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Питали ли сте се какво ще научи една извънземна цивилизация, намерила златния диск

на Вояджър по проект на НАСА? Той беше поставен на всеки един от двата космически апарата

Не е необходима патетика, когато говорим за връщането към българските си корени, към себе с

Българската фолклорна
.
музика е уникална със своите често срещани
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Във всички български фолклорни области се срещат неравноделни тактове, срещат се и в съсед

В българския фолклор се срещат неравноделни тактове от вида 5/8, 7/8, 8/8, 9/8 и 11/8 или слож

Най-известният и разпространен размер (след 2/4) е 7/8. В него са едни от най-популярните наро

Вариантите за размер 7/8 са два:
1/ 2+2+3 (две кратки + едно дълго или два двуделни такта и един триделен), брои се раз-два-три

Неравноделният ритъм притежава ОГРОМНО ВЛИЯНИЕ! Той е много особен, с непознат и с

7/8 + 5/8 има страхотен ефект върху тялото. В този такт е например песента "Полегнала е Тодор
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В случая имаме две компоненти-1,2,3 и 1,2,3,4 и ако предположим, че всяка една се натрупва сам
7/8 е такта на сърдечната чакра, но и на слънцето.
7/8 е също пресичането на лява / дясна част на тялото (мъжка / женска, позитивна / негативна)
7/8 неравноделният такт се среща само в българската ръченица.

В теорията на музиката музикалните произведения се обясняват на основата на няколко основн

Последователното произвеждане на необходимия брой тонове изгражда музикална мисъл, мело

Мелодията поражда определено чувство и настроение, влияе върху съзнанието и подсъзнание

Традиционната музика на всеки народ представлява една от най-важните съставки на неговата

В зависимост от своята продължителност, тонове са подредени в такава последователност, че д

Основната, най-малка група от тонови продължителности, която се повтаря многократно в цяла

Тактът съдържа определен брой временни интервали, които могат да се отброят или измерят п

Времето за едно движение надолу (нагоре) се приема най-често колкото продължителността на
Най-често срещан е елементарният равноделен такт 2/4, съдържащ две равни времена, едното

Чрез събиране на няколко такива такта се получат комбинирани равноделни тактове от типа 4/4

Доста рядко, само при някои народи се срещат и неравноделни тактове, при които едно или няк
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Неравноделните тактове в музиката (irregularmetertimesignatures) включват тактове, имащи горни

Българският музикален фолклор изобилства с неравноделни тактове. Всъщност, те са най-хара

Понякога, доста неправилно и некоректно, в българската музикална литература тези неравноде

Българското етническо землище се разделя на няколко фолклорни области. По обем и качество

От по-малко значение са другите фолклорни области Добруджа, Мизия и накрая Шопския район
Диатоничният звукоред (звукоред с полутонове) се среща във всички фолклорни области.

Характерно за Родопите е преобладаването на пентатоничният звукоред (звукоред без полутон

В Тракия най-често се срещат т.н. хроматични ладове с увеличени тонови интервали, които са ти

В зависимост от това дали мелодията отива нагоре или надолу, тоновите интервали в тракийска

М. Боуо

www.ydara.com

Чие наследство са неравноделните тактове в българската музика?
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Българската фолклорна музика е уникална със своите често срещани неравноделни тактов

всички български фолклорни области се срещат неравноделни тактове, по което тя рязко

В българския фолклор се срещат неравноделни тактове от вида 5/8, 7/8, 8/8, 9/8 и 11/8 или слож

Българският музикален
тефолклор
са най-характерната
изобилства с инеравноделни
отличителна тактове.
черта наВсъщност,
българската народна му

За пръв път неравноделните тактове (unevenbeats, asymmetricmeasures, irregulartimes) са забеля

Цялостно описание на огромното количество неравноделни тактове в българския музикален фо

В Западната музика тези сложни тактове се появяват едва от края на 19-ти век, макар и мно

5 / 17

ydara.com - Уникалната българска песен с такта на сърдечната чакра, но и на слънцето - без аналог

Един от първите примери за това е третата част от Патетичната симфония на Чайковски.
В произведенията на унгарския
основана накомпозитор
традиционни
отмелодии
началото
в ритмично
на 20-ти век
нерегулярен
Бела Барток
такт.сеТук
среща
се в

Други, нови произведения в неравноделни тактове са:
песента "Money" на групата PinkFloyd,
композицията “Марс, войната на световете” на GustavHolst от оркестровата сюита “Планетите” (T
някои джазови композиции в такт 11/4, 7/4 и 9/8 на квартета на Дейв Брубек (DaveBrubeck)
творчеството на PhilipGlass.
В творчеството на KateBush и GeorgeHarrison също има неравноделни ритми, вдъхновени от бъл
Един от боговете на китарата, Стив Вай, използва също неравноделните тактове.

Фактически, България (и Македония) е единствената страна в Европа, където асиметрични

От къде са дошли тези неравноделни тактове в българската музика?

Генеалогията на тези ритмични
са изключително
форми нередки.
е ясна. Възможни са връзки с арабската и гръцката м

Едва ли неравноделните тактове в българската музика са възникнали през средновековието на

българска почва от нищото или са били привнесени от вън, след като тях ги е нямало и все още

Славянобългарите са образувани на основата на държавнотворческия народ на прабългарите и
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Траките и родствените им мизи и даки са населявали територията на днешна Румъния, Бъл

Единственият компонент на българския народ, който потенциално би могъл да донесе неравнод

1 - прабългарите са били достатъчно многоброен етнос, защото елементи от техния фолклор не

2 - Неравноделните тактове трябва да са присъствали във фолклора на прабългарите или най-м

И двете условия обаче не могат да се изпълнят, ако се допусне, че прабългарите са били тю

Тюркската теория губи смисъл сред хора убедени, че прабългарите са били 30, 40 или 50 % от о

А какво може да кажеТази
източно-иранската
теория почива на
теория
научните
за произхода
факти, че прабългарите
на прабългарите?
са били многобр

По отношение на неравноделните тактове, в най-авторитетната музикална енциклопедия, издав

Този факт, че традиционната музика от района на Индия е предимно на основата на неравнодел

тактове е от изключително значение за нашия анализ! В този район се включват днешните държ
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Използвана е в религиозните церемонии, в традиционните ритуали на народите и като официал

Индийската музика е много богата и с т.н. безмензурни песни и инструментални изпълнения. Те

От представения по-горе анализ виждаме, че са необходими по-подробни сравнително-музикалн

В съседните на България страни – Турция, Гърция, Сърбия, Македония бяха създадени съврем
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БЪЛГАРСКА ПЕСЕН В КОСМОСА

Вояджър e вече официално напуснал пределите на нашата Слънчева система и e най-отдалече

Плочата съдържа 115 снимки, изобразяващи разнообразието на живота и културите на Земята,
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Плочата е предназначена за всякаква форма на извънземен живот или за хора от бъдещето, ко

Поради незначителните си размери в сравнение с необятното междузвездно пространство е мно
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Валя Младенова Балканска е българска народна певица. Започва през 1960 г. като солистка в Д
В репертоара и?, представян по цял свят, влизат песни като "Шар планино", "Девойко, бално ли

По повод 60-тата си годишнина и за изключителни постижения в областта на певческото изкуств
www.wikipedia.org/

Балканска от 14 г. пее под съпровод на гайдаря Петър Янев - една от емблемите на Родопа пла

- Защо само гайда съпровожда песните ви?
В. Б.: Защото, като засвири родопската каба гайда, едно топче в стомаха се отприщва и то казва

- Къде е скрита магията на родопската песен?
В. Б.: Какви са песните и мелодиите, зависи от планината. Пирин е по-островърха – песните са п

Коментар

стоян кратунков
Те затова затриха "Роженския събор" за да не се чуват гласовете на България. Няма ли ги гласо
Из интервюто на Валя Балканска в http://www.spisanie8.bg

Коментар
Гръцката музика има 4 лада. Затова изпадам в умиление когато гледам филма "Трой", как гръцк
В друго умиление изпадам , когато гледах преди 10-на години филмчето "Ксена " , ипълнителка

А като знаем кога Шумер е престанал да съществува и естествено неговата митология повече не
В книгата на Светлозар Рулински дава начина по който да се "прочитат " песните и обрядите в б
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Почетни знаци на Смолян получиха американският фолклорист и етнолог Мартин Кьонинг и

българският фотограф Иво Хаджимишев. Те гостуваха на смолянчани по покана на кмета Дора

Посещението им в Смолян не е случайно. На 27-и юни 1968 г. младата, едва 24-годишна Валя Бал

Мартин Кьонинг призна пред смолянчани, че е влюбен в българската народна музика. Той посоч

След години американецът получава обаждане от Ан Друян с искане песента на Валя да бъде в
Ева Тошева / http://dariknews.bg/

РЕЗОНАНС, ВИБРАЦИИ И ВЛИЯНИЕ

Не може да смесваме резонанс и влияние, защото това са съвсем различни понятия. Резонанс е

Резонанса (акустичния) е възможен само ако телата вибрират или с еднаква честота, като плюс
Ако обаче съвпадат, но с обратен интензитет, т.е. когато едната вълна се вдига, а другата се сп
(за целта трябва да си представите звука, като вибрация, и като нарисувана синусоида във врем
Когато има пълно съвпадение на синусоидите на 2те вълни - техните амплитуди се сумират.

Резултата е вълна със същата честота като предходните, но с 2на амплитуда.
След това има допълнителен ефект на резонанса, където горе долу се повтаря всичко до тук, н

Освен това е възможен също и резонанс на вълни с не еднаква дължина(честота), но пък с кра
(Важно е през цялото време да си представяте синусоидата на вълната, иначе обясненията ням
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Също са важни пиковите моменти - където амплитудата е най-висока или ниска, и съответно ви
Когато имаме нееднакви вълни, но с кратна дължина, да кажем едната е с 3пъти по-голяма чес
Тогава пак има резонанс.

Но най-важното от всичко:
за да могат да съвпадат амплитудите и за да се натрупват, те трябва да се случват на равни вре
Иначе няма натрупване. Трябва да има едновременност на амплитудите за да има резонанс. Ина
Тази едновременност единствено е възможна ако тактовета на музиката се повтарят във равно
Вибрацията на една звукова вълна е РАВНОМЕРНА. (синусоида във времето)
А резонанса, това е ефект, произлизащ от вибрацията(на вълната).

Според тактовия размер хората се делят на:
1. Прави хора –това са най –разпространените хора у нас, които се изпълняват в 2/4 размер. Ср
2. Танци в 3/4 тактов размер –хората и игрите в този размер имат значително ограничено разпро
3. Пайдушки хора – към тази група се включват хората изпълнявани в 5/8 тактов размер с второ
4. Ръченица –7/16 с трето удължено време. Повсеместно разпространен български танц.
5. Танци в 7/16 размер – към тази група се причислват хората в танцов размер 7/16, но с първо у
6. Танците в 8/8 размер – триделен с първи и трети удължен дял. Тук се причислява едни от най
7. Дайчови хора – 9/16 тактов размер, четириделен с четвърто удължен
дял. Разпространен е в почти всички фолклорни области на страната.
8. Грънчарски хора – 9/16 четириделен с втори удължен дял.
9. Ганкини хора – 11/16 петделен с трети удължен дял
10. Еленини хора – 13/16 шестделен с шести удължен дял.
11. Танци в смесени тактове – това са танци, в които има наличие на тактова промяна. Например
(7/16+7/16+11/16), Бучимиш (4/8+4/8+2/8 ) и др.
Из материал:
ПОСТФОЛКЛОРНА ТАНЦОВА ТРАДИЦИЯ
на Ас. Маргарита Кръстева
Добруджанска етнографска област
Опас - тактов размер 2/4
Ръка - тактов размер 2/4 Сборенка - тактов размер 2/4
Пиринска етнографска област
Арап - тактов размер 4/4
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Ширто – тактов размер 7/8
Гинка - тактов размер 7/8
Данке - тактов размер 11/8
Малишевско - тактов размер 4/4
Джангурица - тактов размер 9/8
Кривото - тактов размер 13/16
Северняшка етнографска област
Дайчово хоро - тактов размер 9/8
Свищовско (Дунавско) хоро - тактов размер 4/4
Чичовото
Ситната
Пайдушко хоро – тактов размер 5/8
Ганкино хоро - тактов размер 11/16
Еленино хоро – тактов размер 7/8 /широка/
Шира
Шопска етнографска област
Самоковско хоро - тактов размер 9/8
Шопска ръченица
Кукунеш – тактов размер 2/4
Копаница- тактов размер 7/8
Бера - тактов размер 7/8
Йовино хоро
Четворно хоро - тактов размер 7/8
Петрунино хоро - тактов размер 12/16
Кюстендилска ръченица - тактов размер 7/8
За пояс - тактов размер 2/4
Тракийска етнографска област
Право хоро - тактов размер 2/4
Ръченица на хоро – тактов размер 7/8
Бучимиш - тактов размер 15/16
Трите пъти - тактов размер 4/8
Както и това, азбучно:
Абдая - тактов размер 9/8, брои се раз-два-три-четирии
Арап – тактов размер 2/4 или 4/4, брои се раз-два-три-четири
Бèра – тактов размер 7/8 или 7/16, брои се раз-два-трии
Бучимиш – тактов размер 15/16, брои се раз-два-три-четири-пеет-шест-седем
Влашко – тактов размер 2/4, брои се раз-два
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Ганкино – тактов размер 11/16, брои се раз-два-трии-четири-пет
Гинка – тактов размер 7/8, брои се рааз-два-три
Главинишка копаница - тактов размер 11/16, брои се раз-два-трии-четири-пет
Граовско – тактов размер 2/4, брои се раз-два
Грънчарско - тактов размер 9/8 или 9/16, брои се раз-дваа-три-четири
Дайчово – тактов размер 9/8, брои се раз-два-три-четирии
Джангурица – тактов размер 9/8 или 9/16, брои се раз-два-трии-четири
Дунавско – тактов размер 2/4, брои се раз-два
Еленино – тактов размер 13/16 или 7/8 /широка/, брои се рааз-дваа-три-четири Изручанка – такт
Йовино хоро – тактов размер 7+11/8, брои се рааз-два-три, раз-два-трии-четири-пет
Како Костадино - тактов размер 9+7/16 /широки/, раз-два-три-четирии, раз-два-трии
Копаница – тактов размер 11/16, брои се раз-два-трии-четири-пет
Копче – тактов размер 7/8 или 7/16, брои се раз-два-трии
Кремиковско – тактов размер 2/4, брои се раз-два
Криво садовско – тактов размер 13/16, брои се раз-два-три
Кукунеш – тактов размер 2/4, брои се раз-два
Кюстендилска ръченица – тактов размер 7/16, брои се раз-два-три-четирии-пет-шест
Ляса – тактов размер 2/4, брои се раз-два
Малишевско – тактов размер 2/4 или 7/8, брои се раз-два или рааз-два-три
Неда - тактов размер 11/16, брои се раз-два-три-четири-пеет
Опас – тактов размер 2/4, брои се раз-два
Пазарджишка копаница – тактов размер 11/16, брои се раз-два-трии-четири-пет
Пайдушко – тактов размер 5/8 или 5/16, брои се раз-дваа
Петрунино – – тактов размер 12/16, брои се рааз-два-три-четири-пеет
Пияното /мъжко ширто/ – тактов размер 7/8 или 8/8, брои се рааз-два-трии
Право – тактов размер 2/4, брои се раз-два
Ръка – тактов размер 2/4, брои се раз-два
Сборенка – тактов размер 2/4, брои се раз-два
Седи Донка /Изтърси калци/ – тактов размер 7+7+11/16, брои се рааз-два-три, рааз-два-три, раз
Ситно влашко - тактов размер 2/4, брои се раз-два
Тракийска ръченица – тактов размер 7/8 или 7/16, брои се раз-два-трии
Трите пъти - тактов размер 4/8, брои се раз-два
Циганско – тактов размер 4/8, брои се раз-два
Черкезко – тактов размер 2/4, брои се раз-два
Четворно – тактов размер 7/8, брои се рааз-два-три
Чичово – тактов размер 4/8, брои се раз-два
Шира – тактов размер 2/4, брои се раз-два
Ширто – тактов размер 7/8 или 8/8, брои се рааз-два-трии
Шопско – тактов размер 2/4, брои се раз-два
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С КАКВО Е УНИКАЛНА НАШАТА МУЗИКА И МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ?

Единственият народ в Европа, който свири на кавал от ранното Средновековие досега е българ

Кавалът е оригинален български музикален инструмент, съвременник на образуването на бълга

неравноделните тактове са напълно непознати на старите европейски народи, включително гъ

Фиг. Българска жена, свиреща на кавал. Каменен релеф върху плоча, намерена източно от Ста
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Съвременните балкански народи, съседни на българския частично са усвоили българския кавал

Най-близък инструмент до българския кавал, със същата пръстовка и звукоизвличане, има в съ

.
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