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Увод

Транскрипцията е сложно и изпълнено с предизвикателства из-
куство. Пресътворяването на фактурата, която представлява жива 
музикална тъкан, от един състав (или инструмент) за друг е съпрово-
дено с редица творчески задачи и технически проблеми, чието разре-
шаване изисква преминаването по комплексния и винаги нелесен път 
на единение между познанията и уменията на твореца в най-широк 
аспект. 

Същевременно е ясно, че така скицираният път, макар и дълъг, 
има своите логични и присъстващи навсякъде ориентири. Те са базо-
вите принципи – опорни точки, „пътни знаци“, спирки – които неиз-
менно служат за опора на заелия се с тази творческа задача музикант. 
За голямо съжаление, те твърде рядко са описани, изложени и систе-
матизирани нагледно.

Майсторите на транскрипцията – като Лист, Бузони, Падеревс-
ки, Черни, Зилоти, Рахманинов – оставят вдъхновени образци, чието 
съвършенство е за пример. След това, редица (твърде често) не тъй 
популярни автори на извлечения и преработки, дадени ни от извест-
ните издателства – като например Peters, Breitkopf & Härtel, Universal 
– дават многобройни и наистина полезни, притежаващи практично
приложение транскрипции, които служат за ориентир на поколения
корепетитори и пианисти. В обучението по дисциплини като „Четене
на партитури“ и „Клавирен съпровод“, застъпени отдавна в средни-
те и висши музикални учебни заведения, се трудят педагози с твърде
ценен опит и познания, които дават наставления на своите студенти.
Но, за съжаление – ведно с това – не можем лесно да подминем фак-
та, че почти отсъстват (както в нашата, така и в чуждестранната лите-
ратура) ръководства и пособия, които предоставят в ясна и нагледна
форма стъпките в процеса – или принципите, даващи основата. В
голяма част от случаите сме свидетели на учебен процес, разчитащ



6

на натрупаните в рамките на дългогодишно обучение умения, сръч-
ност, креативност на учащия се – но лишен от систематизация, осно-
ва, план, структура или ясна визия за точната последователност на 
действията, които се явяват неизбежни и необходими за успешното 
създаване на стойностна транскрипция.

Няма как да не признаем, че това е сложна за осъществяване 
задача. Думата „транскрипция“, напълно неслучайно, в множество 
езици се покрива с думата, която означава „превод“. Присъщи за ези-
ковото обучение са следните особености:

	Теорията (граматиката) и практиката (разговори, писме-
ност, комуникация в ежедневието) са неразривно свързани в 
единство.

	В най-ранна детска възраст теорията не е необходима. 
Всички помним (или по-скоро не) как лесно и естествено 
сме заговорили на родния език, чиято граматическа струк-
тура познаваме в пъти по-малко, отколкото граматиката на 
някой чужд език, чието изучаване сме започнали доста по-
късно.

	В зряла възраст теорията е неизбежна. Вече формирано-
то, структурирано съзнание на възрастен човек със склон-
ност към анализ, логика и форма не е в състояние дори и да 
започне усвояването на материята без план и очертание на 
пътя, водещ към структурата на предстоящото за овладяване 
познание.

	 „Духът“ и „буквата“ на текста рядко са едно и също. 
Верният превод не е красив, красивият пък рядко е дословно 
верен.

Нека да се спрем отново върху разликата между ученето на дете-
то и на възрастния – за да видим, с най-голямо съжаление, основния 
проблем, стоящ пред множество учебни дисциплини днес. 

Малкото дете успява да научи – казано най-точно, „някак си“ 
– това, което учи. При това стабилно, слагайки наученото в най-дъл-
боките нива на своето съзнание и подсъзнание, където то остава ус-
воено, подредено, структурирано и неизменно годно за използване 
навсякъде и винаги.

Възрастният учи бавно, като има нужда от структура. Тя е вън-
шна – идва от системата, или от педагога. Вече няма „някак си“ въз-
никнала в съзнанието му, като че с магична пръчка, систематизация 
– от само себе си – на новата материя.

Така пред нас застава, с цялата си недобре изглеждаща осанка, 
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нашият проблем. Той се състои в това, че тези музиканти – като 
пример, нека вземем пианистите – които в детска възраст са били 
носители на чистия късмет да имат знаещи учители или родители, 
добиват своите умения напълно несъзнателно и инстинктивно – но 
затова пък абсолютно здраво и стабилно – и това остава цял живот. 
Впоследствие, поредица от не дотам коректни педагози често почват 
надпревара за привличането в класовете си на тези знаещи и можещи 
„по подразбиране“ младежи, за да се закичат с титлите и постижени-
ята им на международните конкурсни подиуми, както и с концертна-
та им слава на престижни сцени.

А пък всеки, който в детството си няма тази „сребърна лъжич-
ка“ на късмета, се оказва вплетен в прехода през трудно проходимо 
блато. Липса на система, даваща му вече структуриран път – защото, 
както казахме, това, което не е усвоено несъзнателно в годините на 
детството, по-късно трябва да се усвои съзнателно и няма как съзна-
нието да усвои каквото и да е, без да получи очертанията на пътя, 
който трябва да премине. След това, в добавка, нека споменем за лип-
сата на интерес от споменатите по-горе не дотам коректни педагози, 
подминаващи младежа с безразличие. 

За голямо наше щастие, днес сме свидетели на позитивна и 
наистина прекрасна, радваща очите ни тенденция – спонтанен, 
искрен, неподправен интерес към музикалното изкуство. Всички 
забелязваме как през последните години в някои от факултетите 
на НМА „Проф. Панчо Владигеров“ (теоретико-композиторски и 
диригентски факултет, вокален факултет, а и не само те) навлизат 
търсещи и мотивирани студенти с интерес към музиката, породен 
в значително по-късна възраст. Те не идват от музикалните учили-
ща, а от съвсем различни средища – езикови гимназии, технически 
учебни заведения, училища с общ профил. Те заслужават, може би 
наистина, поклон – защото правят избор, истинска проява на сво-
бодна воля, често в разрез с тъй модерната доскоро обосновка на 
„икономическата“ логика. Точно те, обаче, вместо на не особено по-
лезния за тях поклон, със сигурност ще се зарадват на един далеч 
по-истински подарък – систематизирана и структурирана про-
грама, при това съвсем различна от създадените през предходните 
десетилетия методики, които бяха силно концентрирани върху де-
цата, идващи от средните училища по музика – започнали в невръс-
тна възраст и отдавна усвоили „някак си“ материята в годините, в 
които са прохождали.

В следващите страници ще се опитаме да тръгнем в този труден 



8

път, обхващайки структурата на обучение в едно от най-предизви-
кателните за студентите, започнали в недетска възраст, направления 
– транскрипцията, която неизменно почва с прочита на партиту-
рата. Ще влезем в този път през принципите.
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Принципи

Съдържанието на принципа е база, върху която постепенно се 
гради надстройка. 

Базата е кратка, но за сметка на това е жизнено необходима. 
Практиката е показала, че принципите на транскрипцията, които 
представляват базата, са синтезирани дотолкова, че могат да се кажат 
в рамките на първите учебни часове. Оттам нататък, в дългите го-
дини на нелесно обучение, започват заниманията с приложенията 
на тези принципи, които винаги зависят от конкретния характер на 
безбройните и тъй разнообразни творчески задачи. 

Ключово и твърде важно е да имаме предвид, че принципите, 
още в първия момент, трябва да бъдат:

	ясно формулирани от педагога,
	ясно казани на ученика.
Без това учебният процес изпада в риск от продължително бук-

суване в мъглата на едни и същи грешки, не довеждащи до измина-
ване на път.

sss
В началото стои следното просто правило, отдавна известно на 

композиторите, а също и на майсторите в изкуството на оркестраци-
ята. То гласи:

Фактурата на всяко музикално произведение, което е тонал-
но и хомофонно, се състои от три основни елемента:

	мелодия,
	бас,
	всички останали елементи на фактурата, взети в съв-

купност (хармония).
Макар от гледна точка на теорията на музикалното изкуство 

горното твърдение да предизвиква някои въпроси, като например 
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този – може ли хармонията да се счита за фактурен елемент при по-
ложение, че всъщност е самостоятелна наука – то от гледна точка на 
самата практика това е правило с доказана нееднократно стойност. 
Преди повече от двадесет години, авторът на тези редове научи тази 
проста истина на лекциите по оркестрация, водени от изтъкнатия 
български композитор проф. Александър Текелиев. След това, в 
процеса на общуването с многобройни майстори на композицията 
и оркестрацията, това бе чувано отново и отново. И е факт, че то 
работи.

Имаме, разбира се, определени изключения. Горното трудно би 
било приложено при:

	съвременна музика, построена върху принципите на атона-
лизма, додекафонията, сериализма или други направления, 
широко възприети в наши дни;

	полифонична музика.
Дори и в гореспоменатите неприложими области, посоченото 

правило все пак може да помогне на разчитащия партитурата. В по-
лифонията, като еквивалент на понятието мелодия можем да потър-
сим „твърдия напев“ на cantus firmus. В съвременната музика, когато 
класическата функционална хармония е застъпена дори частично 
(пример – в ранните творби на Шьонберг), то казаното горе пак ра-
боти. 

Правилото, всъщност, е универсално – защото, видим ли число-
то три, обикновено то съдържа истина. Можем да погледнем сми-
съла му в паралел с редица области не само в музикалното изкуство. 
Като пример:

В музиката,
	тризвучието съдържа:
	основен тон,
	терцов тон,
	квинтов тон.

Във физиката,
	електричеството представлява взаимодействие между:
	отрицателен полюс,
	електрони, движещи се между полюсите,
	положителен полюс. 

И в двата кратки примера по-горе виждаме това:
	нещо долу,
	нещо по средата,
	нещо горе.
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Твърде често казаните (някак си) по детски истини работят, 
всъщност, най-добре. Не е необходимо да заливаме изписаните стра-
ници със сложни термини, когато можем да съзрем присъствието на 
Тройката, Триадата или Троицата навсякъде. И точно тук е, впро-
чем, част от простото предимство на детето в усвояването на каквато 
и да е материя – то вижда истината, скрита (всъщност – дадена от-
крито) в ясните неща.

Може би най-важното е именно това – обучението по транс-
крипция в часа по четене на партитури да започне с формулирането 
на посоченото правило. Мнозина биха се учудили: защо, след като 
твърдението, което то съдържа, е дотам логично, подразбиращо се и 
напълно ясно, че едва ли има някой, който не го знае?

Практиката е показала напълно недвусмислено – макар и всеки 
да го знае, почти никой от учащите се не съзнава факта, че го знае. 
Със сигурност, не и преди вниманието му да бъде насочено в нужна-
та посока от страна на педагога.

За да има яснота и ред в началото на дългия процес – в момента 
на самото запознанство с партитурата, то ученикът трябва:

	да открие в партитурния текст мелодията,
	да открие в партитурния текст баса,
	да се запознае с тях чрез вътрешния си слух или чрез пред-

варителното им просвирване на инструмента,
	и едва тогава да пристъпи към богатството и сложността на 

споменатото по-горе като трето – „всички останали елемен-
ти на фактурата, взети в съвкупност (хармония)“.

Както знаем, в часовете по хармония най-често:
	хармонизираме мелодия, или:
	хармонизираме бас.
Това означава, че:
	познавайки мелодията, и/или:
	познавайки баса,
	вече, без да искаме, познаваме хармонията.
Удивително е колко ясно става всичко, ако запознанството със 

сложната картина се постави в този ред.
И не по-малко удивително е колко неугледно, трудно и понякога 

напълно хаотично тръгва всичко, ако запознанството със сложната 
картина се осъществява чрез добре познатия, макар и не съвсем на-
учен метод „как да е“. Което, за голямо съжаление, е често срещан 
случай.
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Практиката е показала, че ако ученикът просто се изправи пред 
понякога нелесен партитурен текст, без да получи тъй необходи-
мата начална яснота чрез няколко, но важни принципни насоки и 
напътствия от страна на педагога, най-често той започва работата 
в този ред:

	Чете нотния текст отгоре надолу. В контекста на симфонич-
ната партитура, това далеч не винаги означава, че започва от 
мелодията. Защото мелодията, както знаем, твърде често е 
(например) разположена в партията на първи цигулки, чието 
петолиние визуално се намира под средата на партитурната 
страница.

	Чете нотите по реда на тяхната поява върху страницата – и 
съвсем не по премислен и систематичен ред с приоритет към 
водещите гласове.

	При появата на епизод с наситена фактура – например tutti 
– ученикът се обърква, погледът му се заплита в множество-
то гласове, които са понякога наистина предизвикателни за 
прочит – транспониращи, или изписани на непознати клю-
чове. Най-често тук процесът спира.

Липсата на ясна визия за приоритизация на водещо и водено 
във всеки епизод, както и липсата на яснота за елементите на му-
зикалната картина, разполагат ученика в трудна ситуация на пос-
тоянни грешки и поправки, при които – важно повече от всичко 
– сред изпълващите търпеливото пространство звуци няма как да 
бъде доловена музика.

Коригирането на посочената ситуация е твърде лесно. В самото 
начало ученикът трябва да направи нещо просто:

	с дясната си ръка, 
	да изсвири най-обикновен и не създаващ трудност едно-

глас – мелодията;
	с лявата си ръка, 
	да изсвири следващия, пак не представляващ трудност 

едноглас – баса;
	с двете си ръце,
	да изсвири едновременно и двете – като не създаващ труд-

ности двуглас.
Това му дава най-съществения елемент – опората. Защото 

знаем, че дори най-трудното изкачване на хималайски връх по за-
ледените отвеси на скалите, съпроводено от песента на свирещия 
вятър, тръгва от опората на спуснато въже, фиксирано в опреде-
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лени точки. Ако е пропуснал този елемент, обикновено алпинистът 
няма шанс.

В контекста на напълно разбираемите и поднесени по детски 
примери, да си представим нещо просто – коледно дърво с украса. 
Ясно е, че действията по подготовката му имат своя точен ред: първо 
слагаме пред себе си дървото, след това закачаме украсата на кло-
ните му. Какво би станало, ако обърнем този ред? Тоест, ако без да 
имаме пред себе си дървото, бързо почнем да „закачаме“ блестящите 
и твърде крехки коледни играчки някъде пред нас, във въздуха? Раз-
бира се, ще паднат на земята и ще станат на парчета, предизвиквайки 
напълно обясним и неприятен безпорядък.

Нека си представим, че: 
	мелодията е дървото,
	басът е кръстатата основа, служеща за база и опора,
	останалите елементи на фактурата са нашата украса.
Даваме си ясна сметка, че:
	Без украсата не сме решили своята задача за повдигане на 

празничното настроение. Сами по себе си, дървото и основа-
та не са достатъчни.

	Но заедно с това е не по-малко ясно другото – че без дървото и 
основата не можем даже да започнем да решаваме задачата.

sss
От триединството, което очертахме в горните ни разсъждения, 

логично произтича следната типична ситуация, която занимаващият 
се с транскрипция на симфонична партитура за пиано среща най-на-
пред:

	с помощта на две ръце ще трябва, в най-често срещания слу-
чай,

	да бъдат обхванати и претворени поне три основни плана 
на фактурата.

Те могат да са и по-малко, или повече от три. Ако фактурата се 
движи в унисон, тогава бихме имали един план. В противовес – ако 
са налице свободни, многобройни, независими едно от друго пост-
роения с характеристики на мелодични линии или на контрапункти 
(което често срещаме, например, в партитурите на Брукнер, Малер, 
Рихард Щраус, Прокофиев, Стравински) – тогава плановете могат да 
са много повече от три, понякога дори десетки.

Но като правило, обикновено те са три. Ръцете на интерпрета-
тора са две, което води към основното условие на вече очертаващата 
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се задача – как да съумеем да поместим по-голямото в по-малкото, 
побирайки богатството на симфоничния оркестър в десетте си пръс-
та. Тук трябва бързо да се подчертае, че задачата най-често е съв-
сем решима – при това по много начини. Достатъчно е да обърнем 
поглед към шедьоврите-транскрипции на Ференц Лист, Карл Черни 
или Леополд Годовски, за да се простим със зародилите се в нашето 
съзнание съмнения. Но заедно с това е редно да се каже ясно, че ре-
шенията, най-често, не са лесни.

И така, имаме:
	нещо долу,
	нещо по средата,
	нещо горе.
Заедно с това, имаме:
	дясна ръка,
	лява ръка.
Ясно е, че дясната ще свири горе, лявата ще свири долу. И така, 

пред нас изниква очевидният проблем – средата.
Като правило, тя е безкрайно сложна. Там са построенията на 

хармонията; там е цялото богатство от окраски, тембри и нюанси, 
които тъй богатият и сложен апарат на симфоничния оркестър носи 
в себе си като потенциал. Заедно с това, точно в средата – най-мал-
кото, така изглежда – нямаме с какво да свирим. Вече минахме през 
упражнението „мелодията с дясна / басът с лява“ и ръцете, струва ни 
се, свършиха.

Именно тук влизаме в изкуството на превода, или транслацията, 
или транскрипцията. На тънкостите в него ще е посветен целият 
следващ дял, наречен „Техники“. Тук, в кратката, но жизнено необхо-
дима база, носена от принципите, нека да насочим своето внимание 
към няколко нагледни съпоставки.

sss
Свирейки симфонична партитура на пиано, изпълнителят разпо-

лага с четири основни опции.
	Изписаните в партитурата ноти се изсвирват така, както са 

дадени.
	Изписаните в партитурата ноти се изсвирват, но не така, как-

то са дадени.
	Изписаните в партитурата ноти се пропускат.
	Неизписани в партитурата ноти се добавят.
Ортодоксалните привърженици на чистотата биха възразили 
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(може би) срещу последното, наричайки го волност. Наистина, то не 
е често срещан вариант – защото, движейки се сред богатството на 
партитурата, обикновено в пъти повече се спираме на предпоследно-
то. В един от малкото учебници по транскрипция, налични по света 
– защото, както казахме, за наше съжаление такива почти няма – ав-
торът Д. Завадинский нарича тези два подхода „Редукция“ и „Амп-
лификация“, като дори им посвещава цели две глави на книгата си�. 
Добавянето – тоест, амплификацията – понякога е наложително, като 
такива случаи ще срещнем в следващия дял. 

Ако съчетаем вече споменатата тройка (мелодия, бас, хармония) 
ведно с посочената по-горе четворка от възможни опции за тяхното 
интерпретиране, пред нас застава познатото от много примери число 
дванадесет. 

Може да бъде изведена следната – подчертаваме, примерна и 
обобщена – формулировка на тяхното най-често съвместяване:

� Завадинский, Дмитрий. Курс чтения симфонических партитур. Киев: 
Муз. Украина, 1983, с. 13 – 27.

Изписаните в 
партитурата 
ноти се изсвирват 
така, както са дадени.

Изписаните в 
партитурата 
ноти се изсвирват, но 
не така, както са дадени.

Изписаните в 
партитурата 
ноти се пропускат.

Неизписани в 
партитурата 
ноти се добавят.

Мелодия



Бас





Всички останали 
елементи на 
фактурата 

в съвкупност 
(хармония)
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Разбира се, това търпи десетки и стотици изключения. Както 
казахме, духът на текста е по-важен от буквата му. Така, по ана-
логия, духът на всяко изведено (по един или друг начин) правило е 
по-важно от буквата му – включително и на правилото по-горе. Не-
веднъж ще срещнем обосновани случаи, при които ще ни се наложи 
да пропуснем тон от мелодията (редукция) или да добавим удвояване 
на октава в баса (амплификация). Все пак, нека да се спрем върху 
посоченото горе като базов – и напълно подлежащ на изменения и 
допълнения – ориентир.

Говорейки за изключенията, веднага трябва да посочим, че по-
нятията „горе“ и „долу“ много често са условни. Например – ако 
мелодията е във виолончели, а хармонията е в кларинети, флейти и 
обои, ще се окаже, че мелодията – това, което принципно дотук оп-
ределихме като „горе“ – се намира по-ниско от това, което принцип-
но наричаме „среда“.

Тук идва разликата между принципното и моментно състояние, 
или казано по друг начин – между абсолютното и относителното. 
Така например:

	В тризвучието, основният тон по принцип е долу. Това е 
неговото обичайно, абсолютно, или принципно разположе-
ние.

	Но ако обръщението в конкретния ни случай не е квинтакорд, 
а секстакорд, тогава – лесно е да си представим – средното е 
вече долно, а пък долното е вече горно.

Тук, в първия раздел на изложението, наречен „Принципи“, ще 
спрем вниманието си върху принципните положения. Безкрайното 
богатство на извиращите винаги от практиката варианти ще е тема 
на последващите наши разсъждения в раздела „Техники“.

Говорейки за това, което тук наричаме „среда“, или както го оп-
ределихме по-нагоре – „всички останали елементи на фактурата в 
съвкупност (хармония)“, трябва да признаем, че промените в проце-
са на транскрипцията най-вече стават там. 

Както казахме:
	дясната ръка обикновено е заета с мелодията, която в пове-

чето случаи е във висока теситура.
	лявата ръка по принцип е заета с баса, който се намира в 

ниска теситура.
Така, за да интерпретираме средата, всъщност разполагаме със 

следните възможности:
	тоновете в средна теситура се пренасят нагоре и/или на-
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долу, за да бъдат достъпни за една от двете ръце (или за две-
те);

	ръцете се пренасят нагоре и/или надолу, за да получат до-
стъп до тоновете в средна теситура.

Същото, разписано в по-разширен вид, би изглеждало така.
	Тоновете в средна теситура се пренасят:
	нагоре, за да бъдат достъпни за дясната ръка, която в 

същото време изпълнява мелодия;
	надолу, за да бъдат достъпни за лявата ръка, която в също-

то време се грижи за основата;
	и в двете посоки, като се поделят между ръцете.

	Дясна ръка се пренася:
	надолу, като така улавя тонове, намиращи се в средна те-

ситура там, където са написани.
	Лява ръка се пренася:
	нагоре, като така улавя тонове от средна теситура там, 

където са написани.
	Ръцете се кръстосват, при което:
	лява ръка улавя тонове от хармоничния пълнеж, които са 

разположени над мелодията (често срещано при наличие 
на акорди, раздадени от композитора във високи дървени 
духови);

	лява ръка свири тонове от мелодията, докато дясната се 
грижи за тонове от средния регистър;

	дясна ръка поема ниски тонове, докато лявата се грижи 
за средата.

Ако оформим казаното в систематизиран вид, то би изглеждало 
така.
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Вариант

Тоновете в средна 
теситура се 
пренасят нагоре 
и/или надолу, за да 
бъдат достъпни за 
една от двете ръце 
(или за двете).

Ръцете се 
пренасят нагоре 
и/или надолу, за да 
получат достъп до 
тоновете в средна 
теситура.

Тонове  (или част 
от тях) в средна 
теситура 
се пропускат.

Възможно е, когато:

Налични са свободни 
пръсти в дясна и/или 
лява ръка, които могат 
да бъдат отклонени от 
основната си задача, 
свързана с 
пресъздаване 
на мелодична линия 
или бас.

Налични са:
1. Паузи, 
позволяващи 
придвижване на 
ръката.
2. Дълги нотни
 стойности, 
обхванати с педал.
3. Ноти, които могат 
да бъдат 
пропуснати.

1. Пропуснатите 
тонове не водят до 
загуба на чувство за 
лад и тоналност.
2. Пропуснатите 
тонове не са част от 
мелодична линия 
или контрапункт.

Плюсове:

Сравнително 
лесно.

Най-пълноценно 
и стойностно 
пресъздаване на 
оригиналната
звукова картина.

Подходящо за 
учащи се без 
пианистична 
подготовка, или
с базова такава.

Минуси:

1. В средния 
регистър 
често получаваме 
неприятно усещане 
за празнота.
2. Ръката, 
изпълняваща 
мелодична линия 
(най-често дясна) 
се оказва 
затруднена 
с фразировката, 
динамиката 
и щриха.
3. Балансът страда.

Значителна 
степен 
на трудност, 
твърде 
често – 
с виртуозен 
характер.

Значително 
обедняване на 
звучността; 
загуба на 
усещането 
за широта и 
мащаб, 
характерно за 
симфоничния 
оркестър.
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Транскрипцията, както и интерпретацията на симфонична пар-
титура чрез пиано, в края на краищата се оказва среден вариант на 
микс между скицираните по-горе възможности. Безкрайното много-
образие на изкуството за прочит и интерпретация на партитурата се 
състои в конкретните детайли, или казано по друг начин – в конкрет-
ния състав на микса във всеки един момент. Това налага и наличие-
то на дългогодишно обучение, което – точно както и при ученето на 
език – е неизбежно.

С помощта на усета и на индивидуалната художествена мярка и 
преценка на интерпретатора се търси вариантът, предполагащ най-
малко възможно изкривяване в идеята на автора. Ако извършващият 
сложната транскрипция е на необходимото ниво, той даже може да 
обогати това, което преработва (като например – Глен Гулд и увер-
тюрите на Вагнер). Именно в това е скрита красотата на процеса, 
като трябва да се помни, че в редица случаи, изменяйки по-силно 
нотите на текста, всъщност по-добре запазваме духа му.

Нека да се върнем пак към таблицата на предходната ни стра-
ница, чиито редове ни дават три възможни стъпала на сложност – и 
богатство – на транскрипцията.

	Първи вариант: тоновете в средна теситура се пренасят 
нагоре и/или надолу, за да бъдат достъпни за една от двете 
ръце (или за двете).
	Това е обичайният, най-често възприет подход, който 

– като градация на трудност – бихме могли да наречем 
„среда“ (с ясното съзнание, че далеч не винаги ще можем 
да я обявим за „златна“).

	Втори вариант:  ръцете се пренасят нагоре и/или надолу, 
за да получат достъп до тоновете в средна теситура.
	Всъщност, златото най-вече се намира тук. Това е вирту-

озният подход, който бихме могли да наречем най-труден, 
но определено най-добър. Нееднократно споменаваните 
майстори от ранга на Бузони, Гулд, Годовски са извели 
този стил на работа до съвършенство. Границата на въз-
можностите тук се определя от въображението на пиа-
ниста.

	Трети вариант: тонове  (или част от тях) в средна теситура  
се пропускат.
	Това, в условната ни принципна класация на вариантите 

според присъщата им трудност и богатство, е вариантът 
„долу“. Препоръчва се при липса на възможности. Тук 
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най-вече влизат начинаещите в заниманията си с инстру-
мента – нямащи реален шанс, чрез кратката си практика 
в часа по партитури, да наваксат нужните години (поне 
десет) през които всеки пианист е минал, докато успее да 
почувства инструмента сигурен в ръцете си.

Няма точна граница между посочените стъпала. Глен Гулд, 
разбира се, пропуска тонове. Заедно с това, дори докосващият се за 
пръв път до транскрипцията интерпретатор твърде често изпълнява 
виртуозни скокове, кръстосвания и пасажи. Всичко в рамките на ра-
ботата по транскрипцията е  смесено – така и многобройните състав-
ки, смесвайки се, образуват винаги неповторима по състава си есен-
ция. За да е качествена, трябва да се учим да ги смесваме добре. 

Както е и в случая с есенцията, преди да почнем да ги смесваме, е 
много важно да ги подредим пред себе си на масата в най-чист възмо-
жен вид. Това е именно целта на настоящия раздел, доколкото с магия-
та на съчетанията им ще се занимаем по-подробно в следващия.

sss
Посоченото базово разпределение, естествено, се усложнява до-

ста в случая, при който плановете на фактурата са повече от три. Това 
най-често виждаме, когато в партитурата са налице паралелно проти-
чащи независими мелодични линии. Тук вариантите за разрешаване 
на казуса са строго индивидуални. Най-често начинаещите пианисти 
ги пропускат, докато напредналите сътворяват чудеса от сръчност, за 
да претворят богатството им в цялост. Всеки случай се анализира в 
тясна връзка с много фактори, като например:

	апликатурата,
	разпределението на пасажи и акорди между черни и бели 

клавиши („релеф“ на тоналността),
	възможностите за придвижване чрез смяна на позиции или 

чрез завъртане около опорен пръст,
	фраза, темпо, динамика, ритъм.
Практиката е показала, че именно посоченият горе фактор „…

придвижване чрез смяна на позиции или чрез завъртане около опорен 
пръст“, всъщност твърде често налага използване на метода ампли-
фикация – добавяне на тон, неизписан в партитурата. Това се налага 
в случаите, когато ръката се нуждае от двигателна опора. Тук детай-
лното познаване на ергономията и физиологичните особености на 
човешката ръка понякога е с ключово значение.
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sss
Когато пренасяме (или пропускаме) тонове, които принадлежат 

към фактурни пластове с характер на хармоничен пълнеж, е твърде 
важно да спазваме следните базови правила:

	функцията на акорда, както и неговата ладова определе-
ност, в никакъв случай не трябва да се променят, нито да 
стават неясни или нееднозначни;

	хармоническото и мелодическото положение на акорда, 
по възможност, не трябва да се променят.

Впрочем, последното обикновено се постига по естествен начин, 
доколкото хармоническото положение на акорда се определя най-
често от баса, а мелодическото – от мелодията, което води до това, че 
изменението им само чрез пренасяне или изпускане на вътрешните 
гласове не е възможно. Все пак, това не винаги стои така. Най-често 
пропуските тук са свързани с невнимателно прочитане на баса, воде-
що до „съчиняване“ на квинтакорди там, където всъщност има нещо 
друго. 

Интересно е, че особеното значение на звучащото най-долу и 
звучащото най-горе, в света на звуците, се проявява на много раз-
лични нива. Така например, в звукотехниката и акустиката отдавна 
е придобил гражданственост терминът „обвивка“. Накратко, става 
дума за това:

       Звукова вълна: Звукова вълна със скицирана обвивка:

Малцина знаят, че това е ключово за тембъра на звуците. В те-
орията на музикалните елементи (наричана с двусмисления ни език 
„елементарна“) е записано, че тембърът се определя от обертонове-
те и тяхната сила спрямо основния тон. Това е вярно, но не е съвсем 
пълно, защото той зависи и от още нещо – остротата на атаката, 
или остротата на зазвучаване и отзвучаване на тона – което в про-
фесионалния жаргон на звукотехниката е отдавна назовано с думата 
„обвивка“. 
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По аналогия, „обвивката“ на оркестровата фактура представля-
ват хармоническите и мелодическите положения на акордите, или с 
други думи – горната и долната „гранична линия“ на всичко, което 
звучи. Точно както обвивката на звуковата вълна е определяща за 
тембъра на звука, така и обвивката на фактурата е определяща за 
изразността, колорита и внушението на музиката – и не би било же-
лателно да я изменяме.

sss
Твърде важен елемент на музиката, претворена в партитурата, 

е ритъмът. В книгата-учебник по транскрипция на Дмитрий Зава-
динский на това е посветена петата глава, наречена „Ритмические 
особенности в аранжировке. Направляющее движение“�.

Ритмичната организация понякога играе много важна роля. При 
наличие на синкопиран ритъм, комплементарен ритъм, точкувани 
нотни стойности, ритмически фигурации с характер на акценти – или 
пък явяващи се характерни за определена тема или лайтмотив, това е 
много важно да се спази и в транскрипцията.

От практическа гледна точка бихме могли да разграничим след-
ните случаи:

	характерната ритмическа фигура се изпълнява в мелодията 
или в баса;

	характерната ритмическа фигура се изпълнява в среден глас 
или в контрапункт.

При втория случай много интерпретатори бързо се поддават на 
изкушението да премахнат подвижния вътрешен глас, който – в по-
вечето случай – не е и никак лесен за изсвирване. За съжаление, това 
е масово срещана практика и в доста клавирни извлечения, предло-
жени на книжния пазар от популярните издателства. Бихме изказали 
мнението, че трябва да е точно обратното – вътрешен глас с харак-
терен ритъм трябва да се разглежда с приоритет, като се използва 
всяка възможност той да бъде запазен. Частен случай тук са удар-
ните инструменти, които, както добре знаем, с изключение на някои 
представители на групата с определен тон на звучене имат предимно 
ритмическа функция. Ако (например) триъгълникът и чинелите не 
се срещат във всяка партитура, за разлика от тях тимпаните при-
състват често. В редица случаи, особено когато тремолират, те са но-

� Завадинский, Дмитрий. Курс чтения симфонических партитур. Киев: 
Муз. Украина, 1983, с. 50 – 59.
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сители на раздвиженост и напрежение, както и на значителен звуков 
обем. Запазването им в транскрипцията, за съжаление, невинаги е 
лесно, но е важно.

sss
Едно от най-съществените и произтичащи от практиката прави-

ла, характеризиращо клавирната интерпретация на симфонична пар-
титура – и което, в някои определени случаи, е доста различаващо се 
от възприетия маниер при изпълнението на клавирна литература – е 
следното: 

	дългите нотни стойности не трябва да се задържат с ръце;
	ръцете трябва да притежават максимална подвижност и 

способност за бързо придвижване между различни планове 
на фактурата, разположени в различни теситури и регистри;

	напластяването на звуков обем, както и задържането на дъл-
ги нотни стойности, в максималната възможна за всеки кон-
кретен случай степен трябва да се осъществява чрез десния 
педал.

Мнозина клавирни педагози (най-вече детски) биха възразили 
срещу първото като неправилно. Все пак, нека не забравяме, че всяка 
„разпоредба“ трябва да се изпълнява само според своята целесъоб-
разност. Ако във фугите на Й. С. Бах наистина не трябва да повдигаме 
излишно своите ръце, за да запазим линиите на гласоводенето, то в 
по-късните шедьоври на клавирната литература от епохата на роман-
тизма – Лист, Шопен, Рахманинов – ще стане все по-наложително 
ръцете да „летят“ все по-свободно. Факт е, че при интерпретацията 
на симфонична партитура това е задължително. Задачата за претво-
ряване на многобройни планове изисква непрекъснато преодоляване 
на разстояния с прецизна точност и завидна скорост, като твърде чес-
то няма никаква възможност ценният ресурс, наречен „време“, да се 
изразходва за почивка върху дълги нотни стойности.

Ако си позволим една свободна аналогия в хумористичен стил, 
бихме припомнили на нашия читател известната басня на Стоян Ми-
хайловски, наречена „Орел и Охлюв“. Както знаем, там единият ге-
рой лети, а другият пълзи. Не сме далеч от истината, ако кажем, че 
това са – всъщност – двата основни начина за придвижване на наша-
та ръка по черно-белите клавиши. 

Те са:
	завъртане около опорен пръст – ръката не губи връзка с кла-

виатурата;
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	смяна на позицията – ръката се вдига, при което губи връзка 
с клавиатурата.

Страхът от второто е характерен за всеки, който не е имал прак-
тическа необходимост да тренира качествата на „орел“ – например, 
за майсторите от бароковата клавесинна школа. Но от тези времена 
измина, всъщност, доста време. Истината днес е – както винаги – в 
средата. Тоест, в точния претеглен микс между изложените горе 
два основни начина за преминаване през разстояния. При интерпре-
тация на партитурата отново търсим съчетанието им, като вторият не 
трябва в никой случай да се обявява за неправилен – дори напротив.

sss
Техническите предизвикателства в процеса на транскрипция са 

много, но не по-малко интересни са художествените. 
Те могат да бъдат търсени, откривани и преоткривани в редица 

направления. За яснота, нека навлезем в тяхното многообразие чрез 
следните понятия, удачно дефинирани от проф. д-р Велислав Заимов: 
„Музиката е изкуство, което протича във времето. В многогласни-
те творби някои звуци протичат едновременно, а други – последова-
телно; с други думи – в изписания нотен текст явленията могат да 
бъдат разглеждани по две направления: по вертикал (като едновре-
менност) и по хоризонтал (като последователност). Тези явления 
на едновременност и последователност, наподобяващи координат-
на система, обособяват съответно фактурата и драматургията 
на произведението“3. 

От така дефинираната двойка понятия – едновременност и пос-
ледователност, присъстващи в структурата и развитието на музи-
калната тъкан, логично произлизат следните две първостепенни ху-
дожествени задачи, с които вниманието на интерпретатора трябва да 
се ангажира най-напред:

	балансът между едновременно звучащи фактурни планове 
(мелодични линии, гласове, акорди, хармонични построе-
ния);

	драматургичното развитие на последователно протича-
щи във времето процеси в рамките на музикалната форма.

Опитът е показал, че с така дефинираните две основни художес-
твени задачи – баланс и драматургия, учащият се трябва да започне 

3 Заимов, Велислав. Фактурата като компонент на музикалната композиция. 
Дисертация, 2013, ръкопис, с. 9
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да се занимава още с поставянето на ръцете си върху пианото и заед-
но с извличането на първите звуци от инструмента. 

В противовес на казаното, сред начинаещите интерпретатори 
съществува една изключително порочна практика на „работа“, която 
в разговорен стил се формулира най-често с думите „…нека да на-
учим нотите, а пък за музиката ще помислим после“. В резултат за-
почва странното (и на моменти страшно) по звучене действие – „на-
биване“ на еднотипни, често силни и пределно остри тонове върху 
търпящите безропотно клавиши. Заниманието, което много често в 
неформалното общуване бива назовано от самите практикуващи го 
точно с думата „набиване“, протича монотонно, без посока на раз-
витие, в течение на дълги часове. След този стил на работа, наречен  
„заучаване“, пред нас се появяват два силно обезпокоителни ефекта.

	В технически план се оказва, че нищо не е заучено. Защото 
двигателните импулси, които мозъкът изпраща към пръсти-
те в процеса на „набиването“ нямат нищо общо с импулси-
те, които задвижват ръката при художествено осмисленото 
изпълнение – с мисъл за фразиране и нюансиране, щрихов-
ка, смяна на позиции, агогика. Първото представлява свое-
образен „машинопис“, ангажиращ най-вече пръстите. При 
второто имаме отношение към ръката като към цялостен 
двигателен комплекс, простиращ се между рамото и върха 
на пръстите и взаимодействащ с торса и цялата горна част 
на тялото. За най-голямо съжаление се оказва, че заучените 
чрез „набиване“ движения – съвсем логично – после трябва 
да бъдат забравени.

	В художествен план – практикуващият постепенно се изп-
равя пред неумолимата истина, че „после“ никога не идва. 
Защото паметта на човека, точно както и паметта на познати-
те от ежедневието технически устройства – магнетофон или 
компютър – ще възпроизведе на изхода това, което е получила 
на входа. Нямаме почти никакъв шанс на входа (чрез слуха) 
да въведем „набиване“ и след това на изхода (чрез пръстите) 
по някакъв магичен начин да започнем да извличаме богато 
оцветен, въздействащ или нюансиран звук.

В контекста на тези размисли, нека си припомним казаното от 
проф. Йовчо Крушев – дългогодишен професор в дисциплината „Че-
тене и свирене на хорови и оркестрови партитури“ и едновременно 
с това – един от най-изтъкнатите български пианисти: „Свиренето 
на партитурата е пряк контакт, директно общуване с човека на 
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изкуството, който я е създал. Това е ежедневието на професионал-
ния музикант, както в неговата самостоятелна работа над музи-
калното произведение, така и по отношение на неговия постоянен 
стремеж към усъвършенстване … Творческата работа над пар-
титурата – тоест предмета на дисциплината „Четене и свирене 
на хорови и оркестрови партитури“ има своя специфична природа, 
притежава свои исторически възникнали, достатъчно трайни и 
устойчиви вътрешни закономерности. Съзнателното проникване в 
тези закономерности и правилното им интерпретиране е признак 
на професионализъм, както и на завидно висока музикална култура. 
Игнорирането на тези закономерности свежда действията на сту-
дента до най-елементарен формализъм в контакта с изкуството и 
предварително обвързва крайната цел на обучението му с резулта-
ти, които можем да наречем повече от скромни.“ �

Нека се завърнем към споменатата по-горе двойка базови поня-
тия – баланс и драматургия – защото те ни дават кратък и напълно 
ясен отговор на следващия тук въпрос: към какво точно трябва да 
насочи своето внимание интерпретаторът в художествен аспект, при 
това още при първия си досег с партитурата?

Въз основа на изведеното тук, педагогът може веднага да даде 
ясен и разбираем отговор. В най-общия си вид, той би бил следният:

	с отношенията между тоновете по вертикал (баланс), и 
едновременно с това:

	с отношенията между тоновете по хоризонтал – динами-
ка, развитие, градиране, обособяване на смислово логични 
и художествено оправдани дялове чрез цезури, фразиране, 
агогика и нюансиране.

По отношение на първото – баланса, нека да обърнем поглед 
към нещо твърде любопитно. Има голяма разлика между: 

	обективното ниво (сила) на звука, измерващо се в микро-
паскали (mPa) – единица за измерване на налягане;

	възприетото от слуха ниво (сила) на звука, измерващо се в 
децибели (dB) – получаващо се след известно преобразуване 
от страна на човешкия слухов и психофизиологичен апарат;

	субективното усещане за мащаб и величие на звуковата кар-
тина, което е крайният и търсен от нас резултат, по същество 

� Крушев, Йовчо. Изкуството за четене и свирене на хорови и оркестрови 
партитури. Част 1. Стари ключове. Хабилитационен труд, 1997, ръкопис, с. 
4 – 5.
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неподдаващо се на измерване – доколкото носи художествен 
и емоционален оттенък.

Първите две, явяващи се предмет на звукотехниката и физиоло-
гичната акустика, дори са в състояние да очертаят изцяло нови посо-
ки на развитие в тези науки – като например популярното в наши дни 
направление психоакустика.  В статията на доц. д-р Павел Стефанов, 
озаглавена „Основни психоакустични проблеми на звуковото възп-
риятие от гледна точка на звукорежисурата“, се подчертава след-
ното: „Все още няма категоричен отговор на въпроса как всъщност 
хората “чуват“ звук … Основна роля в този процес има извежда-
нето на психоакустичен модел на възприемане на звука и факто-
рите, влияещи на акустичното маскиране на звуковите компонен-
ти … Психологическото възприятие на звуковия интензитет, или 
звуковата мощност (налягане), се нарича гръмкост. Субективните 
понятия “тихо“ и “силно“ определят реакцията спрямо ниския или 
високия интензитет на звука. Обвързването на гръмкостта само с 
интензитета обаче е твърде опростено и неточно. Гръмкостта се 
изменя и от множество други фактори, в някои случаи без промяна 
в интензитета“�.

Без да се спираме в подробности на първите две от изброените 
по-горе определящи условия, нека да насочим своето внимание към 
третото – субективното усещане за мащаб и величие на звуковата 
картина. Изненадващо е, че то твърде често не зависи от реалната, 
обективно измерена сила на звука, а от нещо много по-интересно – от 
наличието на умело изградените и балансирани понятия, които спо-
менахме:

	съотношения във вертикал (баланс),
	градации в хоризонтал (драматургия).
Тоест – субективното усещане за мащаб, красота и величие в ре-

дица моменти, където такова се търси (например кулминации) твърде 
често се явява релативна величина. Ако слушателят просто бъде за-
сипан със силен и остър звук, това – в ред случаи – би предизвикало 
най-вече отегчение и раздразнение. Но субективното усещане за сила 
се оказва много по-голямо, ако пред слуха му бъде поднесена много-
планова, разнообразна звукова картина, при която: 

5 Стефанов, Павел. Основни психоакустични проблеми на звуковото 
възприятие от гледна точка на звукорежисурата. – В: Научни трудове на 
Русенския университет – 2014, том 53, серия 6.3. Русе: 2014, с. 167–172.
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	някои от плановете са водещи (съответно – звучащи с по-го-
ляма сила), докато други са водени (второстепенни и звуча-
щи по-тихо), и/или:

	чрез удачно подбрана линия на драматургично развитие 
мащабната звучност бъде достигната чрез плавно, или 
пък контрастно – но добре артикулирано от изпълнителя 
– градиране на напрежението и интензивността на звуч-
ността.

Визираният тук ефект може да бъде обяснен нагледно чрез кар-
тинна съпоставка. Нека си представим планина – например вели-
чествената Рила, смайваща взора на пътешественика с изумителна-
та красота на върховете си. На пръв поглед лесно бихме стигнали 
до заключението, че нейната голяма височина (която, както знаем, 
в най-високата си точка се равнява на значителните 2925 метра) е 
причина за величието, което чувстваме. Така представената цифра 
– 2925 – е по-голяма от нивото на подножието на планината (в райо-
на на гр. Самоков – приблизително 960 метра надморска височина), 
около три пъти.

Нека, след това, да си представим нещо друго. Ако – излязъл от 
света на детските приказки – пред нас застане вълшебник, който ни 
предложи с помощта на своята магична пръчка да издигне подножи-
ето на планината до нивото на върха ѝ – тоест, всичко около нас да 
се извиси на 2925 метра – първата ни мисъл би била: това ще е  вели-
чествена, грандиозна, спираща дъха, гигантска гледка. Даваме съгла-
сието си, нашият вълшебник вдига пръчката, поисканото става факт. 
И виждаме картина на тотално разочарование – защото пред очите 
ни се появява равнина. Безинтересна, скучна и безлика. Макар да е 
на абсолютната височина 2925 метра, тя ще е точно толкова плоска и 
лишена от каквото и да е величие, каквато би била на изходните 960, 
или дори на нула метра. 

Този нагледен пример ни показва, че усещането за мащаб 
идва най-вече от съотношението между (образно казано) зву-
ковите „долини“ и „върхове“, които слушателят долавя – а не 
от абсолютната им стойност като звуково налягане, измерено 
в микропаскали или в децибели. Затова, майсторският подход 
на опитни интерпретатори е твърде често този – в кулминации, 
или в моменти с мащабна звучност, някой (или някои) от плано-
вете на фактурата се запазват в сравнително по-тиха звучност. 
Така единият ни полюс (сила, интензивност и мащаб) изпъква 
много повече по простата причина, че край него се намира дру-
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гият (играещ ролята на втори план) – и съпоставката е налице.
Веднага виждаме дуалност. Различното въздействие върху 

слушателя на абсолютната и относителна сила на звука, който 
може да бъде – като следваща дуалност – с по-високо или по-нис-
ко ниво на динамика. Ако се вгледаме, с учудване ще забележим, 
че всичко в музикалното изкуство като че е изтъкано от дуалности. 
Например: мажор и минор, нестабилност и стабилност, диез-
ни и бемолни тоналности, динамически върхове и спадове. Ако 
седящият пред пианото интерпретатор погледне към ръцете си, ще 
забележи същото – в хоризонтална посока те се придвижват на-
дясно или наляво, докато във вертикална посока се повдигат или 
снижават, като пръстите натискат или отпускат в точен по-
рядък белите и черните клавиши пред очите му. Така, съзирайки 
това навсякъде, ни става ясно – винаги са нужни двете противо-
положности, в каквото и да е. Ако се спрем върху едната и решим 
да игнорираме обратната ѝ, губим всичко, тъй като съотношение-
то между тях поражда всичко. В света на информатиката виждаме 
най-пряка аналогия – единицата и нулата съставят цялото раз-
нообразие на букви, цифри, образи, движения и звуци, появяващи 
се на компютъра. Едното, без съотношението си с другото, не дава 
нищо. 

В древна китайска поговорка (за съжаление с незнаен автор), 
това е казано по наистина картинен начин: 

„Държиш пред очите си книга, в която думите са изписани с 
черно мастило върху бял лист. Премахни черното, и какво ще оста-
не? Премахни бялото, и какво ще остане?“

Именно в далекоизточната мъдрост, присъстващите повсемес-
тно две дуалности са изразени с най-голяма яснота чрез изначални-
те си древни имена – Ин и Ян. Все по-често, най-напредничави и 
модерни съвременни области на научното познание се обръщат към 
тази стародавна истина, за да открият базата на собствените си обек-
ти на изследване. Така например, в най-сериозна и задълбочена раз-
работка, публикувана в едно от най-престижните западни научни из-
дания и озаглавена „Възстановяването на екосистемите в Европа: 
могат ли аналогиите с традиционната китайска медицина да улес-
нят хармонизацията между различните политики за управление на 
социо-екологичните системи?“, четем следното: „В традиционната 
китайска медицина, Ин и Ян са в постоянно взаимодействие и стре-
меж за баланс помежду си. Пътят към разпознаване на порядъка на 
Вселената (Дао) се разбира като пътуване до желаното състояние 
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(Дзин)“6. Така пред очите ни застава истината, че дори дуалността 
между духовност и наука (които, като следваща по ред дуалност, мо-
гат да са част от Изтока или от Запада) е вплетена в единство, като 
всеки от присъстващите в нея полюси допълва, обуславя и – на прак-
тика – създава другия.

Ако се върнем към интерпретацията – най-важно е да търсим 
непрестанно връзката и съпоставката между наличните навсякъде 
дуалности, оформящи пулсацията на живото изкуство. Без това рис-
куваме да създадем най-вече сбор от звуци, в който, може би, не ще 
присъства музика.

sss
Спирайки се върху изначалните и вечни полюси на Ин и Ян, не 

можем да не стигнем и до основополагащия за човешката духовност, 
велик трактат на древния мислител Лао Дзъ, наречен „Книгата за 
Пътя и Постигането“. Там ще прочетем това: 

Дао роди едното.
Едното роди двете.
Двете родиха трите.
Трите родиха десетките хиляди неща.�

Вече видяхме как двете породиха трите. Още в началото на на-
стоящия раздел, споменахме следното:

В музиката,
	тризвучието съдържа:
	основен тон,
	терцов тон,
	квинтов тон.

Във физиката,
	електричеството представлява взаимодействие между:
	отрицателен полюс,
	електрони, движещи се между полюсите,
	положителен полюс. 

И в двата кратки примера по-горе виждаме това:

6 Gocheva, Kremena, et al. Ecosystem restoration in Europe: Can analogies to 
Traditional Chinese Medicine facilitate the cross-policy harmonization on ma-
naging socio-ecological systems? – In: Science of the Total Environment 657 
(2019). Elsevier, 2019, p. 1562 – 1563.
7 Лао Дзъ. Книга за Пътя и Постигането. http://www.taiji-bg.com/articles/
daoism/d20.htm (посетен на 15.07.2019).
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	нещо долу,
	нещо по средата,
	нещо горе.

Така разбираме, че двете противоположни създават, помеж-
ду си, третото. Достигаме и до самата същност на присъстващите 
– видимо или незримо – в действителността около нас тристепенни 
(триъгълни, троични, триединни) съпоставки, вплетени в основата 
на множество процеси. 

В хода на запознанството ни с партитурата, трите етапа пак при-
състват. Те са следните:

	прочит,
	анализ,
	възпроизвеждане.
Така представени, съвсем естествено се съчетават с подразби-

ращите се понятия приемане, обработка, отдаване – характерни за 
голяма част от човешките дейности, както и за редица явления в при-
родата. Лесно можем да се досетим, например, за етапите на посев, 
зреене, жътва – налични не само в земеделието, но дори и в еже-
дневната ни творческа и професионална дейност.

От своя страна, всеки от тях се подразделя на логични, следващи 
поред нива и разновидности. Така например, етапът прочит би мо-
гъл да се осъществи по следните основни начини:

	прочит чрез гледане на нотния текст;
	прочит чрез гледане на нотния текст и едновременно про-

слушване на музиката;
	прочит чрез гледане на нотния текст и едновременно про-

свирване на музикалната фактура с помощта на инструмент.
Практиката показва:
	първият вариант, при който работи единствено зрително-

то възприятие, е прекалено труден;
	вторият вариант, при който зрителното възприятие се 

съчетава със слухова регистрация, е (обратно) прекалено 
лесен;

	третият вариант, при който зрителното възприятие, ос-
вен със слухово възприемане вече се съчетава и с двигател-
на активност на ръцете (водеща до възникването на сетив-
ни/тактилни възприятия у свирещия) е оптимален – той е 
златната среда.

Веднага възниква въпросът, защо трябва да бягаме от лесното 
– преглеждането на текста едновременно с прослушването му? От-
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говорът не е сложен. Всеки музикант го е изпробвал много пъти и 
добре разбира, че:

	Занимаващият се с това действие твърде лесно се изкушава 
да навлезе в състоянието на пасивен регистратор на звуча-
щата картина – което е характерно за слушателите в залата 
по време на концерт. Но, за разлика от тях, той не трябва да 
влиза в такова състояние, защото търсеното е съвсем дру-
го. Задачата за прочит на партитурата изисква съзнателен и 
активен процес на анализ, разбор, съпоставка на решения, 
дълбоко разбиране и задълбочено вникване в същината на 
разглежданата творба. 

	Прослушваната музика се движи в оригиналното си темпо, 
налично в ползвания звукозапис и отговарящо на предписа-
нията на автора, както и на концепцията на изпълнителите. 
Ако си представим движението във времето като един при-
движващ се със своя скорост хоризонтал, то богатството на 
фактурата, преминаваща пред очите ни, представлява един 
не по-малко наситен със съдържание вертикал. Оказва се, 
че първото пречи на възприятията ни спрямо второто, докол-
кото – увлечени в независещо от нашия контрол движение, 
твърде често започваме да регистрираме „пейзажа“ на фак-
турата разсеяно, повърхностно, неефективно – като гледка 
през прозорец на летящ по магистралата автомобил.

В почти всяка сфера на човешка дейност се оказва, че прекале-
но трудното и прекалено лесното решение рядко са удачен избор. 
Първото би обезсърчило търсещия; второто обикновено предполага 
преминаване по прекалено кратки пътища, не носещи развитие. 

Лесно можем да си представим същото чрез следния прост 
пример – електрическата крушка. Както знаем, в класическия си 
вид тя представлява нажежаема жичка. За пореден път, впрочем, 
виждаме триединство между нещото, обратното му и средата по-
между им:

	положителен полюс,
	светеща жичка,
	отрицателен полюс.
В чисто философски план веднага виждаме защо е ключово и 

важно именно това, което е в средата. То е целта на цялата систе-
ма. Не е случайно, че дълбоката далекоизточна мъдрост, характерна 
за философията на древен Китай, назовава средата между Ин и Ян 
с красивото, запомнящо се наименование Великият Предел. Така: 
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между жената и мъжа стои детето; между съня и будността от-
криваме донасящата светлина и мъдрост медитация; между слънцето 
и облака стои незримото вълшебство на дъгата; между замръзналата 
зима и напичащото лято ще намерим плодородието на есента, или 
пък дивната магична пролет с приказните си ухания и ярки цветове.

Ако се върнем към даряващата ни със светлина гореща жичка, 
ще си припомним, че е изработена от материал (в класическия слу-
чай е металът волфрам), представляващ сплав с високо съпротивле-
ние. Той:

	не спира преминаващия по него електрически ток, защото е 
метал; но заедно с това,

	създава трудности (съпротивление) по пътя му.
Макар да не си даваме изобщо сметка за това, малката гореща 

жичка – тихо, но категорично – ни нашепва тази мъдрост от десетиле-
тия. Не би имало никаква полза, ясно казва тя, от двете крайности:

	поставянето на изолатор между двата полюса (плюс и ми-
нус), който би увеличил съпротивлението (трудността) до-
там, че бягащите помежду им електрони биха спрели своето 
движение;

	поставянето на проводник между двата полюса (плюс и ми-
нус), който би намалил съпротивлението (трудността) до-
там, че бягащите помежду им електрони биха се втурнали 
със скорост, водеща до трясъка на носещата само неприят-
ности искра на късото съединение, вървяща заедно с тънката 
и не особено приятна струйка дим от изгорелия бушон.

И така, да се завърнем към средата – която, в примера на елект-
ричеството ни донесе светлина, а в прочита на партитурата ни носи 
знание. Тя, както казахме, се нарича четене и свирене на нотния 
текст.

Споменавайки думата свирене, в нашето съзнание започват да 
възникват варианти. Появяващият се въпрос е следният – кой инстру-
мент би бил най-подходящ?

Тук стигаме до императивно изискване – инструментът трябва 
да е многогласен. Както знаем, ако са разглеждани по този признак, 
инструментите могат да бъдат различни видове: 

	изцяло едногласни (например духови); 
	предимно едногласни, притежаващи възможности за изпъл-

нение на многоглас (например струнно-лъкови); 
	многогласни (например пиано, орган, китара, клавесин, акор-

деон).
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Спирайки поглед върху последната група, можем да поразсъж-
даваме върху следните допълнителни изисквания:

	удобство за изпълнение на многогласна фактура, свърза-
но с:
	възможности за интерпретация на разнообразни и много-

бройни, паралелно развиващи се фактурни планове;
	възможности за прецизно балансиране между тях;
	възможности за натрупване на звуков обем чрез извлича-

не или задържане на вече извлечен звук без участието на 
ръцете.

	удобство за употреба на инструмента в чисто практи-
чески план, свързано със следните аспекти:
	размер и цена на инструмента;
	наличие в повечето учебни заведения;
	наличие на базови умения за работа с инструмента у зна-

чителна част от практикуващите.
Тук разбираме, че златната среда е пианото. Ако по-малките, 

леки и евтини алтернативи (като акордеон или китара) изпълняват 
добре условията на втората точка, то съвсем не е така с първата. В 
противовес, най-богатият като възможности сред гореизброените 
(органът) няма шанс да удовлетвори изискванията от втората група. 

И така – избраната от нас алтернатива се оказва, всъщност, без 
алтернативи. Разбираме, че прочитът на партитурата е иденти-
чен с нейното свирене на пиано.

sss
В контекста на споменатата триада – прочит, анализ и възпроиз-

веждане на партитурата – настъпва време да насочим погледа си към 
анализа. Той може да бъде разделен на следните условни групи:

	основен,
	художествен,
	технически.
Трябва веднага да се подчертае ясно, че неслучайно в предното 

си изречение ги нарекохме „условни“. В живата тъкан на музикал-
ната материя, разграниченията не могат никога да са категорични. 
Един виртуозен пасаж, например, съдържа в себе си едновременно и 
технически, и художествени аспекти на трудност. Когато се занима-
ваме с анализ, винаги се сблъскваме с това – защото думата анализ 
поначало означава разделяне. А разделянето в каквато и да е сфера на 
заобикалящата ни действителност винаги е условно, тъй като всичко 
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около нас се намира в единство. Видяхме го дори и при дуалностите 
– двата полюса (в каквото и да е), наречени от древната духовност Ин 
и Ян, работят заедно, сътворявайки света около нас. Те не са против-
ници в условията на разделение. Обратно – те са (въпреки, че рядко 
стигаме до зрелостта да разберем това) съюзници в единство. 

Една от най-значимите дуалности е именно между понятията 
анализ и синтез – анализът е разделение, разграничаване. В проти-
вовес, синтезът е обединение и сливане. И тръгвайки така уверено 
по пътя на анализа, е вече ясно, че след миг ще забуксуваме – защо-
то неусетно ще достигнем до владенията на синтеза. Въпреки това, 
сега ще проявим непредпазливостта да продължим.

sss
Основният анализ е свързан с базовите характеристики на 

творбата. Те могат да бъдат охарактеризирани чрез следния неизчер-
пателен списък:

	епоха,
	жанр,
	автор,
	период в творческото развитие на автора,
	название (или опус/номер) на творбата,
	музикална форма,
	темпо, 
	размер, 
	тоналност,
	състав на оркестъра (хора, ансамбъла),
	нотни ключове,
	наличие или липса на транспониращи партии,
	наличие или липса на словесен текст.
Твърде често, в обстановката на учебния час и особено в хода 

на упражненията по prima vista, може да бъде констатирано как по-
вечето от тези първи стъпки в запознанството с материята най-често 
се пропускат. Това води до пренебрегване на нещо важно – фона на 
картината. Защото, ако изпълнителят премине през краткия „въпрос-
ник“, който е скициран тук, ще разбере наистина съществени неща, 
които представляват важна отправна точка и ориентир за характера 
на предстоящата задача – като например:

	епоха: първа половина на 19-ти век,
	жанр: струнен квартет,
	автор: Бетовен,
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	период в творческото развитие на автора: късен,
	название (или опус/номер) на творбата: струнен квартет 

оп. 132, част 1,
	музикална форма: въведение преди началото на сонатна ек-

спозиция,
	темпо: Assai sostenuto,
	размер: четири четвърти (alla breve),
	тоналност: a-moll,
	състав на ансамбъла: струнен квартет,
	нотни ключове: виолинов, алтов, басов,
	транспониращи партии: не,
	словесен текст: не.
Преминаването през подобен списък – не е задължително да 

бъде точно този, би могъл да е и доста по-голям – е важно. Така из-
пълнителят, образно казано, разбира къде се намира. Споменаване-
то на думата фон по-горе не беше случайно, доколкото тази обща 
ориентация активира наличната като фоново познание в съзнанието 
му информация, придобита в хода на професионалното развитие в 
редица дисциплини – история на музиката, хармония, естетика, ана-
лиз, оркестрация и много други. Не трябва да забравяме, че нивото 
на професионализъм във всяка сфера, включително и в областта на 
музикалното изкуство, се определя от умелото съчетаване на широк 
спектър познания и умения. Забелязвайки информацията, налична в 
краткия „въпросник“, изпълнителят – съзнателно или инстинктивно 
– ще извика в паметта си всичко, което знае за късния период на Бе-
товен, за жанра на струнния квартет, за сонатната форма – и ще се 
окаже, без дори да разбере, че е добре подготвен за задачата.

sss
Художественият анализ продължава в рамките на сходен на 

описания по-горе ред – тръгваме от общото и преминаваме към час-
тното. Той може да бъде организиран по много начини, като по-долу 
ще бъде скициран един примерен вариант за систематизация на еле-
ментите му. Те биха могли да бъдат:

	анализ на тематизма,
	анализ на динамичния и драматургичен план на форма-

та,
	анализ на фразировката,
	анализ на специфичните похвати в композиционната 

техника и оркестрацията.
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sss
Анализът на тематизма е пряко свързан с понятието мелодия, с 

което открихме встъпителните редове на настоящия раздел. Ако вече 
изведохме факта, че бихме могли да търсим трите основни елемента 
на фактурата – съответно мелодия, бас и всички останали елементи 
на фактурата в съвкупност (хармония) във вертикал, идва време 
да погледнем към тях и по хоризонтал. Така виждаме това, което 
добре знаем от лекциите по музикален анализ – понятието мелодия 
не е еднородно по продължението на своето развитие. Някои негови 
елементи се явяват по-важни от други като носители на съдържание, 
което се оказва база за по-нататъшно драматургично и художестве-
но развитие и поради своята важност, твърде често, се явяват неед-
нократно. В зависимост от своя характер, такива мелодични постро-
ения с подчертано значение могат да бъдат:

	теми,
	водещи мотиви (лайтмотиви).
Идентифицирането им е първостепенна задача на изпълнителя, 

доколкото те са приоритетни. Ако за мелодията, както вече споме-
нахме, се стремим да спазваме правилото „предаване без изменения“ 
(или най-малкото с минимални такива), то за темите и лайтмотиви-
те трябва да го спазваме още по-стриктно. Освен това, в изведените 
като първостепенни художествени задачи за постигане на баланс и 
драматургия, точно тези водещи мелодични построения ще бъдат 
център и опора на решенията. Не трябва да пропускаме и случаите, 
в които хармонията участва като тематичен фактор (например при 
прочутите „тристанови комплекси“ на Вагнер). Твърде често ритъ-
мът (особено точкуваният, или подчертаният чрез фигурации и ха-
рактерни елементи) също има роля в характеризирането на същес-
твените тематични построения. Всички тези особености трябва да 
бъдат доловени и разграничени от интерпретатора, за да не попаднат 
в (за съжаление) неизбежната категория „отпадащи“. Отново се из-
правяме пред най-същественото – приоритизацията на водещо и 
водено, която всъщност е в основата на целия процес.

sss
По-нататък стигаме до следващата стъпка в примерния списък 

на художествения анализ – динамичния и драматургичен план на 
формата. 

Както вече споменахме, две от нашите художествени задачи са 
основни. Те са следните:
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	балансът между едновременно звучащи фактурни планове 
(мелодични линии, гласове, акорди, хармонични построе-
ния);

	драматургичното развитие на последователно протича-
щи във времето процеси в рамките на музикалната форма.

За коректното изпълнение на втората неизбежно стигаме до за-
ключението, че се нуждаем от цялостна визия за развитието на дра-
матургичните процеси в рамките на творбата.

Относно съотношенията в динамичен план между епизоди и дя-
лове, намиращи се в условията на последователност – тоест, явяващи 
се един след друг или на разстояние в различни моменти от време 
– бихме могли да се завърнем към използваното вече сравнение с 
визията и структурата на планинския релеф. Действително, драма-
тургичните върхове и спадове в рамките на музикалната форма доста 
наподобяват издиганията и спусканията в монументалните, красиви, 
сътворени от природата структури. Всяка планина, която е изучена 
от географията и геологията, се сдобива с класификация и описание 
на своите особености, като сред информацията винаги присъства и 
подредба по височина на върховете ѝ. Вече знаем кой е най-високият 
(кулминацията), кои са следващите го и как са разположени, какви 
са разстоянията между тях; с какво са заобиколени; кой от върховете 
е издигащ се като стрела в небето с остри и монументални зъбери 
и кой – преливащ с меки, облагородени от вековните гори, изящни 
очертания. Сборът от тези данни има научна стойност. Заедно с 
това, описаните параметри се явяват съставляващи и определящи за 
естетическото възприятие на красотата, обаянието и въздействие-
то на местността, което се явява в нашето съзнание интуитивно и ес-
тествено в момента, в който погледът ни се отправи към просторите. 

Точно така, анализът на музикалното произведение има научна 
стойност, която се явява база за тълкуване на естетическото възп-
риятие – с помощта на което слушателят долавя красотата и величи-
ето на вложения от твореца духовен заряд. Всъщност, и в двата слу-
чая имаме доста сходна обстановка, която може да се опише така:

	Явление, възникнало спонтанно и естествено:
	музикалното произведение – чрез вдъхновение,
	природната монументална форма – чрез геотектонични 

изменения.
	След това, оформено чрез продължителен процес:
	музикалното произведение – чрез упоритост и система-

тичност в дългия период на неговото окончателно из-
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граждане, изпълнено с отдадена и тежка работа върху 
структурата, съотношенията на формата, внушението на 
тематизма, оркестрацията;

	природното явление – чрез продължилото хилядолетия 
оформяне на неговия образ от водите, ветровете, посте-
пенно завладяващите го вековни лесове и непрестанната 
игра на вечните стихии.

	Накрая – възприето от слушателя и наблюдателя:
	интелектуално (аналитично) – чрез анализ на процеси-

те и елементите;
	интуитивно (синтетично) – чрез емоция, вдъхновение, 

възхищение.
Когато човекът възприема планината, то анализът не винаги е 

нужен. Но когато човекът (образно казано) поиска да сътвори плани-
на, анализът е задължителен. Същата необходимост се явява задъл-
жителна и в случаите, когато човекът поиска да претвори планината 
– доколкото пресъздаването на една мащабна симфонична форма, 
всъщност, се доближава точно до това. Транскрипцията е претворя-
ване. Едва ли ще успеем да го сторим както трябва, ако най-напред не 
опознаем и класифицираме по най-систематичен и пределно точен 
начин върховете на постройката си.

sss
Следващо поред стъпало на анализа ни – фразировката – изп-

равя своите предизвикателства пред практикуващия. При това, най-
често, още в първия момент.

Изискванията към правилното, от художествена гледна точка, 
изпълнение на фразите са първостепенни. Фразирането има своите 
дълбоки корени, стоящи дори извън музикалното изкуство. Най-забе-
лежимият от тях (макар и рядко да се замисляме над това) е свързан 
с интонацията на гласа по време на говор. Достатъчно е да произ-
несем само няколко изречения, като направим простото усилие да се 
заслушаме в гласа си, за да разберем огромното значение на интони-
рането. 

В психологията отдавна е изведен фактът, че по време на кому-
никация много по-голяма част от предадената (и приета) информация 
– парадоксално – се пренася не чрез смисъла на думите, а чрез пози-
цията на тялото, израженията на лицето и звученето (мелодията, 
тоест – интонацията) на гласа. Непрестанното издигане и спускане 
на гласа ни по време на говор, което смятаме за толкова естествено, 
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че даже не го забелязваме, всъщност представлява неосъзнато музи-
циране. 

Една от многобройните тези за появата на музиката като 
изкуство е свързана именно с интонацията на гласа; друга – с 
пеенето на птиците. Не е трудно да се досетим, че тези две 
хипотези може би са верни едновременно, доколкото един мело-
дично пеещ славей спазва в най-безупречния техен вид законите 
на фразировката, които – всъщност – спазваме и ние в ежеднев-
ния си говор.

Така възниква и логичният въпрос – какви са законите на фра-
зировката? Много ценна формулировка, предадена от проф. Йовчо 
Крушев на поколения негови ученици и студенти в лекциите му по 
пиано, композиция и партитури, гласи следното (по памет): „Вся-
ка фраза започва относително тихо, развива се и завършва от-
носително тихо“. Всъщност, така обрисуваната „заобленост“ на 
фразата е може би най-важното от естетическа и художествена глед-
на точка базово правило, което изпълнителите – при това далеч не 
само пианистите – трябва да спазват инстинктивно, непрестанно 
и по подразбиране – освен в тези случаи, когато авторът изрично 
иска друго.

Защо заобленост? Нека се огледаме около нас и с удивление ще 
забележим следното:

	в градския пейзаж, независимо дали сме на открито или 
пък в затворено пространство, почти всички ъгли са прави. 
Нека читателят се вгледа в листа, от който чете тези редове. 
Независимо дали е част от книга, отпечатана на хартия, или 
е върху монитора на телефон, таблет или компютър – той е 
правоъгълен. Сега, да видим и самата форма на екрана на 
таблета или телефона. След това, да се огледаме из стаята, в 
която се намираме и да обгърнем с поглед мебелите, ъглите, 
прозорците.

	в природата (на полето, в планината, край реката или в 
езерото) почти няма прави ъгли. Нека нашият читател да 
погледне през прозореца към очертаващата се в далечината 
планина (ако има щастието, разбира се, прозорецът му да е с 
този изглед) и да се опита да потърси, някъде из очертанията 
на върховете, правоъгълни конструкции.

Това води до следния логичен извод:
	в изкуствена среда почти всички ъгли са прави;
	в естествена природна среда почти никой от ъглите не е 
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прав, като там – най-често – преобладават формите на заоб-
леност.

Ето защо заоблената форма на фразата е, всъщност, признак 
на естественост. Намираме това дори във формата на знака legato, 
който е един от най-широко възприетите в света на музиката символи 
за отбелязване и разграничаване на фрази. Откриваме това и в нещо 
много по-основно – във формата на самата звукова вълна, която в чис-
тия си вид е винаги заоблена синусоида.

Тази естествена закръгленост на всичко, което поднасяме чрез 
инструмента или чрез гласа си – освен, разбира се, в моментите 
на изключения, предписани от автора – изглежда подразбираща 
се. Но е факт, че седналият пред пианото интерпретатор, когато е 
неопитен, обикновено свири по съвсем различен начин – с ъгло-
вати и насечени, първично остри звуци, вплетени в неестествено 
равни (или обратно, хаотично неравни) линии – но не и в тази 
форма, чрез която би ги изпял с гласа си. Това най-вероятно се 
дължи на факта, че за неопитния пианист свиренето на пиано не е 
естествено занимание – и той не успява (като много често дори не 
се досеща, че това се иска) да придаде естествен вид на линиите, 
които извлича.

Всъщност, устройството на инструмента далеч не му помага. 
Пианото е клавирен инструмент, но знаем, че в еднаква степен може 
да се нарече и струнен, също – ударен. Една от най-сериозните труд-
ности пред неопитния изпълнител е именно тази – как от ударен инс-
трумент може да бъде извлечена напевна кантилена.

Опитните пианисти са решили този казус още в детска възраст, 
при това напълно несъзнателно. Те просто могат да извличат кан-
тилена. Но какво да сторят начинаещите, ако вече не са в детска 
възраст? Някой трябва да им обясни къде е скрита тайната. И за ог-
ромно съжаление, методиката за това – дори в световната литература 
– почти напълно липсва. 

Навлизайки в устройството на инструмента, нека да се вър-
нем пак към нещо казано по-рано – атаката на тона, или скоро-
стта на неговото зазвучаване и отзвучаване, или – чрез възпри-
етата терминология на звукотехниката – обвивката на звуковите 
трептения.
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По-долу ще разгледаме примерния ѝ графичен вид в три различ-
ни случая:

Пиано
	рязко зазвучаване, 
	остър връх 
 (липса на стационарна фаза),
	постепенно отзвучаване.
Цигулка
	рязко зазвучаване,
	наличие на стационарна 
 фаза,
	рязко отзвучаване.
Акордеон
	постепенно зазвучаване,
	наличие или липса на 
 стационарни фази,
	рязко отзвучаване.

Както казахме, това – редом с добре известната роля на оберто-
новете – е фактор, определящ впечатлението за тембър и окраска на 
звука. Неговото значение се илюстрира с прост пример – ако звук, 
извлечен от пиано бъде записан на магнетофон и после лентата бъде 
пусната в обратна посока, слушателят остава с удивително реалис-
тичното усещане, че слуша акордеон.

И така, да се върнем към първия случай – обвивката на звука, 
извлечен от пианото. Веднага виждаме основния проблем, свързан 
с изпълнението на линия, или с други думи – кантилена, която да 
свързва тоновете в гладка и напевна звучност. Тоест, виждаме един 
от основните проблеми, с които се сблъскват начинаещите пианисти 
– трудността за изпълнение на legato. 

И ако този проблем е известен в контекста на клавирната лите-
ратура, той се явява още по-сериозен в процеса на свирене на хоро-
ва или симфонична партитура. Защото хорът, съставен от човешки 
гласове, както и оркестърът – съставен предимно от струнно-лъкови 
и духови инструменти, извличат звук с коренно различна обвивка. 
За човешкия глас, както и за струнно-лъковите и духови инструмен-
ти, изпълнението на legato е естественият начин за звукоизвлича-
не. Ако запеем – и не си поставим специалната цел да изпълняваме 
някакъв друг щрих – по подразбиране пеем в legato. За по-голямата 
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част от инструментите в симфоничния оркестър това важи със съща-
та сила. Докато при пианото е точно обратното. Ако засвирим – и 
не си поставим специалната цел да изпълняваме някакъв друг щрих 
– по подразбиране свирим в non legato. Това се обуславя от простия 
факт, че пръстът се повдига, преди следващият да натисне. Добавяме 
скицираното по-горе графично изображение на острото зазвучаване, 
естествено присъщо за струната, която е ударена чрез чукче, и ни ста-
ва ясно – изпълнението на кантилена на пианото е, всъщност, много 
трудно. Ако пианистите го могат някак си естествено, „по подразби-
ране“, това е следствие от техния дългогодишен опит. Музикантите, 
които не са пианисти, се изправят пред съвсем различна ситуация, 
която може да се очертае чрез следната примерна графика:

Тази „трионообразна“ линия съвсем не е гладка, нито плавна. 
Всъщност, тя не може да бъде друга. Това означава, че опитните пи-
анисти, които изпълняват съвършена кантилена, всъщност успяват 
майсторски да заблудят слуховото възприятие на слушателя. Доб-
ре, но как?

Отговорите не са сложни. Те изискват търсещият ги – ако е пиа-
нист – да прояви известна последователност в едно занимание, което 
може да изглежда странно – изследването на собствените си умения. 
Както казахме, пианистите са придобили своето майсторство в де-
тска възраст, обикновено несъзнателно – което значи, че ако искат 
да го предадат, те трябва да го преоформят в противоположното – в 
нещо съзнателно. Само така биха могли да го облекат в думи и да 
го разкажат. Всъщност, тук се крие един от основните проблеми пред 
майсторите интерпретатори, които решават да се впуснат в педаго-
гиката. Много често те успяват да покажат своите умения, но не и 
да ги разкажат. Именно затова педагогиката, напълно оправдано, 
съществува като обособено направление в развитието на човешкото 
познание.

И така, в контекста на проблемите на кантиленната звучност и 
трудността на постигането ѝ при клавирната интерпретация, в хода 
на педагогическата си практика – и с неоценимата помощ на студен-
тите – се опитахме да формулираме няколко ясно структурирани пре-
поръки. Те са следните:
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	Тоновете не се изпълняват в равна линия, а се въвеждат в 
очертанията на фразата – която притежава своя, по-голяма 
линия, най-често заоблена.

Графично илюстрирано, това поставя скицираните по-нагоре 
„зъбчета“ в съвсем различна ситуация:

Именно това е тъй търсената слухова заблуда, която майсто-
рите-интерпретатори владеят. Ефектът е този – слушателят започва 
да чува линията на фразата и спира да обръща внимание на естес-
твената начупеност, характерна за клавирния тон.

По-долу предлагаме и още няколко практически насоки, които 
допълват горната – която, всъщност, е основна.

	Сред майсторските похвати за сливане на тонове в legato е 
тяхното много леко припокриване. 

Веднага трябва да уточним, че става дума за наистина много мал-
ко, почти незабележимо (от порядъка на само няколко милисекунди) 
задържане на вече отзвучаващия тон. Пръстът, който се повдига, едва 
забележимо закъснява с отпускането на клавиша; така звукът неусет-
но се застъпва с този, извлечен от следващия пръст. Тъй като застъп-
ването е толкова кратко, че на практика е неуловимо, нямаме усещане 
за дисонанс. За сметка на това слушателят остава с впечатлението за 
плътно и наситено преливане между свързани в обща линия тонове.

	Използването на десния педал е с ключово значение. 
Изпълнението на legato без неговата помощ, ако се следват ос-

таналите техники за това, е възможно – но би било много по-трудно. 
Удачната употреба на педала дава следното неоценимо предимство 
– позволява изпълнението на legato между тонове, намиращи се на 
голямо разстояние един от друг. В контекста на партитурата, която 
най-често съдържа множество планове, това е ключово. Една и съща 
ръка – например дясна – може да изпълнява две различни линии в 
различни теситури – например мелодия в горен регистър и контра-
пункт в среден – чрез прехвърлянето си между тях в удачните за това 
моменти, като (въпреки скоковете) всяка от линиите остава добре 
фразирана и легатирана.

	Подборът на подходящо темпо играе твърде съществена 
роля. 
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Естествената склонност на клавирния звук да затихва става тол-
кова по-трудно преодолима, колкото по-бавно е темпото. Не трябва да 
забравяме, че майсторите на интерпретации в бавно темпо, които ни 
възхищават със своя „дълъг звук“, в повечето случаи са седнали пред 
възможно най-първокласен концертен роял. Качеството на инстру-
мента тук е от изключително значение, доколкото физически влияе 
върху скоростта на отзвучаването. Интересен пример за това ни дава 
артистичният и творчески път на един от най-титулуваните майсто-
ри на бавната кантилена – Глен Гулд, който в зрелите си творчески 
години се отдава изключително на звукозаписна дейност, използвай-
ки единствено своя инструмент. Друг пример е Владимир Хоровиц, 
който твърде често е носел инструмента си (разбира се, първокласен) 
по време на своите концертни пътувания. За хората, които нямат въз-
можност да приложат такъв метод, е изключително важно развитието 
на гъвкав усет за избор на най-подходящо темпо в зависимост от 
спецификата на всяка конкретна ситуация. 

	Едно от златните правила на кантилената, което добрите дет-
ски педагози предават на малките си ученици още в самото 
начало, е следното: след задържана нотна стойност с го-
ляма трайност, следващият клавиш се натиска по-леко. 

Така естественото отзвучаване на дългия тон, което е стигнало 
доста по-далеч, неусетно прелива в следващия, без да се накъсва ли-
нията.

Ако обърнем поглед пак към първата насока на предходната ни 
страница – която всъщност е основната – ще видим: ключ към кан-
тилената ни дава фразата. Без правилно фразиране, не можем 
даже да мечтаем за наличието на красив и топъл звук.

sss
Следваща поред стъпка в нашия аналитичен процес се явява под-

робният технически анализ на фактурата. Думата „следваща“, 
разбира се, е силно условна, доколкото – както споменахме – в про-
цеса на анализ неусетно вплита корените си обратното – синтезът, 
при което границите между стъпките постепенно избледняват.

Тук можем да обърнем вниманието си върху твърде много неща, 
които бихме могли да разделим (разбира се, пак условно) в следните 
основни групи:

	техника,
	звукоизвличане.
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В самото понятие техника, на свой ред, можем да погледнем 
към материята от два различни ракурса:

	техника на композицията и оркестрацията, с други думи 
– похватите, които е използвал авторът;

	клавирна техника, или с други думи – похватите, които 
трябва да използва интерпретаторът.

sss
Нека се насочим за момент към най-разпространените похвати 

на композицията и оркестрацията, често използвани от компози-
торите и играещи първостепенна роля в процеса на избор на интер-
претационни решения в хода на транскрипцията.

	Удвояванията (дублиранията) на два или повече гласа в 
унисон. Те най-често биват следните:
	унисон,
	унисон в октава,
	унисон в две (или повече) октави,
	унисон през една (или повече) октави.

Първият случай – дублиране на две или повече партии като 
унисон в една и съща теситура (тоест без наличието на октавови 
удвоявания) представлява добре познатия от оркестрацията похват за 
използване на смесени тембри. 

Много често виждаме следното: партия на струнни инструменти 
(например първи цигулки) се удвоява от партия, или от единичен инс-
трумент от групата на дървените духови. Логично възниква въпро-
сът – могат ли един или два дървени духови инструмента (например 
обои) да се чуят ясно, когато са слети със звучността на дванадесет 
цигулки? Отговорът е познат от лекциите по оркестрация: цигулките, 
разбира се, ще доминират и обоите почти няма да се чуват, но ще при-
дадат особен цвят на звученето. Ако вместо обои бъдат използвани 
кларинети, то и цветът веднага става друг. Видните композитори от 
различни епохи много често използват този майсторски похват, за да 
постигат различни нюанси.

От гледна точка на транскрипцията, можем да разграничим след-
ните две основни ситуации:

	транскрипцията е писмена (клавирно извлечение),
	транскрипцията се извършва чрез изпълнение на пиано.
В първия случай смесеният тембър на инструменти, свирещи 

в унисон, няма как да бъде буквално предаден върху нотния лист. 
Там нотите просто биват пренесени. Един удачен начин за косвено-
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то предаване на тембровата им окраска представлява изписването с 
думи над петолинието на допълнително указание, което би могло да 
съдържа обозначение на инструментите от оригиналната партитура 
(например – viol., ob.) или друг вид напътствие.

Във втория случай изпълнителят следва да се постарае, чрез 
тушето и звукоизвличането си, да предаде в максимална възможна 
степен звученето на оригинала. За целта са нужни две основни пред-
поставки: добро познаване на оркестровите тембри, както и добри 
умения за извличане на разнообразен и нюансиран звук от пианото.

Удвояванията, изписани чрез унисон в октава, както и чрез 
унисон в две или повече октави или през октава, са съвсем различен 
случай. Те са много често срещани както в баса, така и в мелодична-
та линия. Освен тембровото разнообразие, тук авторът обикновено 
цели увеличаване на плътността и звуковия обем. Сред безкрайното 
разнообразие на варианти бихме могли да изведем пред скоби след-
ните два типични случая:

	октавово удвояване на линията на баса, изпълнявано най-
често от партиите на виолончели и контрабаси;

	октавово удвояване на мелодична линия, твърде често из-
пълнявано от партиите на първи и втори цигулки.

Първият случай е типичен за симфонични творби от виенска-
та класика, като се запазва като изключително често срещан и през 
епохата на романтизма, както и в партитури, датиращи от 20-ти век 
и съвременността. Тук е много важно да се подчертае едно изрично 
правило: при интерпретация на пиано тази октава не трябва да се 
изпълнява през цялото време. Това би ангажирало лявата ръка на 
изпълнителя почти изцяло, което няма как да бъде прието като до-
пустим подход. Така възниква и логичният въпрос: виолончелите ли 
ще бъдат изпълнени, или контрабасите? Възможните отговори са три 
– както обикновено, два крайни и едни среден.

	Първи вариант – изпълняват се контрабасите.
	Предимства: басът се движи в предписаната от автора 

теситура, звукът е плътен и наситен.
	Недостатъци: чувството за празнина в средна теситура 

се засилва, като лявата ръка има по-малко възможности 
да я запълни.

	Втори вариант – изпълняват се виолончелите. Предимс-
твата и недостатъците, съответно, са противоположни.
	Предимства: средата се покрива по много по-естествен 

начин.
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	Недостатъци: плътността на звука страда; басът, на 
практика, не е на мястото си – не се намира в предписана-
та теситура.

	Среден вариант – комбинира първите два и се явява опти-
мален.
	Интерпретаторът изпълнява партията на виолончели. 
	В определени, драматургично обосновани моменти поема 

(чрез октавово удвояване или чрез пренасяне на ръката) 
тонове или групи от тонове, намиращи се в партията на 
контрабасите.

Другият типичен случай на октавово удвояване често може да 
бъде срещнат в мелодията. Характерен е тогава, когато авторът иска 
да наблегне върху мелодичната линия – като много често това се 
осъществява чрез партиите на първи и втори цигулки, които се дви-
жат в октава. Трите варианта, споменати по-горе, тук са същите – с 
тази разлика, че теситурно се явяват огледални, тъй като движението 
се развива в дясна ръка. Съответно, изборът на по-високия глас се 
явява отдалечаване от центъра, а изборът на по-ниския би представ-
лявал компромис със заложеното от автора разпределение на звуче-
нето по теситури и регистри. Средният вариант отново се явява оп-
тимален, като винаги се съобразява с особеностите на фактурата във 
всеки конкретен случай.

sss
Изкуството на оркестрацията е силно свързано с умелото и ху-

дожествено обосновано раздаване на акордите. Това, в най-общи 
линии, означава разпределението на тоновете от акорда между ор-
кестровите инструменти и партии. Тук няма да се спираме в детайли 
на това умение, доколкото то се изучава в часовете по композиция и 
оркестрация. За нас е по-важно да идентифицираме основните пре-
дизвикателства, които интерпретаторът-пианист може да срещне в 
контекста на акордите и хармоничните построения, налични в сим-
фоничната партитура. 

Те, най-често, са следните:
	акорди, раздадени в широко разположение с твърде големи 

разстояния, затрудняващи обхващането им;
	акорди, раздадени едновременно в няколко различни теси-

тури – например между партиите на щрайха, медните духо-
ви и дървените духови – което може да бъде често срещнато 
в изграждания и кулминации, както и в други моменти, изис-
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кващи тържествена и наситена звучност.
Класическите решения са няколко, като по-често срещаните из-

между тях са изложени в следващите редове.
	Преобразуване на широките разположения в тесни.
	Предимства: лесно обхващане на тоновете без особени 

технически затруднения; самата преработка не създава 
трудности.

	Недостатъци: в повечето случаи загубата на широкото 
разположение води и до загуба на усещането за широта и 
обем, което е първостепенно за възприемането на симфо-
ничната партитура.

	Обхващане на акордите чрез арпежиране.
	Предимства: лесно за изпълнение.
	Недостатъци: далеч не може да се предприема постоян-

но, доколкото се получава неприятното усещане за разми-
наване на некоординирани тонове; звучността придобива 
нехарактерен „арфов“ оттенък. Може да бъде изпълнява-
но само в редки и драматургически оправдани случаи.

	Обхващане на акордите чрез бързо и ловко придвижване 
на ръцете в подходящи моменти.
	Предимства: в максимална степен запазва усещането за 

симфоничен оркестър.
	Недостатъци: високо ниво на трудност, което може да 

достигне виртуозен характер.

sss
Гласоводенето е следващо предизвикателство. Тук можем да 

разграничим следните две основни категории:
	гласоводене при хомофонна фактура,
	гласоводене при полифонична фактура.
В първия случай типичните трудности отново се делят на две:
	гласоводене на линии с характер на мелодия или контра-

пункт,
	гласоводене във вътрешни гласове с характер на хармоничен 

пълнеж.
И ако отново се спрем на първата от горните точки и я разделим 

на две – мелодията и нейните контрапункти, то бързо стигаме до 
основния проблем. Той се корени в изпълнението на контрапунктите, 
тоест – тези мелодични линии, които имат самостоятелно значение, 
но се явяват съпровождащи и допълващи основната.
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Обикновено, при наличието на такива, сме изправени пред след-
ната дилема:

	нямаме капацитет за тяхното изпълнение, доколкото ръ-
цете обикновено са заети в достатъчна степен с основните 
три плана (мелодия, бас, хармония);

	няма как да ги пренебрегнем, тъй като те представляват важ-
ни съставни елементи от авторския замисъл, понякога далеч 
надхвърлящи функцията на украшение.

Според обстановката, в която се намира интерпретаторът, въз-
можните решения се разделят в три основни групи.

	Писмено клавирно извлечение – тук допълнителните мело-
дични линии най-често се пропускат, което можем да наблю-
даваме почти винаги в извлеченията, предоставени от извес-
тните издателства.

	Урок в рамките на учебния процес – в зависимост от ниво-
то на клавирните умения на студента преподавателят взема 
гъвкаво и строго индивидуално решение за запазването, про-
пускането или видоизменянето им.

	Интерпретация – изпълнителят трябва да се постарае да 
направи всичко възможно, за да потърси креативен и най-
често нестандартен начин за тяхното претворяване.

Трябва да се има предвид най-често срещаният подход за практи-
ческото осъществяване на горното – частично пресъздаване на вто-
ростепенната мелодична линия. От една страна, това веднага предиз-
виква въпроси, като например – бихме ли могли да премахнем част 
от една мелодия и тя все още да продължи да бъде мелодия. От друга 
страна, за съжаление, в повечето случаи това е единственият начин 
да запазим поне в някаква степен нейното присъствие в транскрип-
цията. Трябва да се има предвид, че подобно „опериране“ на жива 
музикална тъкан трябва да се извършва с изключителна вещина, при 
проява на тънък усет към основните характеристики на мелодичната 
линия, сред които бихме могли да очертаем следните:

	посоката на движение;
	ключови тонове от гледна точка на хоризонтала (разви-

тието на линията);
	ключови тонове от гледна точка на вертикала (хармонич-

ния потенциал, заложен в мелодичната линия, както и взаи-
моотношенията ѝ с останалите фактурни планове);

	структурата и симетрията на последованието.
Такива случаи ще отправят своите предизвикателства към наша-
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та креативност в рамките на втория дял на настоящото изложение, 
който ще бъде посветен на конкретните стъпки в процеса.

sss
Разглеждайки похватите на композицията и оркестрацията, из-

ползвани от авторите, стигаме до една от основните характеристики 
на партитурата – включените в нея инструменти, както и разпре-
делението им в съответни партии и групи.

От лекциите по оркестрация познаваме широко възприетото по-
нятие „състав“ – например двоен състав, троен състав – с което се 
обозначава размерът на оркестъра и което отразява най-вече броя на 
дървените духови инструменти във всяка от техните партии. Трябва 
да отбележим, че в контекста на транскрипцията точно това едва ли е 
най-съществената характеристика, доколкото увеличаването или на-
маляването на броя на инструментите в дадена партия твърде рядко 
води до промяна на трудността при тяхната интерпретация чрез пи-
аното. Много по-важно е да обърнем внимание на други характерис-
тики, между които можем да изтъкнем следните:

	наличие или липса на групи и партии в оркестъра, които 
могат да бъдат по-силно или по-слабо застъпени в зависи-
мост от епохата и стила на композитора – например опре-
делени партии от групата на медните духови инструменти, 
които не винаги присъстват;

	наличие или липса на нестандартни за симфоничния ор-
кестър инструменти – например пиано, китара, саксофон;

	наличие или липса на обичайни, но по-рядко срещани инс-
трументи – например арфа, както и някои по-нетипични 
представители от групата на ударните.

Групата на медните духови инструменти е особено интересна 
от гледна точка на разглежданата тук проблематика. В партитурите 
на произведения от виенската класика те най-често са слабо застъпе-
ни, като понякога са представени само от валдхорни (особено харак-
терно в симфониите на Хайдн), поради което играят ролята на хармо-
ничен пълнеж или на средство за постигане на специфичен колорит 
и окраска на звучността. Поради това учащите се, които в началото 
на своето обучение обикновено започват именно с леки симфонични 
партитури из епохата на виенската класика, придобиват не твърде по-
лезния навик да игнорират медните духови. Този стремеж се подсил-
ва и от факта, че тези инструменти твърде често са транспониращи 
(валдхорни, тромпети) или нотирани на до-ключове (цугтромбони), 
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което ги прави трудни за четене. Същевременно ученикът бързо ус-
тановява, че изпълняваните от тях тонове обикновено принадлежат 
на вътрешни гласове и се оказват дублирани в унисон от други пар-
тии или инструменти. Като резултат – бързо и трайно се установява 
навикът медните духови да бъдат разглеждани с понижено внимание, 
или изобщо да не бъдат отчитани.

Трябва веднага да кажем, че това е неправилно – дори и в сим-
фониите на Хайдн. Ако и медните духови там (най-често валдхорни) 
да нямат водеща функция, не трябва да забравяме тяхната сила, както 
и специфичната им окраска. В хода на транскрипцията едно от най-
важните правила се явява това: с предимство се пресъздават тези 
партии или инструменти, които доминират като звучене в ори-
гиналната звукова картина. Следвайки това, внезапно разбираме, 
че медните духови инструменти не само не трябва да бъдат игнори-
рани, но дори трябва да бъдат разглеждани с приоритет. В добавка, 
след не твърде много време студентът се изправя пред партитурите 
на произведения, които принадлежат към епохите на романтизма, 
късния 19-ти век, 20-ти век и съвременността. Веднага осъзнаваме, 
че не бихме могли дори да си представим творби от Брукнер, Малер 
или Рихард Щраус, в чиито транскрипции медните духови не при-
състват.

Що се отнася до тези инструменти, които се срещат рядко, или 
по изключение в състава на симфоничния оркестър, от гледна точка 
на интерпретаторските трудности в процеса на тяхното пресъздаване 
бихме обърнали по-специално внимание върху следните два случая:

	ударни инструменти без определен тон на звучене;
	многогласни инструменти (като арфа, пиано, китара).
Основен въпрос при ударните без определен тон (например 

триъгълник, чинели, кастанети, малък барабан) се явява този – кой 
тон от клавиатурата на пианото да бъде избран, за да се пресъздаде 
техния ритъм и колорит. Действително, в контекста на присъствие-
то им в партитурата най-често става дума за едно от двете – или за 
ритъм (малък барабан), или за колорит (триъгълник, звънче). Тук 
решението ни се обуславя от два основни фактора:

	избор на теситура,
	избор на конкретен тон или група тонове.
Препоръчителният подход е следният:
	теситурата е тази, приближаваща се в максималната въз-

можна степен до регистъра на реалното звучене на инстру-
мента. Например – звънче или триъгълник – висока теситура 
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(втора-трета октава), малък барабан – средна теситура (мал-
ка-първа октава), голям барабан – ниска теситура (контра 
или голяма октава).

	конкретният тон, чрез който бихме изсвирили на пиано 
инструмент без определен тон, е най-добре да бъде подбран 
като някой от съставните тонове на звучащия в момента 
акорд. Опитът е показал, че за ниските ударни (например 
барабани) е най-добре да бъде избран основния тон на акор-
да, който да е разположен в характерната за инструмента 
теситура, като при смяна на хармонията тонът, съответно, 
се променя. За високите (например звънчета) може да бъде 
подбран всеки от тоновете на звучащото в момента тризву-
чие, като – поради факта, че звукът е във висока теситура 
– това трябва да бъде съобразено с присъстващата най-често 
в същия регистър мелодична линия. При така характерното 
за ударните инструменти наличие на тремоло или на бързи 
и сложни в ритмическо отношение последования, пианистът 
най-често следва да реагира чрез тремоло в октава, или чрез 
ритмически фигурации, изпълнени върху подходящи (спо-
ред естетическата и слухова преценка на интерпретатора) 
тонове.

Следващата трудност – наличие в партитурата на многогла-
сен инструмент, който най-често е арфа, но в по-редки случаи може 
да бъде китара, пиано, ксилофон и т.н. – интерпретаторът се оказва 
изправен пред немалък технически проблем, доколкото партията на 
многогласния инструмент може да се окаже с трудност, равна на су-
марната трудност от всички други партии в партитурата. Тук трябва 
да се прецени много внимателно следното:

	характерът на партията в рамките на общото драма-
тургично развитие – дали е натоварена с характерна соло-
ва функция, или по-скоро допълва вътрешни гласове като 
съставна част от хармоничните построения;

	наличие или липса на припокриване и дублиране с дру-
ги партии – тоест, дали многогласният инструмент внася 
уникални и неприсъстващи другаде елементи, или по-скоро 
играе ролята на допълващ елемент на фактурата, придаващ 
колорит и специфична окраска.

sss
След като разгледахме някои основни похвати и решения, харак-
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терни за композицията и оркестрацията и заставащи пред погледа 
ни в контекста на оригиналната симфонична партитура, време е да 
„обърнем монетата“ и да насочим вниманието си и към тези похвати 
и решения, явяващи се характерни за клавирното изкуство – които 
интерпретаторът ще използва при претворяване на сложната и богата 
симфонична фактура чрез изразните средства на пианото.

Както споменахме, предизвикателствата тук биха могли да бъдат 
разделени в следните основни групи:

	техника,
	звукоизвличане.
Запознатите с клавирното изкуство знаят, че техническите труд-

ности, от своя страна, могат (най-общо казано) да бъдат разделени 
отново в две основни групи:

	пръстова, или „ситна“ техника – пасажи, терци, както и 
други видове нотни последования в бързо темпо;
	характерно тук се явява преодоляването на разстояния 

чрез завъртане около опорен пръст;
	„едра“ техника – акорди, октави, скокове;
	характерно тук се явява преодоляването на разстояния 

чрез повдигане на ръката и смяна на позиция.
В следващите редове ще разгледаме най-често срещаните техни-

чески предизвикателства, възникващи в процеса на транскрипцията, 
като те винаги – в различна и индивидуална за всеки отделен случай 
степен – ще могат да бъдат причислени към някоя от горните катего-
рии, или ще бъдат поделени между тях. Съответно, ще бъдат свърза-
ни с техниката и/или звукоизвличането, а в контекста на първото ще 
имат отношение към „едрите“ и/или към „пръстовите“ похвати, 
характеризиращи взаимоотношенията между ръката и клавиатурата. 

sss
Един от първите въпроси, заставащи пред пианиста, е свързан с 

апликатурата – тоест, с определянето на конкретните задачи, кои-
то всеки от пръстите ще изпълнява в рамките на тяхната съвместна 
работа.

Тук има два подхода, които са еднакво правилни, макар и да са 
противоположни. Както винаги, истината се търси в средата – в тази 
линия, която сред дълбоката източна мъдрост на древен Китай е на-
зована с името „Великият Предел“, очертавайки границата между 
всеки две дуалности. По отношение на методите за подбор на точна-
та апликатура, съответно, двете противоположни опции са тези:



55

	апликатурата се планира предварително в рамките на за-
дълбочен процес, обхващащ подробен анализ на фактурата и 
подбор на оптималните варианти;

	апликатурата не се планира предварително – пианистът 
разчита на натрупаната в ръката подсъзнателна опитност, 
придобита в течение на дългогодишната практика.

 Видно е, че вторият вариант изисква високо ниво на профе-
сионализъм, наличен в резултат на многогодишни натрупва-
ния. Това ни позволява веднага да разграничим уместността 
на тези два подхода:

	първият, свързан с анализ и внимателно планиране на 
пръстовката е силно препоръчителен за начинаещите ин-
терпретатори. Това определя неговата задължителност в дет-
ската клавирна педагогика.

	вторият, свързан с интуитивен избор на апликатурата е 
най-често използван от опитните пианисти. В голяма част 
от случаите, те оставят своите ръце сами да търсят пътища 
сред черно-белите клавиши, водени от прецизната, богата и 
завидна в много отношения двигателна култура – обхващаща 
далеч не само пръстите, но и цялостните движения на ръцете 
в сложното им взаимодействие с торса и горната част на тя-
лото.

Тук можем да се позовем на една твърде нагледна аналогия с 
архитектурата. По-конкретно – с методите, ползвани при проектира-
не на паркове, градини и открити пространства. Когато се планира 
разположението и посоката на пътеките, преминаващи сред тревните 
площи на бъдещия парк, налице са два (твърде подобни на вече ски-
цираните по-горе) възможни подхода.

	Пътищата се планират предварително, след което се тра-
сират и върху тях се нанася настилка.
	Плюсове: предварителната планировка е красива и симет-

рична; пространството се характеризира с визия и стил. 
	Минуси: хората обикновено предпочитат преки пъти-

ща, поради което сред тревата скоро започват да се 
появяват недотам прегледни, произволно разположени 
пътеки.

	Изчаква се известно време, през което хората – при еже-
дневното си преминаване през парка – утъпкват избраните 
от тях и оформили се по естествен начин пътища. След това, 
върху тях се нанася настилка.
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	Плюсове: пътеките съвпадат с естествените посоки за 
придвижване на потоците от посетители. Поради това, 
насред тревата не възникват нови.

	Минуси: нарушава се симетрията, планираната структура 
и единната визия на пространството.

Точно в тази ситуация е пианистът, който – в ежедневната си ра-
бота над партитурата – може да остави своите ръце сами да изберат 
пътеките; или обратно, предварително да сложи рамки върху избора 
им. Позитивите и негативите са сходни – предварително обмислената 
пръстовка е логична, но далеч невинаги ще съответства на желанието 
на пръстите. От друга страна, липсата на каквато и да било предва-
рителна планировка би могла да се превърне в хаос. Истината, как-
то винаги, е по средата. Пианистът трябва винаги да проявява тънък 
усет към посоките, в които пръстите му искат да се движат, но и – ед-
новременно с това – да не оставя пътищата им единствено в ръцете 
на случайността.

Тук виждаме значителната разлика между апликатурата, поста-
вена от истинските майстори на пианизма – като Корто, Годовски, 
Падеревски – в съпоставка с пръстите, налични в повечето издания 
и клавирни извлечения. Добре се вижда, че изтъкнатите майстори са 
се доверили на ръцете си и са прекарали пътеки, често определяни от 
нас като парадоксални: свързани с най-неочаквани решения за смяна 
на позиции, завъртане около „невъзможната“ опора на най-странно 
разположения пръст или обръщане в непредполагаема посока. След 
първоначалното ни изумление, просвирвайки написаното, се оказва-
ме отново изумени – този път от удоволствието, с което нашата ръка 
се движи по тъй странните, от наша гледна точка, предписания. В 
противовес, логичната и тривиално изглеждаща апликатура, поста-
вена от редакторите в голяма част от изданията очевидно е търсена 
чрез обратния подход. На пръв поглед я приемаме като добра, но ско-
ро нашите ръце започват да я игнорират.

Тук отново стигаме до противостоенето между съзнателно и 
несъзнателно, като – пак трябва да изтъкнем – нужни са еднакво. 
Визията на нашето съзнание, нанесена от нас чрез молив върху стра-
ницата е тъй важна, както е и визията на нашите ръце, движенията 
на които (твърде често) даже трудно следваме с очите си. Реалното 
обединение на тези два подхода би могло да очертае следния логичен 
ред на действие:

	Позволяваме на ръцете си сами да избират своите пътища 
– дотогава, докато не чувстваме наличието на проблем (като 
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например нечисти пасажи, неточни скокове, напрежение или 
дискомфорт в ръката).
	Усещайки, че несъзнателният избор на ръцете ни е пра-

вилен, бихме могли дори и да го регистрираме (буквално 
– като странични наблюдатели), записвайки опорните мо-
менти на апликатурата върху нотния лист.

	Избираме съзнателно апликатурата чрез внимателен ана-
лиз – в случаите, при които пътищата на ръцете ни са ни за-
вели в „глуха улица“ (неточно положение на дланта спрямо 
пръстите, липсваща възможност за довършване на линията 
чрез завъртане или чрез смяна на позицията, наличие на на-
прежение и стягане в ръката).
	Тук отново пишем с молив върху листа, но вече не като 

странични наблюдатели, а като архитекти – имайки пред-
вид (не само) следното:

	 	 	 спецификата на конкретната фактурна задача,  
  като например – мелодична линия, акорди, ок- 
  тави,  тремоло, глисанди, арпежи;

	 	 	 посоките на движение на пръстите, дланта и  
  китката;

	 	 	 придвижването между черни и бели клавиши  
  („релефа“ на тоналността);

	 	 	 наличието на подходящи опорни точки за про- 
  мяна на тежестта и посоката;

	 	 	 наличието на възможности за нестандартно  
  разпределение на задачите между ръцете;

	 	 	 наличието на алтернативни варианти на транс- 
  крипция с повишена ергономия.

Тъй като гореизложеното става разбираемо най-вече в контекста 
на практиката, ще му отделим внимание във втория раздел. Там ще 
разглеждаме различни варианти и алтернативи на апликатурни реше-
ния, базирани върху проблематиката на конкретни примери.

sss
Едно от най-често срещаните предизвикателства в процеса на 

транскрипцията са скоковете, доколкото ръцете постоянно имат не-
завидната задача да преодоляват с бързина и точност немалки разсто-
яния. Тази трудност идва от вече споменатия технически характер на 
задачата, наречена транскрипция – с две ръце трябва да бъдат претво-
рени (в най-често срещаните случаи) поне три фактурни плана. Така 
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разбираме, че ръцете са поставени в ситуация на постоянна подвиж-
ност – твърде напомняща майсторството на жонгльор, който с две 
ръце трябва постоянно и умело да прехвърля поне три топки. 

Скокът е действие, при което ръката трябва:
	бързо да напусне мястото си,
	да се придвижи по максимално кратък път,
	точно и прецизно да се окаже на ново място.
Един от възможните ключове към правилното изпълнение на по-

редицата е скрит в понятието „максимално кратък път“. Тук трябва 
да имаме предвид парадокса, известен отдавна на добрите клавир-
ни педагози. Формулиран с едно изречение, той гласи следното: при 
свирене на пиано правата линия не е най-краткият път.

В контекста на физиката това твърдение може да изглежда неес-
тествено. Всъщност, то съвсем не е такова. Работата е в това, че меж-
ду два натиснати клавиша права линия не може да бъде прокарана 
– освен, разбира се, ако изпълнителят не реши да изпълни glissando. 
При всички случаи ръката трябва първо да се повдигне и едва след 
това да се премести. Така пред очите ни се появява истинският пряк 
път – дъгата. Както вече споменахме в контекста на фразирането, 
понятието естественост по подразбиране се припокрива с поняти-
ето заобленост. Това в твърде голяма степен важи и за траекторията 
на ръката по време на скок.

От физическа гледна точка се очертават три основни параметъра:
	отправната точка на скока,
	точната форма на заобленост на дъгата, която представля-

ва неговата траектория,
	крайната точка на попадение.
Някои базови препоръки за тяхното най-удачно комбиниране са 

предложени в следващите редове.
	Задачата се улеснява значително тогава, когато отправната 

и крайната точка са различни по своя характер – напри-
мер, отправната точка е октава в ниска теситура, изпълнена 
(в лява ръка) с пети и първи пръст, докато крайната точка е 
единичен тон в средна теситура, изпълнен (например) с вто-
ри пръст. Така скициран, този пример ни дава следните насо-
ки:
	съчетание на двата основни метода за преодоляване 

на разстояния, които в хумористичен стил вече окачес-
твихме като „пълзене“ (завъртане около опорен пръст) и 
„летене“ (смяна на позицията). Всъщност, майсторското 



59

клавирно изпълнение винаги представлява тяхното сли-
ване, дори и в рамките на едно движение. Не е трудно да 
си представим как при описаната ситуация ръката, напус-
каща октавата в посока нагоре ще се завърти около първи 
пръст и едновременно с това ще излети към новата си 
позиция.

	разпределение на тежестта с цел избягване на явле-
нието „двойно натежаване“ – когато едната точка (в 
нашия случай – отправната, в която ръката изпълнява ок-
тава) е по-тежка от другата (крайната – единичен тон), 
то придвижването се осъществява значително по-лесно, 
отколкото ако те са еднакви.

	Височината, на която ще се повдигне ръката, трябва да 
е пропорционална на преодоляваното чрез скока разсто-
яние. Тоест – колкото е по-голямо разстоянието, толкова 
по-голяма трябва да е и височината. Най-точно можем да си 
представим това, като мислено впишем траекторията на ско-
ка в дъга, представляваща част от окръжност. Колкото по-
далечни точки от окръжността подбираме за начало и край, 
толкова по-висока става и средата между тях.

Първата от горните насоки, впрочем, определя удобството на уд-
вояването на баса в октава – което, в много голяма част от случаите, 
съвпада както с „буквата“, така и с „духа“ на нотния текст. Октавата 
твърде често се оказва изписана на стоящия пред нас лист, присъс-
твайки по подразбиране между виолончели и контрабаси. От нас се 
изисква единствено да подберем точните моменти, в които нейното 
изпълнение ни помага.

sss
Кръстосването на ръцете е постоянно използван прийом в 

процеса на транскрипцията – или по-точно става такъв след настъп-
ването на момента, в който начинаещият пианист преодолее страха 
си от него. То ни дава няколко много съществени предимства, сред 
които можем да изброим следните:

	когато акомпаниментът се движи около мелодията, пре-
минавайки свободно над и под нея, кръстосването ни поз-
волява да запазим целостта на мелодичната линия, продъл-
жавайки изпълнението ѝ в започналата я ръка (обикновено 
дясна), докато другата (най-често лява) се движи около нея;

	когато акомпаниментът в теситурно отношение се на-
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мира над мелодията, кръстосването ни позволява да изпъл-
няваме мелодичната линия с дясна ръка, която се справя зна-
чително по-добре с фразировката  и нюансирането.

Всъщност, тук стигаме до принципната разлика между лява и 
дясна ръка. Запознатите с анатомията и физиологията се досещат за 
причините, изложени по-долу.

	Човешкият мозък се състои от две полукълба:
	ляво – отговаря за анализа, рационалното съзнание, ин-

телекта;
	дясно – отговаря за синтеза, емоциите, интуицията.

	Те управляват дуалните органи в тялото (крайници, сетива) в 
обърнат ред:
	лявото полукълбо управлява десните крайници,
	дясното полукълбо управлява левите крайници.

Така разбираме следното:
	лявото полукълбо, отговарящо за анализа, рационалност-

та и интелекта, управлява дясна ръка.
	дясното полукълбо, отговарящо за синтеза, емоциите и 

интуицията, управлява лява ръка.
Какво общо има това с мелодията и акомпанимента? Нека за 

миг се обърнем към думите на видния български философ, мислител 
и музикант д-р Тимен Тимев, който в своя лекция, проведена в гр. 
София преди няколко години, ни предлага следната теза:

„…В музиката дясната ръка обикновено свири мелодията, ля-
вата – хармонията (акордите). Музиката е единство на две движе-
ния. Мелодията се движи от ляво на дясно – линеарно, хармония-
та – перпендикулярно.

…Имаме кръст, или Декартова координатна система. Хармо-
нията в музиката, както и метафората в поезията, представля-
ват вертикалата на този кръст. 

…Нашият език непрекъснато реализира тези Декартови ко-
ординатни оси. Хармонията в музиката отговаря на метафори-
те в поезията и на супер-позицията на елементарните частици в 
квантовата физика. Какво означава супер-позиция? На едно и също 
място и по едно и също време множество събития, които в нашия 
макроскопски свят не могат да съществуват едновременно и едно в 
друго, в квантовия свят стават взаимно проницаеми и влизат едно 
в друго – както нотите влизат една в друга в акорда, без да си пре-
чат, ставайки проницаеми една за друга и допълвайки се до хар-
монията на цялото. Разликата между нашия макроскопски свят и 
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квантовия свят е тази – в квантовия свят всички събития и всички 
частици са взаимно проницаеми една за друга, могат да се съберат 
в мястото на една частица без взаимна деформация – като в акорд. 
…Квантовият свят не е построен върху принципа на последовател-
ното движение във времето, а върху принципа на едновременност-
та. Това дава възможност миналото, настоящето и бъдещето да 
съществуват заедно. …Постигаме го спонтанно – по време на съни-
ща, в моменти на вдъхновение. Поанкаре, Моцарт, Бах, Ойлер са го 
постигали. Моцарт е чувал цяла симфония в един-единствен миг.“ �

Използвайки ценната насока, която ни дава тази теза, бихме мог-
ли да продължим същия начин на мислене по пътя на следното до-
пълнение, пряко свързано с лявата и дясната хемисфера на нашия 
мозък в контекста на мелодията и хармонията:

	мелодията по своя характер се доближава до мисълта. Тя 
се развива във времето чрез тонове, появяващи се последо-
вателно, един след друг – точно така, както мисълта ни се 
оформя с букви и думи, появяващи се във времето и подре-
дени последователно една след друга.

	хармонията по своя характер се доближава до емоцията. Тя 
се развива извън времето, доколкото в хармоничния верти-
кал елементите присъстват едновременно – точно така, как-
то емоцията (а също и интуицията) просто завладява нашето 
същество, без да изпитва необходимост от логична подредба 
или времева последователност.

Това ни дава ключ към твърде много от основните аспекти на 
клавирното изпълнение. Веднага разбираме защо мелодията обича да 
бъде в дясна ръка, а хармонията – в лява. И се досещаме, че в интерес 
на тяхното художествено издържано изпълнение ще бъде най-добре, 
когато можем, да запазим този ред – дори и в случаите, при които 
акомпаниментът в симфоничната фактура се оказва разположен в по-
висока теситура от линията на мелодичния рисунък.

Впрочем, продължавайки същата насока на мислене, бихме мог-
ли да добавим като следващ елемент и ритъма. Така триединство-
то дух-съзнание-тяло получава отражение в света на музиката чрез 
триадата хармония-мелодия-ритъм. Разглеждан в контекста на доб-
ре известни явления като сърдечната дейност, дишането или ходе-

8 Тимев, Тимен. Човешкият мозък – енергии, практики. София: публична 
лекция, 2016. https://www.youtube.com/watch?v=GHjvutcrOss (посетен на 
27.07.2019).
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нето, ритъмът се явява най-вече функция на тялото. И както подчер-
тахме неведнъж дотук – ритмичната организация на симфоничната 
фактура се явява твърде важен компонент, често определящ избора 
на варианти в хода на транскрипцията.

Ако се върнем към кръстосването на ръцете и възникващите 
покрай него казуси, бихме могли да ги класифицираме в две групи:

	технически – при засичането на ръцете в близка теситура, 
както и (обратно) при прекаленото им раздалечаване в про-
тивоположни посоки;

	художествени – определени от необходимостта за разгра-
ничаване (чрез звукоизвличане, фразиране, агогика и нюан-
сиране) на кръстосаните линии, които в много от случаите се 
оказват преплетени.

Първото затруднение се разрешава чрез внимателно обмисляне 
на:

	апликатурата,
	позицията на ръцете една спрямо друга – доколкото при 

кръстосването им винаги имаме два варианта за избор на 
това коя от тях да бъде горна.

Относно последното, насоките могат да бъдат такива:
	горна би могла да бъде тази ръка, която изпълнява по-под-

вижния фактурен план, или отговаря за пресъздаването на 
повече от един план;

	горна би могла да бъде тази ръка, която се нуждае от при-
движване чрез смяна на позиции. Съответно, като долна би 
могла да остане тази, която може да изпълнява своите задачи 
чрез придвижване, осъществено при завъртане около опорен 
пръст.

Естествено, горните правила твърде често влизат в конфликт 
едно с друго. Още по-често – с нещо трето, съвсем непредвидено, 
което изненадващо се появява в контекста на конкретната фактур-
на задача. Преценката е гъвкава и винаги зависи от редица фактори, 
най-вече – от изградената индивидуална двигателна култура на ин-
терпретатора. И тъй като решенията действително са строго инди-
видуални, разбираме защо и в адресираните към широка аудитория 
писмени клавирни извлечения, представени от популярните издател-
ства, твърде рядко ще открием предложения за кръстосване.

Що се отнася до художествените задачи, свързани с разгра-
ничаване на преплетени в близка теситура линии чрез средствата 
на звукоизвличането, фразирането и нюансирането, бихме могли да 
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предложим някои базови насоки. Те са свързани с неща, които всички 
опитни пианисти правят несъзнателно. 

Както вече споменахме, педагогиката е призвана да разшифрова 
интуитивните, инстинктивни и несъзнателни умения, превръщайки 
ги в обясними, дефинирани и осъзнати. Всъщност, връщайки се към 
темата за двете полукълба на мозъка, жизнено важно е да не преста-
ваме да ги стимулираме да общуват помежду си. 

В редица популярни изследвания, извършени върху мозъчната 
дейност на изтъкнати творци и учени чрез средствата на съвремен-
ната изследователска апаратура, е установено следното – техните 
способности не идват нито от дясното, нито от лявото мозъчно по-
лукълбо, взети сами по себе си. Тайната най-често се оказва скрита 
в добре развитата връзка между тях, която във физическо отношение 
се осъществява от разположените в центъра на мозъка образувания 
– варолиев мост, епифиза, хипофиза. 

Доколкото интуитивните и несъзнателни умения на пианиста 
са специалност на неговото дясно мозъчно полукълбо, а – в проти-
вовес на това – речта и предаването на информация се осъществяват 
от лявото, то стигаме до тъй добре известния от практиката факт 
– интуицията няма как да бъде обяснена. И тъй като преподаването 
е аналитичен процес, това води до логичния извод – несъзнателни-
те умения няма как да бъдат предадени на ученика. Ако останат не-
съзнателни, са винаги обречени да бъдат неизменно притежание на 
собственика си. За да има педагогика, е нужно несъзнателното да се 
осъзнае, тоест – лявото и дясното да бъдат свързани. Така разбира-
ме, че именно учителят е този, който е призван да свърже несъзнава-
ното и съзнаваното, за да има полза от учебния процес. 

В тази връзка, както и в контекста на разграничаването на пре-
сичащите се в единна теситура линии, нека се опитаме да осъзнаем и 
опишем чрез рационални думи тези майсторски, обикновено възхва-
лявани чрез емоционални изрази похвати, свързани с понятия като 
туше, окраска и звукоизвличане. Как точно се извлича звук?

Една насока, обясняваща рационално тъй безкрайното разно-
образие от скритите нюанси на докосващите черно-белите клавиши 
пръсти, можем да дадем чрез следното: 

Клавишът на пианото има няколко последователни и ясно раз-
граничени фази на потъване. Механиката на инструментите от сре-
ден и нисък клас е двустепенна – около средата на потъването пиа-
нистът усеща добре изразена граница. Концертните рояли от висок 
клас притежават тристепенна механика. Там ходът на клавиша е раз-
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делен на три фази, като границите между тях, съответно, са две. Голя-
ма част от тайните на звукоизвличането са скрити в начина, по който 
пианистът работи с тези – налични във вертикал – фази на потъване. 
По-точно, уменията за извличане на нюансиран звук са свързани с 
дълбочината на натиск, характерна за претворяването на различ-
ните по своя оттенък звукови багри.

Конкретната насока е тази:
	Пианистът трябва да разграничи двете фази на потъва-

не на клавиша.
	За момент ще се абстрахираме от усъвършенстваните 

инструменти, където те са три – щастието да бъдем пред 
такъв не е всекидневно. Освен това, следвайки популяр-
ния израз, знаем следното – „с хубавото бързо се свиква“. 
Опитът действително показва, че след няколко минути 
работа на Steinway & Sons, Bechstein или Bösendorfer пиа-
нистът с удоволствие и вещина започва да се разпорежда 
с тяхното богатство.

	Следва придобиване на усет за разграничаване на две базо-
ви нива на плътност.
	Водещият план (най-често кантилена) се изпълнява чрез 

натиск в долната фаза на клавиша – тоест, от граница-
та до дъното.

	Воденият план (най-често акомпанимент) се изпълня-
ва чрез натиск в горната фаза на клавиша – тоест, от 
повърхността до границата.

За целите на поставената тук конкретна задача – разграничава-
не на мелодия и акомпанимент, кръстосани в близка теситура – това 
е важното, което трябва да се знае. По-нататък, винаги безкрайните 
нюанси на тушето се дължат на нещо твърде неочаквано – обедине-
нието на поредица от тонове в обща система, най-често смислово 
рамкирана от фразата. Именно съотношенията между тоновете, 
установени в съседство или на разстояние, започват да пораждат ни-
кога не свършващото и магическо разнообразие от цветове. Ако по-
искаме да дефинираме и тях в детайли, ще ни се наложи да се върнем 
към описаните вече правила за правилно фразиране – които (както 
често става, щом анализът достигне до владенията на синтеза) се 
оказват ключови не само там.

В контекста на кръстосването и стоящия пред нас въпрос – коя 
от двете ни ръце да бъде горна, с оглед казаното, вече можем да изве-
дем и основното правило:
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	горна ще е тази ръка, която има потребността да уп-
ражнява повърхностен натиск в горната фаза на клави-
ша – тоест ръката, която изпълнява акомпанимента.

	долна ще е тази ръка, която има потребността да уп-
ражнява натиск в дълбочина – тоест ръката, която изпъл-
нява кантилената.

Разбира се, макар да е основно, посоченото правило не е единс-
твено – и затова вариантите отново не престават да са много. В 
следващата част ще ги разгледаме в естествената им среда, която е 
самият партитурен текст.

sss
В пряка връзка с разгледаната по-горе проблематика, свързана 

със звукоизвличането, се намира и темата за щрихите. Тяхното уме-
ло пресъздаване се явява задължителен елемент на всяка стойностна 
и художествено издържана транскрипция.

Както знаем, струнно-лъковите инструменти стоят в основата на 
симфоничния оркестър и точно в техните партии богатството от щри-
хи е най-голямо. Начините, по които лъкът може да докосне струната 
са безбройни. Класификациите на техните щрихи, изучавани от нас 
в рамките на лекциите по инструментознание и оркестрация, могат 
да бъдат до безкрай обогатявани от индивидуалния подход на всеки 
изпълнител. Когато се стремим да пресъздадем това богатство чрез 
пианото, трябва да имаме предвид, че сме в състояние – макар и не 
буквално – да наподобим немалка част от предписаните в партитура-
та начини на звукоизвличане.

В предходния раздел споменахме базата, необходима за изграж-
дането на това умение, която е свързана с усета за дълбочина на на-
тиска върху клавишите. Оттук нататък бихме могли да навлезем в ня-
кои допълнителни нюанси, очертаващи сложните отношения между 
ръката и клавиатурата:

	скоростта, с която пръстът натиска и/или отпуска кла-
виша;

	съотношението между мускулната сила и тежестта 
на ръката, което може да бъде категоризирано в следните 
обобщени рамки:
	във фактура, която предполага използване на „едра“ тех-

ника (масивни акорди, октави, скокове) се работи повече 
с тежестта на ръката;

	във фактура, която предполага използване на „ситна“ 
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техника (пасажи, терцови последования, малки нотни 
стойности в бързо темпо) се работи повече с пръстите, 
чиято сила идва от мускулите, намиращи се в дланта и 
предмишницата, без натиск от мускулите в мишницата;

	начинът, по който пръстът натиска клавиша – тук раз-
полагаме с няколко основни опции:
	пръстът се свива навътре – наподобявайки движение-

то, което извършваме, когато свиваме пръсти, за да хва-
нем предмет – подходящо туше за прецизно и дълбоко 
извайване на кантилена;

	пръстът натиска чрез потрепване надолу – подходящо 
за повърхностно изпълнение на акомпанименти и пасажи 
в non-legato;

	пръстът е изправен, като потрепването му се подпо-
мага от дланта и китката – подходящо за изпълнение 
на острите и отделени щрихи, които в клавирната терми-
нология най-общо влизат под определението staccato, а в 
контекста на щрайха биха могли да включват претворява-
не на твърде голямо разнообразие от похвати.

	изходната позиция на пръстите:
	изправени пръсти – подходящо в тези случаи, при които 

впоследствие се изисква те да се свиват навътре – напри-
мер при изпълнение на дълбока кантилена в legato;

	свити пръсти – подходящо в случаите, когато трябва да 
се пренесе по-голяма тежест към клавиатурата чрез маса-
та на мишницата и предмишницата.

Дори и тези далеч не изчерпателни указания са детайлни до сте-
пен, която ги определя като подходящи за пианисти най-малко със 
средно ниво на познания. От гледна точка на начинаещите интер-
претатори би било удачно наличните опции да бъдат сведени до две 
обобщени категории:

	щрихи, при които тоновете трябва да бъдат свързани 
един с друг – в клавирната литература те най-често се от-
белязват с legato. За тяхното правилно изпълнение би било 
най-подходящо туше, характеризиращо се с дълбок и плътен 
натиск в клавиатурата, като се търси опора в дъното на кла-
виша;

	щрихи, при които тоновете трябва да бъдат отделени 
един от друг – в клавирната литература те най-често се отбе-
лязват с non-legato или staccato. За тяхното правилно изпъл-
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нение би било най-подходящо туше, характеризиращо се с 
лек и повърхностен допир до клавиатурата, при което дъното 
на клавиша почти не се достига.

Видно е, че правилното изпълнение на щрихите е тясно обвър-
зано и с претворяването на фразата. Не е случаен фактът, че legato 
се явява едно от най-разпространените обозначения и в едната, и в дру-
гата категория. Ако наличието му очертава и двете – свързаността 
на тоновете и динамичния рисунък на фразата, то отсъствието му не 
трябва да ни оставя с грешното впечатление, че сме освободени от 
грижа за тях. Най-ясен пример представлява вокалната музика, в ко-
ято наличието на фраза и свързаност се подразбира, докато знакът 
legato – там, където е поставен – изпълнява съвсем друга функция. 
Това нерядко се среща и в инструменталните партии, доколкото не 
всички композитори са записвали изрично своите указания за щрихи 
и фрази. Изпълнителят трябва да чувства характера на музиката там, 
където обозначенията липсват, осланяйки се на фона от натрупаните 
в рамките на всички учебни дисциплини знания и умения.

sss
Един от основните технически казуси, с който извършващият 

транскрипцията се сблъсква почти винаги, е свързан с претворява-
нето на специфичните оркестрови акомпанименти чрез пианото. 
Трудността се състои в това, че тези акомпанименти, които са пове-
рени най-често на партиите от групата на щрайха, в много случаи 
съдържат бързо повтарящи се акорди в малки нотни стойности – 
обикновено осмини или шестнадесетини. Това е много лесно и ерго-
номично за свирещите на струнно-лъкови инструменти, но на прак-
тика се явява неизпълнимо за пианиста – доколкото човешката ръка 
не е в състояние да издържи дълго, изпълнявайки бързи и отсечени 
вертикални движения.

Този въпрос ще бъде детайлно разгледан във втория дял на на-
стоящото изложение, където ще бъдат илюстрирани най-често изпол-
званите начини за преработка на фактурата. Тук ще споменем само 
принципа, върху който стъпват обичайните решения за преодоляване 
на проблема. Той се състои в следното: 

 ръката на пианиста работи бързо и сигурно тогава, когато е на-
лице повече или по-малко изразена осцилация, тоест – бързо
въртене, приличащо на трептене и осъществяващо се около
мислена надлъжна ос, която започва от лакътя, спуска се надо-
лу по предмишницата и завършва между втори и трети пръст;
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	всички ергономични и удобни за ръката варианти на клави-
рен акомпанимент използват това движение, като за целта 
редуват последователно натежаване върху силните (първи-
втори-трети) и слабите (четвърти-пети) пръсти. 

Всеки вариант на акомпанимент, който не използва посоченото 
въртене на ръката около мислената ѝ надлъжна ос, най-често е неудо-
бен. Буквалното пренасяне на оркестровия акомпанимент върху пиано-
то, в преобладаващата част от случаите, е неприемливо. Класическите 
варианти за преработка са няколко, като на следващите страници голя-
ма част от тях ще бъдат илюстрирани с конкретни нотни примери.

sss
Специфична трудност в партитурите за симфоничен оркестър 

представляват транспониращите инструменти. Те, най-често, се 
срещат сред групите на медните духови (валдхорни, тромпети), както 
и сред дървените (кларинети, английски рог). Когато в партитурата 
се появи транспониращ инструмент, първата реакция на начинаещия 
интерпретатор е да се опита да се справи „без него“. Това поняко-
га е възможно – например, в случая с вече споменатите валдхорни 
при Хайдн, които най-често заемат вътрешни гласове с подчинена 
функция. В други случаи, обаче, изпълнителят рискува да пропусне 
водещ глас – например соло кларинет в строй B или А, изпълняващ 
мелодия.

Ясно е, че подходът „пропускане“, който по принцип е допустим, 
не трябва да се прилага по този критерий. Така стигаме до логичния 
извод, че транспонирането – представляващо основополагащо уме-
ние не само в четенето на партитури – трябва да бъде често трени-
рано и системно развивано. Веднага следва да подчертаем, че в тази 
връзка са налице две коренно различни по своя характер задачи: 

	транспониране на цялата партитура, с пренасяне на 
всички съдържащи се в нея елементи на фактурата;

	транспониране само на някои партии (тоест, тези на транс-
пониращите инструменти).

Неразбирането на разликата между тези две ситуации често води 
до следния не твърде позитивен ефект:

	студентът се упражнява системно в пренасяне „en bloc“ на 
цяла хорова песен, фрагмент от струнен квартет или част от 
симфонична партитура в друга тоналност;

	въпреки това, когато се появят транспониращи партии в рамки-
те на симфоничната фактура, техният прочит го затруднява.
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Разликата е в следното: във втория случай не може да бъде 
използвана функционалната логика на хармонично мислене, която 
почти изцяло решава задачата в първия.

В тази връзка разбираме, че от първостепенно значение е да бъ-
дат систематизирани начините на мислене, които пианистът би мо-
гъл да използва при пренасянето на нотния текст (или част от него) 
на определен интервал. По този въпрос, дори и в световен мащаб, 
в специализираната литература се наблюдава странна и озадачава-
ща липса на изследвания. Умението за виртуозно транспониране се 
оказва приоритет основно на майсторите-корепетитори, които го раз-
виват (по неволя) най-вече в случаите, когато съпровождат солисти-
певци. Но, както вече споменахме, тук става дума за друг вид транс-
пониране. Така става ясно, че систематизацията на използваните при 
транспонирането мисловни модели се оказва задача с приоритетен 
характер.

От дългогодишната педагогическа практиката на автора, свър-
зана с наблюдения върху студенти с разнообразна степен на пред-
варителна подготовка и най-различен фон на налични познания и 
изградени умения, биха могли да бъдат изведени четири мисловни 
модела, по които съзнанието на интерпретатора се движи в хода на 
решаването на нелесната задача за пренасяне на нотен текст на опре-
делен интервал или в друга тоналност. Впрочем, в тази връзка тряб-
ва да подчертаем и значителната разлика между тези две споменати 
ситуации:

	транспониране на определен интервал,
	транспониране в друга тоналност.
Макар да водят до един и същ резултат, разликата между тях е 

в съвсем нееднаквия подход на действие, както и в специфичните 
начини на мислене, които самите им названия събуждат в съзнанието 
на интерпретатора. Транспонирането на интервал предизвиква асоци-
ацията най-вече с математическо по своя характер действие, свърза-
но с преизчисляване на съотношения. Транспонирането в тоналност 
води до появата на представата за творческо действие, доколкото се 
свързва най-напред с осъзнаването на характерната за ладово-тонални-
те отношения неслучайна взаимна обвързаност на елементите, съпро-
водена от присъщата им логика и вътрешна красота, което обуславя и 
възможността за тяхното пренасяне като цялостен модел.

И така, четирите основни мисловни модела за транспонира-
не, представени с по едно изречение, биха изглеждали по следния 
начин:



70

	пренасяне на интервал във вертикална посока;
	пренасяне на интервал в хоризонтална посока (следване на 

линията);
	пренасяне на цялостен хармоничен модел (функционално 

мислене);
	замяна на нотни ключове.
Нека да ги илюстрираме с конкретен пример, като за целта бих-

ме могли да използваме първите тактове на симфония № 25 от Волф-
ганг Амадеус Моцарт:

В. А. Моцарт, симфония № 25 g-moll, К. 183: 9

Нека си представим, че задачата е този откъс да бъде транспони-
ран голяма секунда нагоре – или в тоналност a-moll. Всеки би могъл 
да забележи посочените в следващите редове обстоятелства, характе-
ризиращи нотния текст.

	Първите четири такта се състоят от унисон в октави.
	Това определя характера им на мелодична линия, в която 

(естествено) се съдържат и съответни хармонични потен-
циали.

	Една примерна комбинация от посочените по-горе четири 
мисловни модела за транспониране би могла да бъде след-
ната.

9 Mozart, Wolfgang Amadeus. Symphonien, Bd.2, Plate W.A.M. 183. Leipzig: 
Breitkopf & Härtel, 1880. https://imslp.org/wiki/Symphony_No.25_in_G_minor%2C_
K.183%2F173dB_(Mozart%2C_Wolfgang_Amadeus) (посетен на 29.07.2019).
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	Първият тон се пренася голяма секунда нагоре при из-
ползване на първия метод – пресмятане (пренасяне) на 
интервал във вертикална посока.

	Всички останали тонове в рамките на унисона, нами-
ращ се между тактове 1 и 4, могат да бъдат много лесно 
пресметнати по втория метод – пренасяне на интервал 
в хоризонтална посока (следване на линия). При опит-
ните музиканти това става интуитивно – изпълнителят 
е в състояние веднага да запомни мелодията така, както 
би запомнил едногласна диктовка по солфеж, след което 
без затруднение може да я пренесе накъдето пожелае като 
готов модел, съдържащ в своя хоризонтал съответните 
мелодични интервали. По-неопитните музиканти биха 
могли да пресмятат интервалите. Например: първи мело-
дичен интервал – кварта, втори – малка секунда, и т.н.

	В горния пример неслучайно спряхме преди третия мелоди-
чен интервал. Той, ако трябва да бъде бързо анализиран и за-
помнен от изпълнител с по-малка опитност, би могъл да съз-
даде затруднения – изписаният в текста интервал е умалена 
септима. Изпълнителят, разбира се, мислено ще го свърже с 
енхармонично звучащата голяма секста. Всичко това, в рам-
ките на напрегнат момент – например prima vista по време на 
урок – се явява предпоставка за грешка.

	Затова, тук бихме могли да се обърнем към третия мисловен 
метод – хармоничен модел (функционално мислене). Ясно се 
чува, че четвъртият такт носи в себе си хармоничния потен-
циал на доминантовата функция, като в добавка тонът фа 
диез се явява чувствителният тон (седма повишена степен) 
на тоналността. Това е сигурна опора, доколкото във всяка 
друга тоналност изпълнителят просто може да изпълни сед-
ма повишена степен (което става много лесно чрез непред-
ставляващото особен проблем намиране на първа степен, 
последвано от придвижване на интервал малка секунда на-
долу). Така проблемът с трудния мелодичен интервал може 
просто да бъде избегнат чрез навременното и бързо превклю-
чване към алтернативен начин на мислене – или, казано по 
друг начин, към различен мисловен модел.

	Фактурата в следващите три такта излиза от движението в 
унисон, поради което хармонията тук вече не е в състояние 
на потенциал – акордите са точни и изрично изписани от ав-
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тора. Тъй като се намираме в партитурата на творба из епо-
хата на виенската класика, анализът не представлява труд-
ности – пети и шести такт са с тоническа функция, а седми 
е с доминантова. За транспонирането на тези три такта най-
удачно се явява да запазим начина на мислене – пренасяне 
на цялостен хармоничен модел (функционално мислене), в 
който навлязохме в края на предходния 4-ти такт в контекста 
на доминантата и чувствителния тон. Интерпретаторът, при-
тежаващ дори и начална подготовка по хармония, лесно би 
схванал ясните функции тоника и доминанта, след което би 
ги пренесъл без затруднения във всяка друга тоналност.

	При появата на „засечка“ в някакъв момент, която: 
	при използване на модела „следване на линия“ може да 

се дължи на труден за възприемане интервал или далечен 
скок, или дори на простия факт, че погледът прескача към 
нова аколада;

	при използване на модела „функционално мислене“, ако 
творбата принадлежи към епохите на късния романтизъм 
или съвременността, би могла да се появи поради нали-
чие на трудно за анализиране хармонично последование,

	изпълнителят просто превключва към първия метод – „пре-
смятане на интервал във вертикална посока“, с което бързо 
и сигурно спасява положението. 

Всъщност, този мисловен модел (вертикалното пресмятане на 
интервал) се оказва „универсален спасителен пояс“ при всички слу-
чаи, в които останалите модели, поради някаква специфична причи-
на, отказват да работят. Заедно с това трябва веднага да се подчертае, 
че постоянното му използване не е целесъобразно – поради факта, 
че този начин на мислене е свързан с голямо мисловно напрежение. 
Всъщност, ако си позволим една техническа аналогия, той прилича 
на автомобил (с ръчна скоростна кутия), движещ се на първа предав-
ка. Тоест – сигурен, удачен при „потегляне“, силен – и заедно с това, 
съвсем неподходящ като начин за движение през цялото време.

Задължително трябва да се спрем и на последния от споменати-
те тук четири мисловни модела – мислената замяна на нотни ключо-
ве. Ако се върнем към горния пример из симфония № 25 на Моцарт, 
която от g-moll трябва да бъде пренесена на интервал голяма секунда 
нагоре – или, иначе казано, в a-moll – забелязваме следното:

	всички петолиния, изписани на виолинов сол-ключ, просто 
биха могли мислено да бъдат прочетени на алтов до-ключ 
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(придружено, разбира се, с мисленото пренасяне на нотния 
текст октава нагоре);

	всички петолиния, изписани на алтов до-ключ, просто биха 
могли мислено да бъдат прочетени на басов фа-ключ (при-
дружено със същото мислено пренасяне на нотния текст ок-
тава нагоре).

Така, при наличните в нашата примерна аколада седем петоли-
ния, шест от тях биха могли да бъдат пренесени без никакво мислов-
но напрежение. Разбира се – при условие, че е налице владеенето 
в необходимата степен на съответните ключове, правещо възможно 
тяхното свободно използване.

Трябва веднага да отбележим, че точно в тази област, в рамките 
на българската музикално-теоретична мисъл имаме щастието да раз-
полагаме с възможно най-задълбоченото изследване по въпроса за 
до-ключовете, което включва и тяхната потенциална употреба като 
инструменти за транспониране. Създаденият през 90-те години от 
проф. Йовчо Крушев научен труд „Изкуството за четене и свирене 
на хорови и оркестрови партитури. Част 1. Стари ключове“ съдър-
жа изчерпателни и ценни насоки, които представляват изключителен 
принос към българската и световна теоретична и изследователска 
дейност във визираната насока. Авторът отделя цяла глава, наречена 
„Практическо приложение на старите ключове“ 10, която съдържа:

	схеми на съпоставка между всички ключове, налични в му-
зикалната практика;

	схеми за условни замени на нотните ключове;
	поредица от упражнения за транспониране чрез замяна на 

нотни ключове;
	схеми, онагледяващи замяната на нотни ключове при разчи-

тането на най-често срещаните транспониращи инструменти 
в оркестъра;

	цялостни алгоритми с практическа насоченост, обхващащи 
всички възможности за транспониране чрез замяна на нотни 
ключове.

Всеки, който би искал да се задълбочи в този наистина интере-
сен мисловен модел и да узнае възможно най-много за методологи-
ята на транспонирането през призмата на наличните в музикалната 

10 Крушев, Йовчо. Изкуството за четене и свирене на хорови и оркестрови 
партитури. Част 1. Стари ключове. Хабилитационен труд, 1997, ръкопис, с. 
81 – 113.



74

литература нотни ключове, би могъл да се запознае с този научен 
труд, съдържащ възможно най-систематизираната и точна информа-
ция по въпроса.

sss
В горните редове разгледахме случая, при който – в процеса на 

транспонирането – пренасяме цялата фактура на стоящото пред нас 
произведение. Както казахме, това е един от възможните аспекти на 
задачата, но в контекста на симфоничната партитура много по-често 
се сблъскваме с другия – как да пренесем само някои от партиите, 
принадлежащи на транспониращите инструменти. 

Ако се завърнем към примера из симфонията на В. А. Моцарт, 
веднага виждаме необходимостта от това. Нека си припомним нот-
ния текст: 

Виждаме:
	валдхорни в строй B,
	валдхорни в строй G.
Също така забелязваме, че методът, изразяващ се чрез страте-

гията „нека да ги пропуснем“, който – както споменахме – е доста 
разпространен, понякога би ни помогнал в творбите на Хайдн, но 
в творбите на Моцарт става все по-неприемлив. В горния пример 
единствено валдхорните изпълняват акордите, докато всички оста-
нали инструменти се движат в унисон на октави, като провеждат ме-
лодичната линия. Това означава, че пропускайки транспониращите 
инструменти, на практика ще пропуснем хармонията.

Най-характерната особеност, валидна при транспонирането на 
отделни партии, е следната: вече почти не можем да разчитаме на 
пренасянето на цялостен хармоничен модел (тоест, на функционал-
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ното мислене). Дори в случаите, когато дадена партия от транспони-
ращи инструменти изпълнява два или повече тонове от акорда (което 
зависи и от броя на инструментите в партията), идентифицирането 
на функцията е твърде проблематично предвид факта, че тези тонове 
твърде рядко представляват целия акорд. Така например, в първия 
такт на горния откъс виждаме следното: основният тон на акорда (уд-
воен на октава) е раздаден на валдхорни в строй G, докато другите 
два тона на тризвучието се намират в партията на валдхорни в строй 
B. Така ни става ясно, че разчитането на акорда трябва да се основава 
върху друг, по-подходящ мисловен модел.

Безспорно, най-удачният метод е мислената замяна на ключове. 
Ако, обаче, нивото на владеене на съответния ключ не е достатъчно, 
или за търсения интервал на транспорт ни е необходим ключ, който 
не сме изучавали, преминаваме към комбинация от оставащите два 
метода:

	пренасяне на интервал във вертикална посока,
	пренасяне на интервал в хоризонтална посока (следване на 

линия).
В горния пример това би могло да изглежда така:
	Чрез метода пренасяне на интервал във вертикална посока 

изчисляваме първия тон (или съзвучие). Например, в парти-
ята на валдхорните в строй G, изписаният тон до (удвоен в 
октава) се превръща в сол.

	След това следваме линията. Например:
	вторият такт е идентичен с първия (линията се запазва);
	в третия такт:

	горният глас на съзвучието се придвижва на мелодичен ин-
тервал голяма секунда нагоре,

	долният глас се намира на хармоничен интервал чиста квин-
та под горния.

Така, ловкото преизчисляване на интервали (както в хоризонтал, 
така и във вертикал) ни помага бързо да разчетем точните тонове.

В контекста на валдхорните, както и на много често срещания 
строй F, в който те обикновено присъстват на страниците на сим-
фоничните партитури и който изисква транспорт на интервал чиста 
квинта надолу, съществува една проста и практична техника:

	човешката ръка, в нормално и ненапрегнато състояние на 
дланта и пръстите, притежава широчина (разстояние между 
първи и пети пръст), която точно съответства на интервала 
чиста квинта;
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	поставяйки първи пръст на лява ръка върху изписания в пар-
титурата тон, нейният пети пръст по естествен начин попа-
да точно върху клавиша, който трябва да бъде натиснат; за 
дясна ръка, респективно, е обратно – поставяме пети пръст 
върху клавиатурата, но вместо с него, натискаме с първи.

Разбира се, този метод не може да бъде използван при цялостно 
изпълнение на всички фактурни планове – защото ръката е ангажи-
рана с още много задачи и няма как да бъде отклонена от тях, за да 
играе търсената тук роля на „измервателен уред“. Но в процеса на 
предварителната работа върху партитурата, когато имаме възмож-
ността да се запознаем поотделно с присъстващите в нея партии, ме-
тодът работи безотказно при всички случаи с необходимост от квин-
тов транспорт.

sss
В предходните редове на настоящия раздел разгледахме някои от 

най-съществените предизвикателства, пред които интерпретаторът 
се изправя в процеса на пресъздаване на клавирната транскрипция. 
Време е да обърнем поглед и към някои насоки, касаещи самия начин 
на работа и явяващи се твърде важни за успешното претворяване на 
симфоничната партитура чрез средствата на пианото. Те ще бъдат 
обединени около следните теми:

	навик за изпреварващ прочит;
	непрекъснатост и гладко протичане на изпълнението.

sss
Поглед, изпреварващ ръцете – това е умение с особена значи-

мост, при това далеч не само в контекста на транскрипцията.
Най-важното тук е – колко точно погледът трябва да изпреварва 

ръцете? Това е същественият от практическа гледна точка въпрос, 
доколкото отговорът на предшестващия го – дали погледът трябва да 
изпреварва ръцете – се подразбира. Трудно бихме могли да си пред-
ставим шофьор, който не гледа по-далеч от предната броня на авто-
мобила си. Заедно с това, не би представлявало трудност да си пред-
ставим катастрофалния резултат от подобно „късогледство“. Инте-
ресно е, че точно това се случва и с пианиста, който не гледа по-далеч 
от тоновете, които пръстите му извличат в момента. На пръв поглед, 
случващите се тук „катастрофи“ (сблъсъци с грешни тонове, нечисти 
попадения, некачествен звук) изглеждат безобидни – но всъщност не 
са. За да бъдат предотвратени, погледът трябва да се движи напред. 
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Именно тук възниква логичният въпрос – колко напред? Двете 
крайности – твърде малко и твърде много – се явяват, както обикнове-
но, неудачен избор. Ако интерпретаторът реши да се престарае, като 
се опита да обхване повече от няколко такта (или дори цяла аколада) 
с изпреварващия си поглед, резултатът най-често би бил претоварва-
не за съзнанието и блокаж. При избор на „скорост за изпреварване“, 
когато сме на автострадата, трябва да държим сметка за пътната об-
становка и натовареността на трафика. Точно така, когато сме пред 
партитурата, възможностите за изпреварващ прочит силно зависят 
от сложността на фактурата. Бихме могли да посочим някои от тях в 
изложения по-долу неизчерпаелен списък от фактори, които влияят 
върху способността ни за поглед върху предстоящото.

	Наситеност на фактурата във вертикал:
	разпределение на фактурните планове;
	при наличие на акорди в един или повече от плановете 

– разпределение на съдържащите се в акорда тонове;
	при тонална музика – сложност и богатство на хармонич-

ните последования, което е в тясна връзка с епохата, жан-
ра и стила на автора.

	Наситеност на фактурата в хоризонтал:
	наличие или липса на пасажи и фигурации в малки нотни 

стойности при условията на бързо темпо;
	трудности, свързани с гласоводенето при наличие на фак-

турни планове с характер на мелодична линия или конт-
рапункт.

Така разбираме, че при лека фактура можем да си позволим зна-
чително изпреварване на погледа преди ръцете, докато при тежка 
фактура това става трудно, като дори твърде често достигаме до тъй 
неприятното изоставане на погледа, оказващ се изпреварен от ръце-
те – които веднага започват да грешат. Ако трябва да дадем универ-
сален съвет, той би могъл да бъде следният: трябва да се стараем 
прочитът да изпреварва изпълнението с поне едно метрично време. 
Ако това е минимумът, то оптимумът би бил следният – прочитът да 
изпреварва изпълнението с един такт. Опитът е показал, че по-голя-
мо изпреварване – макар по принцип да е силно желателно – се оказ-
ва по силите само на много напреднали музиканти със значителни 
умения, придобити в хода на дългогодишна практика. При неопитни 
изпълнители, прекаленото отдалечаване на прочита от изпълнението 
най-често води до възникване на безпорядък. Това се дължи на факта, 
че кратковременната памет не успява да съхрани и ясно да подреди 
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прочетеното; информацията в съзнанието започва да се смесва; ръ-
цете, движещи се няколко такта назад, вече не получават точни инс-
трукции за това, което изпълняват в момента. Именно поради тази 
причина, от гледна точка на педагога, изискванията за изпреварващ 
прочит трябва да бъдат адекватно съобразени с нивото на подготовка 
на учащия се във всеки конкретен случай. Това, което винаги трябва 
да присъства, е самото изискване за изпреварващ прочит. Нужно е, 
също така, то често да бъде припомняно.

sss
Гладко, безгрешно, без спирания и засечки изпълнение – това 

изискване изглежда толкова логично, че в повечето случаи дори не 
се поставя. За съжаление, твърде често именно то се оказва сред най-
често пренебрегваните.

Какво означава гладко изпълнение – тоест такова, в което няма 
грешки, поправки, спирания и връщания? Това, на първо място, 
предполага наличието на подредена и структурирана информа-
ция в нашето съзнание. Трябва да обърнем внимание на очевидната 
последователност, която твърде често се оказва пренебрегната, имен-
но защото е очевидна. Тя гласи следното: преди да си отговорим на 
въпроса как ще изсвирим нещо, първо трябва да имаме яснота какво 
искаме да изсвирим.  

Отговорите на тези два въпроса най-често се определят чрез по-
нятия, принадлежащи към следните категории:

	относно въпроса как – тук отговорите са свързани с опреде-
ления за качество, като например: бързо или бавно, силно 
или тихо, чисто или нечисто, грешно или вярно.

	относно въпроса какво – тук се има предвид нещо много 
ясно: нотният текст. Последните две примерни двойки от 
качествени понятия, приведени в края на предходната точка 
(чисто-нечисто, грешно-вярно), които на пръв поглед отго-
варят на въпроса как, всъщност са абсолютно зависими от 
въпроса какво. Ще свирим чисто и вярно само тогава, когато 
– стабилно и сигурно – знаем какво трябва да изсвирим. 

Последното, казано по друг начин, изглежда така: ръката на пиа-
ниста върви по сигурна и точна траектория само тогава, когато край-
ната ѝ цел е известна.

Това изглежда подразбиращо се дотам, че дори не се поставя 
на обсъждане. Ако го разглеждаме в контекста на лесна задача – на-
пример, ако пианистът поиска да извлече тона сол от първа октава 
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– то наистина изглежда като нещо, за което няма смисъл да говорим. 
Виждаме клавиша, отговарящ на нотата сол, насочваме ръката си и 
го натискаме.

Сега, нека да насочим погледа си към това, което срещаме в са-
мата практика. За начало, нека да преброим нотите в една партитура. 
С подходящ софтуер това би било безпроблемно – ако читателят же-
лае, може да поиска от своя компютър да изведе статистика за точния 
брой ноти, налични (например) в някоя от симфониите на Брукнер. 
Ако решим да се спрем върху образци из клавирната литература, би-
хме могли да преброим нотите, примерно, в соната от Рахманинов. 

Следващата част от уравнението – за каква единица време трябва 
да се изсвирят тези ноти? Предвид мащабния и виртуозен характер 
на посочените като пример музикални построения, в различни техни 
дялове и части ще срещаме наистина главозамайващи отговори на 
този въпрос. Нашето съзнание ще бъде натоварено с обработката на 
огромна по обем информация, която трябва да става за секунди. Така 
разбираме, че тази задача – която е всъщност реалната – няма нищо 
общо с елементарно действие, като например натискането на клави-
ша сол от първа октава – при което наистина изобщо няма смисъл да 
се занимаваме с въпросите какво натискаме (защото е ясно), нито как 
го натискаме (защото имаме предостатъчно време, за да го обмислим 
и да го направим както пожелаем).

Тук е скрито разковничето към немалка част от проблемите на 
виртуозния пианизъм, които твърде често се проявяват и в процеса 
на транскрипцията. Огромна по обем информация, тоест – огромен 
брой ноти – трябва да бъде обработена с абсолютна точност в ус-
ловията на изключително кратко време. И въпросът какво трябва да 
изсвирим – тоест, знаем ли всъщност нотния текст – получава изне-
надващ, твърде често стряскащ отговор.

В потвърждение на горното – едва ли има пианист, който би бил 
в състояние да изпише на нотен лист, от началото до края, някое от 
репертоарните си виртуозни произведения. Например – някой етюд 
от Шопен, Лист или Рахманинов, който познава от години и с който 
се разсвирва всеки ден. Излиза, че пианистът го познава от години и 
дори безпогрешно го изпълнява всекидневно, но всъщност никога не 
го е знаел. 

И да, това е естествено. Всички пианисти са така. Ако някой ня-
къде е изключение (доколкото всичко е възможно), той би бил еди-
ничен случай. Истината е, че никой от нас не знае какво свири. И 
понякога е необходимо да се изправим лице в лице с този факт, за да 
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успеем да се придвижим с крачка напред при решаването на немалко 
упорити проблеми.

Този въпрос бе твърде подробно разгледан в предишна разра-
ботка, в контекста на понятието динамичен стереотип. Накратко, 
динамичният стереотип представлява следното – заучена чрез наши-
те психомоторни механизми несъзнателна поредица от сложни и вза-
имосвързани действия, която работи в нас – но за която ние нямаме 
дори понятие. Най-нагледни примери са ходенето, говоренето, шо-
фирането. Ние просто ходим, без да се замисляме за хилядите нервни 
импулси, подаващи команди в строен ред към стотиците мускули на 
нашия опорно-двигателен апарат в цялата сложност на динамиката, 
кинематиката и статиката на процеса. Същото е и при говоренето – 
никога не се замисляме за безкрайната сложност на координираните 
до съвършенство движения, които нашият лицево-челюстен апарат 
осъществява при произнасянето на всяка гласна и съгласна.

Механизмът просто работи – докато работи. Защото е добре 
познато и явлението, при което устните, незнайно защо, отказват да 
изпълнят сложната поредица от действия. Нарича се заекване. Вне-
запно, хората – дори специалистите по логопедия – си дават сметка, 
че не знаят механизмите на рутинното и ежедневно действие, върху 
които повечето от нас никога не спират своето внимание.

За голямо съжаление, в свиренето на неопитни пианисти мно-
го често се наблюдава силно обезпокоителен ефект, който е съвсем 
идентичен на горепосочения – непрекъснатата поредица грешка-
спиране-връщане-поправка. Пианистът не знае защо ръцете му се 
оказват в неподходящото време върху неподходящ клавиш. Допуска 
се някаква грешка, следва моментално спиране на изпълнението и 
връщане с няколко тона назад, за да се поправи този, който е сгрешен. 
Твърде скоро това се повтаря с друг тон. Изпълнението прилича на 
непрекъсната поредица от спъвания, напомняща популярния израз 
„крачка напред – две назад“. И това се счита за нормално, тъй като ло-
гиката най-често е следната: „…сбъркахме, но ще се върнем и ще го 
поправим“. Печалният опит показва, че с времето това се превръща 
в неизкореним навик. Интерпретаторът вече не е в състояние 
да изпълни повече от няколко такта без спиране. Дори и когато 
не греши, ръцете му – в някакъв момент – спират автоматично. На 
въпроса на преподавателя: „защо?“, твърде често следва учудени-
ят отговор: „не знам“. Спирането през няколко такта се превръща в 
стил на действие, навик, начин на отношение към инструмента. Това 
наистина обезпокоително явление почти никога не се среща при пи-



81

анисти, които са започнали заниманията си с инструмента в ранно 
детство, защото те просто са проговорили – без сами да знаят как. 
И почти винаги се среща при пианисти, които са започнали в късна 
възраст.

Доколкото занимаващите се с транскрипция твърде често не са 
професионални пианисти, то тази картина, за най-голямо съжале-
ние, в часовете по четене на партитури се оказва обичайна. От дъл-
гогодишния преподавателски опит на автора може да бъде изведено 
следното категорично заключение – борбата за насочване на вни-
манието на студента към необходимостта от гладко, чисто и 
непрекъснато изпълнение е първостепенна педагогическа задача, 
в редица случаи оказваща се по-важна от всяка друга. 

Пътят на противодействие срещу този вреден навик е бавен и 
труден – доколкото няма яснота нито как работи несъзнателният ме-
ханизъм на двигателния комплекс, нито къде точно е настъпила пов-
редата. Тук педагогът има задачата да се бори с невидим противник, 
при това в условията на непрогледна мъгла.

Най-важно е ученикът да осъзнае важността на успешния изход 
от тази борба и да окаже пълно съдействие – защото, нерядко, всички 
ние продължаваме да разсъждаваме по гореописаната логика: „не е 
важно че грешим, след малко ще се върнем и ще се поправим“. Твър-
де често не си даваме сметка, че всяка грешка и поправка се запи-
сва в паметта ни точно така – като грешка и поправка. После, 
на сцената, в най-неподходящия момент се възпроизвежда същото 
– грешка и поправка. И там, в условията на страх и напрежение раз-
бираме, че поправката, всъщност, нищо не поправя. Защото впечат-
лението на публиката, както и прекъснатата магия на музицирането 
не се поправят с връщане. 

Тук аналогията с шофирането идва, за пореден път, съвсем естес-
твено. Ако невнимателен шофьор натисне бронята на своя автомобил 
в крайпътен стълб, който не е видял поради липса на изпреварващ 
поглед и/или несъобразена скорост, то би ли си помислил най-без-
грижно: „няма страшно, ей-сега ще дам на заден ход и ще премина 
втори път край стълба, вече правилно“? Ясно е, че тази комедийна 
ситуация, приличаща на анекдот, ще предизвика леката усмивка на 
читателя. Защо, обаче, виждаме (на всяка крачка) съвсем аналогични 
ситуации, развиващи се в сложния процес на музицирането, твърде 
често не е ясно. Когато сме пред черно-белите клавиши, проявяваме 
необяснима толерантност към щетите. Очевидно е, че бронята на на-
шия автомобил няма да се изправи по магичен начин при повторното 
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ни преминаване край зоната на инцидента. Точно като нея, грешната 
следа в слуховата и двигателна памет на пианиста няма да бъде попра-
вена с повторно преминаване през проблемния пасаж. И в двата слу-
чая, за да няма щети, е нужно поначало да е нямало и катастрофа.

Можем ли да свирим без грешки? За съжаление, едва ли. Това не 
е по силите дори и за великите интерпретатори, чиито имена стоят на 
почетен пиедестал сред върховете на клавирното изкуство. Това, ко-
ето трябва да търсим, е постигането на реалистична цел, която може 
да бъде дефинирана така: грешките да бъдат светени до минимум, 
да възникват по изключение и да се появяват възможно най-рядко.

За тази цел, абсолютно задължително е вниманието на пианиста 
да изпреварва ръцете му. Съзнателно употребяваме думата „внима-
ние“ вместо използваната по-горе дума „поглед“, тъй като проблемът 
е наличен (като даже се засилва) и в случаите, когато произведението 
е научено наизуст. За да сме терминологично точни, най-добре би 
било да използваме думата информация. Независимо дали постъпва 
чрез погледа в реално време, или е постъпила по-рано и е вече съхра-
нена в паметта ни, информацията трябва да предшества действие-
то. Това твърде много наподобява начина, по който – в строителство-
то – проектът трябва да предшества постройката. И заедно с това 
всеки строител знае, че проектът трябва да е точен.

В практически план биха могли да бъдат дадени някои основни 
насоки за постигането на тази цел, които – нека пак да подчертаем 
– имат значение най-вече за пианистите, които не са започнали рабо-
тата си над инструмента в детска възраст. 

Нека да започнем с основното – дефиниране на задачата. Ако 
трябва да я опишем в едно изречение, то би звучало така: 

	точно и вярно възпроизвеждане –
	на определен брой ноти,
	за единица време.

Така разбираме, че:
	нашата задача може да бъде улеснена по два начина –
	чрез намаляване на нотите,
	чрез увеличаване на времето.

Първото може да бъде постигнато чрез обосновано от художест-
вена гледна точка разделяне на нотния текст на работни откъси. 
То, на свой ред, би могло да бъде потърсено в две направления:

	разделяне по хоризонтал – чрез самостоятелно изучаване 
на отделни оркестрови партии и/или групи;

	разделяне по вертикал – чрез самостоятелно изучаване на 
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обособени откъси, чието отделяне винаги трябва да бъде ху-
дожествено обосновано от гледна точка на музикалната фор-
ма – например построения с характер на фраза, период, тема, 
обособен структурен дял (въведение, експозиция) и т.н.

Вторият начин за облекчаване на протичането на информацион-
ния поток в нашето съзнание – увеличаване на времето – се изразява 
в намаляване на работното темпо в процеса на разучаване. Това 
е, всъщност, най-важното и основно действие, което всеки пианист 
би трябвало да предприеме, без да се замисли. Щом срещнем труд-
ност, най-логично е да започнем да свирим по-бавно.

За съжаление, практиката отново акцентира върху обратното. 
Твърде често оставаме верни на представата си за бравурност и вир-
туозност, опитвайки се да догоним пръстите си, вместо да ги забавим. 
Още по-често подбраното в началото темпо след няколко такта се 
оказва неподходящо, защото трудността на фактурата не е еднород-
на. Тогава, в много случаи, вместо да коригираме работното темпо, 
продължаваме „смело“ напред. Може би това се дължи на указания, 
получени в ранно детство и звучащи като добре познатото „не клати 
темпото“. Веднага трябва да подчертаем, че това – ако и да е удачно 
в детска възраст, когато се изпълняват малки пиеси с еднородна труд-
ност – трудно може да бъде приложено към работното темпо на която 
и да е голяма форма, особено ако фактурата е с виртуозен характер.

Голямата форма трябва:
	да бъде разделена на работни откъси,
	чието обособяване трябва да бъде съобразено, освен с вече 

споменатите художествени фактори, най-вече със сложност-
та и характера на фактурата.

В една крупна творба – например транскрипция на симфония 
от Прокофиев, или клавирна соната от Лист – няма никакъв смисъл 
работното темпо на виртуозните пасажи да бъде определящо и за 
кантилените, нито обратно. Работното темпо трябва да се променя, 
като във всеки момент следва да бъде изпълнено следното условие: 
информацията трябва да бъде налична и добре структурирана в на-
шето съзнание преди да е настъпил моментът за извличане на съот-
ветния звук чрез съответстващите за това движения на ръцете.

Много често си мислим, че контролираме този процес и пости-
гаме точната му последователност. Но всъщност, това далеч не вина-
ги е така. За да го разберем по-добре, ще погледнем към нещо забав-
но. От известно време в интернет-пространството се разпространява 
следното популярно и твърде любопитно четиво:
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„Зантее ли, че кгоато чтеете нисапаното, вжано е пръвтаа и по-
ледсанта бквуа от дмаута да бдаът на мсятото си. Мжетое да рзбъ-
ракате мстеата на оастнаилте бвуки и все пак нпиасатноо ще прдъо-
лажва да се чтее с лкоета. … Приичнтаа е в нчиана по котйо виашят 
мъозк оработбва ирнфоцмаията. Ткаа уяспвате да преочттее наапис-
ното джае кгаото нтио енда дмуа не е изиспана пвраинло.“ ��

Този детски пример е незаменим по своята картинност, докол-
кото – както вече многократно имахме възможност да се убедим – 
именно в яснотата на детското мислене често се намират ключовете 
към голяма част от най-сериозните проблеми.

Какво виждаме тук? Пълен информационен хаос, който остава 
скрит за нашето съзнание – защото то е в състояние да предполага 
или да доизгражда структурата на построението върху основата на 
минали натрупвания, приближения, допускания, интерполация или 
екстраполация на част от данните, запълване, тълкуване по подраз-
биране.

Ако в горния пример все пак виждаме хаоса, то е защото е под-
несен с известно прекаляване. Ако бяха разбъркани само няколко 
думи и само с малка част от буквите си, нямаше изобщо да ги забеле-
жим. Естествено, в цитирания абзац авторът бе принуден да изключи 
компютърната опция за правописна корекция. Самочувствието на на-
шето съзнание, „прелитащо“ над текста с убеждението, че знае всич-
ко, не важи за пунктуалния и точен в своя прочит софтуер, който не 
пропусна да изтъкне чрез червено подчертаване, съвсем прецизно и 
коректно, всички думи като грешни.

Самочувствието на пианиста, „прелитащ“ с лекота над трудно-
стите, е абсолютно същото. Той „знае“ всичко. И същевременно не 
знае, че някъде там вътре – в динамичния стереотип, тоест – в нео-
съзнатия двигателен комплекс, тъй често се е възцарила непрогледна 
тъмнина, в комплект с наличието на пълен хаос. Това е и причината, 
поради която насред пасажа пръстите внезапно засичат; скоковете не 
са чисти; ръката никога не достига до желаното си местоназначение; 
двигателният апарат блокира.

Изходът е да спрем да „прелитаме“. За момент трябва да ста-
нем пунктуални, точно какъвто е и непритежаващият нашето високо 
самомнение компютърен софтуер – който, в краткия ни пример, не 
прости на нито една от грешките. Първото условие за това е:

�� Интересни факти за хората. София: Аз детето, 2016. http://ro.az-deteto.
com/interesni-fakti-za-horata/12488/view.html (посетен на 02.08.2019).
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	намаляване на работното темпо,
	гъвкаво съобразяване на работното темпо с трудността и 

характера на фактурата във всеки един момент.
В дискусиите си със студентите по тази тема, авторът почти 

винаги се е сблъсквал с обосновани възражения относно втората от 
горните точки. Наистина, получената в детска възраст заповед „не 
клати темпото“ е пуснала учудващо дълбоки корени у всички нас, 
поради което почти всеки музикант инстинктивно се възпротивява на 
идеята за гъвкаво работно темпо. 

След доста размисли и наблюдения по този въпрос, бихме могли 
да изведем някои обосновани заключения.

	Както споменахме, задачата, наречена чисто и вярно изпъл-
нение, се състои в следното – точно извличане на определен 
брой тонове за единица време. Ако не прибягваме до разде-
ляне на фактурата на пластове или на обособени фрагменти 
(тоест намаляване броя на нотите) – което не винаги е удач-
но, оставаме със следните две опции:
	да запазим оригиналното темпо и точния ритъм, но да 

направим компромис с чистотата и точността, допус-
кайки грешни тонове и нечисто изпълнение – тоест, пръс-
тите ще достигат клавишите точно навреме, но не винаги 
точно на място;

	да свирим вярно и чисто, но да направим компромис с 
времето – тоест, пръстите ще достигат клавишите точ-
но на място, но не винаги точно навреме; тук най-удачна 
опция се явява гъвкавото работно темпо, което се адап-
тира към характера и трудността на фактурата и което, за 
съжаление, в много случаи води до наличие на компроми-
си с ритъма.

	С оглед на горното, трябва да направим избор между два 
вида компромис:
	с чистотата на извлечените тонове, или:
	с точните моменти от време, в които ги извличаме.

Ако трябва да го синтезираме съвсем изчистено – избираме меж-
ду компромис с времето (бавно темпо, неточен ритъм) или компро-
мис с пространството (грешни попадения на пръстите не на място, 
натискане на неточни клавиши). 

Каква е разликата и най-вече – кое от двете е по-малкото зло? 
Практиката недвусмислено показва следното:

	Неточностите, свързани с грешни попадения на пръс-
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тите и невярно извлечени тонове се запазват трайно в 
съзнанието на учащия се, увреждайки правилната последо-
вателност на сложните и несъзнавани двигателни комплекси 
– представляващи в своята същност динамични стереоти-
пи.

	Неточностите, свързани с компромиси спрямо темпото 
и ритъма впоследствие се коригират бързо и естествено, 
като не оставят трайни следи в съзнанието на интерпретато-
ра.

Обяснението за този факт е просто. В процеса на разучаване и 
запаметяване на произведението, паметта на изпълнителя регистрира:

	запазена чрез двигателната памет информация, свързана 
със запаметяването на движенията на ръцете;

	запазена чрез слуховата памет информация, свързана със 
запаметяването на извлечения звук.

Когато натискаме грешни клавиши, това е свързано с опороча-
ване и на двата вида информация – двигателната памет регистрира 
погрешните движения, а слуховата памет регистрира фалшивия звук. 
От друга страна, когато натискаме верни клавиши, но в неточното вре-
ме – тоест, забавили сме темпото или сме разклатили ритъма – движе-
нията, макар ненавременни, остават точни. Поради това, двигателна-
та памет не регистрира невярна информация. Разклатеният ритъм 
се долавя единствено от слуха и навлиза в слуховата памет, което е 
далеч по-малък проблем – поправящ се лесно след излизане от ранната 
работна фаза, свързана с разчитането на нотния текст.

В тази връзка, педагогът може да предложни следната описана 
по-долу ясна и разбираема структура на работния процес, свързан с 
първоначалното запознанство с партитурата – което, в повечето слу-
чаи, се явява и най-трудният за преодоляване етап.

	Изпълнението трябва да бъде абсолютно чисто и вяр-
но. Както казахме, това всъщност не е възможно дори и за 
най-именитите пианисти, поради което добре съзнаваме, че 
изискването изглежда непостижимо. Въпреки това, с учебна 
цел, то би могло да бъде поставено. Въвеждането на нулева 
толерантност към грешките се явява интересен противовес 
на господстващата по традиция логика „нека грешим, впос-
ледствие ще се поправим“.

	За целта се прибягва до бавно темпо – толкова забавено, 
колкото е необходимо, за да бъде постигнато горното.

	Въпреки забавеното темпо, в редица моменти с наситена 
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фактура опасността от грешки отново възниква. Тук се 
прибягва до леко допълнително забавяне и внимателно раз-
читане на проблемния и труден за прочит елемент – акорд, 
съзвучие – което, естествено, води до компромис с ритъма. 
Макар да предизвиква възраженията на мнозина, това със 
сигурност е за предпочитане пред ритмично, но хаотично 
натискане на случайни клавиши.

	Когато все пак възникне грешка – което е неизбежно – не 
се допуска „поправка“ с връщане един-два тона назад (пред-
ставляващо стандартната порочна практика). Вместо това, 
изпълнителят следва да се завърне към най-близкия предхо-
ден момент, представляващ логично начало на построение 
(цезура, начало на фраза, период, дял). В някои случаи това 
може да бъде доста назад. След няколко такива връщания, 
изпълнителят започва наистина да внимава и все по-рядко да 
допуска грешно изсвирени тонове.

Така, бавно и постепенно, в съзнанието на интерпретатора въз-
никва стопроцентово правилен модел – най-вече двигателен – на 
разучаваното произведение. Факт е, че в началото на процеса това 
наистина изисква огромно търпение. Но съвсем скоро, по-точно – след 
настъпване на момента, в който правилният модел е вече възникнал и 
укрепнал – нещата коренно се променят, защото в съзнанието на пи-
аниста вече се оказва изграден нов динамичен стереотип. При това, 
напълно правилен и здрав. От този момент нататък процесът „излита“. 
В противовес – ако този момент не бъде търпеливо изчакан и опитът за 
„излитане“ подрани, стереотипът се счупва. Това не бива да се допус-
ка. Поправката на неговата неосъзната структура, която никога не сме 
в състояние да разберем докрай, далеч не винаги е възможна.

sss
В самия край на настоящия раздел, посветен на принципните 

положения в изкуството на транскрипцията, ще се обърнем към един 
наистина основен въпрос. Всъщност, започвайки работа, би трябвало 
да си го поставим още в самото начало, доколкото отговорът му оп-
ределя изцяло насоката на творческия процес. Въпросът е следният: 
кой ще използва транскрипцията?

Наличните отговори, обикновено, се обединяват в три групи:
	широка и непозната аудитория – в обичайния случай тук 

става дума за изработка на клавирно извлечение с цел бъде-
що издаване;
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	конкретен и добре познат интерпретатор – например, в 
хода на педагогическия процес, когато преподавателят дава 
насоки на студент;

	самият автор на транскрипцията – когато преработва-
щият търси решения, които ще му послужат за собствената 
му интерпретация.

Отговорът на този въпрос е първият и основен фактор, опреде-
лящ степента на творческа свобода. Бихме могли да обобщим каза-
ното по следния начин.

	Транскрипция, предназначена за собствено изпълнение.
	Висока степен на творческа свобода. Самият факт, че 

транскрипцията (в най-честия случай) няма да бъде запи-
сана, а решенията в хода на нейното създаване ще бъдат 
директно претворени на клавиатурата – ведно с факта, 
че нейният автор и изпълнителят ѝ са едно и също лице 
– определя изключителна свобода за креативни и нестан-
дартни решения.

	Висока степен на трудност. Интерпретаторът добре 
познава собствените си възможности, поради което не е 
необходимо да адаптира решенията към постоянно стоя-
щия в другите два случая въпрос: „това въобще поддава 
ли се на изсвирване?“

	Транскрипция, предназначена за широка и непозната ау-
дитория.
	Ниска степен на творческа свобода. Чисто визуалните 

ограничения на петолинието, спрямо които майсторите 
на пианизма (като Лист, Рахманинов, Скрябин) използват 
най-разнообразни начини за „надхитряване“ – допълни-
телни петолиния, групети и пасажи в малки ноти, невъоб-
разими съчетания на гласове или последования от тонове, 
приличащи на лястовички върху жица – далеч не винаги 
са приемливи за творба, принадлежаща към типа „кла-
вирно извлечение“. Такива креативни методи за визуално 
претворяване, в много случаи, биха поставили в трудна 
ситуация немалка част от аудиторията.

	Ниска степен на трудност. Именно поради неизвестна-
та аудитория, както и поради факта, че по-голямата част 
от нея едва ли ще се състои от виртуозни пианисти, ав-
торът трябва да усредни всичко – в художествен, а също 
и в технически аспект – и в края на краищата да създаде 
нещо, определяемо като „приемливо“.
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	Транскрипция, предназначена за конкретен и познат ин-
терпретатор.
	Гъвкав и силно индивидуализиран избор на решения 

– както по отношение на творческата свобода, така и по 
отношение на степента на трудност.

От педагогическа гледна точка, именно последният случай 
– творчески решения и технически похвати, предложени от препо-
давателя и предназначени за студентите в хода на учебния процес 
– се явява най-важен. Педагогът трябва да притежава силно развит 
усет за нивото на подготовка на всеки конкретен ученик и винаги 
да съобразява както търсеното (избора на конкретна задача), така и 
предлаганото (наличието на алтернативи и решения) с възможности-
те и необходимостите на всеки студент. 

Трябва да се подчертае, че всъщност изразът ниво на подготовка е 
твърде широкообхватен. Така например, учащият се може да има висо-
ко ниво на клавирни умения, но да се нуждае от работа в контекста на 
хармоничното мислене. Друг пример би могъл да бъде студент, който 
не е пианист, но за сметка на това притежава високо ниво на ерудиция, 
подреден и структуриран начин на мислене, в съчетание с устремен 
подход към креативно и творческо претворяване на заложените цели. 
Педагогът трябва да бъде в състояние да усети не само нивото, но и 
неповторимия творчески почерк на всеки свой ученик, след което да 
предложи най-подходящите и винаги строго индивидуални решения.

В следващата част на настоящото изложение, която ще бъде пос-
ветена на приложението на изложените дотук принципни постановки 
в контекста на конкретни практически примери, решенията най-чес-
то ще бъдат представени като паралелно предложени алтернативни 
варианти в следните категории:

	базов вариант,
	стандартен вариант,
	креативен вариант.
В зависимост от ситуацията, всеки от тях би могъл да се окаже 

удачен.
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Техники

В настоящия раздел ще разгледаме в детайли разнообразието от 
възможности, както и безкрайните по своето богатство и неизчерпае-
мо многообразие нюанси, характерни за реалния процес на изработка 
на транскрипцията. Ще видим многовариантността – и същевремен-
но структурата, реда и методическата последователност на процесите, 
преобразяващи комплексното и тъй богато съдържание на симфонич-
ната партитура в клавир, предназначен за изпълнение на пиано.

Изложението ще бъде организирано по следния начин:
	стъпка по стъпка ще се придвижваме в детайлите на прочита, 

анализа и преработката на избрана като пример симфонична 
творба, притежаваща значителна сложност;

	за горните цели ще използваме подбрани откъси из Симфо-
ния № 3 от Йоханес Брамс, предоставяща сложна и богата, 
разностранна по характера си проблематика;

	когато е необходимо, ще добавяме подходящи примери от 
други произведения, илюстриращи в детайли всеки конкре-
тен проблем.

Структурата ще бъде следната:
	ще се привеждат откъси от оригиналния партитурен текст;
	възникващите в тях проблеми ще се идентифицират, анали-

зират и структурират;
	ще се търсят оптимални решения;
	те ще бъдат предлагани като конкретни нотни примери за 

пиано, представляващи клавирна транскрипция на избрания 
откъс;

	решенията ще бъдат извеждани в следните основни категории:
	виртуозен вариант на транскрипция с висока степен 

на сложност – подходящ за напреднали пианисти;
	обичаен вариант на транскрипция със средна слож-

ност – подходящ за широка аудитория, както и за издава-
не под формата на писмено клавирно извлечение;
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	опростен вариант на транскрипция с ниска степен на 
сложност – подходящ за интерпретатори с базови кла-
вирни умения.

sss
Ще започнем от самото начало на избраната като основа на анализа 

творба. Симфония № 3 оп. 90 от Йоханес Брамс, сътворена през 1883 г. 
във Висбаден, следваща монументалните образци на втория клавирен 
концерт, Академична увертюра, Трагична увертюра, концерт за ци-
гулка – и представляваща наистина уникална като мащаб и въздействие 
постройка. Нека в следващия пример видим първите ѝ редове:

Йоханес Брамс. Симфония № 3, част първа ��

�� Тук и по-нататък, примерите из Симфония № 3 на Йоханес Брамс 
представляват откъси от следното издание: 
Brahms, Johannes. Symphonie Nr. 3. Sämtliche Werke Band 3, Plate J.B. 3. 
Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1926 – 27. https://imslp.org/wiki/Symphony_
No.3,_Op.90_(Brahms,_Johannes) (посетен на 06.07.2019).
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Първите два акорда не представляват затруднение в техничес-
ки аспект. В художествен, обаче, въпросителните вече изникват пред 
очите ни. Можем ли да претворим светлата окраска и значителния 
обем на встъпителните тържествени акорди в медни и дървени ду-
хови инструменти, ако просто изсвирим на пиано съдържащите се в 
тях ноти?

Точно това решение бихме намерили в преобладаващата част от 
клавирните извлечения, предложени от известните издателства. Ма-
кар този вариант да е точен спрямо текста, изчистен и – което често 
се търси – напълно „безконфликтен“ от гледна точка на евентуални 
критики, остава въпросът доколко той би бил художествено оправдан 
от гледна точка на обстоятелството, че говорим за самото начало на 
сериозна по структура и въздействаща със своето внушение, мащаб-
на симфонична форма. 

Какво би могъл да направи пианистът, изсвирвайки така написа-
ните два такта? Най-вероятно просто да ги изсвири силно, или – ако 
иска да постигне повече звук – още по-силно. От това, разбира се, 
качеството на звука няма да спечели. Виждаме следното: акорди в 
тясно разположение, първият – в условията на липсваща ниска теси-
тура. Нормално, биха казали мнозина, доколкото точно така е в ори-
гиналния текст. Но още тук, точният превод и красивият превод 
вече започват да разделят своите пътища.

За да уловим духа на тези два такта, нека да си припомним годи-
ната, в която са написани. Тя е 1883-та. Сега, нека да си представим 
(макар хипотетично) дали бихме ги открили изписани точно така в 
творбите на изтъкнатите клавирни виртуози от тази епоха – напри-
мер Лист, Шопен, Рахманинов, Скрябин. 

Много по-вероятно би било да видим нещо, напомнящо следна-
та интерпретация:
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За да подберем оптималното решение, нека да си зададем въпро-
са коя е крайната ни цел. Тоест, нека да си отговорим на това: 

	ако пишем извлечение, кой ще го използва; 
	ако преподаваме транскрипция, на какво ниво е ученикът 

ни;
	ако свирим – тук изборът е най-лесен, доколкото ограничава-

щи условия почти няма.
Ако преподаваме, най-важно е следното: да подберем вариант, 

съответстващ на възможностите и опита на нашия студент. 
Ако пишем извлечение, нещата са различни. Вторият вариант би 

ни донесъл следните неприятности:
	множество критики от съблюдаващите „буквата“ на закона 

– като това е по-малкият проблем;
	невъзможност нашето извлечение да бъде използвано от пи-

анисти със скромен опит – това е, в действителност, същин-
ският проблем.

Именно затова, такова изписване почти никога няма да бъде 
срещнато от нас в издадено клавирно извлечение. И в същото време, 
почти винаги ще присъства в интерпретацията на виртуозни пиа-
нисти с мащабно мислене и творчески усет.

А сега – да продължим нататък, като спрем вниманието си върху 
следващите тактове. Тук възникващите пред очите ни въпроси стават 
в пъти повече. 
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Нека си припомним какво трябва да направим най-напред, кога-
то пред погледа ни застава сложната фактура на мащабна симфонич-
на творба, която е хомофонна и тонална. Първата ни работа, както 
дефинирахме в предходния раздел, трябва да бъде тази: да иденти-
фицираме и после да изсвирим следните два основни компонента на 
фактурата – мелодията и баса. Нека го направим в рамките на пър-
вите шест такта, присъстващи и на показаната по-горе партитурна 
страница.

Така, дори и никога да не сме чували произведението, което сви-
рим, вече имаме в съзнанието си базата – опората на баса и мело-
дията.

Сега, нека обогатим представата си за разглеждания откъс със 
следващите елементи:

	хармонията,
	ритъма,
	характерните за епизода вътрешни гласове с мелодическа 

функция (когато има такива), 
	важни по значение, изпъкващи динамически или темброво 

инструментални партии.
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В тактове 3–6 виждаме веднага следното, което не трябва да 
бъде пропускано:

	партиите на виолончели, виоли и цугтромбони са ключови за 
определяне строежа и функцията на акордите; 

	партията на виоли се явява носител на характерен синкопи-
ран ритъм;

	тремоло в тимпани създава важно от драматургична глед-
на точка напрежение;

За целта, нека да погледнем пак към партитурата.
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	мелодията се движи в унисон на октава в партиите на първи 
и втори цигулки.

Едно принципно правило, което (както всяко принципно прави-
ло в това сложно изкуство) се налага твърде често да бъде преразг-
леждано, е следното:

Мелодията е винаги добре да бъде сама в съответната ръка 
(дясна или лява, най-често – дясна). Това позволява на интерпрета-
тора да се грижи, без да изпитва особени затруднения, за два много 
важни художествени компонента на звуковата картина:

	фразировката на мелодията,
	баланса между мелодията и останалите планове на фактурата.
Друго правило, което много често търпи изключения – и такова 

ще имаме съвсем скоро – е следното:
Октавовите удвоявания могат да не бъдат изпълнявани.
Спазването на това правило, както най-често се случва, води до 

един положителен ефект, но също – и до един отрицателен. Те, съот-
ветно, са:

	трудността на изпълнението значително спада (положи-
телно),

	усещането за мащаб и звуков обем също значително спада 
(отрицателно).

Спазването на това правило е особено полезно в творбите из 
епохата на виенската класика и по-специално – в контекста на пар-
тиите на виолончелите и контрабасите, които (традиционно) твърде 
често се движат в унисон на октава. Стриктното изпълнение на тази 
октава през цялото време би ангажирало почти изцяло лявата ръка на 
изпълнителя, което далеч не е целесъобразно. 

От друга страна, спазването на това правило в творби от по-къс-
ни епохи започва, твърде често, да води до проявата на неговия не-
достатък – намаленото усещане за мащаб и звуков обем – което, в 
мащабните постройки на творбите от романтизма и съвременността 
вече не е дотам приемливо.

И доколкото в изкуството на транскрипцията всичко се свежда 
до уникалното за всеки един момент съчетание на правилата (някои 
от които са взаимно допълващи се, но други са взаимно изключващи 
се) – то в контекста на разглеждания тук пример ще приемем едното 
правило и ще отхвърлим другото. Така:

	Мелодията ще бъде сама в дясна ръка – предвид указани-
ето „passionato“ и поставения от автора щрих разбираме, 
че заложената в нея експресия изисква особено внимание, 
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поради което не би било добре фразировката и баланса да 
страдат.

	Октавовото удвояване ще бъде изпълнено – предвид фак-
та, че творбата е мащабна и принадлежи на късния 19-ти век, 
звуковият обем е важен. Също така при положение, че (спаз-
вайки първото) сме оставили дясната ръка свободна от други 
задължения, затруднението от изпълнението на октавовото 
удвояване ще бъде минимално.

И така, вече сме в състояние да добавим следващия елемент в 
транскрипцията на нашите първи тактове – това е октавата, която ще 
свири дясна ръка. Заедно с това веднага трябва да започнем да пла-
нираме как лява ръка ще поеме всичко останало, което не е никак 
малко. Нека си припомним двата основни елемента на споменатото 
„всичко“, които трябва да запазим на всяка цена. Те са:

	хармония, 
	ритъм.

sss
По отношение на хармонията – първото, което трябва да напра-

ви ученикът, е да я прочете внимателно. И ако тоническият квинта-
корд, посрещащ ни в началото на трети такт изглежда лесен, подраз-
биращ се и не изискващ някакво старателно прочитане – то нека да 
се върнем само такт назад и да си спомним умаленото четиризвучие, 
което срещаме във втори такт, раздадено от автора между тромпети 
(в строй F), валдхорни (две от тях в строй F), фаготи, кларинети (в 
строй B, които по-нататък предстои да преминат в А), обои, флейти. 

И така достигаме до един от първите и основни „камъни на пре-
пъване“ в работата на извършващия транскрипцията, който е самото 
прочитане на текста.

В предходния раздел вече споменахме веселия пример на добре 
разбъркания текст, звучащ съвсем сериозно: „Зантее ли, че кгоато 
чтеете нисапаното, вжано е пръвтаа и поледсанта бквуа от дма-
ута да бдаът на мсятото си...“ 13 Нека сега да погледнем пак към 
илюстрираната по-горе партитурна страница и да си дадем сметка 
именно за същото – знаем ли, че когато четем написаното…

Истината е, че точно както е и с буквите в разбърканите думи 
горе, повечето ноти успешно убягват от вниманието ни. Тук възниква 

13 Интересни факти за хората. София: Аз детето, 2016. http://ro.az-deteto.
com/interesni-fakti-za-horata/12488/view.html (посетен на 02.08.2019).
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логичният въпрос – това добре ли е, или е зле? Защото, всъщност, 
двата отговора имат равностойно основание.

Нека помислим: ако сме в ситуация на prima vista, то тогава 
фактът, че прочитаме една нота и същевременно игнорираме десет 
други, би бил само от полза. Всъщност, в контекста на задачата за 
бърза и точна ориентация в непознат текст е ясно, че точно това се 
търси. Разбира се – след като съумеем да отсеем важната една нота 
и да игнорираме маловажните десет (което, всъщност, представлява 
майсторството).

Но, обратно – ако сме в ситуация на бавна и задълбочена работа, 
когато важно е да вникнем в максимална възможна степен в тънкос-
тите на авторския замисъл, тогава става ясно, че е нужно нещо друго 
– трябва да прочетем всяка нота. 

Можем да сравним тези две противоположни задачи с тяхната 
аналогия в контекста на словото. Ако сме читатели, можем да си 
позволим да прелитаме над текста – точно така, както го правим, че-
тейки веселите разбъркани думи по-горе. Ако, обаче, сме писатели 
– и си позволим да предадем в издателството текст в гореуказания 
вид – не трябва да се сърдим на нерадостните критики, които нашият 
коректор ще изсипе в електронната ни поща.

Учащият се, в повечето случаи, попада във втората категория. 
Ако е студент по композиция, то той се обучава именно за писател. 
Ако е студент по дирижиране, музикознание, звукорежисура – той се 
упражнява за съавтор. Защото интерпретацията, анализът или зву-
ковата регистрация на симфонична творба, в една или друга степен, 
представляват творчески в дълбоката си същност акт на пресъздава-
не. Така разбираме, че ситуацията е ясна: трябва да четем.

Практиката е показала, че много често, дори след като осъзнаем 
напълно този факт и най-старателно започнем да разчитаме написа-
ното, все пак продължаваме да заблуждаваме самите себе си, пропус-
кайки немалко. Това е естествено. За сравнение – нека се опитаме да 
прочетем текста в настоящия абзац буква по буква. В началото ни се 
удава. След първите десетина думи, обаче, погледът отново започва 
неусетно да пропуска „маловажното“.

В това отношение, много полезна практическа насока представ-
лява следното – изговаряне на нотата преди натискането на съот-
ветния клавиш. Например – казваме на глас думата „ла“ и чак след 
това натискаме ла. Естествено, този подход принадлежи изцяло към 
етапа на подготвителната работа. В реално изпълнение е ясно, че 
не бихме имали никакво време за това, особено в условията на наси-
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тена във вертикал фактура. В процеса на бавното и внимателно пър-
воначално запознанство с нотния текст – и особено при учащи се с 
базово ниво на предварителна подготовка, изпитващи затруднения в 
процеса на четене – това се оказва незаменим начин за въвеждане на 
мисловна организация. Изпълнителят внезапно осъзнава колко мно-
го от текста е игнорирал, без даже да знае.

Друга полезна насока за прочит на сложна и наситена фактура е 
тази – във вертикал винаги трябва да се чете в една и съща посока. 
Разпространеният при майсторите-корепетитори стил на четене е в 
посока отдолу нагоре. Практиката показва, че обратното също дава 
нелош резултат. Най-важно е да се избегне безпосочното и хаотично 
четене, при което погледът блуждае по страницата в случайни траек-
тории. Когато изпълнителят възприеме дадена посока на четене – на-
пример отдолу нагоре, след това трябва винаги да я съблюдава. Това 
създава систематизация, която – в съчетание с предходната насока за 
словесно изговаряне на нотите – е в състояние да сложи пълен ред в 
мисловната организация на прочита.

И така, нека да прочетем хармонията.

Тук учащият се веднага се изправя пред две от типичните пре-
дизвикателства на симфоничната партитура:

	наличие на партии, нотирани на до-ключове;
	наличие на партии, съставени от транспониращи инстру-

менти.
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В горния пример виждаме първото. Виолите, както и част от 
цугтромбоните, са нотирани на алтов ключ. 

Препоръчителният подход за прочит е следният:
	четем в посока отдолу нагоре;
	най-напред прочитаме баса, който ни дава основата на акор-

да и се намира в партията на контрабасите, като в такт № 3 
басовият тон е фа от контра октава;

	следващото поред петолиние в посока нагоре е това, на което 
са изписани виолончелите; в такт № 3 те изпълняват квинта 
фа-до в голяма-малка октава – с което тоническото тризву-
чие вече започва да се очертава;

	следващите в посока нагоре са виолите – внимателно прочи-
таме непривичния за доста от нас ключ, в резултат на което 
се сдобиваме с информация и за терцовия тон на тризвучие-
то;

	хвърляме бърз поглед към петолинията на цугтромбоните, 
като първата ни работа е да проверим за удвоявания в унисон 
или на октава. Веднага ги намираме:
	трети цугтромбон точно удвоява партията на контраба-

сите,
	първи и втори цугтромбон почти точно (с известни раз-

лики) удвояват виолите и виолончелите.
Така, препоръчителната поредност при прочита на хармонични-

те построения вече започва да се очертава:
	Четем отдолу нагоре, като най-напред започваме с групата 

на щрайха.
	Ако щрайхът не изпълнява нито един тон от акорда, пог-

ледът ни преминава към групата на дървените духови; 
ако и там не намираме тонове от хармонията, преминава-
ме към медните.

	След прочита на тоновете от акорда, намиращи се в щрайха, 
първата ни работа е бързо да проследим партиите от остана-
лите групи за евентуални удвоявания.
	При наличие на удвоявания:

	 	 	 за целите на бърза ориентация в условията на  
  prima vista – игнорираме петолинието;

	 	 	 за целите на задълбочения предварителен про- 
  чит – анализираме характера и колорита на съ- 
  четанието, звуковия обем и смесените тембри, 

   получени в резултат на удвояването в унисон  
  или октава.
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	При липса на удвоявания:
	 	 	 добавяме новата информация към вече налич- 

  ната, за да придобием представа за цялостния  
  вид на хармоничното построение.

Трябва много да се внимава с „предполагането“ на акордите, към 
което интерпретаторът много често прибягва предвид техните хар-
монически функции. В горния пример – още в четвъртия такт бихме 
имали „фал“ с неочакваното минорно тризвучие, което ни изненадва 
на мястото на предполагаемия тонически секстакорд. Доколкото тук 
обръщението е именно секстакорд, се оказваме „спасени“, защото бе-
молът в баса се вижда веднага. Но, в други случаи, бемолът би могъл 
да е и някъде вътре – като особено коварен би бил, ако се скрие в 
партиите на транспониращите инструменти, или пък сред нотирани-
те на до-ключове. Така че – трябва да бъдем нащрек, когато усетим 
как погледът ни започва безгрижно да се плъзга по листа, опирайки 
се на „…пръвтаа и поледсанта бквуа“. Понякога текстът е пълен с 
капани.

sss
След като прочетохме хармонията, идва време да обърнем вни-

мание на нещо не по-малко важно – ритмичната организация на 
фактурата. В тактове 3–6 най-характерни в това отношение са виоли-
те, движещи се в синкоп. Това „изместване“ на пулсацията в никакъв 
случай не трябва да се пренебрегва, защото се явява много важен еле-
мент на раздвиженост, търсен от автора. Заедно с това забелязваме, 
че в друг ритмичен план, който присъства паралелно, виолончелите 
отброяват точно и акуратно метричните времена без синкопиране. 
Необходимостта от съчетаване на тези две пулсации поставя пред 
нашето внимание първия по-сериозен проблем във визирания откъс.

Нека да видим как е решен този въпрос в едно от най-разпро-
странените клавирни извлечения на творбата, създадено от Ото Син-
гер и предложено от издателство Edition Peters:��

�� Brahms, Johannes. Otto Singer. Symphonien für Klavier zu 2 Händen. Leipzig: Edi-
tion Peters, No.3934, Plate 10441, 2002. https://imslp.org/wiki/Symphony_No.3,_Op.90_
(Brahms,_Johannes) (посетен на 03.08.2019)
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В решението, представено в горния пример, виждаме следните 
предимства:

	акомпаниментът в лява ръка е преработен с умение и вещи-
на, поради което е удобен и пианистичен;

	фактурата на акомпанимента максимално точно пресъздава 
нотите, налични в оригиналния текст.

В същото време, обаче, виждаме нещо друго – макар нотите да 
са изписани максимално точно, синкопът отсъства. Това е един от 
парадоксите, явяващи се в процеса на транскрипцията – най-точното 
не винаги е най-точно.

Веднага трябва да се подчертае, че предложеното по-горе ре-
шение е възможно най-доброто, когато става дума за писмена транс-
крипция. Както споменахме, при този случай трябва да се съобразя-
ваме с редица ограничителни условия, сред които са следните:

	ясно и прегледно изписване,
	ниво на техническа трудност, не надхвърлящо средното.
Признаваме, че ако имахме задачата да направим писмена транс-

крипция (предназначена за издаване) на тези тактове, бихме напра-
вили абсолютно същото. Тук трябва да отбележим, че Ото Сингер, 
автор на горния пример, е един от най-опитните майстори в това из-
куство, създател на десетки превъзходни преработки.

И ако от гледна точка на писмената транскрипция това решение 
е оптимално – то нека да го погледнем и през призмата на другите два 
възможни в практиката случая:
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	изпълнение на пиано от самия преработващ без предварител-
но разписване, 

	комуникация между преподавател и студент в рамките на 
педагогическия процес. 

Ще се уверим, че в тези две ситуации решенията могат да бъдат 
далеч по-свободни. Ще бъдем в състояние да помислим и за следното:

	частично пресъздаване на синкопирания ритъм във виоли;
	частично пресъздаване на широките разположения на някои 

от акордите, поделени между виолончели, виоли и цугтром-
бони;

	търсене на оптимални решения за тремолото в тимпани.
Нека най-напред да спрем вниманието си върху ритъма. В ори-

гиналния партитурен текст виждаме следното:

Точното пресъздаване на горното би се изразило именно в това, 
което видяхме в представеното като пример извлечение – липса на 
усещане за синкоп, заместено напълно от равномерна пулсация в ос-
мини – която, всъщност, би била крайният резултат, ако поискаме да 
изпишем партиите на виолончелите и виолите на едно петолиние. 

Трябва да отбележим, че ритмична организация от този тип е 
доста често срещана, поради което един кратък преглед на възмож-
ните решения би бил от полза и в транскрипцията на редица други 
творби. Като нагледен пример можем да си припомним как изглежда 
началото на „Прощална симфония“ от Хайдн. 15

15 Haydn, Joseph. Symphony No.45 in F-sharp minor. Vienna: Ludwig Doblinger, 
Plate D. 10.555, 1966. https://imslp.org/wiki/Symphony_No.45_in_F-sharp_
minor%2C_Hob.I:45_(Haydn%2C_Joseph) (посетен на 10.08.2019).
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Тук, впрочем, пред нас се изправя и следващия много често при-
състващ проблем –оркестров акомпанимент, състоящ се от бързо 
повтарящи се еднакви акорди. Те са много удобни за изпълнение 
от струнно-лъковите инструменти, но буквалното им пренасяне в 
клавирна транскрипция не би било добра идея. В тази връзка можем 
да отправим погледа си към много партитурни текстове, поставящи 
същия проблем по твърде подобен начин. 

Например, съвсем ясно виждаме същото в началото на „Не-
довършена симфония“ от Франц Шуберт:16

16 Schubert, Franz. Sinfonie Nr. 8 h-moll. Leipzig: Breitkopf & Härtel, Plate F.S. 
8, 1885. https://imslp.org/wiki/Symphony_No.8%2C_D.759_(Schubert%2C_
Franz) (посетен на 10.08.2019).
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Проблемът се корени в следното – ръката на изпълнителя, свирещ 
на струнно-лъков инструмент, изпълнява тези бързи шестнадесетини 
чрез пулсация на китката в хоризонтална посока. Ако бъдат прене-
сени буквално на пианото, интерпретаторът ще трябва да ги изпълни 
чрез пулсация на китката във вертикална посока – което, поради 
ред причини, свързани с устройството на ръката, не е възможно.

Какъв е удобният и ергономичен от пианистична гледна точка 
начин за претворяване на бързи нотни последования? За да си отго-
ворим на този въпрос, нека погледнем към творчеството на великите 
композитори-пианисти.

Фредерик Шопен, етюд оп. 25 № 11 17

17 Chopin, Frédéric. Etudes opus 25. Editor Alfred Cortot. Paris: Maurice Sen-
art, Plate E.M.S. 5065, 1916. https://imslp.org/wiki/%C3%89tudes%2C_Op.25_
(Chopin%2C_Fr%C3%A9d%C3%A9ric) (посетен на 10.08.2019)
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Виждаме много ясно и съвсем нагледно ключа към удобната и 
ергономична клавирна фактура, върху който обърнахме вниманието 
си и в предходния раздел:

	осцилация (бързо трептене) на ръката около мислена над-
лъжна ос, започваща от лакътя, спускаща се надолу по пред-
мишницата и завършваща в центъра, около трети пръст;

	последователно редуване на горните пръсти (четвърти-пети) 
и долните (първи-втори), като средният (трети), в зависи-
мост от случая, се присъединява към едната или към другата 
група – тъй като той, на практика, представлява самата ос на 
въртене.

Трябва да се има предвид, че в горния пример пред нашите очи 
стои великото наследство не на един, а на двама майстори на пиа-
низма – композиторът Фредерик Шопен (автор на творбата) и редак-
торът Алфред Корто (автор на апликатурата).

В чисто физиологичен аспект, нещата стоят така.
	В нашата предмишница са разположени две големи надлъж-

ни кости, които играят ролята на базова опора – лакътна и 
лъчева.

	Самата лакътна става, ако използваме инженерна терминоло-
гия, представлява система с една степен на свобода – тоест, 
може да осъществява движение само в едно от трите про-
странствени измерения.

Това означава, че ако се опитаме да извършваме тъй неудобните 
бързи вертикални трептения върху клавиатурата, се лишаваме от две 
много важни неща:

	възможностите за промяна на взаимното разположение меж-
ду лакътната и лъчевата кост, които, движейки се една 



108

спрямо друга, лесно осъществяват извъртане на дланта, но 
не са в състояние да помогнат при друг тип движение;

	помощта на лакътната става – доколкото, когато движени-
ето е вертикално, тя стои безучастна – нейната ос просто не 
е разположена в тази посока. Така следващата поред става, 
която би могла да се включи, е раменната – прекалено далеч, 
прекалено голяма, по принцип притежаваща съвсем друга 
функция. Неудобството става значително.

Нека да видим как този проблем, по изключително удачен начин, 
е решен в едно от разпространените клавирни извлечения на Недовър-
шена симфония от Шуберт, изработено от Рихард Клайнмихел:18

18 Schubert, Franz. Richard Kleinmichel. Sinfonie Nr. 8 h-moll. Leipzig: C.F. 
Peters, Plate 8719, 1900. https://imslp.org/wiki/Symphony_No.8%2C_D.759_
(Schubert%2C_Franz) (посетен на 10.08.2019).
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Виждаме приложен същия принцип – осцилация (трептене) на 
ръката около нейната надлъжна ос. Съзнателно или не, в процеса 
на транскрипция всеки пианист търси точно това.

Ако се завърнем към разглеждания от нас пример из симфония 
№ 3 на Брамс:

Първото, което бихме могли да направим, за да запазим синкопа, 
е да редуцираме част от тоновете, например по следния начин:

В това (първо по ред) решение виждаме следните недостатъци:
	в зададеното от автора темпо – Allegro con brio, синкопира-

ните акорди биха създали редица технически затруднения:
	споменатото по-горе изпълнение на акомпанимент чрез 

бързо вертикално пулсиране на ръката – неудобно и ско-
ваващо;

	изпълнение на синкопиран ритъм с висока скорост, без 
опора в метричните времена, което не е естествено;

	скокът между последния акорд в първия такт и октавата в 
началото на втори, който е рискован;

	басовата линия се явява силно отслабена; доколкото не е 
удачно педалът да се държи цели шест метрични времена, то 
половината от всеки такт би останала без бас; също така, гу-
бим слуховата опора на метричните времена след първото.

Така разбираме, че задачата не е изпълнена. За да преодолеем 
описаното в горните точки, бихме могли да продължим преработката 
по следния начин:

	предвид бързото темпо акордите могат да бъдат редуцирани, 
като вместо шест, във всеки такт останат три;

	басовата линия може да бъде подсилена.
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Получаваме следния (втори по ред) вариант:

Виждаме, че този вариант е значително по-добър от първия – 
описаните по-горе недостатъци вече не присъстват. 

Сега трябва да продължим нататък – защото основната цел, по-
ради която всъщност подхождаме към тази линия на преработка, е 
да се опитаме да представим освен синкопирания ритъм и още два 
важни елемента от оригиналната симфонична фактура: тремолото в 
тимпани (доколкото е възможно), както и широките разположения 
(където е възможно) на някои от акордите, което би създало съвсем 
различно усещане за пространственост и широта на звученето.

Нека, на фона на казаното дотук, да отправим поглед към тези 
две неща – акордите и тремолото в тимпани:

Виждаме следното:
	в реалната звукова картина на симфоничния оркестър, тре-

молото в тимпани е твърде важен драматургичен елемент. 
Изключително голямата плътност и масивната звучност на 
този инструмент е в състояние много лесно да се превърне 
дори в доминираща над всички останали (това, разбира се, 
едва ли би бил най-удачният избор на концепция от страна 
на диригента, но е факт, че е напълно възможно). Затова е 
много важно да избягаме от предразсъдъците, според които 
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„…ударните нямат значение“ или „…се изпълняват само по 
изключение“.

	поради доста наситената фактура, пресъздаването на това 
тремоло е едно неочаквано ниво на трудност – което, на 
практика, добавя един цял допълнителен фактурен план към 
всички останали.

В писмено извлечение – точно както е направил и Ото Сингер 
– не бихме имали особен избор за нещо различно от действието „про-
пускане“. Но в сферата на креативните решения, нека да погледнем 
какви са опциите за (макар и частично) пресъздаване на този немало-
важен фактурен елемент.

Едно основно правило в изкуството на клавирната транскрип-
ция е следното: когато оркестров инструмент тремолира върху 
един тон, пианистът трябва да го преработи, като го превърне в 
тремоло в октава. 

Нека видим с какъв капацитет за изпълнението на това остава 
лявата ръка. Забелязваме, че след ангажирането ѝ с баса и хармони-
ята наличните възможности вече не са много, поради което – както 
споменахме – тремолото ще бъде пресъздадено частично. 

Да погледнем към следващия примерен вариант:

Логиката е следната:
	поначало, лявата ръка се грижи за два основни фактурни 

плана:
	бас в ниска теситура (тонът фа, удвоен в голяма-малка 

октава),
	акорди в средна теситура (квартсекстакорди в малка окта-

ва);
	допълнителният план, който представлява тремолото в тим-

пани, може да се съчетае с единия от двата вече присъстващи 
(в случая – с баса), без да се прибягва до придвижване на 
ръката към ново място.

Недостатъците на това решение са:
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 тремолото, вместено „между“ метричните времена – което,
по принцип, е добра идея – за съжаление, в този случай би
отнело времето, необходимо за удобната смяна на позиции и
придвижването на ръката между октавите и акордите;

 скоковете стават рисковани; дори и да няма нечисти попаде-
ния, най-малкото има опасност звукът да стане некачествен.

Затова, нека да продължим – и да видим какво прави дясната 
ръка в същия момент. Забелязваме, че (твърде удобно) в началото на 
такта тя изпълнява дълга нотна стойност (половина нота), а след това 
– на четвърто време – има дори пауза.

Така разбираме, че следвайки принципа на „летенето“ чрез смя-
на на позиции, вместо да го възложим на лявата ръка (натоварена вече 
с няколко фактурни плана), бихме могли да го поискаме от дясната. И 
тъй като лявата внезапно се оказа облекчена, можем да я натоварим с 
изпълнението на няколко широки разположения.

Получаваме следното:

В това, вече значително завършено решение, виждаме:
 пресъздаване (разбира се, според наличните ресурси на ръ-

цете – във възможната степен) на някои немаловажни харак-
теристики на оригинала:
 мащабна и многопланова звукова картина,
 динамика и раздвиженост по хоризонтал,
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 широк теситурен обхват;
 оптимално пресъздаване на фактурни и ритмически планове,

които в обичайния вариант на транскрипция биха се оказали
пропуснати:
 синкопиран ритъм в средна теситура,
 тремоло в тимпани, изпълнявано в първата половина на

всеки такт, както е изписано и от автора;
 удобство и ергономия:
 съчетание между придвижването чрез завъртане около

опорен пръст (например първия акорд в лява ръка, на
практика представляващ арпеж с обръщане около първи
пръст) – от една страна, и смяната на позиции – от дру-
га;

 дозирано използване на похвата „арпежиране“ (при две
от илюстрираните общо дванадесет метрични времена),
без неуместното му превръщане в доминиращ;

 избягване на „двойното натежаване“ при скоковете – чрез
използване на различни фактурни елементи в отправната
и крайната точка на всеки от тях, поверени на различи
части на ръката;

 оптимално използване на „празните места“ – дълги нотни
стойности или паузи – присъстващи във всеки от фактур-
ните планове.

В следващите два такта – пети и шести, виждаме две основни 
разлики, свързани с партията на тимпаните:

 в пети такт тремолото е значително по-дълго, като продъл-
жава в течение на всички шест метрични времена;

 в шести такт – обратно – отсъства.
Съответно, след като обърнем необходимото внимание на тези

разлики, получаваме следното:
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Изключително интересни са следващите шест такта, в течение 
на които величествената първа тема на тази мащабна сонатна експо-
зиция се доразвива, придвижвайки се напред в динамично и драма-
тургично отношение. Тук виждаме това, което – макар да е изключи-
телно красиво – представлява типичния „лош сън“ на всеки автор на 
клавирни извлечения. Става дума за съпътстваща мелодична ли-
ния – построение с характер на мелодия, което се развива паралелно 
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с основната, добавяйки пореден фактурен план към вече съществу-
ващите.

Виждаме, че основните три фактурни плана – мелодия, бас и 
хармония – продължават да се развиват в щрайха, но в същото време 
всички духови – както дървени, така и медни – започват постройката 
на изцяло нов план, в който, ако трябва да бъдем точни, се съдържат 
цели три самостоятелни под-плана – мелодия, бас и хармония.

Изцяло с учебна цел, нека изведем в отделна аколада само духо-
вите инструменти, присъстващи в тактове 7–10:

Ясно е, че пресъздаването на всичко това чрез двете ни ръце за-
eдно с фактурните планове, присъстващи в групата на щрайха, не е 
възможно. Бихме могли да го търсим, ако нашата транскрипция беше 
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за две пиана, или за четири ръце на едно пиано. Доколкото тук зада-
чата е друга, ще бъдем принудени да избираме.

Нека видим как стои този въпрос в клавирното извлечение на 
Ото Сингер:19

Виждаме решение, което от практическа гледна точка е правил-
но – разбира се, когато става дума за ясно и прегледно изписване с на-
соченост към неизвестна аудитория. Проблемният елемент отсъства. 
Тоест, паралелната мелодична линия в тактове 7-10 не е пресъздаде-
на, като на листа пред нас са налични само тези тонове от духовите 
инструменти, които се явяват удвоени от партиите на струнните.

Поглеждайки към партиите на духовите инструменти, изписа-
ни в предходната илюстрация върху клавирна аколада, забелязваме 
следното:

 хармоничните функции  на всички акорди съвпадат с тези на
акордите в щрайха;

 ритмичната организация не внася нови елементи;
 най-важен и уникален по своята същност елемент представ-

лява мелодичната линия, която е поделена между партиите
на кларинети, валдхорни и флейти.

19 Brahms, Johannes. Otto Singer. Symphonien für Klavier zu 2 Händen. Leipzig: 
Edition Peters, No.3934, Plate 10441, 2002. https://imslp.org/wiki/Symphony_
No.3,_Op.90_(Brahms,_Johannes) (посетен на 03.08.2019)
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Така разбираме, че ако искаме все пак да предадем този допъл-
нителен фактурен план, бихме могли да си поставим една съвсем 
реалистична цел – пресъздаването само на горния глас от акордите, 
който е с характер на мелодия.

Преди това, обаче, нека да приложим точната поредност на дейс-
твията, която споменахме неведнъж дотук. В тези нови за нас тактове, 
тя изисква най-напред да изведем основната мелодична линия и линия-
та на баса, които се изпълняват от струнно-лъковите инструменти:

След това добавяме хармонията, съдържаща се в партиите на 
виолончели  и виоли, като запазваме и характерния за последните 
синкопиран ритъм. Нека ги видим в тактове 7–10:

Горното междинно (и доста схематично) решение притежава ре-
дица недостатъци от гледна точка на ергономията и удобството – като 
например не твърде удачните скокове между баса и акордите в лява 
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ръка. Затова трябва да продължим напред, като превърнем решението 
във финално – добавяйки това, което чака: съпътстващата мелодична 
линия, изпълнявана от духовите инструменти. 

Тук се появява следващият проблем – линията на баса (водена 
от партията на контрабасите) и линията на съпътстващата мелодия (в 
духовите инструменти) встъпват на едни и същи метрични времена. 
Би било доста по-удобно ако се разминаваха, защото ръката би имала 
възможността да се придвижи между плановете. Твърде често, обаче, 
се оказваме изправени точно пред тази ситуация, при която две линии 
– значително раздалечени в пространството – съвпадат във времето. 
За да продължим, трябва да се спрем на едно от следните решения:

	пропускаме някоя от линиите,
	преместваме някоя от линиите в пространството (в друга те-

ситура),
	преместваме някоя от линиите във времето (чрез размества-

не на метрични времена).
Привържениците на точния текст биха подходили към първото 

решение, при което – както много често се случва – склонността към 
„ортодоксалност“ би довела до загуба на ценно съдържание. Затова 
ще подходим към някое от следващите две, като дори – с риск да 
стреснем най-ортодоксалните – ще разгледаме третото.

Нека да се върнем към партитурата:
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Виждаме, че не би било никак добра идея да си играем с метрич-
ните времена, на които встъпват тоновете на съпътстващата мело-
дична линия. Това би променило самата линия, което едва ли може да 
се окачестви като приемлив вариант. Ако се върнем към едно базово 
правило, с което започнахме първата част на настоящото изложение: 
в тройката мелодия – бас – хармония именно мелодията, по възмож-
ност, трябва да бъде изменяна най-малко. Доколкото тук противоре-
чието се явява между мелодичната линия (в духовите инструменти) и 
баса, нека разгледаме възможностите за изменение на второто.
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Както виждаме, тук много помага синкопираният ритъм. По-
начало, той внася именно изместване в ритмичната организация на 
фактурата, при това – търсено от автора. Възползвайки се от този 
факт, съвсем естествено стигаме до горепосочения вариант, който е 
съвсем удобен и пианистичен.

Виждаме следното.
	В тактове 7-10 нотите, отбелязани с marcato (половини с точ-

ки в лява ръка) принадлежат на съпътстващата мелодична ли-
ния, изпълнявана в унисон на октави от кларинети, валдхор-
ни, фаготи, обои, флейти, тромпети. Подбрана е теситурата 
на малка и първа октава, в която линията се чува най-добре 
– и освен това създава най-малки технически затруднения 
при вплитането ѝ сред останалите планове на фактурата.

	Линията е изведена с приоритет и е разположена върху сил-
ните метрични времена, както е в оригинала. За сметка на 
това октавите между контрабаси и виолончели, след всяко 
първо и трето време, са минимално отместени с осмина на-
пред. Това отместване почти напълно се скрива зад отмес-
тването, което поначало е налично заради синкопирания 
ритъм.

	Линията на духовите инструменти, теситурно попадаща 
между баса и хармонията, служи за отлична двигателна опо-
ра на ръката при смяна на позициите. При поглед към изпи-
саната апликатура е видно, че линията се изпълнява предим-
но от средните (втори-трети-четвърти) пръсти, позволявайки 
на баса и акордите да се придвижват с максимална лекота 
около нея.

	Фактурата предоставя богати възможности за смяна на по-
зиции около слабите (второ и пето) метрични времена, което 
е илюстрирано чрез изписаната пръстовка. Също така, при-
движването на ръката между черни и бели клавиши („реле-
фът“ на тоналността) може да се използва оптимално – на-
пример  акордът ми b – до – фа ♯  (пето време в седми такт) 
е изпълним, въпреки разстоянието от децима, дори и за пиа-
нисти с по-малка ръка – поради факта, че пети и първи пръст 
попадат върху черни клавиши, докато втори служи за опора.

Разбираме, че такъв вариант би бил много удачен за изпълнение 
от самия преработващ, както и за директна демонстрация по време 
на урок – където всичко това може да бъде обяснено в рамките на 
минути. При това пред клавиатурата, досегът с която моментално 
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потвърждава или отрича всяка (съответно – подходяща или непод-
ходяща) линия на размисъл. В същото време, всичко това трудно би 
могло да бъде записано и издадено.

Именно затова учебният процес в часовете по четене на партиту-
ри е организиран във формата на практически занимания. Увлечени 
в разсъжденията си навярно не забелязахме, че целият втори раздел 
на настоящото изложение успя да обясни в детайли транскрипция-
та едва на встъплението и първата тема на избраната от нас сим-
фония. Ако решим да стигнем до нейния край, най-вероятно ще ни 
се наложи да напишем енциклопедия. Става ясно, че практиката е 
неоценима – единствено тя е способна да оживи всички видими и не-
зрими закономерности, определящи претворяването на симфонична-
та партитура чрез безкрайно богатите изразни средства на пианото.
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