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ФОРМООБРАЗУВАНЕ ЧРЕЗ УПОТРЕБАТА 

НА ПОЛИФОНИЧНИ ТЕХНИКИ  В ПРАВОСЛАВНИТЕ 

ПЕСНОПЕНИЯ НА АЛЕКСАНДЪР ЛАШКОВ 

 

Свитлана Ангеловска 

 

Свещенник Александър Лашков има както богословско, така и 

музикално образование, а също и дългогодишна практика като клиросен 

певец. От детството си той се интересува от църковното пеене, изучавайки 

творби на изтъкнати православни композитори от различни епохи и 

национални традиции. Неговото творчество е основано върху големия му 

опит и дълбокото проучване на историята на църковнопевческото 

изпълнителство и творчество.  

Настоящата статия представя употребата на различни полифонични 

техники в негови произведения и ролята им във формообразуването.  

 

Вариационна форма 

Ярък пример за вариационна форма виждаме в песнопението на 

Александър Лашков  „Хвалите Господа“ , № 21 от неговата Литургия № 5 

за смесен и детски хор (2019). Основният мелодически материал на това 

песнопение е заимстван от мелодия на 3 глас. В Литургията на Манасий 

Поптодоров има песнопение „Святий Боже“, написано върху  същата 

мелодия, а Петър Динев има своя версия на тази мелодия. Ще сравним 

трите варианта: 

 

Свитлана Ангеловска е докторант в ТКДФ на Националната музикална академия. 

Статията е написана под научното ръководство на проф. д-р Весела Бояджиева и 

проф. д-р Юлиан Куюмджиев.  
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Пример 1 

„Святий Боже“, гл.3. Манасий Поптодоров. Литургия 

 

 Във версията на Петър Динев мелодията на песнопението изглежда 

по следния начин: 

Пример 2 

„Святый Боже“, гл. 3. П. Динев Литургия  

 

 Третото коляно
1
 от това песнопение е използвано като тема от отец 

Александър Лашков: 

 

                                                           
1
 Според Петър Динев: „стихирите се разчленяват на отделни самостоятелни изречения, 

наречени колена, които се пеят поединично едно след друго, но се спояват идейно в едно 

завършено цяло“. Цит. по Бояджиева, Весела. Многогласие в православието. София: 

Издателско ателие Аб, 2013, с. 39. 
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Пример 3 

„Хвалите Господа“ от Литургия № 5. Трето коляно 

 

 

 

Както се вижда, скелетът на мелодията е един и същ, разликата се 

състои в орнаменталните извивки, които обикновено всеки псалт може да 

прави по свой начин. Нататък ще проследим развитието на мелодията от 

първоначалното ѝ провеждане до края на песнопението. 

Темата се състои от четири полуизречения, от които четвъртото е 

вариантно повторение на третото. Принципен подход при Лашков е при 

всяка смяна на текста да се появява нов вариант в мелодията. Ще 

разгледаме различните вариации върху тази тема, които са реализирани с 

помощта на полифонични техники. Първите две фрази от темата 

първоначално се излагат в унисон (в тенор и в бас), от третата фраза се 

добавя исон в октава, който обаче в заключителните моменти оформя 

каденцови ходове чрез скоковете в баса. По протежение на цялото 

песнопение основната мелодия преминава през всички партии 

последователно. Така например от т. 9 темата се провежда от сопран и алт, 

от т. 17 застъпва детски хор. Първата вариация (т. 5-8) има следните 

особености: по цялото ѝ протежение има исон в тенор и бас, който е или в  
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октавно удвояване, или има подгласова полифония
2
. От интонационна 

гледна точка има раздробяване на по-малките трайности на няколко места, 

като в началото ѝ е видно „въртеливо“ движение, продиктувано от текста. 

Пример 4 

 „Хвалите Господа“ от Литургия № 5. Първа вариация 

 

Във втората вариация (от т. 9) встъпва женски хор с темата (отначало е 

в унисон, а от второто полуизречение – в сопран). Във второто 

полуизречение на вариацията (т. 11–12) има повече раздробяване на по-

малките трайности (което придава повече орнаментика в темата), а също и 

подгласова полифония в алта. 

Пример 5 

 „Хвалите Господа“ от Литургия № 5. Втора вариация 

 

                                                           
2
 Подголосок или заголосок е термин, обозначаващ глас, придружаващ основната мелодия в 

руското хорово пеене. Този термин дава наименованието „подгласова полифония“. Вж. 

Келдыш, Юрий В. (ред). Подголосок или заголосок. – В: Музыкальная энциклопедия.. Т. 6. 

Москва: Издательство „Советская энциклопедия“, 1982, с. 318. 
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Третата вариация (т. 13–16) има вече и по-сложни полифонични 

техники: басът провежда огледална имитация на темата (която е в 

сопрана), както и подгласове в тенора (т. 15). 

Пример 6 

 „Хвалите Господа“ от Литургия № 5. Трета вариация  

 

Освен това текстът е различен за всички гласове (т. 13–14). 

 

Пример 7 

 „Хвалите Господа“ от Литургия № 5. Трета вариация 

 

В четвъртата вариация встъпва детски хор (т. 17–20), дублирайки в 

началото двугласно сопрана и алта; в т. 20 има малки промени при 

разпяването на сричките. Басовата партия продължава с огледална 

имитация.  
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Пример 8 

 „Хвалите Господа“ от Литургия № 5. Четвърта вариация 

 

Петата, заключителна вариация показва, от една страна, единство и 

синтез (унисон на всички гласове в началото), а от друга  – мощност, 

мащабност (удвояване в октави в басовата партия, ярка динамика, 

дублиране на темата от сопран и детски хор, исон в алта и в долния глас на 

детския хор, подгласова полифония в алта, огледална имитация в тенора).  

Пример 9 

 „Хвалите Господа“ от Литургия № 5. Пета вариация 
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Канон  

Типичен пример за канон е Святий Боже – № 8 от Литургия № 2 за 

смесен хор (2016). Тук можем да отбележим групирана
3
 стретна имитация, 

а и канонична секвенция. Находката на А. Лашков е запазване на формата 

на канона без да има връщане към началото в канонична имитация.  

Пример10 

„Святий Боже“ – № 8 от Литургия № 2. Пример за канон 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Терминът е заимстван от проф. Весела Бояджиева и означава провеждане на имитация в групи 

от партии, обикновено сопран се групира с тенора, а аль с бас или мъжки и женски гласове, но 

може и по друг начин. 
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Пример 11 

„Святий Боже“ – № 8 от Литургия № 2. Групирана имитация 

 

 

 

Последният дял отново е групирана имитация, но реализирана по друг 

начин. Запазва се скелетът на началната тема, имитацията става 

четиригласна, само че се имитират два гласа – сопран и тенор, а алтът и 

басът са свободни. Пак има репризност, но и усещане на хоралност  поради 

натрупването на акорди, водещо до кулминация във формата. 

 

Мотетна структура 

Според Здравко Манолов и Димитър Христов „мотетна структура на 

ХVІ век е такъв порядък на музикалната форма в строгия стил, с който се 

градят поредици от дялове, всеки от които има имитационен строеж със 

своя пропоста, полифонично развитие на гласовете и каденци. Различието 
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на пропостите идва от новото съдържание на всеки стих. Единството на 

общата форма се осигурява от логиката на текста, на ладотоналното, 

ритмичното и имитационното развитие, от вариантната близост на 

пропостите“
4
. Такъв вид структури употребява и  Лашков. Ще се спрем на 

няколко различни реализации на тази форма. 

Пример за мотетна структура намираме в песнопението „Херувимска 

песен“ от Литургия № 6 за смесен хор (2018). Песнопението има ясно 

изразени черти на фуга, обаче не можем да я определим като цялостна 

фуга, въпреки че тя има експозиционен дял с провеждане на темата, която 

последователно преминава от сопран до бас. Темата се състои от 6 такта с 

възходящо движение, започва в сопран и алт в унисон в G dur и модулира в 

a moll (което не е типично за класическото тонално съотношение във 

фугата).  

Пример 12 

„Херувимска песен“ –  №12 от Литургия №6. Тема 

     

Нататък също има нетипично съотношение на тоналности в comes. 

Така комесът в алт започва в C dur и завършва в a moll (тоест в 

субдоминантова тоналност по отношение на темата, а не в доминантова), 

тенорът, започвайки във F dur, преминава в d moll (тоест S по отношение 

на предишното провеждане), а басът остава през цялото време в B dur (по 

същия начин, както в предишните провеждания). Песнопението има 5 

                                                           
4
 Манолов, Здравко, Димитър Христов. Полифония. София: „Музика“, 1992, с. 186.  
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дяла, което не е характерно за фугата. Всеки дял се провежда в нова 

тоналност (което е характерно и за провежданията на темата в първия дял), 

по кварто-квинтовия кръг в посока към увеличаване на бемолите, за да се 

стигне до завършващия Des dur. В тези дялове се срещат канон, подгласова 

полифония, елементи от темата от 1-ви дял и изцяло нов материал, обаче 

нито новата тема, нито първоначалната се провеждат цялостно.   

Пример 13 

„Херувимска песен“ –  №12 от Литургия №6 

  

По тези причини формата на песнопението може да се определи като 

мотетна. 

  

Фуга   

Авторът Александър Лашков употребява тази форма, но по начин, 

близък до късните примери на мотетната структура, а именно – ограничен 

обем имитационен материал, обособен тематизъм, модални връзки. 

Типичен пример за реализация на фуга е в песнопението № 23 „Хвалите 

Господа“ от Литургия № 4 за смесен хор (1997). Това е двойна 

четиригласна фуга с разделна експозиция. Темите встъпват със стретна 

имитация по 7 такта, с липсващо силно време. Във втората тема има две 

запазени противосложения, което наподобява канон. Темата встъпва по 

чисти кварти надолу, а последното провеждане е на чиста квинта нагоре. 

Имитацията не е тонална, както и не се запазва във всички провеждания –  

затова можем да причислим тази фуга не към тоналните, а към модалните 
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структури и по-конкретно към „руския стил“ полифония
5
. Тази фуга по 

своята структура и полифонични техники прилича на Фуга № 1 (така 

наречената бяла фуга) от 24 Прелюдии и фуги на Шостакович.  

Схематично можем да изобразим фугата на Александър Лашков в 

следния вид: 

 

 

 

Dux1 е написан в d-moll, обхваща седем такта, в диапазон малка 

секста. Мелодията  представлява постепенно огледално движение, което се 

редува с квартово-квинтови скокове, последвани от запълването им. 

Характерът на мелодическата линия, въпреки концертната функция
6
 на 

песнопението, запазва молитвеното настроение. Големите трайности, 

плавността на гласоводенето и ниският регистър придават архаизъм. 

Темата има ясно изразени разделения на фрази.  

 

 

 

                                                           
5
 Надежда Рыбакова посочва като най-ярък представител А. Д. Касталски (вж. Рыбакова, 

Надежда. К  вопросу формирования русского стиля в духовной музыке конца XIX — начала 

XX в. – В: Вестник ПСТГУ, Серия V. Вопросы истории и теории христианского искусства 

2014. Вып. 4 (16), с. 171–181.Една от характерните особености в този стил е подгласовата 

полифония, която се развива и при следващите композитори. 
6
 Тъй като песнопението се отнася към „запричастния концерт“, т.е. (по мнението на 

И. Гарднер) се мисли като паралитургична музика, в него има повече творческа свобода. –  Вж. 

Гарднер, Иван А. Церковное пение и церковная музыка. –  В: О церковном пении. Сб. статей. 

Сост. О. В. Лада. – Москва: „Талан“, 1997, с. 146 –155. 
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Пример 14 

 „Хвалите Господа“ – № 23  от Литургия № 4. Фуга 

 

Comes1 е реален и се провежда стретно. Всяко следващо провеждане 

на темата също застъпва стретното с предишното. В края на темата има 

леки изменения в други провеждания, което е обичайно явление и често се 

прави за техническо удобство при встъпване на всяко ново провеждане. 

Интересното е, че тук исонът играе роля на „универсално 

противосложение“
7
. Това е стандартизиране на конструкциите, характерно 

за православната музика, в която се използва полифонична техника. Така 

тук се създава алюзия за източно пеене, което ще се окаже свързващ 

елемент с третия дял в „източен стил”.  

Dux2, в e moll, има по-развита мелодическа линия и разнообразен 

ритъм. За разликата от първата тема, тази няма ясно изразено разчленение 

и изглежда по-голяма. Втората тема отново е точна имитация, но 

интервалът на имитацията е чиста кварта. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Бояджиева, Весела. Цит. съч, с. 115. 
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Пример 15 

 „Хвалите Господа“ –  № 23 от Литургия № 4. Втора тема на фугата 

 

 

Въпреки различния стилистичен тип на изложението в посочените 

нататък теми, можем да проследим прилики в ритъма и в движението на 

мелодията в четирите теми: двете теми на двойната фуга в първи дял, 

темата в трети дял и в кодата. 

Пример 16 

„Хвалите Господа“ от Литургия №4. Тема 1 от двойната фуга 
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Тема 2 от двойната фуга 

 

Тема от 3 дял 

 

Кода. Алилуя. Тема 

 

 

Както виждаме от посочените примери, още в началото на темите 

има еднакво възходящо движение, като цяло липсват големи скокове, 

мелодическата линия има псалмодичен тип. Така че единството в 

песнопението е постигнато не само в тематично, но и в интонационно 

отношение.   

 

Изводи  

В анализираните песнопения на Александър Лашков виждаме 

наличието на полифонични техники, оформени в типични за православната 

духовна музика музикални традиции от различни композиторски школи.  

Композиторът определя себе си като православен автор и неговата музика 

се изпълнява по време на богослужение в църквата. Но Александър 



15 
 

Лашков доста деликатно подхожда към свещените текстове и често запазва 

(поне частично) оригиналната (гласовата) мелодия. Последното особено 

често се срещна във вариационните форми. Тук може да се почертае 

влиянието на големия български църковен композитор и защитник на 

източното пеене Петър Динев, който изказва мнение, че „българската 

църковна музика трябва да се основава на традиционните източни 

напеви“
8
. Динев се стреми към синтез между многогласното пеене и 

източната традиция, отстоявайки „позицията, че източното пеене трябва да 

се „усъвършенства“ и да се „приспособи към съвременните музикални 

разбирания“
9
. При отец Лашков, продължил опита на известния майстор, 

също се проследява тенденция към синтез между многогласната музика и 

традиционните източни напеви, обогатени с различни техники от 

западната музика.  

 

 

                                                           
8
 Цит. по: Куюмджиев, Юлиан. „Църковен вестник“ и дискусията за българското църковно 

пеене. – В: Юлиан Куюмджиев. Културноисторически аспекти на дискусията за истинското 

българско църковно пеене. Пловдив: Коала прес, 2013, с. 53. 
9
 Пак там, с. 56. 

  


