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ВЪВЕДЕНИЕ

Едва ли има друг вид изкуство, оказващо толкова 
голямо емоционално въздействие върху човека. Изо-
бретяването на музиката не може да бъде приписано на 
никого, така както не може да бъде приписано на нико-
го изобретяването на речта. От древни времена на чо-
века е била присъща потребността да изразява своите 
чувства в песен. Още в Древна Гърция музиката съпро-
вождала празниците, звучала на театралните предста-
вления, помагала по време на труд. Много гърци уме-
ели да пеят и да свирят на струнни инструменти.

Всяка епоха е раждала забележителни музикан-
ти – кумири на своето време, и е трудно да се изберат 
най-достойните сред достойните. Защото възприема-
нето на всяко изкуство, дори на създаденото в далечни 
времена, е неотделимо от съвременния начин на мисле-
не. Това безусловно се отнася и за музиката. Съставяй-
ки рейтинг на популярността на композиторите на кла-
сическа музика, изследователите получили интересна 
картина. Оказало се, че половината от цялото време на 
звучене на класика принадлежи само на четиринадесет 
композитори – Моцарт, Бетовен, Бах, Вагнер, Брамс, Шу-
берт, Хендел, Чайковски, Верди, Хайдн, Шуман, Шопен, 
Лист, Менделсон-Бартолди. А тридесет и петима компо-
зитори заемат три четвърти от музикалното време по 
радиото и телевизията. Известно е, че популярността 
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на Моцартовата музика не издържала никакво сравне-
ние с известността на оперите на Салиери, което днес 
изглежда невероятно. Трябва да отбележим и факта, 
че много произведения на автори от XV–XVIII век не са 
стигнали до нас, и можем да разчитаме единствено на 
оценката на техните съвременници. Тази книга е раз-
каз за музикантите, обогатили съкровищницата на све-
товната култура с шедьоври, хвърлящи във възторг със 
своята неизчерпаема красота поколения наред от вре-
мето на Ренесанса до наши дни, за техните радости и те-
гоби, за творческите им мъки, за епохата, в която са тво-
рили. Волно или неволно обаче тя стана и своеобразен 
учебник по история на музиката. Може да се проследи 
пътят на развитие на операта и симфонията например.

Музиката е като многовековно могъщо дърво с 
яки корени. По него непрекъснато се появяват нови из-
дънки, но само времето определя кои от тях ще разви-
ят мощна корона, а кои ще изсъхнат. На нас ни остава 
единствено да гадаем каква музика ще бъде популярна 
през новото хилядолетие. 



8 НАЙ-ВЕЛИКИТЕ КОМПОЗИТОРИ НА ВСИЧКИ ВРЕМЕНА

Антонио Вивалди, портрет.  
Художник: Франсоа Морелон дьо ла Кав, 1725 г.



АНТОНИО ВИВАЛДИ 9

Антонио Вивалди
(1678–1741)

Католически свещеник и новатор  
в музиката

Т алантлив цигулар, композитор, диригент, 
свещенослужител и педагог. Той създава по-

вече от 90 опери и 500 прекрасни концерта за ор-
кестър и соло инструменти. В продължение на 200 
години за творенията на Вивалди практически не 
си спомнят в света на музиката. Но шедьоврите на 
венецианския маестро днес се числят към най-попу-
лярните класически произведения и заемат почетно 
място сред най-великите достояния на световното 
музикално изкуство.

Съдбата на Антонио Вивалди е ярка илюстрация 
на това, че славата и забравата в човешкия живот 
вървят ръка за ръка. Само тридесет години след 
смъртта му, Вивалди не се споменава дори мимохо-
дом в никакви официални източници, за разлика от 
други италиански композитори. Едва в началото на 
XX век неговата музика се завръща, докосвайки ду-
шите със своята искреност и мелодичност. Днес тя 
украсява репертоарите на най-именитите оркес-
три. Нужни са почти две столетия, докато светът 
преоткрие музиката на великия венецианец и успее 
да оцени по достойнство нейното великолепие.
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На 4 март 1678 година във Венеция семейство 
Вивалди се сдобива с първата си рожба. Детето идва 
на бял свят в седмия месец и е толкова слабовато, че 
поради смъртната опасност бабуващата акушерка го 
кръщава незабавно, избирайки името Антонио Лучо. 
Говори се, че през този ден във Венеция имало земе-
тресение, и то провокирало преждевременното раж-
дане. Майката обещала, че ако синът ѝ оцелее, ще ста-
не свещеник. 

Антонио оцелява, но е със слабо телосложение и 
крехко здраве. По-късно на семейство Вивалди се раж-
дат още две момчета и три момичета, но с изключение 
на първородния им син никой от тях не става музи-
кант. По-малките братя наследяват професията на ба-
щата – станали фризьори.

За първите години от живота на Антонио се знае 
много. Той страдал от астма, не можел да се придвижва 
свободно и да свири на духови инструменти. При тези 
ограничения истинско спасение за него става цигул-
ката. Още десетгодишен Вивалди започва да свири в 
параклиса „Сан Марко“, изпълнявайки задълженията 
на баща си. 

Музикалната му дарба се проявява много рано. 
Първият и главен учител на Антонио е Джовани Батис-
та, по онова време вече прочут виртуоз. 

Предполага се, че младият Антонио е вземал уроци 
по композиция и при мастития Джовани Легренци, ра-
нен бароков композитор, починал през 1690 г. Съвремен-
ният изследовател Валтер Колнедер открива влиянието 
на Легренци в ранната литургична творба на Вивалди 
Laetatus sum, написана през 1691-ва, когато той е на три-
надесет години. Огромно влияние върху неговото фор-
миране оказва музикалната атмосфера в родния му град.
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Заради червеникавия цвят на косата му във Венеция 
го наричат Рижия свещеник.

През XVII век венецианските свещеници са можели 
да съвместяват служенето на Бог с писането на музика. 
Това е също толкова обичайно явление, както музикал-
ните инструменти в бръснарницата. А Венецианската 
република по онова време е една от най-културните 
държави в света. В областта на духовната и светската 
музика тя дори изпреварвала цяла Европа.

За решението на Антонио да избере кариерата на 
свещеник вероятно е повлияла дългогодишната рабо-
та на баща му в „Сан Марко“. Според документите на 18 
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септември 1693-та, на 15 и половина години, Антонио 
Вивалди се сдобива с тонзура и званието „вратар“ – нис- 
ша степен на свещеничество, предоставяща на прите-
жателя си правото да отваря дверите на храма. През 
следващите години той приема още три нисши и две 
висши степени на посвещение, необходими за получа-
ване на звание свещеник и правото да служи литургия. 

През всички тези години музиката е неговото 
най-голямо увлечение. Документите свидетелстват, че 
Вивалди е използвал възможността да стане помощ-
ник-свещеник след специален духовен семинар. Благо-
дарение на това му остава значително повече време за 
занимания с музика. Нищо чудно, че още преди да за-
върши духовното си образование, той придобива репу-
тацията на известен цигулар виртуоз. През септември 
1703 година, скоро след приемане на свещенически сан, 
Антонио Вивалди е поканен в една от т.нар. венециан-
ски консерватории „Оспедале дела Пиета“*. Така започва 
първият период на неговата блестяща педагогическа и 
творческа дейност.

Като педагог в една от най-добрите „консервато-
рии“ на Венеция, Вивалди се оказва в среда с блестящи 
музикални традиции, която му открива възможности 
за осъществяване на различни творчески замисли. По-

* Ospedale della Pietà е манастир, сиропиталище и музикално
училище във Венеция. Подобно на други венециански оспедали 
в Pietà за първи път е създадена като хоспис за нуждаещи се. По 
онова време консерватории се наричат манастирските училища 
приюти за сирачета и деца на бедни. Тези институции съществу-
ват със средства на републиката. В заведенията за момичета се 
преподавали най-вече хуманитарни науки. Специално място се 
отреждало на музиката, пеенето, изпълнението на псалми и дру-
ги духовни песнопения. Момчетата изучавали точни науки, защо-
то трябвало да станат занаятчии и търговци. – Бел. ред.
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добно на други композитори през XVIII век, влезли в ро-
лята на педагози, Вивалди е длъжен да създава редов-
но за възпитаниците си огромно количество духовна и 
светска музика – оратории, кантати, концерти, сонати 
и произведения в други жанрови. Освен това той се за-
нимава с хористи, репетира с оркестър и дирижира кон-
церти, а и преподава теория на музиката. Благодарение 
на тази интензивна и многостранна дейност на Вивал-
ди неговата „консерватория“ осезаемо се откроява сред 
останалите във Венеция.

През първите години на пребиваването си в нея Ви-
валди обръща особено внимание на инструменталната 
музика. Това не е учудващо – през XVIII век Венеция и 
цяла Северна Италия са обетована земя за великите 
инструменталисти, на първо място за цигуларите. По-
добно на други композитори, негови съвременници, 
Вивалди дебютира пред широката музикална общест-
веност като автор на трио сонати. 

През 1705 година издателството на Джузепе Сала 
във Венеция публикува дванадесет негови сонати, обоз- 
начени като опус 1. Пред следващите години Вивалди 
неведнъж се обръща към жанра на сонатата за един и 
няколко инструмента (известни са общо 78 негови про-
изведения от такъв род). Вторият опус на Вивалди, пуб-
ликуван във Венеция от издателство „Бортоли“ през 
1709 година, включва 12 сонати за цигулка в съпровод 
на чембало*. 

През 1711 година той получава твърда годишна 
заплата и става главен концертен ръководител на въз-
питаниците си. От този момент известността му пре-
крачва границите на родния град. Знатните чужденци, 

* Чембало (cembalo) е италианското наименование на клавеси-
на. – Бел. ред.
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„Рижият свещеник“ – шарж на Вивалди 
от Пиер Леон Геци, 1823 г.
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гостуващи във Венеция, не пропускат възможността 
да посетят концертите на Вивалди. Известно е, че още 
през 1709 година сред неговите слушатели е бил дат-
ският крал Фридрих IV, на когото композиторът посве-
щава свои сонати за цигулка.

Произведенията на Вивалди се издават не само във 
Венеция, но и извън пределите на Италия. Неговите 
знаменити 12 концерта за една, две и четири цигулки 
със съпровод излизат за първи път в Амстердам през 
1712 година. Най-хубавите от концертите в този опус 
принадлежат към най-често изпълняваните. Такива са 
концертите в си минор за четири цигулки, в ла минор 
за две и в ми мажор за една. Тяхната музика поразява 
съвременниците с ново светоусещане, изразено в нео-
бичайно ярки образи. 

Преди около три години италиански учени направиха 
потресаващо откритие – идентифицираха така 
наречения „ефект на Вивалди“. В резултат на 
експеримент става ясно, че периодичното слушане на 
„Годишните времена“ укрепва паметта при хората на 
преклонна възраст.

В наши дни един от изследователите пише за пред-
последния солов епизод на концерта в ла минор след-
ното: „Сякаш се разтварят вратите и прозорците на 
разкошна зала от епохата на барока и нахлува с при-
ветствие волната природа; в музиката звучи горд ве-
личествен патос, още непознат на XVII век възглас на 
гражданина на света“.

През 1713 година Вивалди официално става гла-
вен композитор на „Пиета“ и в задълженията му вли-
за редовното съчиняване на музика за учениците.  




