БАРОКОВАТА ЕПОХА В МУЗИКАТА

Изкуството на бароковата епоха възниква по време на абсолютната монархия в Европа. То е призвано да прославя и пропагандира могъществото на властта, аристокрацията
и църквата, като същевремено по оригинален начин изразява и прогресивните идеи на
съвремието. С понятието барок (изискан, странен, необикновен) се определя стил в изобразителното изкуство и архитектурата, характерен с монументалност и декоративност. В
музиката изяществото и изискаността се проявява чрез орнаментирането на мелодията.
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Орнаментика в музиката е украса към някои тонове в мелодията,
изписана с малки ноти или знаци.
История

Процесът срещу
Галилей, 1632 г.

Години

Изкуство и
литература

Музика

1600

Сервантес „Дон
Кихот“, 1. том,
1605 г.

Монтеверди,
„Орфей“ 1607г.

1610

Сервантес „Дон
Кихот“, 2. том,
1615 г.

1630
1660

Законите
на Нютон и
теоритята за
гравитацията,
1687 г.

Родени Бах
и Хендел 1685 г.

1680

1710

Стилови
тенденции:
барок,
рококо, ранен
класицизъм

Молиер – „Тартюф, „Дон
Жуан“, 1664,
1665 г.

Даниел Дефо,
„Робинзон Крузо“, 1719 г.

1720

Антонио Вивалди
„Годишните
времена“, 1725 г.

1730

Й. С. Бах – Тържествена меса, Дж.
Перголези – „Слугинята господарка“,
1733 г.

1740

Хендел, оратория
„Месия“

1750

Умира Й. С. Бах,
1750 г.
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В България

През бароковата епоха процъфтява жанрът на италианската ореrа
seria – сериозна опера. В основата
ѝ са героико-митологични и исторически сюжети с главни герои богове
или велики личности. В музиката
на преден план е красивото, виртуозно пеене – bel canto. Изящните
декори и облекла на артистите допълват общия музикален замисъл.
Водещи барокови автори в жанра на
opera seria са Алесандро Скарлати,
Георг Фридрих Хендел и др. Популярни вокалноинструментални жанрове за хор, солисти и оркестър са оратория, кантата
и пасион. Ораторията е мащабно многочастно произведение с драматичен сюжет, с духовен или светски характер. При тези жанрове подобно на операта се изпълняват уверюра,
арии, речитативи, ансамбли и хорове, но са предназначени за концертно изпълнение.
Разцветът на инструменталната музика е ознаменуван с появата на цигулката в град
Кремона, Италия, създадена от
майсторите лютиери Страдивари,
Амати и Гварнери. Композиторите Антонио Вивалди, Арканджело
Корели и Джудзепе Тартини създават виртуозни цигулкови творби и
допринасят за развитието на инструменталните жанрове: сюита,
соната, солов концерт и кончерто
гросо, изградени на основата на
контрастното редуване на няколко
различни по характер части. Старинната сюита се състои от части с
танцов характер, например: алеманда, сарабанда, жига, менует, гавот и
др.
Кончерто гросо (голям концерт)
е жанр, характерен само за Барока.
Построен е върху съпоставянето
на солиращи инструменти с целия
оркестър, с участието на клавесин
(орган).
Нови за бароковата епоха са
клавишните инструменти. В различните страни те носят различни
наименования – клавесин (Франция), чембало (Италия), виржинал
(Англия). Майстори на музиката за
клавесин са Доменико Скарлати,
Франсоа Купрен, Хенри Пърсел.
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МУЗИКА ЗА СЛУШАНЕ
Кончерто гросо сол минор
музика: Антонио Вивалди

Соната за клавесин

музика: Доменико Скарлати
■ Определете състава на групата на солиращите инструменти?
■ Характеризирайте тембъра на клавесина.
■ Определете характера на музиката и темпото и в двата музикални откъса.
Разцвет преживява и органната музика в
жанровете фантазия, прелюдия, токата и
фуга. Представители на органното изпълнителско изкуство през бароковата епоха са
Йохан Пахелбел, Георг Фридрих Хендел и
Йохан Себастиан Бах.

В епохата на Барока продължава развитието си свободния полифоничен стил –
многогласие изградено от равноправни и относително самостоятелни мелодични
линии. Освен техниката на имитацията се срещат композиционни похвати исо –
лежащ глас, над който се развива мелодията и канон – изпълнение на една и съща
мелодия от два или повече гласа, които встъпват последователно, гонят се.

ПЕЕНЕ
„Балада за зелените ръкави“
Английска балада от XVII век
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МУЗИКА ЗА СЛУШАНЕ
„Вариации“

музика: Георг Фридрих Хендел
■ Определете музикалната форма.
■ Кой основен принцип на формообразуване е използван от композитора:
повторение, контраст, вариране.
■ Посочете инструмента, изпълняващ произведението?

■ Разгледайте нотите, с които е записана темата от произведението Вариации от Хендел.
■ Предложете свои варианти на изменени повторения.

ДА СИ ПРИПОМНИМ
Вариране в музиката е изменено повторение.
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Антонио Вивалди
Композитор, виргуозен цигулар, диригент и музикален педагог. Роден е във Венеция. Работи като цигулар
в църквата „Свети Марио“, където го удостояват с
духовния сан абат. Бил е учител, възпитател и директор на девическото училище „Дела Пиета“ във Венеция. Автор е на сонати, на повече от 825 концерта за
цигулка и оркестър, кончерти гросси, оратории, меси,
кантати, около 40 опери.

МУЗИКА ЗА СЛУШАНЕ
из Кончерто гросо „Годишните времена“ – „Пролет“
музика: Антонио Вивалди
Антонио Вивалди
(1678 – 1741)

■ Какво в музиката създава усещане за пролет?
■ Посочете солиращия инструмент.

Георг Фридрих Хендел
Хендел е роден в град Хале, Германия. От малък започва да свири на клавесин и орган. Композира музика
от 9-годишна възраст. През 1710 г. отива в Лондон, където се заселва и става дворцов композитор на Кралица Анна. Пише музика във всички барокови жанрове,
създава известната сюита „Музика на водата“. Дълго
време работи в Кралската опера в Ковънт гардън, където са поставени за пръв път много от оперите му. Едно
от най-известните му произведения е монументалната
ораториия „Месия“ (Спасител). Погребан е в Уестминстърското абатство в Лондон.

Георг Фридрих Хендел
(1685 – 1759)

МУЗИКА ЗА СЛУШАНЕ
„Музика на водата“ I част
„Алелуя“ из оратория „Месия“
музика: Георг Фридрих Хендел

■ Определете характера на музиката и в двата откъса.
■ Определете изпълнителския състав и двата откъса.
■ Проучете какво означава думата „Алелуя“.
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Йохан Себастиан Бах
(1685 – 1750)

Йохан Себастиан Бах
Роден е в Айзенах, в една от най-големите музилни
фамилии – Бах. Бил е органист, придворен музикант,
църковен кантор. Голяма част от музиката му остава неразбрана от неговите съвременници, а след смъртта му
е забравена. Но не защото е остаряла, а защото просто
е изпреварила своето време. Сто години по-късно немският композитор Феликс Менделсон – Бартолди, тогава
едва 19 годишен, дирижира за пръв път огромната 4 часова композиция „Матеус пасион“ за 400 изпълнители:
хор, солисти и оркестър. От този момент нататък светът
преоткрива Бах. Творчеството на композитора обобщава
най-добрите постижения на бароковата епоха. Бах е автор на над 1000 произведения в почти всички барокови
жанрове, с изключение на операта, които са образци и
чертаят пътищата на развитие на музикалното изкуство
през следващите епохи.

МУЗИКА ЗА СЛУШАНЕ
Из „Бранденбургски концерт“ № 5, I част
музика: Йохан Себастиан Бах

■ Определете характеристиките на жанра.
■ Посочете солиращите инструменти?

Из „Токата и фуга“ ре минор

музика: Йохан Себастиан Бах

■ Определете тембъра органа.
■ Направете характеристика на жанровете.

Из „Матеус пасион“

музика: Йохан Себастиан Бах
■ Коментирайте характера на музиката.

ОБОБЩЕНИЕ
► Обяснете какви са най-важните художествени белези на Барока?
► Сравнете мястото и формите на музициране през ренесансовата и бароковата епоха.
► Къкъв жанр е операта и какво знаете за нея?
► Посочете познати за вас старинни танци, някои от които са били използвани от
композиторите като части на старинната сюита.
► Посочете характерните за епохата музикални инструменти и свързаните с тях нови
музикарни жанрове.
► В кои типични за бароковата епоха жанрове творят Бах, Хендел и Вивалди?

23

ЕПОХА, СТИЛ, НАПРАВЛЕНИЕ В ИЗКУСТВОТО
„Стилът – това е човекът“.
Стилът е част от нашето ежедневие. Различаваме стил на мислене, на поведение, начин
на общуване с другите, начин на обличане. Стилът често зависи от средата, в която живее
човекът, от възпитанието, от характера и интересите му.
„Стилът – това е творецът“.
Стилът в изкуството се определя от епохата, от историческите събития, от изразните
средства и жанрове, които използват творците.

СТИЛОВЕ В АРХИТЕКТУРАТА

Дворецът Версай в Париж, замъкът Химеджи в Япония и мавзолеят Тадж Махал в Индия са създадени почти по едно и също време, а са толкова различни.
● Как бихте го обяснили?
● Помислете за предназначението им в културните традиции на съответната страна.
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СТИЛОВЕ В ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО
Разгледайте картини от:
● Клод Моне – „Есен“ (края на ХІХ век)
● Едвард Мунк „Вик“ (началото на ХХ век)
● Салвадор Дали „Топящият се часовник“ (втората половина на ХІХ век)

Опитайте се да определите за коя картина се отнася информацията.
● Картината изобразява грозното, сташното, зловещото, предчуствието за беда.
● Картината възпява мига, първото впечатление, опира се на най-тънкия нюанс, и избягва
линията и черния цвят.
● Картината носи отличителните белези на техническа виртуозност и засилен интерес в
областта на оптичните ефекти и науката.
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СТИЛОВЕ В БЪЛГАРСКАТА ПОЕЗИЯ
ПЕЕНЕ
Слънцето трепти захожда
Музика и текст: Добри Чинтулов
Слънцето трепти, захожда
зад зелена гора.
Млад юнак си кон извожда
из железни си врата.
Жално милно той поглежда
къмто Стара планина
и си тихом проговаря
на своята майчица:
Мила мамо, аз отивам,
там, де тичат като рой,
сабята си днес изтривам,
полетявам сам на бой

■ Към кой период от българската литература и история отнасяте стиховете?
■ Подредете ги по хронологичен ред.
■ Опитайте се да определите различното в стила на всеки автор.

Луди - млади
Пейо Яворов

Обич за обич
Евтим Евтимов

Тя ме иска, аз по нея
мир не зная, луд лудея.
Аз от стара майка крия,
тя от татко зъл бекрия.

Аз назаем не съм те прегръщал
и назаем не съм те мечтал,
всяка ласка под брой да ми връщаш,
мен ми стига, че нещо съм дал.
Може днес да не дойдеш на среща
но след ден, но след два, но след три
да потрепне в душата ти нещо
и за мен да преминеш гори,
над които небето поклаща
обгорено от бури платно.

Дето седне, дето стане
пуста майка, и захване:
Тебе, синко, е прилика,
чуй, съседкина Велика.

26

СТИЛОВЕ В МУЗИКАТА
Изкуството е „портрет“ на действителността и „автопортрет“ на твореца. То е отражение и претворяване на живота в художествени образи.
Терминът стил е многозначен. Той се употребява за характеризиране на отделно произведение на изкуството, както и на цялостното творчество на конкретен автор, на творчеството на група художници в дадена епоха.

Романтизъм
Класицизъм
Барок
Ренесанс
Средновековие
Древност

XIX в.

XVIII в. – XIX в.

XVII в. – XIII в.

XIV в. – XVI в.

V в. – XIII в.

V век пр. Христа

Стилът на музикалното произведение дава представа за принадлежността
на композитора към определена музикално-историческа епоха,
художествено направление, национална школа и др.
Художественото направление обединява личности с близки
естетически възгледи.

МУЗИКА ЗА СЛУШАНЕ
из „Малка нощна музика“

музика: Волфганг Амадеус Моцарт

„Голям брилянтен валс“
музика: Фредерик Шопен

■ Чуйте и сравнете изразните средства.
■ Определете стила на музиката към музикално-историческата епоха.
■ Обосновете мнението си.
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И ОЩЕ НЕЩО
Изпълнителски стил
За да достигне музиката до слушателя има нужда от посредник изпълнител.
Той пресъздава написаното от композиторите. Изпълнителският стил бива два вида:
● индивидуален – Мария Калас, Лучано Павароти, Васко Василев, Святослав Рихтер,
Теодосий Спасов, Йълдъз Ибрахимова и др.
● колективен – по отношение на дадена изпълнителска формация – „Бийтълс“,
„Суингъл Сингърс“, „БТР“ и др.

МУЗИКА ЗА СЛУШАНЕ
Чуйте песента „Ако ти си отидеш за миг“, изпълнена от:
■ Група „Импулс“
■ Орлин Горанов в съпровод на симфоничен оркестър
■ Веселин Маринов
■ Определете стила на изпълнителите:
лирично, интимно, рок, оперно, шлагерно, друго.

ПЕЕНЕ
Ако ти си отидеш за миг

музика: Илия Кънчев и Нелко Коларов
текст: Евтим Евтимов
Ако ти си отидеш за миг
ще заровя лицето си в облак
и тежко на земята тогава.
Нито дъжд, нито сняг, нито слънце,
ако ти си отидеш за миг.
Само мъка от там ще вали,
заличила последните стъпки на съня,
който с мен се разделя.
Нито дъжд, нито вик, нито сън,
ако ти си отидеш за миг.
Нито дъжд, нито сняг, нито слънце,
ако ти си отидеш за миг.
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ЕВРОПЕЙСКИ КЛАСИЦИЗЪМ В МУЗИКАТА
Идеите на историческата епоха, известна като Просвещение, са свързани с култа към
разума, със стремежа към хармонични отношенията между хората и неразривна връзка
между човека и природата. Великата френска буржоазна революция от 1789 г. провъзгласява идеалите за свобода, братство и равенство. Настъпват забележими промени в културната атмосфера на Европа.
В музиката новите идеи се отразяват най-напред в
оперния жанр. През 1733 г. италианският композитор
Джовани Батиста Перголези създава опера с хумористичен сюжет - „Слугинята господарка“ и чрез нея
поставя началото на оперен жанр – opera buffa. Сюжетът е комичен, мелодиите на вокалните партии са близки до народните песни. Тя става популярна и обичана
от широката публика. През следващите десетилетия
жанрът се разпространява много бързо и придобива
различни национални окраски в Германия, Франция,
Русия и други страни.

МУЗИКА ЗА СЛУШАНЕ
Из операта „Слугинята господарка“
Музика: Джовани Батиста Перголези

■ Определете характера на музиката:
игрива, закачлива, тъжна, нежна, друго.

Джовани Батиста Перголези
(1714 – 1787)

През втората половина на ХVІІІ век немския композитор Кристоф Вилибалд Глук работи във Виена
и Париж. Той обновява операта в друга посока, като
„изчиства“ италианската оpera seria от безсмислените
украшения на виртуозното пеене, съществуващо до
тогава.
Според Глук музиката в оперното произведение
трябва да предава чувствата и настроенията на героите и да бъде в единство с драматургичното развитие.
Глук се опира на античните сюжети и образи. След
Монтеверди той дава на мита за Орфей нов живот в
операта „Орфей и Евридика“.

Кристоф Вилибалд Глук
(1714 – 1787)

МУЗИКА ЗА СЛУШАНЕ
из Операта „Орфей и Евридика“
Музика: Кристоф Вилибалд Глук

■ Определете оперната форма – ария, дует, хор, речитатив
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ПЕЕНЕ
„Празнична песен“
Музика: Кристоф Вилибалд Глук
български текст: Асен Разцветников

ВИЕНСКА КЛАСИЧЕСКА ШКОЛА
Най-ярки представители на класицизма в музиката са тримата виенски класици: Хайдн,
Моцарт и Бетовен. Събира ги Виена, град, в който се кръстосват различни култури. Музиката звучи навсякъде – в аристократичните дворци и катедралите, в домовете на по-заможните семейства, по улиците в бедните квартали. В музикалната практика се появяват нови
жанрове – соната, симфония, квартет. Ново явление е сонатната форма, най-сложната в
музиката. През Класицизма се утвърждава съставът на симфоничния оркестър с неговите
основни оркестрови групи – струнни, дървени духови, медни духови и ударни инструменти. Оформя се сонатно-симфоничният цикъл.
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Сонатно-симфоничният цикъл има четири или три части, подредени на принципа на
контраста. Най-често срещаната схема на подреждане на частите е следната:
I част – бърза, в сонатна форма;
II част – бавна, в сложна триделна форма или вариационна форма;
III част – умерено бърза, в сложна триделна форма, с подчертано жанрова характеристика
– менует или скерцо;
IV част – бърза, финал, много често в рондо форма.

b

а
c

а
B

втора тема
първа тема

I част

A

II част

а
A

III част

а

b

IV част

ДА СИ ПРИПОМНИМ
● Какъв е принципът при изграждане на рондо формата? Съставете буквена схема на рондо форма.
● Какви са дяловете в сложната триделна форма? С помощта на учителя съставете буквена
схема на сложната триделна форма.
● Кои са основните дялове на сонатната форма? Най-често колко и какви са по характер
основните теми? Какъв вид повторение е репризата – буквално или изменено?
● Какво знаете за жанровете симфония и инструменталният концерт?

МУЗИКА ЗА СЛУШАНЕ
Соната № 15, 1 част

Музика: Волфганг Амадеус Моцарт
■ Проследете появата на темите във всеки от дяловете на сонатната форма.
■ Определете характера на І-ва и ІІ-ра тема.
■ Коя от двете теми преобладава в разработката.

И ОЩЕ НЕЩО
През XVIII век наред с полифоничното многогласие е
разпространено и хомофонното многогласие, при което
единия глас е водещ, а другите са подчинени.
Камерната музика е предназначена за малък брой
изпълнители: трио (музикално произведение за три инструмента), квартет (за четири инструмента), квинтет
(за пет инструмента) и т.н.
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Хомофонно
многогласие

ГАЛЕРИЯ КОМПОЗИТОРИ

Йозеф Хайдн
(1732 – 1809)

Франц Йозеф Хайдн
Когато Хайдн е още дете, Бах и Хендел са на върха
на славата си, а бароковият стил постепенно отстъпва място на Класицизма. Когато Хайдн умира, светът
е готов да излее чувствата си в ерата на Романтизма.
Творчеството му включва 104 симфонии, 50 инструментални концерта, 77 квартета, 70 триа, 12
сонати за цигулка и пиано, 33 клавирни сонати, 24
опери и 2 оратори: „Сътворението“ и „Годишните
времена“, които пише под влияние на Хенделовите
оратории.
Ярката образност, жанрова характерност и звукоизобразителност, характерни за стила на Хайдн, са
причина негови съвременници да поставят програмни заглавия на редица от симфониите му: „Утро“,
„Пладне“, „Вечер“, „Мечката“, „Кокошката“, „Ловна“, „Военна“. Такава е и Симфония 101 „Часовникът“.

МУЗИКА ЗА СЛУШАНЕ
Симфония 101 „Часовникът“ II част
Музика: Йозеф Хайдн

■ Кое от изразните средства в музиката определя името на симфонията:
повтаряща се мелодия, еднообразен ритъм, променлива динамика?
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