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Изследването „Интерпретация на клавирните 
произведения от епохата на Барока през 21 век“ съдържа: 139 
страници основен текст и библиография, обхващаща 44 
заглавия, от които 8 на кирилица и 36 на латиница. 
 Дисертационният труд е обсъден и насочен за 
публична защита на заседание на катедра „Музика“, 
Факултет по изкуствата, ЮЗУ  „Н. Рилски“ от 18.12.2018 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Защитата ще се проведе на 26.02.2019 г. от 11.00 часа в 
заседателна зала 114, УК 1 на ЮЗУ „Н. Рилски“, ул. Иван 
Михайлов“ 66, Благоевград, на открито заседание.  
Дисертационният труд е на разположение УК 1, стая 570 
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УВОД 

 
            Настоящата дисертация е написана от музикант-
изпълнител и е преди всичко за музиканти-изпълнители.  
            В разработката  се разглежда изпълнението 
(тълкуването) на бароковата музика през призмата на 
множество източници от тази епоха, стигнали до нас под 
формата на трактати и нотни оригинали или преписи, както и 
инструменти. Този подход е твърде нов за цялата история на 
западноевропейската музика, известен като историческо, 
вярно на оригинала изпълнение, но намерил легитимност и 
вече утвърдил се в световната практика. 
            Обект на дисертацията е бароковата музика.  
            Предмет – днешната интерпретация на клавирните 
произведения от епохата на барока. 
            Цел - да спомогне при „запълване огромна празнина и 
практическа нужда по отношение на съществуващата и 
функционираща музикално-дидактическа литература в 
България”1 като представи основните характеристики на 
изразните средства в бароковата музика, посочи и направи 
паралел на двата похвата интерпретация днес, както и 
проблемите при историческото, вярно на оригинала 
изпълнение. 
           Задачи за  реализация на поставената цел:  
           1. Преглед на инструментариума от епохата на барока 
със съответната характеристика и сравнителен анализ, за да 
се приложи при изясняването на засегнатите въпроси в 
следващите глави. 

                                                 
1 Кърклисийски, Томи,  Леополд Моцарт, Опит за начална школа по 
цигулка, София: Хайни 2013, стр. 234 
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            2. Разглеждане същността на бароковата музика в 
светлината на историческите източници, както и тълкуването 
им в съвременни разработки. 
            3. Проследяване промените в изпълнителското 
изкуство от времето на барока до наши дни, в следствие на 
които възникват множество предизвикателства пред 
съвременния интерпретатор: посочване и коментирането им. 
            4. Като основа на разсъжденията ползването преди 
всичко творчеството на Й. С. Бах, фокусирал в творбите си 
всички достижения на музиката отпреди и по негово време, 
чиито произведения са най-познаваната и изпълнявана 
барокова музика в България, което би улеснило читателя при 
осмисляне на материята. 
            Хипотеза  Чрез коментирането на един все още 
неизяснен сектор от изпълнителската практика в България да 
се помогне на онези изпълнители, които биха желали да 
възприемат интерпретацията от една друга гледна точка.  
            Методика на изследването: 
            Сравнителен анализ и синтез - сравняване на 
старинни трактати и съвременни разработки по темата и 
посочване на общите изводи, както и на необосновани тези. 
Сверяване на нотни текстове и издания. 
            Личен опит на музикант-изпълнител. 
           В дисертацията са използвани трите равнища на 
методологически познания.2 
                 І. Основно е застъпена методологията на научното 
изследване в отделна област на науката – музикознанието. 
                ІІ. В една малка част е използвана методологията на 
частно-научно равнище – органостроене, направа на 
клавесини и клавихорди. 
                                                 
2 Костов, Кирил, Научното изследване, Университетско издание „Неофит 
Рилски”, Благоевград  2014, стр.52 
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                ІІІ. Някои от изводите се базират върху 
методологията на общонаучно равнище – логиката. 
 

І ГЛАВА 
ЗНАЧЕНИЕ НА ДУМАТА „KLAVIER” В ЕПОХАТА НА 

БАРОКА 
 

           Всяка музикална епоха разполага с инструментариум, 
отговарящ на нейните изразни средства и естетика. Въпреки 
че бароковите клавишните инструменти притежават различен 
тембър, сила и продължителност на звука, те имат една обща 
характеристика наред с клавиатурата – възпроизвеждането на 
звука в следствие натиска на клавиша. Именно тя лежи в 
основата на клавирната интерпретация и разглеждането на 
този въпрос ще осветли начина на клавирното музициране 
през епохата на барока.  
  
           І.1. ДОБРЕ ТЕМПЕРИРАНОТО ПИАНО ИЛИ 

ДОБРЕ ТЕМПЕРИРАНИЯТ КЛАВИР 
 

           Заглавието на двата тома прелюдии и фуги от Й.С.Бах 
“Das Wohltemperierte Klavier” е преведено коректно от 
българския преводач според съвременното значение на 
немската дума „Klavier” като „Добре темперираното пиано”, 
но по времето на Й.С.Бах днешното пиано не е съществувало. 
Този метод на тълкуване предишни епохи – с разбиранията 
на съвремието – е основен проблем при изпълнението на 
барокова музика. Вниквайки в колосалното произведение на 
Бах, се установява, че то е замислено за съществуващите 
тогава клавишни инструменти. По същия начин Бах 
разпределя и произведенията от четири тетрадки под общ 
надслов „Клавирно упражнение“, но тук той писмено 
отбелязва за какви инструменти са предназначени: ІІ и ІV 
тетрадка за чембало, а ІІІ  за орган. 
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            Терминологията на френските майстори показва, че 
под думата „Klavier (Сlavier)” те подразбират клавиатура.  
            Представените примери говорят само за едно – през 
епохата на барока под думата „Klavier, Clavier” се разбира 
клавиатура и чрез тази дума се обозначават всички клавишни 
инструменти. Това означава, че по времето на барока не 
съществува тази диференциация, както по-късно. Затова и 
бароковите музиканти са умеели да свирят на всички 
тастатури. Така заглавието на двата тома прелюдии и фуги 
„Das Wohltemperierte Klavier” трябва да се преведе като 
„Добре темперираният клавир”.  
 
І.2. ОСНОВНИ ГРУПИ КЛАВИШНИ ИНСТРУМЕНТИ 

 
           Тук са разгледани основните клавишни инструменти – 
орган, чембало и клавихорд - със съответната специфика: 
направа, звукоизвличане, обхват, терминология. При 
сравнителния анализ са изведени следните заключения: 
           Макар и различни по звукоизвличане, клавишните 
инструменти от епохата на барока имат основни общи 
характеристики. Разликите са преди всичко по отношение на 
звука: твърде тих при клавихорда и особено мощен при 
органа. Органът обаче се различава и чрез своята 
конструкция и изисква по-различно свирене, отколкото при 
останалите тастатури, най-вече по отношение на темпото, 
което е решително по-спокойно в сравнение с другите 
инструменти. 
 

1.3. ОБОБЩЕНИЕ 
           Общи параметри: 
            - липса на туше с изключение на клавихорда, което 
обаче е минимално и трудно различимо в общия твърде тих 
звук на инструмента; 
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            - терасовидна динамика чрез прибавяне и изваждане 
на регистри или смяна на мануалите;  
            - къси по дължина клавиши като разстоянието между 
бели и черни е решително по-малко от това на днешната 
клавиатура;  
            - тонов обхват в граници от около 4 октави и 
половина, при някои големи инструменти  достига до 5 
октави; 
            - транспарантен звук, подходящ за многогласна 
музика.  
            Така при бароковите клавишни инструменти начинът 
на създаване, на правене на музика в основата си е един и 
същ и е в пряка връзка с характера на бароковата музика, с 
нейната същност. 
 

ІІ ГЛАВА 
СЪЩНОСТ НА БАРОКОВАТА МУЗИКА 

ІІ.1. ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

ІІ.1.1. МУЗИКА = РЕТОРИКА 
           Най-характерното, основата на бароковата музика е 
претворяването на човешката реч в тонове. Затова и думата 
„декламация” се употребява така често в старинните 
трактати. След като бароковата музика пресъздава човешката 
реч, може да се сложи знак за равенство между музика и 
реторика. И както в човешката реч думите имат ударени 
(акцентирани) и неударени срички, така и музиката на барока 
се състои от акцентирани - „добри”  и неакцентирани - 
„лоши” тонове.  
           Характерното за „добрия” тон е, че той е дълъг, а за 
„лошия – къс. Така в практическото изпълнение на еднакви 
нотни стойности се получава нещо странно от наша гледна 
точка: еднаквите нотни стойности не са еднакви по дължина. 
През 18-ти век това разбиране за музиката и практическото 
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му приложение е синтезирано в стройната теория за 
вътрешната и външна валидност (стойност) на нотите - 
quantitas intrinseca notarum et quantitas extrinseca notarum, при 
която две стоящи една до друга и еднакви по дължина ноти 
при четно разделяне на такта, първата е винаги дълга, а 
другата - къса според вътрешната им валидност. 
  

ІІ.1.2. ОТ ПРОЗА В ЛИРИКА 
           Ако се постави някакъв тактов размер на музикалната 
реч, се  преминава от проза в лирика. Както в едно 
стихотворение има определен ритъм - периодично 
повторение на ударени и неударени срички, така и тактовият 
размер в бароковата музика показва пулсацията на 
акцентираните и неакцентирани времена или на „добрите” и 
„лоши” тонове. Периодичното повторение на силни и слаби 
времена изразява естествената пулсация на такта, при която в 
бароковата музика силните времена – „добрите“ тонове са 
по-дълги от слабите – „лошите“ тонове. При диминуирането 
на времената, следвайки логиката на quantitas intrinseca 
notarum, акцентите се възпроизвеждат по същия начин върху 
двойките ноти. В тривременните тактови размери първото 
време е акцентираното. Каквото и да е редуването на „добри” 
и „лоши” тонове, първото време в такта е най важното, то е 
естественият най-голям акцент. 
 

 
 

ІІ.1.2.1. КАКВО ПОКАЗВА ТАКТОВИЯТ РАЗМЕР 
           Тактовият размер играе особено важна роля в 
бароковата музика. Наред с пулсацията в дадено 
произведение, която показва числителят му, знаменателят 
подсказва темпото: колкото знаменателят е по-голямо число, 
тоест по-дълга нотна стойност, толкова темпото е по-бавно и 
обратно. Обаче при обозначено с думи темпо може да се 
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появи една особеност – знаменателят да показва само 
характера на музиката: при голямо число – лек и обратно. 
   

ІІ.1.2.2. ВИДОВЕ ТАКТОВИ РАЗМЕРИ 
           Кирнбергер разделя тактовите видове на правилни и 
неправилни, като уточнява, че една „стъпка” (Fuss) е равна на 
две или три времена. Тактът се състои от две, три или четири 
еднакви времена и всякакъв друг вид е неестествен. 
Правилните тактови размери се състоят от две и четири 
времена, а неправилните – от три. Последните се наричат още 
и триплирани.  
 

ІІ.1.2.3. ТРИОЛА И ТРИПЛИРАНЕ 
           Когато Кирнбергер разделя едно време на три, той не 
получава триола, а на две места по три осмини или той 
използва естествената валидност на нотните стойности. Така 
от прост двувременен тактов размер той получава сложен 
тривременен от днешна гледна точка. За да се изясни този 
феномен, е нужно да се вникне в бароковата пулсация на 
простите тривременни тактови размери.  При тях първото 
време е акцентирано, второто напълно леко и проходящо към 
третото, а то от своя страна, макар и леко, има едно малко 
наблягане, по-скоро захапване, за да се придаде усещането за 
ауфтакт към следващото силно време. При бароковата триола 
няма такава пулсация. При нея съществува само естественият 
акцент на първата нота, а останалите две се трактуват като 
проходящи, закръглени и равни.  
 
ІІ.1.2.4. НЕИЗПИСАНО ПРЕГРУПИРАНЕ НА АКЦЕНТИТЕ 

В ТАКТА 
           Ако триплирането се получава на база естествената 
валидност на нотните стойности, на същата логика в барока 
съществува и едно обратно действие – мисленото, 
неизписано пренареждане на нотните стойности от три към 
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две в група - хемиола. Така пулсацията, респективно тактът 
се променя: най-силното първо време на втория такт се 
превръща в напълно слабо, а второто време – най-слабото на 
същия такт - в силно. Хемиолата се употребява при 
каденцови моменти - край на тема, дял или произведение. 
Друго подобно пренареждане от три към два удара може да 
се срещне и в самото произведение.  
           Цялата палитра от акцентирани и неакцентирани 
тонове в зависимост от пулсацията на тактовия размер 
Л.Ломан определя като граматически. В бароковата музика 
съществуват и изключения -  акценти вън от правилата, които 
падат върху отделни, силно изразителни тонове от фразата, 
обикновено най-извисения. Такива акценти Ломан нарича 
патетични. 
 
ІІ.1.2.5. СМЕСВАНЕ НА ЧЕТИРИВРЕМЕННИ ТАКТОВИ 

РАЗМЕРИ 
           В повечето случаи музиката от времето на барока е 
стигнала до нас под формата на преписи. Често при тях не 
всичко е точно и коректно изписано, даже и оригиналните 
ръкописи не могат да претендират за абсолютна точност. 
Така изписването на такт аlla breve с пресечената буквата „С” 
често се бърка с 4/4 – непресечено „С”. По този начин се 
променя и бароковата пулсация. 
                                                                    
           ІІ.1.2.6. ТАБЛИЦА НА ТАКТОВИТЕ РАЗМЕРИ 
           Бароковата „стъпка” (Fuss) образува един прост такт и 
се състои от два или три удара. Тя е еквивалентна на 
днешния дял  в тактовия размер. Така при правилните прости 
тактови размери стъпката е равна на два удара, а при 
неправилните – на три. Сложните тактови размери 
притежават две стъпки и числителят им може да бъде само 
числото 4. 
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           Всички тактови размери с числител по-голям от 4 са 
производни от триплирани размери. 
           Има съществена разлика между триплирането на един 
удар и триолата, почиваща на разбирането за ударена-
неударена сричка. При раздробяване на едно триплиране се 
получават шест ноти, групирани на три места по две, а не на 
две места по три. 
           При триплираните тактови размери се получават два 
вида акценти: основни – според ударите на размера, от който 
е получено триплирането и вторични – триплираните ноти 
във всяка една група. Същите два вида акценти се появяват и 
при диминуирането. Обаче при бързо темпо вторичните 
акценти се вливат в по-големите и е възможно да останат 
само основните.                  
           Простите тривременни тактове не може да се 
разглеждат като триплирани,  защото такт само с един удар 
не съществува – една стъпка притежава два или три удара. 
Така ударите в него ще са три и съответно той ще е по-
спокоен от триплираните размери. 
           Бароковият тактов размер представлява една 
закодирана информация за произведението – пулсация, 
темпо, характер. 
 

ІІ.1.3.  ФРЕНСКОТО „INEGALITE“ ( НЕЕДНАКВОСТ) 
           Ако вътрешният вид на пулсацията „добър-лош” тон 
може да се изобрази с две еднакви нотни стойности, при 
които втората е скъсена и след нея има някаква пауза, то при 
френското „inegalite“ пулсацията добива един своего рода 
точкуван ритъм или при нея първият тон получава едно 
удължаване за сметка на втория, но то е минимално и не 
трябва да създава впечатлението за точкуван ритъм. Този 
маниер е в употреба при по-малки нотни стойности от едно 
време и е валиден за групи от две еднакви нотни стойности, 
които може да са включени и в групи по четири. „Inegalite” е 
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възможно само при постепенно движение, но не и при големи 
скокове. Маниерът за нееднаквост е вариабилен и не почива 
на някакво стройно систематизиране, а на добрия вкус - „bon 
gout“, както обичат да се изразяват френските барокови 
музиканти. 
 
           Бароковата музика е музиката на речта. 
Пресъздавайки човешкия говор  във всичките му 
аспекти, тя е силно артикулирана; понеже не е 
безмензурна, а оразмерена, претворява думите във 
формата на лирика.  
 

ІІ.2. ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА 
QUANTITAS INTRINSECA NOTARUM 

 
           Идеалът на бароковия музикант е яснота по отношение 
на звук и форма.  
 

ІІ.2.1. АРТИКУЛАЦИЯ 
           Артикулацията лежи в основата при пресъздаване на 
quantitas intrinseca notarum. В музиката съществуват два 
основни вида артикулация – свързаното, легатно свирене и 
отделеното. Несъмнено второто има по-ясен изказ. В 
бароковата музика основната артикулация е минималното 
отделяне на тоновете, формулирано от Марпург като 
„ordentliches Fortgehen”, но луфтът между тоновете варира: 
според акцентите - пред „добър“ тон той е по-голям, според 
интервала – колкото е по-голям, толкова и отделянето е по-
голямо, според темпото и характера (афекта) на 
произведението – по-бързото темпо и по-лекият характер 
изискват по-голямо отделяне и обратно. 
           Свързаното легатно свирене не е чуждо на бароковия 
музикант, но използването му се различава съществено от 
днешната интерпретация. Обикновено легато се изпълняват 
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групи от два до четири тона и рядко повече. Те се отбелязват 
с дъга.           
           Различните артикулационни видове като portato, non 
legato, staccato променят  естествената пулсация и изравняват 
значението на тоновете в такта. 
 

ІІ.2.2. ТЕМПО 
           Яснотата на звука е в пряка връзка с темпото. Затова в 
барока то се съобразява с най-малките нотни стойности, 
чието изпълнение да бъде ясно. Бароковото темпо е 
решително по-спокойно спрямо следващите епохи – Tempo 
ordinario варира около 60 удара в минута. Бароковият 
музикант прави разлика между темпо и движение, защото 
движението създава усета за бързина на произведението.            
При църковната музика темпото е по-сдържано. Сравнена с 
другите музикални жанрове органната музика изисква 
генерално по-спокойни темпа.  
           Темпата между частите (дяловете) на едно 
произведение са в определени пропорции, като може да се 
използва и естествената валидност на нотните стойности.            

 
ІІ.2.3. АПЛИКАТУРА 

           Бароковата апликатура се основава на пулсацията. 
Подпъхването на палеца под другите пръсти е непознато. 
При постепенно движение се използва прехвърлянето на 
пръста върху съседния. Така се получава естествения по-
голям луфт пред „добрия“ тон. При такива случаи 
пръстовката на Купрен е обратна – прехвърлянето е пред 
„лошия“ тон, което подсказва за френското „inegalite“. 
           При органа педалната апликатура се базира върху 
свиренето с пръстите на краката, които като най-
чувствителната част от ходилото дават възможност за една 
прецизна артикулация. 
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          Бароковата апликатура отразява практически 
спецификата на тази епоха: 
           - учението за вътрешната валидност на нотите с 
характерните „добри” и „лоши” тонове; 
           - основната барокова артикулация в смисъла на 
ordentliches Fortgehen или отделеното свирене с вариране на 
паузите между тоновете според мястото им в такта; 
           - основната характеристика на клавишните 
инструменти, които не притежават възможността за 
нюансиране на всеки тон.     
  

ІІ.2.4. ОРНАМЕНТИ 
           Орнаментите или маниерите имат различно 
предназначение в бароковия музикален изказ в сравнение с 
нашите представи за украшение – те  дообрисуват, 
доизясняват или допълват определен афект. Така 
изпълнението на един и същ орнамент става различно в 
зависимост от афекта и не съществуват абсолютни правила за  
изпълнението им с изключение на форшлага, който 
задължително се свири свързан с основния тон. 
           Французите точно и постоянно изписват украшенията. 
Според характера на пиесата те са различни или 
изпълнението на един и същ варира.  
           При италианците няма установен ред при 
изпълнението на орнаменти. Те ги изпълняват „своеволно”, 
което подсказва, че в основата лежи импровизацията. Поради 
тази причина те не изписват подробно украшенията и 
изпълнението им е по подразбиране. 
           В Германия френското влияние е силно, но в същото 
време и италианският начин на изпълнение на орнаментите е 
познат и използван. Това се дължи на вкуса в Германия, 
събрал всички положителни тенденции от другите 
национални школи. 



16 
 

            Употребата на орнаментите в Испания се различава от 
останалата част на Европа и те имат значението по-скоро в 
днешния им смисъл на украшение. И още нещо характерно - 
използването им за подчертаване встъпването на нов глас в 
музикалната тъкан. 
 

ІІ.2.5. ТОЧКУВАН РИТЪМ 
           Изпълнението на точкувания ритъм през епохата на 
барока не съвпада с това от следващите музикални стилове и 
от днешното разбиране. Точкуваната нота в бароковата 
музика не притежава точната според quantitas extrinseca 
notarum продължителност. По принцип точката се издържа 
малко по-вече от външната й валидност за сметка на 
следващия къс тон или тонове. 
           Друг характерен момент при точкуването е 
контрапункта с другите гласове. Ако в тях се провежда 
триплиране или триоли, точкуваните групи се съобразяват с 
тях и изпълнението на втората къса нота съвпада с 
последната от тривремнната група.  
           Когато точкуваната група започва с предхождаща нота 
след пауза, тази пауза обикновено не се обозначава с 
истинската й стойност, защото не е характерно паузите в 
барока да се изобразяват с необходимите точки. 
  

ІІ.2.6. ФРАЗИРАНЕ 
           За да бъде ясна музикалната декламация, трябва цялата 
конструкция на произведението да бъде разпознаваема – 
дялове, изречения, мотиви. Ето защо фразирането наред с 
артикулацията играе основна роля в музикалния изказ. 
Фразите обикновено съответстват на пулсацията според 
тактовия размер. Затова изписването на дъги като знак за 
фразировка е напълно необичаен прийом в барока.  
           В някои произведения на Й.С.Бах изписаните дъги над 
повече от четири ноти може да се възприемат като 
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фразировъчни знаци. Други такива са ферматите или 
запетаите при произведения свързани с хоралите. Това се 
дължи на факта, че cantio sacra са безмензурни мелодии в 
първоначалния си вид и при поставянето им по-късно в 
някакъв тактов размер, фразите не отговарят на естествената 
му пулсация.  
           Каденците – краят на големите изречения и дяловете – 
са съществена част от конструкцията на произведението.  
Те показват и развитието на тоналния план.  
 

ІІ.3. ИЗВОДИ 
 

           Бароковата музика претворява човешката реч. 
Затова и при нея има ударени и неударени срички, тоест 
акцентирани и неакцентирани тонове. 
           Тактовият размер превръща музикалната реч от 
проза в лирика, в която при правилните размери първият 
тон от двойката еднакви нотни стойности е по-дълъг от 
втория. В неправилните (тривременни) размери той е по-
дълъг от останалите два. При диминуциите, респективно 
триплирането тези пропорции се запазват. 
           Тактовият размер показва пулсацията 
(числителят), бързината и характера (знаменателят) на 
произведението. 
           За да бъде разбрана музикалната лирика, тя трябва 
ясно да се издекламира. Ето защо артикулацията е от 
основно значение. В основата й лежи отделеното свирене. 
           За да бъде ясна декламацията, е нужно формата й 
да бъде изтъкната – мотиви, фрази, дялове. 
          Всяка една отметка като знак или дума променя 
естествената валидност на бароковата партитура. 
           Quantitas extrinseca notarum представлява 
буквалния запис на нотния текст, докато Quantitas 
intrinseca notarum е тълкуването му. Реално вътрешната 
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валидност на нотите не може да се запише в партитурата. 
Например двойката еднакви нотни стойности, където първата 
е по-дълга от втората, но колко по-дълга, респективно колко 
е скъсяването на двете ноти се оказва на практика твърде 
относително – това зависи от характера на произведението и 
най-вече от изпълнителя, от неговата интуиция, темперамент, 
емоция. 
 

ІІІ ГЛАВА 
СЪВРЕМЕННА ИЛИ ИСТОРИЧЕСКА 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
 

           В тази глава се разглежда  изпълнителското изкуство, 
промените, настъпили  откъм втората половина на 19-ти век 
и след Втората световна война, както и възникналите 
проблеми в следствие на тях. За целта е необходимо обаче да 
се стъпи на една основа – отправна точка, а именно какво е 
интерпретация. 
 

ІІІ.1. ЩО Е ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
 

           Думата „интерпретация” е чуждица. В българския език 
нейният еквивалент е тълкуване. За да се тълкува една 
музикална творба, е нужно преди това тя да се познава или 
както счита Андрей Стоянов, тълкувателят или изпълнителят 
да има „ясни музикални представи и намерения, отговарящи 
на волята на композитора, изразени в нотния текст“. Самото 
тълкуване представлява едно разясняване. Следователно 
интерпретаторът е лицето, което разяснява дадено 
произведение на слушателя (публиката). След като имаме 
тълкувател-човек, а всеки човек е един отделен свят, то и 
тълкуванията са различни. Затова всяка интерпретация се 
различава малко или много от друга и всяко едно изпълнение 
се оказва субективно. Именно тук, при субективния фактор, 
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интерпретациите се различават и варират в един широк 
диапазон от абсолютната, педантична коректност към автор и 
стил до напълно субективното, свободно изпълнение.  
 

ІІІ.2. ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА 
ИЗПЪЛНИТЕЛСКОТО ИЗКУСТВО 

 
ІІІ.2.1. ДО ФРЕНСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ 

           Обучението по музика се е осъществявало някога от 
отделни музиканти, които са учели възпитаниците си на 
всичко от обхвата на тоновото изкуство – свирене на 
инструменти, импровизация, теория, композиция и т.н. 
Изпълняваната музика е била съвременната, тоест музиката 
на деня и тълкуването й е ставало по един напълно естествен 
начин. 
 

 ІІІ.2.2. ПРОМЕНИТЕ СЛЕД ФРЕНСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ 
           Френската революция е повратен момент в тоновото 
изкуство, в музикалния живот и музикалното образование. 
Създава се консерваторията и така музиката се 
институционализира, започва и нейното профилиране. След 
ренесанса на творчеството на Й.С.Бах и други барокови 
майстори изпълнителското изкуство търпи коренна промяна 
– днес звучат преди всичко произведения от миналите епохи, 
тоест историческа музика. Тя се изпълнява обаче още от 
времето на романтизма с изразните средства на деня. Този 
подход е и първото разбиране за интерпретация, при който 
изпълнителят взима творбата от миналото и я поставя в 
своето съвремие, тълкувайки я с изразните средства на деня.  
 

ІІІ.2.3. РАДИКАЛНАТА ПРОМЯНА СЛЕД ВТОРАТА 
СВЕТОВНА ВОЙНА 

           Второто разбиране за интерпретация – историческото 
вярно на оригинала изпълнение – е противоположно на 



20 
 

първото. При него изпълнителят се пренася във времето на 
произведението, тълкувайки го с тогавашните изразни 
средства. Така днес съществуват два вида интерпретация и 
две категории изпълнители. 

 
ІІІ.3. ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

БАРОКОВА МУЗИКА ДНЕС 
 

           Наличието на два вида разбиране за интерпретация 
поражда напълно нови предизвикателства към съвременния 
изпълнител. Той е изправен преди всичко пред генералния 
проблем – кой вид да избере. По-вероятният машинален 
избор на първия вид се дължи основно на думата „развитие“. 
 

ІІІ.3.1. ДУМАТА „РАЗВИТИЕ” 
           Има следните тълкувания: развиване; постоянно 
преминаване от един етап в друг – по-горен, по-съвършен; 
напредък. Присъства интуитивно в човешкото битие. В 
музиката оказва пагубно влияние: благодарение на тази дума 
всяка следваща епоха се възприема като по-съвършена и 
днешният изпълнител се чувства по-можещ от 
предшествениците си. 
           В музиката не може да се говори за развитие, тоест 
усъвършенстване. В тоновото изкуство се наблюдава 
промяна, изменение на вкуса, което води и до промяна на 
цялата практика – музикална форма, инструментариум, 
техника, записване. Разбира се, напълно естествено е един 
творец да търси новото. Желанието за открития, за създаване 
на нещо различно от досегашното е заложено в човешкото 
същество и става основен двигател за промяната на вкуса. 
Проблемът възниква, когато промяната или всяка следваща 
епоха се възприеме като „развитие”, тоест подобрение, 
усъвършенстване. Разглеждането на музикалното изкуство от 
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пиедестала на днешните разбирания води до грешни изводи, 
атрофира и чувството на респект към композитора. 
 

ІІІ.3.2. СЪВРЕМЕННИ ИЛИ БАРОКОВИ КЛАВИШНИ 
ИНСТРУМЕНТИ 

          Изпълнението на барокови инструменти или техни 
копия не е достатъчно, за да се предаде тази музика в близък 
до оригинала вид. Бароковите клавишни инструменти се 
различават съществено от съвременните. За неподготвения 
музикант те ще се окажат само още едно препятствие. Ако 
изпълнителят има желание да се приближи до „втория вид 
разбиране” за интерпретация, би било по-добре да се 
запознае и усвои езика на тази епоха и го приложи на 
съвременните инструменти, вместо да търси външни ефекти 
чрез ползването на оригинали или копия. 
 

ІІІ.3.3 URTEXT 
          Urtext означава първоизточник или оригинал; 
написаният от автора текст без редакторски указания, тоест 
промени, защото всяка една редакция е вече тълкуване на 
произведението. Проблеми: оригиналите са ръкописи, много 
от тях втора и повече ръце преписи, а една значителна част 
представляват табулатури. Така в Urtext-изданията се 
появяват периодично корекции.  
           Машиналното изпълнение на оригинала или преписа 
му може да подлъже музиканта. Коректор трябва да е 
познаването същността на бароковата музика. 
 
ІІІ.3.4 КРАЙНОСТИ ПРИ ИСТОРИЧЕСКАТА, ВЯРНА НА 

ОРИГИНАЛА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
           Противопоставянето на традиционната романтична 
тенденция в интерпретирането на барока води до крайности. 
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ІІІ.3.4.1 ИМАЛ ЛИ Е ОРГАНИСТЪТ РЕГИСТРАНТ 
(АСИСТЕНТ) ПРИ ПУБЛИЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

           Въпрос от основно значение, крайъгълен камък при 
тълкуването и изпълнението на бароковата органна 
литература. Според застъпниците на чистата историческа 
интерпретация при публичните изпълнения по времето на 
барока не е имало регистрант, което подсказва липсата на 
регистрови промени в дадена част от произведението. Като 
доказателство те се позовават на няколко трактата, 
изваждайки обаче отделни думи или фрази от контекста на 
съдържанието, за да ги пригодят към съжденията си. 
Изхождайки от практиката тази теза се оказва неубедителна, 
защото е нелогична: преди всичко кой е обръщал нотните 
листа, когато органистът свири с двете си ръце. Една теза се 
доказва чрез практиката, а не практиката да се пригажда към 
нея. 
 

ІІІ.3.4.2 СМЯНА НА МАНУАЛИТЕ 
           Чрез смяната на мануалите се променя звуковата 
картина на бароковите клавишни инструменти. При голямото 
чембало с два мануала възможностите са ограничени, тъй 
като инструментът е съоръжен само с три регистъра. При 
органа обаче  нещата са коренно различни. 
           Прибавянето или изваждането на регистри от мануала, 
на който се свири в момента, не е обичаен бароков прийом 
поради характера на музикалния език. Практиката при смяна 
на регистрите в педала е друга. Когато се променя звуковата 
палитра в мануалите при едно динамично диференциране, е 
необходима промяна и в педала. Често тя е свързана с 
прибавяне или изваждане на няколко и повече регистъра, 
което е в пряка връзка с въпроса за наличието на регистрант. 
Именно при такива моменти се получава разминаването 
между вижданията на крайните застъпници за автентично 
изпълнение и практиката. 



23 
 

           Според тях Й. С. Бах изписва навсякъде в дадена част 
от произведението изискването за смяна на мануалите. 
Следователно при липса на такова обозначение цялата част 
трябва да се изпълни само на един мануал, тоест с една и 
съща звукова палитра. Но в творчеството на Бах се откриват 
достатъчно произведения, където смяната на мануалите, 
макар и необозначени, са наложителни. Например Фантазия g 
moll BWV 542, Прелюд D dur BWV 532, Токата  C dur BWV 
564. 
           Радетелите за чиста историческа интерпретация 
посочват и още една особеност, с която Бах показва смяната 
на мануалите – прегрупирането на нотите под едно ребро, 
изписано в Дорийската токата  d moll BWV 538. Бах обаче не 
навсякъде съобразява нестандартното нотно изписване със 
смяната на мануала: Концерт d moll BWV 596 ІІІ част, т. 68, 
Френска увертюра  І част BWV 831, т. 47, 59, 77, 104, 123. 
           В клавирните произведения на Бах се откриват места, 
където Бах използва нестандартното прегрупиране на нотите 
без да остави писмено обозначение за мануална смяна: 
Фантазия G dur BWV 571, т. 32, Токата d moll BWV 913, т. 
267, Трио d moll BWV 583, т. 24.  
           Смяната на мануалите не може да се основава на 
специалното й отбелязване в нотния текст, а трябва да е 
съобразена с произведението, с неговата конструкция и 
логика. 
           Друг проблем при смяна на мануалите възниква при 
изпълнението на Баховите органни фуги. Привържениците на 
чистата историческа интерпретация застъпват тезата, че те се  
свирят на основния мануал organo pleno. В тази връзка се 
цитира и Ф.В. Марпург, който принципно се обявява за 
изпълнението на фугите без преходи на един и същи мануал. 
Марпург е под силното влияние на тогавашната френска 
музика и чрез това изискване се опитва да приравни 
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френската и немска фуги, въпреки огромната разлика между 
тях при конструкцията и обема.            
           В някои фуги на Бах обаче се откриват места, където 
той е отбелязал мануалните смени чрез динамична индикация 
- piano-forte-piano :  фуга от Соната d moll BWV 964, от т. 47 
до т. 59, фугато от Токата g moll BWV 915 от т. 37 до т. 38 и 
от т. 43 до т. 44, както и т. 66 или  нестандартно 
прегрупиране на ребрата: фуга c moll BWV 574 т. 52.  
           Характерът на някои фуги също подсказват 
мануалните смени. Тройна фуга в Es dur BWV 552, в която е 
изобразено триединството – Бог Отец, Божия Син и Святия 
Дух. Възможно ли е Бах да изпълни и трите фуги на един 
мануал с една и съща звучност, тоест да постави трите лица 
на Господ под общ знаменател? От чисто музикален аспект 
изпълнението на цялата фуга на един мануал е също 
нелогично при различна музикална тъкан в трите фуги. Или 
двойната фуга c moll BWV 537, в чиято реприза Бах не 
контрапунктира двете теми, а провежда само първата – нещо 
необичайно за конструкцията на такава фуга, но логично по 
отношение на музиката: две контрастни теми, в първата 
прозира силата на вярата, във втората – човешкото лутане в 
търсенето на Бога.  
           Тъй като в клавирните фуги на Бах изписаните 
промени са твърде пестеливи, по-скоро липсват, би било 
интересно да се потърси тази музикална форма и в други 
сектори от творчеството му, за да се добие по-пълна 
представа за конструкцията й. Последна, четвърта част – 
фуга от ІV Бранденбургски концерт BWV 1049. Ако се 
направи една хипотетична органна адаптация на тази част по 
логиката на Баховите транскрипции, ще се получи същата 
схема. Tutti-местата ще се изпълнят на основния мануал, а 
солото – на страничен. При соло-дяловете с басова линия ще 
се наложи педалът да бъде редуциран. Така фугата ще се 
окаже с преходи – мануални смени.  
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           Разбира се отхвърлянето на такива аргументи няма да 
закъснее: да, това е фуга, но в една концертна форма, където 
диалогът е особено характерен. При добро желание диалог 
ще се намери и в клавирните фуги. Например втората фуга от 
Токата d moll BWV 913 или фугатото от Токата g moll BWV 
915. А нима крайните части на Токата, ададжо и фуга C dur 
BWV 564 не са изградени под формата на диалог! 
          Друг принципен въпрос при мануалните смени са така 
наречените Бахови „захапвания“ – един и същи тон е край на 
фраза и начало на следваща. Според радетелите за чиста 
историческа интерпретация на такива места не може да има 
мануална смяна, защото първата фраза остава незавършена. 
Но такъв „нелогичен“ край са открива в І част на Концерт  C 
dur BWV 594 за лявата ръка т. 80-81 или в Концерт a moll 
BWV 593 І част т. 16 по отношение на дясната ръка. 
Идентични случаи в тази част т. 25, но за лява ръка и т. 65 
отново за дясна. Във ІІ част – т. 4-5. 
          В кантатно-ораториалното и камерно творчество на Бах 
съществуват многобройни подобни, нелогични от гледна 
точка на фразата примери, в които се сменя динамиката. При 
клавишните инструменти това ще означава смяна на 
мануалите. В много от тях се среща и преминаването от forte 
към piano. Ако при обратния динамичен преход би могло да 
се възприеме, че липсващият край на фразата е погълнат от 
по-силния звук на следващата, при този вариант и това 
обяснение отпада. Въпреки това Бах го използва. Първи 
Бранденбургски концерт, ІІІ част BWV 1046. Идентични 
примери за нелогични каденци с преминаване от forte към 
piano съществуват и в други произведения: от Матеус пасион 
BWV 244 № 1 - т. 71-72, № 12 – т. 8-9 и т. 20-21, № 19 – т. 37-
38; от Йоханес Пасион BWV 245 № 7 – т. 71, № 9 - т. 16, 20, 
24, № 13 – т. 16-17, т. 25-26, т. 62-63. 
           От приложените примери – една малка част от 
идентични такива в творчеството на Бах – се налага изводът, 
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че той не се съобразява особено с логичното завършване на 
фразата и „захапванията” спокойно слага в различна 
динамика. 
           И още един полемичен въпрос свързан със смяната на 
мануалите – изискването фугите на Бах да се изпълняват на 
organo pleno, което е задължително за изпълнението на 
френската фуга. Френското органостроене е унифицирано и 
френският бароков орган притежава задължително 
определени характерни регистри, а  френските творци още от 
времето на барока изписват регистрацията. Вече беше 
направен кратък паралел между френската и немска фуга. 
Ако той се разшири към цялостното бароково органно 
изкуство на двете страни, ще се открият огромни разлики. 
Немското органостроене не е унифицирано. В Германия 
съществуват твърде различни по диспозиция инструменти  и 
многообразие на  органната литература. Ако французите 
пишат скромни по обем пиеси, то немците създават 
прелюдии, токати, фантазии и фуги, хорални прелюдии и 
фантазии и пр. В една френска пиеса няма място за  преходи 
и ако все пак ги има, те са изписани от композитора според 
френската традиция и не изискват прегрупиране на регистри. 
Големите немски творби съдържат множество дялове – 
преходи, но те не се отбелязват от автора, защото няма такава 
практика в Германия, може би и поради именно липсата на 
унификация в немското органостроене.           
           Връщайки се към органните фути на Й.С.Бах, трудно 
може да се приеме тезата, че всичките са по характер за 
organo pleno. Наистина за две от тях – в Es dur BWV 552 и h 
moll BWV 544 - Бах поставя това изискване,  но ако се тръгне 
по логиката на крайните застъпници на историческата 
интерпретация, останалите не отговарят на него, защото 
липсва обозначението „pro organo pleno”. Интерпретацията не 
може да се гради на формалности в текста, особено когато 
става дума за преписи, а на логическата конструкция в 
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произведението и практическото му изпълнение. Органните 
фуги на Бах обикновено не са самостоятелни и пред тях стои 
друга крупна форма (прелюд, токата, фантазия), която в  
повечето случаи изисква organo pleno. Чисто от практическа 
гледна точка две крупни форми на пълен орган идват твърде 
много. 
           Въпросът за смяна на мануалите не е еднозначен. 
Приведените примери с изписани обозначения от Бах могат 
да се разделят в три групи: 
           концерти – те са транскрипции от други автори и е 
редно техния замисъл да бъде точно отбелязан; 
           комплицирани преходи (Дорийска токата, Френска 
увертюра, Италиански концерт), при които се наблюдава 
последователно преминаване на гласовете от единия на 
другия мануал. За да бъде ясно за изпълнителя, е необходимо 
точно изписване; 
           оркестрови преходи. В тези произведения има повече 
от един изпълнител. Отделният музикант трудно би се 
ориентирал в конструкцията на произведението само от своя 
щим. Въпреки това и тук Бах не е абсолютно изряден – в 
цитираната трета част от І Бранденбургски концерт той 
пропуска да отбележи прехода към репризата в т. 108 и при 
интерпретация, дословно съобразена с текста, ще остане 
тихата звучност пряко логиката на конструкцията. 
           От изложеното дотук могат да се извлекат няколко 
извода по отношение начина на мануалната смяна в 
произведенията на Й.С.Бах. 
           1. Изписване с думи (Oberwеrk-Positiv) или динамика 
(forte-piano). 
           2. Прегрупиране на нотните стойности. Те означават  
преход – смяна на мануала, но и отбелязването на нова фраза 
(дял). 
           3. Край на един голям дял в произведението (частта) 
или диалози без обозначения. 
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           4. За разлика от италианците или Хендел Бах изписва 
точно нотния текст. Въпреки това се откриват достатъчно 
много пропуски. 
           5. Дорийската токата може де се приеме за едно 
изключение, където преходите са изписани, при това 
абсолютно точно. Особеното е, че това произведение, 
нямащо връзка с хоралите, е едно от твърде малкото 
свободни крупни барокови творби с обозначени мануални 
смени.  
           Нужно ли е изпълнителят да се съобразява с Баховия 
текст едно към едно? Да, според радетелите за чиста 
историческа интерпретация. Те считат, че Бах изписва 
навсякъде мануалните смени и ако няма такива, няма и 
преходи. Тази теза го поставя под френско влияние. Бах 
притежава свой собствен и неповторим изказ. Той обаче се е 
интересувал от всичко около и преди него, включително и от 
неговите сънародници от Севера, които създават коренно 
различни творби от тези на французите с твърде пестеливи 
обозначения в големите произведения със свободна форма.    
           Преди повече от половин век (1941 г.) Херман Келер е 
на противоположното мнение и счита Баховите пестеливи 
обозначения за мануални смени като една мостра на 
преходите във всичките му органни произведения. Но Келер 
живее във време все още под силното влияние на късния 
романтизъм.  
           Противопоставянето на традиционната романтична 
тенденция в интерпретирането на барока води несъмнено до 
крайности. Дали Бах обаче изписва всички свои идеи 
абсолютно точно? Приведените по-горе примери говорят за 
друго. Трябва ли всички прелюдии, токати, фантазии и фуги 
да се изпълняват стриктно само на organo pleno, след като 
такова изискване Бах поставя само за две от тях? Дали 
изписаните мануални преходи са само едно изключение от 
общото правило или примери за възможна интерпретация по 
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принцип? В края на краищата това е преценка на 
изпълнителя. Един въпрос обаче остава с еднозначен отговор 
– кой обръща нотните листа на органиста по време на 
публично изпълнение през епохата на барока. 
           За разлика от френската барокова практика в 
Германия, както и в Италия и донякъде в Испания, 
регистрацията обикновено не се обозначава.  Същото важи и 
за смяната на мануалите (преходите) с изключение, но не 
винаги, на специфични места като ехо-моментите и 
диалозите. Липсата на такива обозначения не трябва да са 
възприема буквално, а да се проследи формата, структурата 
на произведението, музикалния замисъл. Практически това 
води до кардиналния въпрос, който изпълнителят трябва 
да реши сам за себе си – съществуването на регистрант по 
онова време. Би било добре, ако решението не се вземе 
априори, а на база логиката. 
 

ІІІ.4. ИЗВОДИ 
 
           Съвременният музикант-изпълнител, стъпвайки на 
основния постулат за интерпретация – зачитане волята на 
композитора, е изправен пред едно огромно 
предизвикателство. Спокойно може да се каже, че това е  
един непреодолим проблем, защото за опознаването само на 
един стил в музиката надали ще е достатъчен човешкият 
живот, а днес звучи музика от няколко епохи. От практическа 
гледна точка това също е трудно постижимо – колко 
концертни зали разполагат с инструментариум от различните 
епохи, а и колко са изпълнителите, които могат да музицират 
на всички тези различни по характеристика инструменти, 
изискващи и съответните изразни средства. Без съмнение, 
както всичко в битието, е нужен компромис. Ако 
изпълнителят държи все пак на историческата, вярна на 
оригинала интерпретация, е необходимо познаването 
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основните характеристики на музикалните епохи, което дава 
възможност да се направи нужната разлика в изразните 
средства. Тъй като барока е от „забравените“ епохи в 
музикалната история, запознаването с неговата същност ще 
спомогне и за изясняване на класицизма, за огромната роля 
на Бетовен, който коренно променя музиката и прокарва пътя 
към романтизма. 
           Историческата интерпретация е една реконструкция на 
старинните източници на база логиката и е в пряка връзка с 
основното изискване в изпълнителското изкуство – зачитане 
волята на композитора. На пръв поглед теорията за quantitas 
extrinseca notarum et quantitas  intrinseca notarum изглежда 
една скучна схоластична схема с постоянно редуващи се 
акцентирани и неакцентирани тонове според тактовия 
размер. Изпълнителят обаче е този, който определя колко да 
са подчертани дадени добри тонове или обратното, 
респективно колко да са къси други лоши според контекста 
на музиката, в която композиторът може да разчупи 
пулсацията чрез синкопи, хемиоли, патетични акценти или 
неизписано прегрупиране на акцентите в такта. Така тази 
система се оказва с безкрайни възможности за вариране и 
зависи от добрия вкус на интерпретатора. 
           Днес в света съществуват два вида разбиране за 
интерпретация – съвременна и историческа. Първият 
преобладава, но никой не се наема да оспори втория. 
Изпълнителят решава сам кой вид да избере. 
Правилният, обоснован избор изисква познание и яснота 
по отношение на другия, което прави срещата с 
историческата интерпретация неизбежна, а вникването в 
същността на бароковата музика - в общото, 
изключенията и крайностите – необходимост. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
           В настоящата дисертация е представена бароковата 
музика през призмата на старинните трактати, 
трансформацията на изпълнителското изкуство през 
вековете, резултатите от нея в днешно време и възникналите 
в следствие на тях проблеми пред музиканта-изпълнител. 
           За изясняването същността на барока са разгледани 
клавишните инструменти от тази епоха, защото 
инструментариумът на един стил е в тясна връзка със 
спецификата му. Параметрите на съхранените до днес 
множество инструменти се оказват практическото 
доказателство за разбиранията, вкуса на бароковия музикант. 
Ето защо първа глава е замислена и като един вид 
терминологичен речник, в който са използвани основно 
немските наименования поради липса на такива в българския 
език.  
           Множеството източници, стигнали до нас от различни 
страни с  различни по темперамент народи – 
Й.Ф.Кирнбергер, Й.Матесон, Г.Муфат, К.Ф.Е.Бах, 
Й.Й.Кванц, Л.Моцарт, В.Фр.Марпург, Т. де Санта Мария, 
Фр.Купрен, Ж.Енграмел и др. -  свидетелстват за едни и същи 
особености на бароковата музика: 
           1. Тя пресъздава човешката реч и търси преди всичко 
афекта, който може да бъде изразен в един диалог или 
монолог. Затова артикулацията е основно изразно средство, 
синтезирано през 18-ти век в стройната теория за вътрешната 
и външна валидност (стойност) на нотите - quantitas intrinseca 
notarum et quantitas extrinseca notarum.             
           2. Тактовият размер превръща речта от проза в лирика 
и представлява една закодирана информация за 
произведението – пулсация, темпо, характер. 
           3. Идеалът на бароковия музикант е яснота по 
отношение на звук и форма. Така основната артикулация се 
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явява отделеното изпълнение на тоновете в смисъла на 
„ordentliches Fortgehen“, подчертаването на  каденцовите 
моменти, изпълнението на частите и дяловете от едно 
произведение в определени пропорции. 
           4. Бароковата партитура се състои по принцип само от 
изписани ноти, които имат значението на quantitas intrinseca 
notarum. Всяко едно обозначение в текста – динамично, 
артикулационно или темпово променя това значение.   
           Откриването и актуалността на старинните трактати е 
в следствие на радикалната промяна в изпълнителското 
изкуство след Втората световна война. Тя от своя страна се 
случва благодарение на една друга историческа промяна в 
музиката, настъпила в средата на 19-ти век с ренесанса на 
творчеството на Й.С.Бах и след това на другите барокови 
майстори. Така в днешно време се обособяват два вида 
разбиране за интерпретация: 
           ПЪРВИ ВИД. Съвременна интерпретация - 
изпълнителят пренася историческата творба в 
настоящето и я тълкува със съвременните изразни 
средства, които е усвоил машинално още в ученическите 
си години. 
           ВТОРИ ВИД. Историческа интерпретация -  
изпълнителят се връща в епохата на творбата и така тя се 
тълкува с изразните средства на своето  време. 
           Този твърде нов подход на историческата 
интерпретация поставя пред музиканта-изпълнител едно 
голямо предизвикателство – той трябва да познава 
спецификата на няколко епохи, което изисква способност за 
рязко превключване на мислене и твърде различни изразни 
средства според стила на произведението по време на 
концерт.  
           Изпълнителят решава сам кой вид интерпретация да 
избере, но за да бъдат разбрани и осмислени настъпилите 
стилови промени през романтизма и след него, е необходимо 
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познаване на музиката преди това. Ето защо една разработка 
като настоящата би била само от полза за изпълнителите, 
независимо дали ще приемат втория вид за интерпретация 
или ще останат при традиционното музициране. 
Необходимостта от преценка на бароковата музика от 
гледната точка на историческата интерпретация е особено 
актуална у нас в България, където различните музикални 
стилове  се възприемат и тълкуват преди всичко чрез първия 
вид разбиране за интерпретация. Така настоящата дисертация 
се явява един напълно нов подход в България при 
разглеждане епохата на барока. 
 
 

ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИЯТА 
 
За първи път в България разглежда цялостно бароковата 
музика през призмата на историческите извори – трактати и 
инструменти: 

- същността на бароковата музика; 
- спецификата на бароковите клавишни инструменти, 

посочвайки връзката й с разбиранията на музиканта от 
тази епоха; 

- характерни особености на основните барокови школи. 

Ще бъде от полза за музикантите, които проявяват интерес 
към историческата интерпретация: 

- дава информация за множество исторически 
източници, което ще улесни интересуващите се при 
техните търсения; 

- обяснява практическото приложение същността на 
бароковата музика; 

- изяснява съществуването на двата вида разбиране за 
интерпретация днес, проследявайки историческите 
промени и влиянието им в изпълнителското изкуство; 
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- посочва проблемите при разчитане на Urtext; 
- посочва проблемите при използване на барокови 

инструменти или техни копия; 
- посочва крайности при историческата интерпретация, 

които противоречат на логиката и практиката. 
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