация, свързана с рисковите 

проблеми на професията, да изтъкна значението на превенция и общите познания за най-често 

срещаните професионални болести. Надявам се моето проучване да предизвика задълбочени 

размисли и да пробуди интереса към изследвания в тази насока в нашата страна. 

Предложените методологии, подходи и техники са широко използвани прийоми в световен 

мащаб, доказали валидността и значимостта си за всеки музикант. Необходимостта от 

синкретичност на физиологичните и психологичните методи на обучение е широко разгърната 

и подробно анализирана в личен и общ инструментално професионален и социален аспект. 

Актуалното съчетаване на различни активни методи и подходи в музикално-

инструменталното образование дава възможност за оптимизация и максимално развитие на 

заложения талант на обучаващия се във всички нива на образованието, като при това 

гарантира качествени резултати и добро общо психо-физиологично състояние. Отделено е 

също място и на позитивните и негативните тенденции на съвременните методики и 

технологии. 

Предложенията ми в настоящия дисертационен труд, насочени към съвременното 

флейтово изкуство, се базират на теоретично-практическата ми дейност като флейтист и 

педагог. Представени са конкретни примери и новаторски тенденции на съвременната 

флейтова школа при разрешаването на проблеми и усвояването на техники, свързани с 

флейтовото свирене. Познанията относно разнородните методики и подходи подсказват по-

лекото решаване на чисто технически или художествено-изпълнителски проблеми, което води 

към висока професионална интерпретация. Посочени са рисковите фактори както за 

обучаващите се флейтисти, така и за вече практикуващи професионални музиканти. 

Належащата необходимост от превантивна дейност, съобразена с хигиената на работа и 

общото състояние на тялото, е ярко изразена. Често срещаните заболявания при флейтисти са 

повод за анализ и обстойни размишления.  

За първи път в България се провежда анкетно проучване на тема, свързана със 

здравословните проблеми при музикантите. Дисертационният труд поставя сериозни въпроси 

за разрешаване. Неизвестността за рисковите фактори, свързани с професията на музиканта в 
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двете категории - учащи се и професионалисти - представлява предмет на бъдещи 

разсъждения. Получените резултати водят до конкретни изводи, свързани с липсата на 

информираност, превенция и знания относно професионалните заболявания при музиканта. 

Установява се желанието и необходимостта на обучаващите се за изучаване на предмет, 

включен в учебната програма и свързан с общи анатомични познания, насочени към психо-

физическите характеристики на музикантите, към ергономията, към рисковите фактори и 

превенцията.  Безспорна е волята на професионалните музиканти към съществуващите 

оркестри да бъдат създадени екипи от медицински специалисти за контрол, превенция и 

лечение или да бъдат учредени специализирани клиники за музиканти. 

Според мен ползите за учащи се и професионални музиканти в настоящото изследване 

са следните: 

1. Насочване на вниманието към процеса на обучение на инструменталисти от най-

ранна детска възраст до професионалното им оформяне с доказани методики и 

прийоми, съобразени с уравновесеното психо-физиологично развитие на личността. 

2. Необходимост от познания за значимите по своята същност отрицателни последици и 

трудности при музикалното инструментално обучение и професионалното 

практикуване. 

3. Компетентност в сферата на превенцията и търсене на форми за избягване на 

нежелани състояния и заболявания сред професионалните музиканти.  

4. Преодоляване на последствията, породени от постоянен стрес, перфекционизъм и 

липса на периодичен контрол и профилактика.  

Потвърждава се, че изходната хипотеза и конкретните задачи, поставени в труда са 

обстойно изпълнени. Доказва се следното: 

1. В България не съществуват данни и методи на превенция за музиканти 

2. Музикантите представляват рискова група за професионални заболявания 

3. Необходимо е създаване на специализирани центрове, екипи и клиники за контрол на 

здравето на артиста/музикант 

4. Необходимо е въвеждането на предмет и лекционен курс, допринасящи за 

превенцията и информираността на учащите се от среден до висш курс на обучение.  
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Научен принос на дисертационния труд  

1. За първи път в България обект на самостоятелно изследване и проучване става 
темата, свързана с психо – физиологичните проблеми при музиканта 
/инструменталист, появили се вследствие на професионалната музикална практика. 

2. По своята същност трудът разглежда факторите, възникнали вследствие на 
неправилно свирене, чрез задълбочен научен анализ на физическите и 
психологически условия, свързани с процеса на работа.  

3. За първи път се представят нови и алтернативни техники, неизвестни или малко 
практикувани досега в България, с цел - преодоляване на трудностите в 
професионален и психо-физиологически аспект. 

4. Това е първото систематизиране на важна и подробна информация 
относно рисковите фактори и първоначалните симптоми на сериозните 
професионални заболявания при музиканта. Разглеждат се професионалните 
заболявания и техните особености и характеристики. 

5. За първи път се анализират рисковите групи музиканти. Прави се обстоен 
преглед на нежалателните състояния на професионалния музикант и 
последствията от стремежа му към перфекционизъм и 
съвършенство. Акцентира се върху необходимостта и важната роля 
на превенцията и информираността от страна на практикуващи музиканти, 
преподаватели и учащи се.  

6. Представят се нови педагогически подходи и дидактически методи за различни 
нива на музикалното инструментално обучение с цел – понататъшно коректно и 
интензивно развитие в професионална насока. 

7. На базата на личен изпълнителски и педагогически опит са 
представени новаторски методики и конкретни лични идеи за усвояване на 
съвременната флейтова техника, за решаване на различни технически и 
художествено творчески проблеми чрез алтернативни подходи.  

8. За първи път в България се прави анкетно проучване и статистика, свързани 
с професионалните проблеми на българските музиканти. Направена е 
съпоставка със съществуващи международни статистики. 

9. В труда се подчертава необходимостта от въвеждането на предмет в средните 
и висши учебни заведения във връзка с информираността и превенцията на 
музиканта в професионален аспект. 

10. Ясно изразена е необходимостта от създаване на специализирани центрове, 
екипи и клиники за контрол, превенция и лечение на артиста/музикант 

11. Създадена е първата статистика, свързана с професионални заболявания на 
музикантите в България.  

 


