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ABSTRACT: The compensation covers – learning in Braille notation and using the op-
timized audio recordings that adapt all the information from flat printed musical score 
plus specific pianistic guidelines, compensated for by the hearing analyzer.
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Изследването е финансирано по проект № РД-08-290/12.03.2015 г.  
от параграф на фонд „Научни изслeдвания“  

на ШУ „Еп. Константин Преславски“.

Една от професиите, които незрящите могат да практикуват, е тази 
на музиканта. За професионалното израстване на всеки, който се занимава 
с музика, независимо от направлението в което ще се развива, обучението 
по пиано е задължително и обвързано с усвояването на специфичните му-
зикално теоретични дисциплини. В процеса на обучение по пиано, поради 
невъзможността да се чете нотен текст, слепите музиканти преодоляват оп-
ределени трудности за разлика от зрящите. В хода на работата се изработват 
определени специфични методи, които способстват начина на обучение и 
адаптирането към целите на учебната програма.

Проблемът за обучението на слепи е обстойно разработен от руските 
и съветски автори. Основавайки се на тифлологията, е въведено понятието 
„компенсаторни фактори“. Това са резултатите, получени следствие на акти-
визацията на действието на наличните анализатори, които в определена си-
туация изпълняват функцията на липсващия анализатор. А. Г. Литвак пише 
за това, че „В Павловското разбиране компенсацията се явява физиологична 
мярка на организма в отговор на някакво нарушение на неговите функции“ 
[6]. Аерокисян счита, че „Включването на компенсаторните функции довежда 
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до пренастройване на съхранените анализатори и до възникване на нова сис-
тема, благодарение на която способността за аналитико-синтетична дейност 
се запазва, въпреки че диапазонът и степента на анализа се свиват“ [1]. Р. С. 
Муратов под компенсация на недостига на зрение с помощта на технически 
средства разбира „създаването на възможности за получаване на такъв обем 
полезна информация, която се приближава към обема на информацията, по-
лучена от нормално виждащия човек [7]. Кулаков в дисертационния си труд 
„Формиране на компенсаторни фактори у незрящи музиканти като условие 
за оптимизация на учебния процес (по материали от работата с незрящи ба-
янисти акордеонисти)“ разглежда особеното взаимодействие на съхранените 
анализатори, които в процеса на целенасочена работа се усъвършенсват. „Ако 
действието довежда до резултат, който би бил достигнат с помощта на загубе-
ния анализатор, процесът се определя като факт на компенсация, или с други 
думи, ако дейността е осъществена, достигнат е положителен резултат – това 
означава, че се е осъществила компенсация. Самият процес и неговият ре-
зултат се оценяват като компенсаторен фактор“[4] Авторът обосновава раз-
витието на интереса, вниманието, слухово-двигателните връзки, вътрешния 
слух, музикалната памет, образно-асоциативните връзки, позволяващи да се 
оптимизира процесът на обучение чрез използване на специална методика. 
Тя включва осъзнаване на слухово-образните, конструктивно-логическите, 
двигателно-моторните и собствени музикално-слухови представи, възниква-
щи при изучаване на музикалното произведение. Методиката включва кон-
кретизиране на собствените мисловни действия, логиката на техните умозак-
лючения, което спомага за повдигане на нивото на тяхната професионална 
подготовка.

Апробираната методика на Кулаков за развитие на компенсаторни фак-
тори е насочена основно към развитие на мисловното дейност. Тя се използва 
и в обучението по пиано, но авторката разглежда компенсацията на недости-
га на зрение чрез подпомагане и от технически средства.

І. Брайловият нотопис. Използва се активно в специализирани колежи 
в Русия, също и у нас, както и навсякъде по света, но е труден достъпът до та-
кива издания в България. Такива библиотеки има в Лайпциг, Москва, Санкт 
Петербург, Прага. Нотната система на Луи Брайл е публикувана в Париж през 
1834 г. след което се е разпространила в различни страни. Тя непрекъснато се 
развива и усъвършенства, но в различните страни по различен начин. По тази 
причина се създава комисията по унификацията, която се събира няколко 
пъти в Германия, Чехословакия, Швейцария, за да могат да ползват еднакви 
музикални кодове в страните, които издават ноти. Въпреки това има извест-
ни предпочитания и разлики. Глеб Александрович Смирнов издава „Запись 
нот по системе Брайля“ през 1988 г. [8]. и продължението „Запись нот по сис-
теме Брайля“ ІІ част, предвидена за зрящи учители, излязла през 2002 г. [9].

В материали от международната практическа конференция „Адап-
тивни технологии в културните учреждения, като средство за приобщаване 
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на хората с нарушено зрение към музикалното изкуство“ П. В. Додушников 
предлага методическо пособие за преподаване на музика, което излага знаци-
те, които се използват: общите за различните инструменти и специалните за 
китара, баян, пиано, теоретични дисциплини[2].

В часа по пиано в нашата практика записваме това, което е възможно 
да се вмести в ограничения лимит от време. Използването на брайловия но-
топис има няколко съществени характеристики: 

1. Системата е широко развита и дава възможности за достъп до музи-
калната литература, писане и решаване на задачи по хармония, полифония, 
четене на по-сложни партитури.

Процесът е твърде трудоемък, когато става въпрос за записване напри-
мер на по-голяма пиеса за пиано. Първо се записва текста за едната ръка, 
после за другата (според обема на информацията се разделя на по-малки дя-
лове – 8 такта, 4 такта, 2 такта 1 такт), така, че да може да се направи връзката 
с другата ръка. Свързването на двете ръце се прави в мисълта след запомняне 
на написаната информация. Липсата на вертикал, който е определящ време-
вата позиция на множеството гласове, при четенето на двете ръце в стандарт-
ния плоско-печатен нотопис, усложнява твърде много четенето на информа-
цията и нейното запомняне.

2. Зрящите музиканти четат с очите и ръцете им са свободни за свире-
не. Незрящите могат да четат с едната ръка, а с другата да свирят, но това е 
само докато се осмисли и запомни текстът.

3. Ако се записва едногласна песен или щим от хорова партитура, ли-
тературният текст се записва отделно, научава се наизуст като наслагването е 
според знака за легато. В този случай, ако музикантът пее в хор, този начин на 
четене, чрез брайловия нотопис, е единственият възможен. В лично интервю 
с известният композитор и диригент Стоян Бабеков, същият твърди, че без 
добро владеене на брайловото нотно писмо, не може да се говори за профе-
сионална подготовка на музиканта. На същото мнение е и певецът от капе-
лата „Светослав Обретенов“ Ивайло Донков. Тъй като работи едновременно 
със зрящи певци, и трябва да поддържа същото темпо на работа, се налага да 
запише на брайл щимовете, отделно текста, и да научи всичко наизуст.

4. Използването на брайловия нотопис не може да се пренебрегне. Той 
е необходим и слепите трябва да го владеят и използват, но при свирене на 
пиано несъвършенствата на системата не позволяват масовото и използва-
не. Изисква се огромен ресурс от време за записване и после за разчитане и 
запомняне, с което не разполага нито преподавателят, нито студентът, тъй 
като трябва да усвои определен обем от материал, еднакъв със зрящите сту-
денти. (Снабдяването с такава литература става чрез изискването и от спе-
циализираните библиотеки в Лайпциг, Москва и други, но това не решава 
изцяло проблема, там например няма произведения от български автори) 
Според Иевская Ирина Евгеньевна преподавател по пиано във „Волоградски 
областен колеж за изкуства“, „системата на брайловия нотопис е несъвършен-
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на – сложността на нотния текст, разделното изписване на партиите на двете 
ръце, изобилието от обединители, откъсването на ръцете от клавиатурата 
по време на разучаването, сложността на запомнянето на нотния материал, 
всичко това усложнява процеса на разучаването и на самото възприятие“ [3]. 
В нашата практика записването чрез Брайловия нотопис се използва, когато 
обемът на информацията не е голям (при написване на песни с лек акомпани-
мент или кратки, по-леки пиеси за пиано).

ІІ. Авторката освен обучение чрез писане и четене на релефно-точко-
вия шрифт на Брайл предлага на студентите използването на аудио-техниче-
ски средства: 

1. Студентът прави запис на диктофон, където преподавателя коменти-
ра спецификата на самата пиеса, насочва към подходящите изразни средства, 
които ще са ни необходими и я изсвирва в цялостен вид.

2. След това се правят още няколко записа на части, според специфика-
та на произведението и възможностите на студента, в които преподавателят 
диктува нотите (говори и свири), отделно за двете ръце, със съответните им 
трайности, разпределение на времената в такта, паузи и особиности на фра-
зата, като се базира на анализ на интерваловия строеж, видовете тризвучия, 
септакорди и обръщения, което от една страна осмисля запомнянето, а от 
друга ни дава възможност за по бърза и целенасочена адаптация на движе-
нията на ръката към специфичната музикална фактура. (Като част от обу-
чението, чрез свирене на гами, тризвучия, четиризвучия, арпежи, каденци и 
т. н. постепенно се изграждат рефлекси и навици на ръката към отваряне за 
определен интервал, както и за тризвучия и четиризвучия, които да се полз-
ват в конкретната работа.) 

3. Един от задължителните записи е този за уточняване на апликату-
рата. Всички по-особени и непривични движения на ръката се уточняват и 
записват подробно.

4. Специфичен проблем при липсата на зрение е пространственото 
ориентиране. Когато има по-големи скокове, това за слепите студенти е пре-
пятствие, което изисква конкретно практическо решение. Ориентацията е 
или по черните клавиши, или през октавата да се достигне търсения интер-
вал, или според местоположението на другата ръка.

5. Наличието на такива записи дават възможност при самоподготовка-
та студентът да има на разположение максимална част от информацията и да 
автоматизира смислено своите движения. (При свиренето на пиано заради 
участието на двигателната памет се налагат множество повторения. Усъвър-
шенстването на моториката се извършва на базата на точно запомнен текст).

6. Прилаганият метод не е „свирене по слух“, въпреки че се използват 
записи. Преподавателят диктува това, което е налично в използвания текст и 
добавя някои специфични ориентири. (например: Албенис „Прелюд“ второ 
изречение лява ръка започва осминово движение по разложения ла мажорен 
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акорд на първо време, от ла на малка октава, като пропуска терцовия тон до 
ла на първа, после слиза и започва секста надолу от до диез на първа до ла на 
втора и обратно низходящо до до диез на първа, скок нагоре от ла на първа до 
ла на малка). Всичко това, студентът би видял в нотите, ако беше зрящ и ако 
имаше достатъчни теоретични познания, за да ги използва за по-ефективно 
научаване.

7. Обучението изисква една добра подготовка по елемeнтарна теория, 
солфеж, хармония, музикален анализ и др. която помага на паметта чрез на-
чина, по който се кодира информацията. (В паметта информацията се раз-
познава чрез наличните съществуващи вече и изградени „кодове“.) В часа по 
пиано тези знания се използват и доразвиват на практика. Това създава по-
степенно професионално музикално мислене.

8. Използването на записите е начин за адаптиране на написаното в 
плоскопечатния нотен текст и получаване на максимална информация, ком-
пенсирана чрез слуховия анализатор.

Проведените експерименти с незрящи студенти не биха могли да дадат 
една достатъчна по големина извадка и за да се отчете ефективността на ме-
тода, се прави сравнение със зрящи студенти.

Параметрите за сравнение са: количеството на усвоения материал и ка-
чеството на постигнати професионални умения.

1. Количеството на усвоения материал е същият, както и за зрящите 
студенти. (Това се отчита в края на всеки семестър при провежданите задъл-
жителни класови срещи.) 

2. При зададени еднакви пиеси на зрящи и незрящи пианисти, чрез сис-
темата на подробните аудиозаписи, предвидени за самоподготовка, незрящите 
пианисти се справят по-бързо с овладяване на същите пиеси. При тях запом-
нянето е на базата на анализа и добре осмисления нотен текст. За да изсвири 
нещо, незрящият музикант трябва да знае какво е това и как ще го направи и 
после да го превърне в движение на ръцете. Пътят е от аналитичното и слухово 
запомняне към моториката. При зрящите наличието на нотен текст не ги про-
вокира към анализ и предварително запомняне. Понякога разчитат на двига-
телно запаметяване, чрез множество повторения по ноти, което означава – от 
моторната памет – към слуховото запаметяване, което не е пътят към изграж-
дане на правилно музикално мислене и професионално усъвършенстване.

В заключение могат да се извлекат следните изводи за прилаганите ком-
пенсаторни методи в обучението по пиано на слепи музиканти: 

1. Усвояването и използването на брайловия нотопис е задължително 
условие, необходимо за бъдещата професионална реализация.

2. Използването на технически средства, под формата на подробни, 
професионално оптимизирани записи, които съдържат цялата информация 
от плоскопечатния нотен текст плюс допълнителни указания, относно ана-
лиза и специфичните пианистични проблеми, дават възможност за ефикасна 
работа при самоподготовката.

Компенсаторни методи за обучение на слепи музиканти по пиано
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3. Изграждането на музикално мислене на базата на получените знания 

от музикално-теоретичните дисциплини и пълноценното им използване при 
обучението по пиано допринасят за повишаване на професионалното ниво 
на музиканта.
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