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УВОД 

 

 Настоящият труд е с изключително практическа насоченост. Основните 

позитиви в него се постигат чрез анализ, критика и предложения, основани на 

личен изпълнителски опит, многократно  проверени както в учебна обстановка, 

така и на професионалната изпълнителска сцена.    

 Клавирният съпровод е една от основните, заслужаващи особено 

внимание и уважение дисциплини, изучавани  в НМА „Проф. Панчо 

Владигеров“ - София. Безспорен е фактът, че овладяването ѝ играе съществена 

роля в цялостното музикално израстване на пианистите не само като 

акомпанятори, но и като преподаватели, камерни или солиращи музиканти. По 

време на изучаването ѝ студентите придобиват задълбочени познания върху 

широк инструментален и вокален репертоар,  следвайки внимателно създадената 

програма разработена за бакалаври, магистри, специализанти и докторанти.  

 Една от приоритетните задачи по време на курса на обучение по Клавирен 

съпровод е допълването и разширяването на кръга от знания и умения на 

учащите, свързани с акомпанирането на пиеси и концерти за различни струнни 

инструменти. В непосредствена връзка с това е придобиването и реализацията на 

съвкупност от теоретични и практически умения, по отношение коректното 

музикално-теоретично, рационално и резултатно боравене с клавирните 

извлечения от партитура.  

 Актуалност 
 Не е известно да има задълбочено изследване относно специфичната 

проблематика в клавирните извлечения от партитура на често изпълнявани 

концерти от репертоара на ниския щрайх. Липсата на детайлни разработки в тази 

част от акомпаняторската литература затруднява практическото осъществяване 

на качествено партньорство между пианист-акомпанятор и солист. Това прави 

проучването особено ценно и актуално за обучаемите по дисциплината, като 

същевременно може да послужи за справки на преподавателите по клавирен 

съпровод, както и на професионалните акомпанятори. 

 Обект на изследването са придобилите популярност у нас и по света 

клавирни извлечения от партитура на концертите за виолончело и оркестър в До 

и Ре мажор от Йозеф Хайдн, за контрабас и оркестър във фа диез минор от 

Сергей Кусевицки, концертът за виола и оркестър “Der  Schwanendreher” от Паул 

Хиндемит и концертът за виола и оркестър от Сър Уилям Уолтън. 

 Предмет на изследването са специфичните технически и 

интерпретационни проблеми, които съществуват обективно или възникват като 

следствие на индивидуалният авторски и/или редакторски подход при създаване 

на конкретните клавирни извлечения. 

 Целта на дисертационния труд е методично да бъдат посочени, 

проследени и разрешени основна част от тези проблемите, като те бъдат 

изследват във всяко едно от клавирните извлечения, от началото до края за всяко 

едно от произведенията. Необходимо уточнение е, че при наличие на сходни 

трудности и аналогични построения, внимание се обръща само когато има 

конкретна причина, която налага използването на различен подход за 

разрешаването им. Препоръките и предложените решения спомагат за 
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повишаване на ефективността по отношение сценичната реализация, както и  

облекчават съвместната работа на акомпанятор и солист. 

 Целта на изследването определя и следните основни задачи: 

- Да бъде разкрита същността на разглежданите проблеми за всеки един      

концерт и клавирно извлечение поотделно;  

- Да бъде определено кои от тях се дължат на обективни и кои – на  субективни 

причини и фактори; 

- Предложените решения да бъдат ясно обосновани и аргументирани на основата 

на личния опит, като се вземе под внимание теоретичната база и разработки на 

изявени наши и чужди капацитети в областта; 

- Да бъдат посочени не само негативните, но и позитивните страни на всяко едно 

от изследваните клавирни извлечения.     

 Методите, използвани за постигане на целите и задачите са следните:                                            

 - Сравнителен           

 Сравнени са значителен брой клавирни извлечения и партитури на 

концертите от  Й.Хайдн, С.Кусевицки, П.Хиндемит и У.Уолтън, издадени по 

различно време, от различни издателства и с различни редактори. Сравнени са 

звукозаписи на изследваните концерти, реализирани в различни периоди, с 

различни солисти и диригенти, което обективно гарантира многообразие в 

интерпретациите, а субективно представлява предпоставка за част от 

предложените разрешения на конкретни проблеми.                      

- Аналитичен         

 Анализирани са  всички изброени по-горе източници. На база заявените и 

изследвани  материали – писмени и звукови – е формирана субективна оценка по 

отношение качествата на анализираните клавирни извлечения. Изтъкнати са 

техните позитивни достижения, както и техните относително слаби страни. 

Специално за нуждите на изследването е извършен обобщен анализ на 

включените произведения.  

- Емпиричен  

 Прилаган е основно собствен изпълнителски и педагогически опит, като 

са взети предвид и ценни професионални достижения на колеги – акомпанятори 

от ИФ на НМА. Използвани са  и преки наблюдения от реакциите на студенти по 

клавирен съпровод, при сблъсъка им с разглежданите проблеми в посочените 

произведения или с подобни на тях в други творби.  

 Основните източници, които се използват са описани в библиографията. 

В това число попадат нотни издания – клавирни извлечения и партитури, аудио-

видео записи, теоретични разработки на изтъкнати наши и чужди педагози и 

изследователи, анализи и статии от специализирани издания. 

 Структурата на дисертационния труд  

 Изследването съдържа увод, четири глави, заключение, библиография, 

приноси и публикации по темата, с общ обем от 232 страници, включително 166 

нотни примера.          

 В резултат на изследването хипотетично се очаква изследователският дух 

в младите колеги, поели по нелекия път на акомпанятора, да бъде провокиран и 

насърчен. Друг очакван резултат е надграждането на теоретико-практическата 

база на дисциплината „Клавирен съпровод“. Трудът може да бъде използван за 

справка  при възникване на въпроси с нееднозначен отговор относно 

специфични проблеми както в конкретните произведения, така и по принцип. 
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Глава I 
 

Теоретична база и необходима информация относно изследванията  

във втора, трета и четвърта глава       

   

1. За дисциплината Клавирен съпровод – кратък обзор 

  

 „Първите данни за съществуването на съпровождащи елементи се 

откриват още в дълбоката древност“ – пише проф. С. Шопова
1
. Приемайки 

това за норма може да бъде добавено, че процесите на съпровождане и 

съвместно музициране са заложени като вътрешна необходимост дълбоко в 

човешката природа и поради това са естествени. Клавирният съпровод бележи 

разцвет при появата на клавесина и навлизането в практиката на системата 

„цифрован бас“„…за съкратено записване на акомпаниращата партия, типично 

за епохата на Късния Ренесанс и Барока“,  детайлно разработена от проф. д-р 

Атанас Атанасов в неговия труд  „Практически курс по цифрован бас“
2
. Тази 

система от една страна запазва импровизационния елемент, характерен до 

момента, като същевременно принуждава акомпаниращият да е добре запознат с 

тънкостите при разшифроване на цифровките, за да може адекватно да 

пресъздаде идеята на композитора.         

 С появата на новия инструмент „фортепиано“ – около 1700 - 1711 г.  се 

откриват  нови хоризонти, определени от по-богатото му звучене и 

усъвършенстваните технически възможности. С течение на времето функциите 

на клавирния съпровод логично се променят от предимно хармонични и по 

същество поддържащи, при явно доминираща роля на соловия инструмент или 

глас, до органично вплетена, неделима част от музикалната творба. Съществени 

фактори, които допринасят за значимостта му са развитието на инструменталния 

концерт, необходимостта от популяризиране на произведенията, търсенето и 

откриването на нови полета за изяви на солистите, наред с неизбежната нужда от 

задълбочена предварителна подготовка, преди да се пристъпи към репетиционен 

процес и изпълнение с оркестър.        

 В съвремието се открояват три принципни направления в развитието на 

клавирния съпровод, взаимовръзките между които са внимателно анализирани в 

дисертационния труд на проф. д-р Даниела Дикова – „Клавирният акомпанимент 

като изучавана дисциплина и историческото му развитие в отделни национални 

школи“, а именно: 

- западноевропейки модел –  „…в който акомпаниментът не се отделя в 

самостоятелна професия, а е част от уменията на пианиста.
3
“ 

- руски (съветско-руски) модел, в който професията „ концертмейстер“ е 

обособена и издигната на много високо професионално ниво. 

- модел в САЩ, разработващ и лансиращ идеята за „…“партниращ пианист“ – 

пианист, занимаващ се с всички разновидности на ансамбловото музициране
4
“.

                                                 
1
 Шопова, С. „Проблеми на клавирните извлечения в цигулковата литература“, Увод, с. 2. 

2
 Атанасов, А. Практически курс по цифрован бас, София, 2019, с.6. 

3
 Дикова, Д. Клавирният акомпанимент като изучавана дисциплина и историческото му развитие в 

отделни национални школи, дисертационен труд, автореферат, увод, с.5, София, 2014.  
4
 Дикова, Д. Клавирният акомпанимент като изучавана дисциплина и историческото му развитие в 

отделни национални школи, дисертационен труд, автореферат, увод, с.5, София, 2014.  
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 Със значим принос за обогатяване на българските теоретични разработки 

в областта на боравенето с клавирни извлечения от партитура е трудът на проф. 

Савка Шопова „Проблеми на клавирните извлечения от партитура в цигулковата 

литература.“           

 Сложността и интердисциплинарният характер на дейностите, 

извършвани от пианиста – акомпанятор, са били и продължават да бъдат обект 

на различни изследователи, всеки от които е допринасял за систематизирането и 

анализирането им. Поливалентността и естествените взаимовръзки между тях са 

дефинирани прецизно от Д. И. Варламов и О. Я. Коробова в следващата 

диаграма
5
. 

 
  

 Би трябвало да бъде обърнато специално внимание на факта, че поради 

различни обстоятелства все по-често се налага да се работи с  технически 

подготвени студенти – пианисти с определени пропуски в музикално-

теоретичната подготовка, което е предпоставка за недооценяване на 

специфичните проблеми не само, но и в клавирните извлечения от партитура. На 

преден план излиза необходимостта от бързо преодоляване на липсващата им 

теоретична и практическа база, което е труден и дълъг, но пък обективно 

необходим процес. Въпреки че този проблем не се подлага на изследване тук, то 

наличието му и прекият резултат от него предполагат краен субективизъм на 

изпълнението, който неминуемо води до занижено качество, нарушаване 

основната авторова идея и компрометиране самата същност на ансамбловото 

музициране.  

  

2. За избора на произведенията 

  

 В основата на избора на конкретните концерти стои фактът, че всички са 

често изпълнявани шедьоври от световната музикална литература.  Техните 

безспорни художествени  и строго инструментални качества ги правят 

задължителни произведения в почти всички престижни конкурси по 

изпълнителско изкуство в целия свят. Тези концерти фигурират в регламента на 

повечето конкурсни изпити за заемане на оркестрантска или педагогическа 

позиция в реномираните оркестри и учебни заведения у нас и в чужбина. Като 

такива са част от задължителния репертоар, който всеки професионален 

инструменталист от ниския щрайх добре познава. Следователно основното 

познаване на техническите и интерпретационните им проблеми от страна на 

                                                 
5
 https://science-education.ru/ru/article/view?id=22068, 2015. – № 2 (часть 2) 
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7 

акомпаняторите  е  задължително.  Изборът  на  конкретните  концерти  е  съобразен

и с основните музикални стилове, които се изучават.

3. Разглеждани проблеми

  В  учебника  си  „Методика  на  клавирния  съпровод“,  проф.  Лили  Попова

принципно  структурира  основните  ансамблови  проблеми  при  клавирния

съпровод  в  десет  основни  раздела.  Повечето  от  тях  са  източник  на  теоретична

обосновка  и  са   послужили  за  основа  при  определянето  на  двата  основни  вида

трудности, разглеждани тук.

-  Технически

  Като  технически  проблеми  в  това  изследване  се  разбират  всички

проблеми, които водят началото си в следствие на:

-  Необосновани  и/или  слабо  защитени  редакторски  виждания   при  създаването

на  клавирното  извлечение.  Като  цяло  тези  проблеми  са  налични  в  по-старите

клавирни извлечения, но се забелязват и в съвременни, налагащи се в практиката

издания, например като  Хенле (G. Henle Verlag).

-  Технически  грешки  при  избора  и  прехвърлянето  на  оркестров  материал  върху

клавирните  извлечения.  Дължат  се  основно  на  невнимание,  лоши  качества  на

препис или копия на оригинален манускрипт.

-  Обективни  технически  трудности  при  клавирната  реализация  на  оркестровия

материал,  които  налагат  нетипични  подходи  при  избор  на  апликатура.

-  Проблеми  на  педализацията,  възникващи  при  проследяването   на  обемна

оркестрова  фактура  и  гласоводене  при  различните  групи  инструменти.

Специфичният  начин  на  педализация  трябва  на  първо  място  да  е  подчинен  на

звуковата картина, търсена в оркестъра.

-  Интерпретационни

  В полето на интерпретационните проблеми на това изследване попадат:

-  Обективни проблеми при клавирното пресъздаване на оркестров акомпанимент

от  различните  стилове  в  разглежданите  произведения.  С  промяната  на

музикалните  стилове  се  променя  и  използвания  оркестров  състав.  Това  води  до

по-голямо  темброво  разнообразие  и  усложнена  фактура.  Основен  фактор  за

разрешаване на този тип проблеми е качественото диференциране на различните

гласове и способността на акомпанятора да ги степенува, съобразно ролята им в

произведението.

-  Проблеми, които могат да възникнат вследствие различен концептуален подход

от страна на солиста. Основно качество на всеки акомпанятор е възможността му

гъвкаво  да  реагира  на  промени  в  базовата  трактовка,  предварително  уточнени

или случващи се в момента на живото изпълнение.

-  Фразировъчни  проблеми,  получени   вследствие   буквалното  пренасяне  на

щрихи  от  фактурата  на  струнните  или  духови  инструменти  върху  клавирните

извлечения.

-  Обективни  проблеми,  възникващи  на  база  дълги  нотни  стойности  от  партии  в
оркестъра,  особено  при  бавни  темпа  и  варианти  за  частичната  им  компенсация

от страна на акомпаниращия.

-  Относителност  и  трактовка  на  динамически  указания,  прехвърлени

автоматично от оркестровата фактура в клавирното извлечение.

  В  огромната  си  част  разглежданите  проблеми  са  взаимносвързани,

произтичат един от друг и е редно да бъдат разглеждани в тяхната цялост.



 

 

 

4. Тонови обеми и основни звукови характеристики на солиращите 

инструменти.  

  

 Немислимо би било достигането до високи художествени резултати при 

живото изпълнение, както и качествено взаимодействие в работния процес,  без 

основно познаване на специфичните особености на инструментите, тоновите им 

обеми и  начинът на звукоизвличане.             

   

- Виола             

 „За виола се нотира на алтов, а за високите тонове – на виолинов ключ. 

Диапазонът на виолата е с условни граници: c-e3(f3-a3). Макар и близък до 

цигулковия, звукът на виолата е по-масивен,…матов и тъмен…Лишен от 

яркостта…на цигулката, звучността на виолата създава усещане за нещо 

сериозно, строго, графично и тъкмо тези качества характеризират тембровия 

облик на инструмента.“
6
                    

  

 - Виолончело                     

 „За виолончело се нотира на три ключа: басов, теноров и виолинов. 

Виолончелото притежава широк диапазон: C – a2(b2, e2), като при солово 

изпълнение са възможни и много по-високи (e4…дори  a4 –с флажолет). В 

средния си регистър напомня мекия и матов звук на виолата, а във високия…-

светлия и изразителен тон на цигулката. Виолончелото има благороден, малко 

гръден, но ярък и извънредно изразителен звук. В долния си регистър 

инструментът съответства на ниските мъжки гласове… в средния-на тенора и 

алта, а в горния – на високите женски гласове.“
7
            

  

 

- Контрабас              

 „За контрабас се нотира на басов и теноров ключ. Много по-рядко се 

налага използването на виолинов ключ…в соловата литература се среща 

престройване на целия контрабас на един, два (най-често) или повече 

полутонове по-високо. Такъв строй се нарича солистичен строй. Диапазонът на 

контрабаса по писмо се простира в границите Е(С) –а2(b2), като реалното 

звучене е октава по-ниско. Макар и сходна с виолончеловата, звучността на 

контрабаса притежава своя неповторима индивидуалност.Тоновата 

характеристика…в немалка степен зависи от регистъра и се движи между 

суровата и мрачна приглушеност на ниските и рязката напрегнатост на високите 

тонове.“
8
      

 Посочената по-горе кратка информация относно тоновите обеми и 

различните звукови характеристики на солиращите инструменти има за цел да 

обоснове необходимостта от познания  на акомпанятора за широкия тонов и 

темброви диапазон, с който той е длъжен да се съобрази по време на 

съвместното музициране.  

 

                                                 
6
 Абрашев, Б. „Музикални инструменти“, „Музика“ ЕООД, София, 1995, с. 91/92. 

7
 Абрашев, Б. „Музикални инструменти“, „Музика“ ЕООД, София, 1995, с. 96-100. 

8
 Абрашев, Б. „Музикални инструменти“, „Музика“ ЕООД, София, 1995, с. 106-109. 
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5. Щрихи на солиращите и оркестровите инструменти и клавирната им 

реализация  
  

 Важна  предпоставка за оптималното наподобяване на оркестровия звук и 

адекватно партниране със солиста се явява познаването на спецификата на звука, 

както и различните щрихи използвани от солиращите инструменти и 

инструментите в състава на оркестъра.  В щрайховата секция основните групи 

щрихи са три вида. 

 „ Непрекъснати лъкове:        

 легато (legato), деташе (détashé);    

Прекъснати лъкове:        

 мартеле (martelé), лежащо стакато, „Виоти щрих“, портато (portato); 

Скачащи и хвърлени лъкове:       

 спикато (spiccato), сотийе (sautillé), салтато (рикоше) ricochet.
9
  

 Тремоло (tremolo vibrato) и трилер (tremolo legato) също са много 

характерни щрихи за струнните инструменти. Тремоло вибратото се постига 

чрез бързи движения на лъка нагоре и надолу, без той да бъде отделян от 

струната. Компромисният (особено при изискване за sul tasto или sul ponticcelo), 

но единствено възможен за наподобяването му клавирен прийом е тремолото в 

октава, комбиниран с внимателно дозирана  педализация. Тремоло легатото  най-

често се изпълнява на една струна, при спокойно движение на лъка нагоре или 

надолу и смяна на тоновете от лявата ръка. Еквивалентното туше при пианото 

трябва да бъде постигнато с максимално „влезли“ в  клавиатурата пръсти, в 

legatissimo. Реализирането на този щрих е особено трудно в клавирните 

извлечения, когато се налага съчетаването му с други едновременно провеждани 

гласове с различна артикулация, когато са съчетани в една ръка. Друг 

специфичен  щрих е пицикатото (pizzicato). Водещото начало при 

наподобяването му трябва да бъде постигането на търсения художествен ефект, 

особено при широко разположени акорди или при смесена фактура. 

Разновидност на pizzicato-то е Барток пицикатото (Bartók pizzicato или snap 

pizzicato). При него струната удря по грифа, тоест звукът е доста агресивен. 

Съответното звукоизвличането при пианото трябва да бъде по-остро и грубо. В 

раздела на Скачащи и хвърлени лъкове може да бъде добавен и щрихът col 

legno. Както и при Bartók pizzicato, така и тук отсъства буквален клавирен 

паралел.          

 Важно е пианистът да осъзнава, че разполага с разнообразни  

възможности за намиране на  подходящите еквиваленти на щрайховите щрихи. 

С изключение на някои специфики различните видове legato, non legatо, и 

staccato в комбинация с разнообразните видове педализиране, осигуряват на 

акомпанятора пълноценно наподобяване на оркестровия материал.  

 Професор Попова пише, че: „При наподобяване на тембъра на дървени 

духови инструменти, при звукоизвличането от пианиста трябва да се чувствува 

меката атака на тона. Тоновете се изпълняват с фиксирани пръсти и китка, като 

при извличането трябва да се постигне по-голяма мекота. Педализацията е 

ограничена. При наподобяване на валдхорна пианистът, …, трябва да използва 

левия педал (una corda), като едновременно педализира всеки отделен тон и с 

десния педал. При звукоизвличането…пръстите плътно потъват заедно с 

                                                 
9
 Попова, Л. Методика на клавирния съпровод, София,  Музика, 1976, с.71. 
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клавишите. При наподобяване на звучността на тромпети във форте фортисимо 

пианистът трябва да използва тежестта на цялата ръка. Тоновете се изпълняват с 

фиксирани почти прави пръсти, …При наподобяване звучността на тимпани 

трябва да се постигне заоблен тон, с ясна атака, без отзвучаване…Акорди, 

изпълнени от медните инструменти в пианисимо, трябва да се изсвирят на 

пианото компактно и легато с много свързан педал. При акорди форте, които се 

изпълняват от целия оркестър, за да се постигне ефект на оркестрово 

отзвучаване на тона, пианистът трябва да изпълни акордите плътно форте, като 

освобождаването на педала става постепенно.“
10

 В практиката често се случва 

различните видове пианистични похвати, характеризиращи различните 

инструменти да не могат да бъдат съвместени. Тук на помощ ще дойде 

предварителната работа върху партитурата и клавирното извлечението. Във 

възловите места приоритетните гласове трябва да бъдат приведени до 

възможността за тяхната чисто пианистична реализация. В този смисъл 

провеждането на  оркестрова партия в щрих, който не съответства напълно на 

гореописаните е допустим компромис, стига добрият вкус и художественото 

цяло да не бъдат нарушени.  

 

6. Обобщен анализ на концертите 

 

- Й. Хайдн, концерт До мажор за виолончело и оркестър. 

 

Й. Хайдн пише концерта си в До мажор, Hob.VIIb:1, в началото на 60-те 

години на 18-ти век. Прието е, че  концертът е написан за виолончелиста Джозеф 

Франц Вайгл (Joseph Franz Weigl), който постъпва в оркестъра малко след 

Хайдн, а освен това е в близки приятелски отношения с него.    

 В оркестровият състав са включени струнни инструменти, фагот, който 

дублира басовата партия и не е задължителен, два обоя и две валдхорни. 

 Характерен момент в соловата партия са почти незабележимите 

„преливания“ на виолончелото от акомпаниращ към солиращ инструмент. Тази 

специфика може да бъде проследена и в трите части на концерта. Тоналният 

план, по който се разгръщат частите е сходен. Всички оркестрови въведения са в 

основните тоналности, солата встъпват в основните тоналности, каденцират към 

доминантовите и следващите оркестрови интермедии са в G dur, C dur, G dur. 

Соловите партии след това започват в доминантовите и модулират в различни 

тоналности, които стават основа за последните интермедии, водещи към 

репризата. Репризните дялове започват и утвърждават основните тоналности.

 Частите на концерта са Moderato, Adagio и Finale (Allegro molto).             

И трите са в сонатна форма, а тематичният материал, особено в първа и трета 

част изобилства със свързващи елементи, които композиторът активно използва 

в разработките. В първата част могат да бъдат открити аналогии с ранните 

симфонии и цигулкови концерти на композитора. Първата тема е енергична. За 

разлика от нея втората тема е по-пластична, с галантен характер и фина лирика, 

осезаема особено в крайната ѝ модулативна фаза. В разработката Хайдн е 

усложнил задачата на солиста, чрез пасажи, които да демонстрират високото 

ниво на овладяване на различни видове инструментални техники. Неопитен 

акомпанятор лесно би попаднал в капана на „маршовата“ стъпка на първата 
                                                 
10

 Попова, Л. Методика на клавирния съпровод, София,  Музика, 1976, с. 126. 
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тема, ако се подведе по „броене на осмина“.

  Втората  част  е  в  съпровод  само  на  струнни  инструменти.  Общото

впечатление  е  за  спокойствие,  съзерцателност,  може  би  дори  меланхолия.

Основните проблеми при акомпаниращия ще бъдат максималното приближаване

до  щрайховото  legato  и  коректното  агогическо  партниране  при  малки

фразировъчни изменения в мелодичната линия (т. 23 и други подобни).

  В  третата  част  композиторът  демонстрира   в  най-добра  светлина

техническите  възможности  на  виолончелото  като  инструмент  и  уменията  на

солиста.  Заради  финеса  с  който  виртуозният  елемент  е  поднесен,  слушателят

няма  усещане  за  натрапчива  моторика  и  самоцелна  бързина.  Изяществото  на

тематичния  материал,  ясната  хармония  и  лесно  проследимата  триделна

структура способстват за усещането на завършеност и цялост в бляскавия финал

на  концерта.  Бързото  темпо  е  предпоставка  за  клавирните  проблеми,  които  ще

бъдат разглеждани в  Глава  II  от изследването.

-  Й. Хайдн, концерт Ре мажор за виолончело и оркестър.

  Около  двадесет  години  делят  написването  на  Ре  мажорния  концерт,  Hob.

VIIb:2,  от  До  мажорния.  Концертът  е  композиран  за  Антонин  Крафт,  който  от

1780 г. е концертмайстор в  оркестъра на Естерхази.

  Оркестровият  състав  е  същия,  както  и  при  концерта  в  До  мажор.  За

разлика  от  До  мажорния  концерт,  тук  Хайдн  използва  обои  и  във  втората  част,

където внимателно разделя ролята им в оркестровите  tutti  –  в  първите два такта

на  интермедиите  те  са  хармоничен  пълнеж,  след  това  внасят  допълнителен

колорит  в  кулминационната  фаза  на  мелодичната  линия  (т. 9-12; т. 39-42), а  в
завършващият  етап  на  построението  (т.13-16)  отново  изпълняват  хармонична

функция.  Частите на концерта са  Allegro moderato,  Adagio  и  Allegro.

  Тематичният  материал  в  първата  част  не  носи  особен  конфликт.  Като  че

ли е било въпрос на естетическа наслада да се демонстрират различните тембри

на  виолончелото.  Съпоставка  на  регистрите,  в  които  се  експонират  темите  от

солиста  е  в  подкрепа  на  това  твърдение  –  първата  тема  започва  от  “f
♯1

”,  докато

втора тема е в малка октава  –  на  “G”  струна.  Изискванията  за  използване на “G”

и “D” струна,  както и термина “flautino”,  са се  превърнали  в аргумент ако не за

авторството, то поне  за категоричната намеса в творческия процес  по създаване

на концерта  от страна на Антонин Крафт.

  Във  втората  част  се  открояват  три  основни  дяла.  Те,  обобщено

погледнато,  оформят  структура  от  типа  “АВ,  АС,  А,  Cadenza,  Coda”,  което

може  да  бъде  определено  като  рондо  форма.  Цялостното  усещане  в  частта  е  за

уравновесеност  и  спокойна  повествователност.  От  особено  значение  за

акомпанимента ще бъде  осъзнаването на функциите на оркестровите свързващи

реплики,  както  и  характера  на  акомпанимента  в  дял  “В”.  Те  трябва  да  са

носителите  на  пулса  и  движението,  без  да  влизат  в  конфликт  с  мелодичната

линия  на  виолончелото.  Това  би  спомогнало  да  се  затвърди  чувството  за

еднородност на музикалната тъкан.

  Третата  част  е  типично  рондо.  Дяловете  са  ясно  различими.  Основната

тема  е  лека,  светла,  с  по  детски  безгрижно  звучене.  Ла  мажорният  дял  внася

допълнителна  доза  игривост  и  танцувалност  с  наличието  на  стремителни

поредици от по четири шестнайсетини.  Промененият  щрих на осмините в т.22 и

23,  придава  нотка  на  нетърпение  и  естествено  довежда  до  бързите  пасажи  от
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т. 26-32.  Моделът  на  разкриване  на  все  по-разнообразни  и  технически трудни

елементи  в  дяловете  около  основната  тема  намира  своята  кулминация  в
минорния  дял,  а  финалът  рязко  съпоставя  светлото  и  лирично  начало  с
относително по-дългите си  фрази, на виртуозните шестнайсетини, подкрепени от

категорична ритмика по вертикалите на всяко от времената.

-  С. Кусевицки, концерт във фа диез минор за контрабас и оркестър.

  Концертът  е  написан  в  тричастен  цикъл  –  Allegro,  Andante  и  Allegro,  в
характерен  за  времето  си  късно  романтичен  стил.  Първата  и  втората  част  се

изпълняват  attacca, a първа и трета част са написани на основата на един и същ

тематичен  материал,  което  засилва  единството  на  формата.  Би  могло  третата

част  да  се  разглежда  като  реприза,  която  в  началото  си  е  буквална,  а
впоследствие  претърпява  развитие,  което  я  оприличава  на  видоизменена  и
динамична.  Свързаността  на  първа  и  втора  част  дава  основание  те  да  бъдат

разглеждани като експозиционно разработъчен дял,  отнесено към цялата форма.

Характерни са дългите  фрази, които поставят на изпитание звуковата култура на

солиста  и  способността  на  акомпаниращия  да  проследява  адекватно

перспективата на драматургичната линия,  изисквана от него.

  Първата  част  е  в  4/4.  Тя  започва  с  въведение,  в  което  последователно  се

редуват  оркестър  и  солист.  Темата  в  контрабаса  е  емоционално  наситена,   с
песенен  характер,  изградена  върху  мелодическото  разгръщане  на  основните

хармонични  функции.  След  въведението  солистът  провежда  темата  двукратно,

като повишава напрежението, чрез стъпаловидна динамика и терцово възходящо

движение.  В  епизода  в  D  dur  се  разработват  елементи  от  първата  тема.

Характерен  композиционен  похват  е  използването  на  септимов  и  октавов

възходящ  скок,  мелодически  попълнен  в  низходяща  посока.  Оркестърът  има

само  съпровождаща  функция.  В  следващия  дял  солистът  последователно

представя  в  триоли  и  шестнайсетини  две  вариативни  форми.  Тембърът  в
акомпанимента  е  променен  –  поверен  е  на  духовите  инструменти.  По  време  на

шестнайсетинковата  вариация  се  наблюдава  качествено  различна  роля  при

акомпанимента.  Съчетани  са  различни  негови  функции  и  се  използват

разнообразни  щрихи.  На  ритмичния  фон  на  струнните  инструменти  прозвучава

първата тема. След второто ѝ провеждане оркестърът подготвя кулминацията на

първата част, чрез синкопиран пулс и бързо, в рамите на два такта,  crescendo  до

fortissimo.  Дялът  Tempo giusto  (alla breve),  утвърждава основната тоналност.  В
продължение  на  24  такта  в  контрабаса  протича  почти  безкрайна  мелодична

линия,  в  която  се  разкриват  типични  черти  на  руския  романтизъм  и  лирика.  В
заключителния  дял  ключов  момент  ще  бъде  коректното  проследяване  на

шестнайсетините,  преливащи  от  солист  към  оркестър  и  обратното.  Последните

пет такта са свързващото звено между първа и втора част.

  Втората част  е в A dur, в размер 3/4. Спокойно се различават дяловете “А,

В,  А”,  като  дял  “В”  встъпва  в  подчинена  тоналност  –  D   dur,  при  контрастно

съпоставяне.  Частта  продължава  песенно  лирическото  начало  от  първата  част,

внася  спокойствие  и  сдържаност,  която  се  усеща  дори  в  кулминационните

моменти на дял “В”. Интонационната близост на тематичния материал подсилва

емоционалното  единство.  Интересни  моменти  в  акомпанимента  са

имитационните  похвати,  използвани  в  първи  и  трети  дял,  съчетаването  на  две

мелодични  линии  –  при   солист  и  оркестър  в  дял  “В”  и  типично  арфовия



 

 

        

   

 

 

 

 

 

- П. Хиндемит, концерт за виола и оркестър “Der Schwanendreher”  

  

 Концертът е базиран на четири немски народни песни – Zwischen  Berg 

und tiefem Tal, Nun laube, Lindlein Laube, Der Gutzgauch auf dem Zaune sass и Seid 

ihr nicht der Scwanendreher. В състава на оркестъра са включени 21 души, а 

липсата на цигулки и виоли определено спомага за обособяване на свободно 

акустично и темброво пространство за солиста.     

 Първата част, Langsam, започва с въведение, в което виолата в 

каденционна форма категорично заявява водещата си роля. В tutti прозвучава 

първата половина на песента Zwischen Berg und tiefem Tal, а с нейната втора 

половина завършва и въведението. Главната тема е представена от виолата в 

т.34, заедно с ново означение за характер и темпо. При втората тема (т.61) 

динамиката е piano, а колоритът е изцяло променен от мекото звучене на 

дървените духови инструменти. Това създава коренно различно настроение, в 

противовес на енергията и ярката експресивност от въведението. 

 Низходящата секвенция ( т.83-87) върху завършващия мотив на втората 

тема достига до нов момент в разработката. Тук Хиндемит модифицира 

използваните до момента триоли в четвъртини. При солиста размерът става 9/4, 

а акомпаниментът  остава в 2/2 или 3/2, като запазва пулса в движението и 

подготвя прозвучаването на темата от песента (т.96). Нейното цялостно 

провеждане, както и следващите частични проявления са в различни оркестрови 

групи и регистри. Постепенното съкращаване на тематичния материал в 

оркестъра, на което виолата отговаря със съизмерими по дължина построения 

(т.113-124), допринасят за наслагване на напрежението към следващото tutti .

 В репризния дял втората тема носи по-голямо напрежение, поддържано от 

остинатния ритъм в оркестъра. От т.164 авторът започва подготовка към 

следващата кулминационна точка. В кулминацията солист и оркестър са в 

задъхан, застъпващ се диалог, а в последния дял, т.184, виолата утвърждава 

характера и енергията от въведението. Във финала, в оркестър и солист се 

редуват мотиви от първа тема и третото полуизречение на песента Zwischen Berg 

und tiefem Tal.         

 Втората част на концерта е написана в триделна форма. Авторът използва 

две от песните – Nun laube, Lindlein Laube и Der Gutzgauch auf dem Zaune sass – 

съответно в дял “А” и дял “В” на формата. Характерът на песните става 

13 

акомпанимент в третия дял.

           Третата  част  е  буквална  реприза  по  отношение  на  първата  до  т. 48,  а  след

това  –  динамична.  Във  видоизменения  материал  след  този  момент  не  се

открояват принципно различни подходи от изброените до тук. Вариационността,

както и интонационната близост с първа и втора част са видими. Във виртуозния

дял при солиста, водещ към  мащабния финал, отново се  използват техническите

похвати, с които е изграден и аналогичният дял от първа част. Финалът използва

тематичен  материал  от  втората  част.  Имитационната  техника  използвана  при

оркестъра,  както  и  тоналната  съпоставка  Fis  dur/  fis  moll  дава  възможност  на

солиста  да  отпусне  за  момент  напрежението  върху  относително  дългите  си

нотни  трайности.  По  този  начин  физически  и  емоционално  се  обезпечава

последното  мащабно  crescendo,  което  води  до  тържественото  оркестрово  tutti

във  fortissimo, с което концертът завършва.
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 Walton, W. Concerto for Viola and Orchestra, OUP, 2002, preface, iii. 
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определящ за характера на целите дялове.

  В  дял  “А”  (т.1-34),  Sehr  ruhig,  солистът  разгръща  самостоятелна

мелодична линия под акомпанимент на арфа. Темата на песента е представена от

духовата  секция  (т. 35-63). Означението  от  автора  Langsam,  меката  звучност в

акордова  фактура  и  тихата  динамика  формират  пасторална  картина,  която  се

запазва до края на дяла.

  Дял  “В”,  Fugato,  започва  с  41  тактово  оркестрово  tutti.  Авторът  градира

напрежението,  чрез  четирикратно  експонирането  на  темата.  Кулминацията  идва

с  четвъртото  ѝ  провеждане  в  нисък  регистър.  Появата  на  нов  мелодичен

материал при солиста, т.114, се превръщат в  едни от основните елементи, които

Хиндемит използва в изграждането на фугатото.  От т.180  към  основната тема и

съпътстващите  компоненти  се  прибавя  и  темата  на  песента  Nun  laube,  Lindlein 

Laube.  Вече  целият  потенциал  на  формата  и  съдържанието  е  разкрит,  развит  и
разрешен във  fortissimo  кулминацията от т. 195.

  Следващият дял  “А1”,  Wie am  Anfang, започва от т. 218. Танцувалното

начало от темата във  виолата и песента звучат заедно.  От т. 239/240 във виолата

се  появяват  отново  въпросителни  интонации,  познати  от  т. 21/22,  а  кодата  слага

край на частта с първата строфа на песента, изпълнена от валдхорна.

  Последната  песен,  Seid  ihr  nicht  der  Schwanendreher,  служи  за  тема  на

цикъл от единадесет вариации в третата  част. Указанията на автора са за умерено

бързо темпо. Тематичният материал е разделен между оркестър и солист, като са

спазени  естествените  фрази  на  песента.  Във  вътрешната  организация  на  частта

се  забелязва  групиране  на  вариациите  в  три  основни  дяла.  В  първият  от  тях  са

вариациите от първа до четвърта, във втория  –  пета  и шеста, а останалите пет са

в последния дял.

-  У. Уолтън, концерт за виола и оркестър.

  Концертът за виола и оркестър на сър Уилям Уолтън, написан през 1928-

1929  г.,  съществува  в  две  редакции,  като  втората  е  направена  през  1961  г.

В  първата  версия  оркестровият  състав  е  следния:  2  флейти,  пиколо,  2  обоя,

английски рог, 2 кларинета, бас кларинет, 2 фагота, контрафагот; 4 валдхорни, 3 

тромпета, 3 тромбона, туба, тимпани,  струнни инструменти.

  В редакцията от 1961 г. авторът използва съответно: 2 флейти (II+пиколо),

обой,  английски  рог,  2  кларинета  (II+бас  кларинет);  4  валдхорни,  2  тромпета,  3 

тромбона, тимпани, арфа и струнни инструменти.  Съставът на струнната секция

е  точно  указан  –  8,  6,  6,  4,  4,  за  моментите,  в  които  виолата  солира.  От

съществено  темброво  значение  е  и  добавянето  на  арфа,  която  заменя  част  от

пицикатите  в  струнната  секция,  допълнително  оцветява  същите  във  виолончели

и  контрабаси  и  изпълнява  присъщи  хармонични,  колоритни  и  специфично

инструментални  функции.  В  предговора  си  към  новото  клавирно  извлечение  К.

Уелингтън  обръща  внимание  върху  факта,  че  съществуват  и  три  основни  вида

темпа
11

,  като  третият  вариант  е  базиран  на  първия  запис  на  концерта  (1938 г.),

със  солист  Ф.  Ридъл.  Уелингтън  обосновано  твърди,  че  именно  той  е  най-

благоприятната  отправна  точка  за  изпълнение.  Клавирните  извлечения  на

концерта  също  претърпяват  промени.  Приема  се,  че  първото  клавирно

извлечение  е  направено  лично  от  Уолтън.  В  настоящето  изследване  то  ще  бъде
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съпоставено с  клавирната редукция  на  Дж.  Пратли.  Частите  на  концерта  са

Andante comodo,  Vivo e molto preciso  и  Allegro moderato.

  Първата  част  е  в  сонатна  форма.  Основната  тоналност  е  “а  moll”.

Характерен момент е постоянната  съпоставка и сблъсък на мажор с минор, което

е  било  и  един  от  основните  аргументи  на  Л.  Тертис  първоначално  да  отхвърли

отправеното към него предложение за първо изпълнение на концерта.

  Частта започва с тритактово оркестрово въведение, а след него прозвучава

първата  тема.  Характерът  е  лиричен  и  спокоен,  динамиката  е  тиха.  След

двукратно изложение на тематичен материал от оркестъра, при което  виолата е

в  акомпанираща  функция,  следва  ново  провеждане  на  темата.  Хармоничната

функция  на  акомпанимента  е  развита  и  обогатена,  а  низходящите  сексти  при

солиста  остро  смесват  мажор  с  минор,  върху  основата  на  затихващо  тремоло  в
ниския  щрайх.  Втората  тема  не  е  носител  на  контрастен  характер.  Виолата  е  в
нисък  регистър,  оркестърът  акомпанира  в  тихо  pizzicato.  Разработката  веднага

променя характера на частта. Шестнайсетините във виолата прогресивно внасят

виртуозитет  и  експресия  –  изходното  темпо  също  е  по-бързо,  а  освен  това  е  в
постоянно  stringendo  до  т. 52.  Втората тема  запазва  относително  спокойния  си

характер,  докато  първата  е  представена  много  по-енергично,  с  променена

ритмична  структура,  в  силна  динамика  и  с  акценти.  В  кулминацията  на  частта

акомпаниментът  разкрива  пълния  си  потенциал,  достигайки  крайната

трансформация  на  характера  на  първата  тема  –  от  деликатно  лиричен  към

патетичен, дори драматичен.  Репризата  започва и завършва с конфликта „мажор-

минор“, последователно представяйки първа и втора тема, съответно в оркестър

с  акомпанираща  виола  и  обратното.  Характерът  е  спокоен,  динамиката  –  тиха.

Хармоничните  търсения  намират  минорно  разрешение  едва  в  последния  такт.

  Втората  част  е  брилянтно  четири  минутно  скерцо,  написано  в  близка  до

рондото форма. Основната тоналност е  “е moll”. Двете последователни кварти  в
първия мотив  звучат енергично и призивно. Виртуозните пасажи при солиста са

характерни   с  устремни  гамовидни  или  секвенционно  построени  възходящи

линии,  прекъсвани  от  големи  скокове  в  противоположната  посока,  които  да

послужат  за  начало  на  ново  развитие.   В  Risoluto  авторът  за  кратко  променя

моториката  на  солиста  с  акордова  фактура  и  нов  музикален  материал,  като

използва  същия  и  при  най-мащабното  tutti.  Частта  е  характерна  и  с
разнообразните си размери и съвременната, почти джазова свобода в метричната

им  организация.  На  финала  четирикратно  е  използван  първият  мотив  от

основната тема.

  Третата част,  Allegro moderato, е в A dur. Основната тема прозвучава във

фагот. Първият мотив е близък до първия мотив от главната тема на втора част,

но  поради  мекото  звучене  на  фагота  и  по-спокойното  темпо  не  носи  толкова

бодрост  и  енергия.  Вътрешният  заряд  се  поддържа  от  съчетаването  на  два  от

основните  ритмични  модела  –  осмини   с  точки  и  шестнайсетини  и  триоли.

Лиричната ми минорна втора тема е в сексти, в  meno mossо.

  В  разработката  авторът  видоизменя  артикулацията  при  солиста  и  поставя

акомпанимента  в  равностойно  партньорство.   Следва  силно  лиричен  момент  в
cantabile.Тук акомпаниментът е съставен от смесване на мотив от първата тема,

заедно  с  характерните  ритмични  модели,  водещи  към  втората  тема.  Характерен

момент в дяла е  Animato-то и следващото го  Risoluto. В тях авторът експонира

аугументиран  вариант  на  първа  тема  в  контрабаси,  виолончели  и  фаготи.

Мащабното  оркестрово  tutti  fugato,  върху  основата  на  първа  тема  е  развито  до



 

 

появата на втората тема във виоли и цигулки, подкрепени от дървените духови 

инструменти. Уолтън понижава напрежението и плавно достига до финалния 

дял. В постоянно allargando виолата последователно експонира първа, втора 

тема от първата част и мотив от първа тема на третата част. Оркестърът 

възвръща мажоро-минорната нестабилност, която формира лирико-

меланхоличния характер до самия край, оформен при деликатната доминация и 

малко по-дългото мажорно звучене на секстата (c#, a) в солиращия инструмент. 

   

 В първа глава са разгледани основните фактори, които представляват 

минимално необходим обем от информация и теоретични знания, посредством 

които се обезпечава обективността на следващите критични анализи, както и  

произтичащите от тях идеи и предложения.

Глава II 

Технически и интерпретационни проблеми в клавирните извлечения от 

партитура на концертите за виолончело и оркестър в До и Ре мажор от 

Йозеф Хайдн 

1. Кратка историческа справка за композитора и концертите 

Ф. Й. Хайдн ( 1732 – 1809 ) е композиторът от класическата епоха на 

музиката, често наричан „баща“ на струнния квартет и класическата симфония. 

Творчеството му играе съществена роля за развитието на сонатната форма, 

клавирното трио и струнния оркестър. Особеност в обучението на композитора 

е, че никога не е имал професионални занимания по теория на композицията, а 

само по инструменти – цигулка и клавесин, и пеене. Самообучението му обаче 

е изключително задълбочено и му позволява да заеме мястото на придворен 

композитор както при граф Максимилиан фон Морцин, така и при неговия 

голям благодетел граф Естерхази, при когото е придворен композитор между 

1761 и 1790 г.         

 Хайдн е имал пряко наблюдение върху сценичната реализация на 

композициите си и претворяването им в концертния живот в аристократичните 

домове и във Виена. Има достоверни твърдения, че той е имал и познания по 

звукоразпространението и качествата на звука. Натрупването на тези фактори 

лежи в основата на създаването на произведения с висока художествена 

стойност, а специфични технически и акустически възможности на солиращите 

инструменти в концертите му са използвани със завидно майсторство. Хайдн 

създава няколко концерта за виолончело, като най-важните за виолончеловото 

изпълнителско изкуство са тези в До мажор и Ре мажор, под номера 1 и 2. Тези 

два концерта са най-изпълняваните концерти за виолончело по света. 

Съществуващите аранжименти налагат внимателен подбор и критичен анализ 

на използваните клавирни извлечения. Най-вероятно те са създавани с цел да 

придадат допълнителна тежест, значимост и най-вече чуваемост на солиращата 

партия. Тази чуваемост се превръща в основна грижа не само на солиста, но и 

на акомпанятора. Проблемът е обусловен от твърде обемния съпровод на 

щрайховата секция в диапазон, който използва и солиста, поради което в 

клавирните извлечения често се прибягва до  редуциране на части от 

оркестровите партии.        
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 Концертът в До мажор е композиран между 1761-65 г. за приятеля на 

Хайдн – Франц Вайгл, който е концертмайстор на челите в оркестъра.  

 Ре мажорният концерт е композиран за Антонин Крафт, като точна 

датировка не е възможно да бъде определена. Според недоказани източници 

това се е случило през 1783 година. Д-р Христо Христов твърди, че концертите 

с номера след 3, композирани след 70-те години,   са със значими разлики във 

фактурата и трудността на соловата партия. Дълбокият му анализ по отношение 

спецификата на развитието на виолончелото като инструмент, качествата на 

използваните струни и технологията на музициране по това време, в съчетание 

с горното твърдение, му дават основание да мисли, че има голяма вероятност 

тези концерти да не са композирани от Хайдн. В настоящата дисертация се 

приема, че композиционните принципи в двата концерта отговарят напълно на 

стила на Хайдн и са в стила на епохата – те са в тричастен цикъл, с бавна втора 

част, бързи първа и трета и каденци в края на първата част. Това, заедно с 

популярността им е достатъчен аргумент, за да бъдат предмет на това 

изследване. 

2. Концерт в До мажор 

Първа част, Moderato.         

           

 Още в началото на оркестровото въведение се открояват  редица детайли, 

които пряко рефлектират върху възможностите за оптималното пресъздаване и 

интерпретиране на оркестровия материал. Нагледен пример за това са първите 

четири такта. Неочаквано е  разнообразието, с което може да се подходи в 

интерпретацията на характерната, изпълнена с много устрем и енергия ритмична 

фигура на второ време от първия такт. Очевидно е, че щрихите в клавирните 

извлечения са буквално преписани от една от партитурните редакции. В 

наличните за това изследване партитурни редакции има три различни 

артикулации за конкретния мотив и по всяка вероятност това се явява 

предпоставка за различните трактовки, срещащи се в практиката. Например 

разделянето на легатото между шестнайсетината с точка “b
1
” и 

трийсетивторината “c
2
”, както и при следващите ги  “d

2
” и “e

2
”, водят до 

различен щрих и звучене както в оркестъра, така и при изпълнението на 

пианиста. В един от вариантите търсената линията е – “c
2
” от първо време, с 

последващи “b
1
”, “d

2
”  от второ и “f 

2
” от трето време, а в друг – отдавайки по-

голямо значение на проходящите  трийсетивторини би се получил ефект на леко 

задъхване и нетърпение за достигане на доминантата. Басовата партия от такт 2. 

и 3. в редакцията на Пулкерт и Шолц би трябвало да се свири октава по-ниско 

(както е отразено във варианта на Кристов Хелд), заради реалното звучене на 

контрабаса. Дори в първата редакция е важно и необходимо тя да бъде 

изпълнена коректно, като се проследи хода от 4-то време в лява ръка, към “c
1
” в 

дясна, в следващия трети такт. Интересен интерпретационен проблем е 

осмислянето на 2./3. и 6./7. осмини от 3. такт. Акомпанятор, който не е запознат 

с оркестрацията лесно може да подцени значението на широко разположените 

акорди в първи и втори цигулки, което в по-късен етап ще рефлектира негативно 

върху взаимодействието със солиста. В тактове 6. и 7. и двамата редактори са 
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допуснали  компромис  с  хармоничния  пълнеж  на  2./3.  и  съответно  6./7.  осмини.

Пулкерт  използва акорди в тясно разположение само в лява ръка. Хелд използва

и  дясната  ръка  в  терци.  Предложението  е  да  се  изпълнят  достатъчно  ясно

прозвучаващите  и  без  никакъв  проблем  изсвиряеми   сексти  “d2/b2,  c2/  a2”  от

втора октава в обои.  В осми такт оркестрацията е значително по-плътна. Следва

динамиката  в  дясна  ръка  да  бъде  разглеждана  в  този  контекст,  като  допустим

вариант  би  бил  терцата  “c
2
/e

2
”  на  първо  време  бъде  задържана  като  половина

нота  и  бъде  добавено  “g
1
”  в  палец  на  трето  време.  Пианистът  би  могъл  да  си

помогне с внимателно използване на десен педал, задължително бързо изчистван

по  време  на  шестнайсетинковите  ходове.  В  такт  11  изданието  от  Прага  не

проследява хармоничното попълване на каденцата на първо и  второ време.  Тук

Кристов Хелд елегантно замаскира проблема, транспонирайки виоловата партия

октава  по-ниско,  като  оставя  басовата  партия  и  хармонията  само  в  лява  ръка.

Рационално  решение  би  било  “g
1
”  да  бъде задържан от  палеца  на  дясна  ръка  –

тогава  лявата  ръка  ще  бъде  свободна  за  октавите  от  ниския  щрайх.  Добре  би

било,  ако  съпровождащият  съобрази,  че  фразата  на  цигулките  свършва  с
четвъртина  нота  на  трето  време  в  такта.  От  това  следва,  че  ако  се  използва

редакцията на Пулкерт,  то шестнайсетини от виоловата партия в първа октава е

редно да бъдат изпуснати,  (както е при Хелд)  и тази задача да  бъде оставена на

виолончели  и  контрабаси.  В  лява  ръка,  на  тактове  16,  17  и  двамата  редактори

използват  шестнайсетинково  движение,  но  в  различни  октавови  групи.  Би

трябвало  да  се  изисква  осминково  изсвирване  на  най-ниския  глас,  доколкото  в
партитурата това са коректните трайности.  Дори при тези аранжименти е важно

да се отбележи, че тонът  “g”  е всъщност част от едва доловим верижен синкоп в

среден  глас  (втори  цигулки),  съответно  препоръката  е  да  се  „прикрие“  първи

пръст на лява ръка, с който той ще бъде изсвирен.  Трилерите в 11, 18 и 21 такт е

добре  да  бъдат  изпълнени  от  горния  тон,   без  завършващ  нахшлаг.  Интересна  е
възможността  за  различна  трактовка  на  трилера  в  пети  такт.  Срещат  се

изпълнения,  в  които  той  се  изпълнява  като  „групето“  или  като  къс,  затихващ  в
края  трилер.  Доколкото  и  в  двата  варианта  има  практически  защитена  логика  и
при липса на пряк аналог от партията на солиста  следва,  че изборът би трябвало

да е на  изпълнителя.

  По време на експозицията на първата тема от виолончелото  динамиката в

хармоничните последования,  т. 22  и 23, както и в аналогичните места в 25. и 26.

такт  трябва да бъде построена така, че да следва естествено хода на  тематичния

материал.  Редакциите  от  Прага  постигат  това  с  помощта  на  акцент,  отразяващ

естественото  наблягане  върху  синкопа,  при  изискване  за  щрих  „надолу“  в
струнната  секция.  Редно  е  смисловото  обособяване  на  До-мажорните  акорди  в
края  на  т. 26, като  не  се  обръща  внимание  на  изписаната  динамика  forte  на

първата  осмина  от  трето  време.  Тя  е  налична  в  партитурата  и  в  редакцията  на

Пулкерт, но Хелд правилно е поставил динамиката там, където трябва.  Първият

акорд  от второ време трябва да се интерпретира като разрешение на каденцата, а

следващите  два  –  като  завършващи  за  построението.  Щрихите  на  трето  и
четвърто  време  в  т. 30  трябва  да  бъдат  диференцирани  в  двете  ръце.Тук  лявата

ръка следва да продължи щриха от преди, докато дясната да е готова да изсвири

осмините и последващите ги свързващи шестнайсетини в  legato.

В  останалата  част  на  експозицията  се  откриват  още  няколко  малки
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неточности,  които  лесно  биха  могли  да  бъдат  отстранени.  Например  в  37.  такт,

трето  време,  Пулкерт  е  пропуснал  да  регистрира  глас  на  втори  цигулки  в  дясна

ръка  –  няма  причина  проходящият  “g
1
”  от  трето  време  да  отсъства.

Препоръчително е  акомпаняторът да се предпазва от естественото  legato, което

би се получило в мелодично изсвирените шестнайсетини. Те трябва да имитират

съответния щрих, нещо средно между  détaché  и  spiccato  в цигулки, като по този

начин  вниманието  на  слушателя  ще  бъде  фиксирано  върху  кантилената  на

солиста.  В  кратката  оркестрова  интермедия,  т.  47–  58,  за  пръв  път  при  Хелд  се

появяват паралелни терци от партията на първи и втори цигулки  (т. 49/50).  Те са

изписани  правилно,  но  не  са  удобни  за  изпълнение.  Предложението  е  да  се

последва вариантът на Пулкерт, който използва далеч по-удобният глас от втори

обой.  В  същата  интермедия,  в  такт  55,  без  усилие  би  се  получил  по-точен

резултат,  ако  партията  на  виолите  на  първо  и  второ  време  бъде  изписана

разпределено  между  лява  и  дясна  ръка  и  бъде  избегнато  “d”  на  второ  време  –
този  тон  просто  го  няма  в  партитурата.  Тази  част  от  такта  е  добре  решена  от

Хелд,  но  пък  трето  време  е  излишно  усложнено  с  изписване  на  унисоните  и
паралелните сексти.

  В  разработката,  в  т.  68,  69  и  следващите  Пулкерт  използва  различна

артикулация  за  осминковия  акомпанимент.  Щрихът  би  трябвало  да  е  един  и
същ, като единствената причина за минимална разлика в артикулацията би била

смяната на хармонията в секвенцията 64/65. такт.  По  идентичен  начин  е
подходено  и  в  двете  редакции  към  фактурата  в  тактове  77  –  трето  и  четвърто

време  и  78  –  първо  и  второ  време.  В  дясна  ръка  съвсем  резонно  е  оставен

тематичният  материал,  а  в  лявата  са  съчетаните  от  партиите  на  две  оркестрови

групи  шестнайсетини.  Те  лесно  могат  да  бъдат  мислени  и  изсвирени  равни,  но

това  би  било  грешка,  доколкото  басовата  партия  (виолончели  и  контрабаси)  е  в
осмини  и  функцията  ѝ  е  различна  от  остинатните  “e

1
”  на  втори  цигулки.

Предложението  за  конкретния  пасаж  е  петият  пръст,  а  впоследствие

последователно  и  четвърти  и  трети  на  лява  ръка,  да  бъдат  задържани  повече  от

изписаното  –  почти  като  осмини  –  а  палецът  да  свири  много  леко,  почти

незабележимо.  Тогава  би  се  получила  идеята  за  диференциране  на  групите  в
оркестъра, нещо, което е принципно трудно за постигане в една ръка.

  Интермедията,  която  води  към  репризата,  започва  от  трето  време  на  т.89.

Тук,  както  и  в  самото  начало  се  препоръчва  придържането  към  осминково

движение  в  баса  до  такт  94.  Друг  приемлив  вариант  би  бил  изсвирване,

аналогично  на  т. 16  и  17  или  т. 77  и  78.  Трактовката  на  Пулкерт  за  т. 94  е  за

предпочитане.  В  това  темпо  при  наличие  на  трийсетивторина  преди  трилера,

глас който влиза заедно с  него (Хелд)  излишно затормозява двигателния апарат.

От  друга  страна  проследяването  на  движението  в  баса,  въпреки  че  е  октава  по-

високо, звучи по логично при Хелд. В самия край на интермедията издателите от

Москва  и  „Супрафон“, Прага, са допуснали неточност  –  в такт 96 движението в

цигулки е постепенно  –  от терците  “b
1
/d

2
”,  през  “c

2
/e

3
”.

  В репризата проблемите са идентични с тези от експозицията, затова с цел

избягване  на  повторения  няма  да  бъдат  подробно  коментирани.  Все  пак

пианистът  трябва  да  бъде  коригирана  грешката,  допусната  в  края  на  такт  101.

Изписването  в  партитурата  на  трето  и  четвърто  време  е  половина  нота  с
непресечен  форшлаг,  т.е.  трябва  да  бъдат  изсвирени  две  четвъртини.  Това  е
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точно отразено от Хелд,  но пък при него последните три шестнайсетини в дясна

ръка  компрометират  валдхорните.  В  тактове  111,  112  и  113  в  редакцията  на

Пулкерт осезателно се  усеща липсата на валдхорните.  Акомпаняторът би  могъл

да  добави  партията  на  първа  валдхорна  в  палец  на  дясна  ръка  или,  както  е  при

Хелд,  изцяло в  лява ръка.  Последните четири трилера преди каденцата следва да

бъдат изпълнение както в т.  74, с изключение на последния, където в процеса на

деликатното успокояване е допустимо да бъде добавен нахшлаг.

Втора част,  Adagio.

  Лиричният характер и бавното темпо на  частта  водят след себе си и някои

типични технически  и интерпретационни  проблеми.  За разрешаване  им  основна

роля  ще  има  чувството  на  акомпанятора  за  активно  балансиране,  между

щрихите  и  динамиките  в  солиращата  партия  и  фактурата  на  акомпанимента.  В
оркестровото  встъпление  осмините  в  лявата  ръка  трябва  да  бъдат  изпълнени

отделни,  като  стриктно  да  се  съблюдава  щриховият  контраст  с  кантилената  на

първо време  в дясната.  Осмините в нея,  второ време на такт 1,  също  са отделни.

В този смисъл редакторът от Прага е допуснал грешка,  а изпълнителят трябва да

я  коригира.  Шестнайсетините  на  първо  време  на  следващия  такт  са  свързани

„две по две“,  а не в едно цяло  legato,  но се изпълняват на един лък от струнните

инструменти.  От  това  следва,  че  не  бива  да  има  пауза  при  клавирната  им

реализация.  Повечето изпълнители предпочитат да използват вибрато на втора и

четвърта  шестнайсетина  в  аналогичния  мотив  от  темите  си.  Бруно  Филип,

например,  даже  градира  интензитета  на  това  вибрато  в  посока  “f”,  с  което  се

постига впечатляващ пространствен ефект.  Ако се използва десен педал,  следва

той да бъде толкова фино поставян  и  прецизно отнеман,  че по никакъв начин

да  не  нарушава  диференцирането  на  щрихите.  В  трети  такт,  2-ро  време,  Хелд

разделя  техническите  легати  в  трийсетивторините.  Естествената  линия  е  една  –
пианистът  трябва  смислово  ги  обедини.  В  5.  такт  при  Пулкерт  и  Шолц  има

изписано  арпеджиато,  което  не  е  коректно.  Трилерът  от  първо  време  на  такт  7 
трябва  да  бъде  изсвирен  от  горния  тон,  без  нахшлаг.  Типичен  проблем  се  явява

интерпретацията  на  такт  8.  Дългата  и  залигована  половина  “c
2
”  от  партията  на

първи  цигулки  е  тон  в  crescendo,  което  е  невъзможно  да  бъде  клавирно

реализирано. Следва много внимателно да се планира атаката на тази  половина и

последващото  развитие  на  останалите  гласове.  Трилерът  на  трето  време  в  такт

14 трябва да бъде изсвирен от горния тон, като е възможено да бъде изпълнен с

нахшлаг.  В 16. такт виолончелото встъпва  в солиращата си роля, а от 19. до 23.

акомпаниментът е в разпределени между двете ръце. Пианистът трябва да търси

съвсем  лек  превес  на  осмините  в  лявата  ръка,  съобразявайки  се  с  общия

хармоничен  план.  В  такт  25  при  Пулкерт  отново  има  акорд  в  широко

разположение в дясна ръка, изписан с арпеджиато. В извлечението на Хелд няма

арпеджиато, но при него пианистът трябва да доведе “b” от предния такт в дясна

със  свързващ  педал  до  “a”  в  лявата  ръка.  Препоръката  е  “a/  f”  да  бъдат

изсвирена като терца от лява ръка, а  третата и четвъртата осмини от предишния

такт  да  бъдат  в  едноглас  от  малка  октава.  Осмините  в  такт  41  не  трябва  да  се

различават  като  щрих  от  предшестващите  ги.  В  този  смисъл  стакатите  в
изданието от Прага са некоректни. Нужно е акомпаняторът да изпълни стриктно



 

 

 

  

 

 

  

 

  

    

  

   

 

  

 

        

            

  

 

  

  

 

21 

контрастните  динамики  piano  в  т. 46/47, за  да  прозвучи  достатъчно  добре

ниският тон на солиста. Вниманието трябва да е съсредоточено към относително

плътните  акорди  във  forte  преди  това  –  естествено  е  те  да  бъдат  изпълнени  с
лека  градация,  но  без  да  се  надхвърля  звуковата  граница,  след  която  subito

piano-то би могло  да бъде компрометирано. В началото на прехода, т. 51-56, от

партитурите са пренесени и техническите щрихи, които свързват по осем ноти в

дясната  ръка  (по  четири  при  Хелд).  Пианистът  трябва  смислово  да  отдели

първата от останалите седем. Това се налага заради комбинация от фактори като

чисто  акустичния  ефект,  следствие  регистровите  особености  на  струнните

инструменти,  както  и  фактът,  че  всяко  относително  силно  време  се  явява

разрешение  на  мелодическата  линия.  Препоръчително  е  дозирана  работа  с
фактора „време“  –  на практика не различната динамика, а относително по-късата

първа  нота  и  плътно  легато  от  пръсти  след  това  са  в  състояние  условно  да

наподобят  регистровата  особеност  в  оркестъра.  В  заключителната  фаза  на

интермедията,  такт 54/55,  Пулкерт излишно усложнява фактурата в дясна ръка,

чрез сдвояване в октави  партията  на първи и втори цигулки, които са в  унисон.

Рационалният  подход  изисква  пианистът  да  се  абстрахира  от  реалното  звучене

на октавите в ниските инструменти  –  тогава ще може партията на виоли да бъде

отразена от лява ръка, заедно с партията на виолончелите. Така дясната ръка ще

бъде  освободена  за  безпроблемно  проследяване  на  мелодията.  В  такт  65  следва

пианистът  да  е  подготвен  за  големия  скок  в  солиращия  инструмент  –  до  “C”  –
акордите  на втора и трета осмина трябва да са тихи, като се внимава особено за

най-ниския глас.  В  изпълненият  със  стаено  напрежение  дял,  започващ  в  “c

moll”,  спокойно  трябва да следват  естествените хармонични тежнения,  без страх

от  формалното  нарушаване  на  pianissimo-то  в  т. 68.  Сфорцатите  в  75.  и  77.  такт

не  бива  да  бъдат  по-силни  от  солиста,  даже  е  за  предпочитане  акомпаняторът

деликатно да оцвети и акордите от второ време, като по този начин даде импулс

на  низходящите  трийсетивторини  във  виолончелото.  В  контрастната  динамика,

т. 80,  смело може да се използва ляв педал за постигане на мек, пастелен тембър.

Октавите в лява ръка на второ време (едноглас при Хелд), точно преди влизането

в репризата трябва да бъдат  в  non  legato, с леко  decrescendo.  В репризата, която

започва от т. 89 и заключението проблемите са идентични с тези от експозицията

и могат да бъдат разрешени по аналогичен път.

Трета част,  Allegro molto.

  Основна  причина  за  всички  трудности  в  третата  част  е  темпото.

Пианистът  е  задължен  да  мисли  alla  breve,  за  да  може  адекватно  да  имитира

виртуозните цигулки  и диалогът им със солиращото виолончело. Означенията за

стакато просто губят смисъл. Поддържането на ненатрапчив пулс и фразирането

в  тихи  динамики  ще  бъдат  ключови  фактори  за  качественото  партниране.

Опасно е  придържането за  дълго време  към динамика  forte,  например в периода

от 7. до 21.  такт от встъплението. Свирейки постоянно силно  би  се достигнало  до

излишно  стягане  в  ръцете,  което  ще  компрометира  щриха,  смисъла  на

хармоничната  структура,  а  вследствие  и  конструкцията  на  фразите.  Препоръчва

се стремеж към предварително позициониране на дясната ръка, примерно в такт

7  и  8,  и  всички  подобни  на  това  места.  Ако  в  този  пример  се  използва  десен
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педал,  то  освобождаването  му  трябва  да  е  много  прецизно  –  категорично  преди

четвъртата  осмина  на  времето.  Едногласното  изсвирване  на  октавовия

акомпанимент в лява ръка, примерно в тактове 14,16,17 и всички други подобни

места, само би допринесло за верния характер на частта. Тук редакцията на Хелд

е  разрешила  този  технически  проблем.  В  такт  25,  26  на  пражкото  издание  е
допусната  волност.  Тонът  “c

2
”  от  втора  октава,  четвърто  време,  липсва  в

партитурата.  Тактове  от  25.  до  30.  са  много  по-коректни  в  при  Хелд.  И  в  двете

издания е  налице предпоставка за надценяване на партията на втори цигулки  –  в
т. 27  тя  реално звучи октава по-ниско.  Следва приоритетно да се  следи  за плавно

развитие  на  тематичния  материал  в  горния  глас.  В  тактове  36/38  отново

редакцията  на  Хелд  е  по-прецизна  и  щадяща  изпълнителя,  но  пък  в  самия  край

на интермедията, т. 39, изданието на Прага значително облекчава дясната ръка с

липсата на паралелните терци. Тактове 55, 56 и 57/58 са интересни с това, че за

първи  път  от  влизането  на  солиста  се  появяват  валдхорни.  Te  фиксират

вниманието на слушателя върху хармоничната последователност  “T,  T/D”  и  “D

/T”  и  в  тази връзка  е добре пианистът да  уплътни звука, след  което да се върне

отново  към  piano  или  pianissimo.  В  т.  79.  Хелд  е  пропуснал  да  отбележи  важен,

кореспондиращ  с  партията  на  солиста  акцент,  на  второ  време  в  умаления

септакорд, а в 80. Пулкерт погрешно е поставил динамика  forte  на първо време.

В  оркестровата  интермедия, т.  98-106  е  редно  фактурата  да  бъде  максимално

облекчена. Предложението е последните три осмини  “d
2
”  в т. 98 и 100 (налични

и  в  двете  редакции)  да  не  бъдат  изпълнявани.  Шестнайсетините  в  т.  99  и 101 да

започват с 4-ти пръст. Да се преразгледа основно каденциращият момент, т. 104

–  чувства  се  липсата  на  трилера  на  трето  време,  а  от  друга  страна  и  в  двете

редакции  дясната  ръка  е  много  трудно  изсвиряема,  ако  фактурата  се  приема

буквално.  В  тази  връзка  се  препоръчва  осминково  хармонично  движение  на
първо  и  второ  време  и  трилер  на  половината  нота  “a

2
”,  с  добавен  “f

♯2
”  в  палец,

на  четвърто.  В  следващата  виртуозна  разработка  интерес  от  интерпретационна

гледна  точка  представляват  двойките  тактове  118/119,  124/125.  Редно  е  да  се

постигне динамичен контраст, колкото и лека да е първата от всеки две групи, за

да  се  обезпечи  възможността  за  плавно  развитие  в  относително  по-дългите

построения.  В  тактове  147-151  има  различни  трактовки  за  залигованата  цяла

нота  “e
2
”  от първи цигулки. В изданието от 1962 г. са залиговани  първите два и

следващите  три  такта.  В  редакцията  на  Хелд  –  точно  обратното.  В  това

изследване  се  предлага  трети  вариант  –  залиговани  т. 149  и  150,  а  след  това

отделни  цели  ноти  с  внимателно  градиране  на  динамиката.  В  края  на

оркестровата интермедия, довеждаща до репризата, отново има предпоставки за

технически  проблем.  Препоръката  и  за  двете  издания  е  в  т. 170  пианистът  да  не

изсвирва  “a
1
”  на четвърто време  –  дясна  ръка, да използва пръстовка 4. 3. 2. 1.  на

същото  време,  след  това  да  не  изсвирва  четвъртината  “g
2
”,  (при  Хелд)  а  сол

мажорната гама, която ще започне с 3-ти пръст, да доведе до  “g
2
”, (трето време),

като  избегне  първата  шестнайсетина  “b
1
”. В  тактове  201.  и  202.   редакторите

отново  не  са  на  едно  мнение  в  интерпретацията  на  първи  и  втори  цигулки.

Вариантът  на  Пулкерт  и  Шолц  е  по-рационален.  И  в  двете  издания  фактурата

значително може да се облекчи между т. 203 и 205. Остинатните осмини в палеца

на дясна ръка не са удобни. Ходът между  204. и 205. такт е неизсвиряем в това

темпо. Предложението е в т. 203 и 204 да има  само по една осмина  от партията
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на   втори  цигулки  на  всяко  време.  Да  се  избегнат  средните  гласове  на  първо

време  (т.  205).  Да  се  осъществи  бърза  смяна  на  1.  с  5.  пръст  в сопрана.  По  този

начин  реализирането  на  средните  гласове  (  при  Хелд  е  едноглас)  на  второ  и
трето  време  става  безпроблемно.  В  оставащите  44  такта  проблемите  са

идентични с вече разгледаните и с цел избягване на излишно повторение няма да

бъдат разглеждани.

3. Концерт в Ре  мажор

Първа част,  Allegro moderato.

  Разнообразните  подходи  в  изготвянето  на  клавирните  извлечения  на

концерта нерядко граничат с трудно защитими решения,  с които акомпаняторът

се сблъсква още от оркестровото въведение. В първите два такта  следва да  бъде

избран  вариант  за  провеждане  на  тематичния  материал,  предварително

съгласуван със солиста.  До голяма степен това би се отразило на дължината на

първата  четвъртина,  дясна  ръка.  Тя  може  да  бъде  смислово  отделена  от  второ

време,  но  може  да  бъде  „отведена“ до  него.  В  т. 3  има  разлика  в  редакциите  на

партитурите,  касаеща  четвъртината  от  второ  време  на  виолите.  Справка  с
манускрипта  доказва,  че  верният  тон  е  “a”.  Изписването  на  средния  глас  при

Брайткопф  е  непълно,  от  Петерс  са  подчертали  ненужно  значението  на

въпросният тон  “a”,  а освен това в следващия такт на първо време в лявата ръка

са  добавили  несъществуващ  в  партитурите  глас.  Тази  грешка  е  избегната  при

Брайткопф, а позитивът при  Петерс е по-точната клавирна артикулация за трето

и четвърто време  –  дясна ръка. Наличието на  gruppetto  в такт 5 (Петерс) трябва

да  бъде  игнорирано  –  такова  в  партитурата  няма.  Добре  е  влизането  на  обои  и
валдхорни  в  седми  такт  да  бъде  интерпретирано  от  пианиста  с  категорична

контрастна динамика  –  тук  единствено изданието на  Шот  реализира  търсеният

от автора обем на звука. В тактове 10,  11  и 12, заради гласоводенето се  е създала

техническа  трудност.  Проблемът  е  обусловен  от  появата  на  трийсетивторините

във  втори  цигулки,  продължени  некоректно  през  втората  половина  на  т. 11и

първата  на  т.12  във  всички  редакции,  освен  в  тази  на  Хенле.  Трябва,  обаче,  да

бъде  взето  под  внимание,  че  Хенле  използва  за  този  епизод  типично  клавирен

похват,  който  практически  го  отдалечава  от  наподобяването  на  оркестрова

звучност. В т. 13 Петерс отразява първи и втори цигулки в първа и малка октава.

Останалите  редактори  приоритизират обоите от първа и втора октава и това със

сигурност е по-интересният подход.  В лява ръка е добре, ако  пианистът задържа

най-ниското  “A”  повече  от  изписаното,  с  цел  опит  за  пресъздаване  на

четвъртините  (и  съответно  осмини  в  т. 14)  от  контрабаса.  В  т.15  мелодичната

линия  е  “d,  b,  g♯
/e,  c♯

,  a”,  независимо  от  това  кое  издание  ще  бъде  избрано  или

коя  група  инструменти  ще  бъде  предпочетена  за  доминираща.  Ходовете  във

виолончели  “e,  g♯
,  b,  e1

”  и  “A,  c♯
,  e,  a”  трябва  да  бъдат  интерпретирани  като

свързващи елементи, които хармонично попълват в обратна посока низходящата

мелодична  линия.  За  целта  е  достатъчно  да  се  потърси  малко  по-различна

артикулация,  с  по-къси  и  отделни  ноти.  Хенле  са  най-точни  в  изписването.  В
т. 21 и  22  предложението  е  да  се  търси  контрастна  динамика  в  поредиците

трийсетивторини в дясна ръка  –  първите  от тях са в пробивен регистър на първи
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цигулки  –  трета  и  втора  октава,  докато  отговорът  е  само  във  втори  цигулки  две

октави  по-долу.  Подобните   23.  и  24.  такт  са  в  динамика  piano  и  трябва  да

останат в нея, защото следва каденцата и заключителното двукратно изложение

на мотив  от първа тема, което оформя и края на оркестровото въведение.

  В  началото  на  първото  соло  на  виолончелото  всички  редактори,  освен

Шот, са допуснали компромиси  –  те  са изписали остинатните осмини октава по-

ниско, като Петерс си позволяват даже по едно  “D”  на първите времена на т. 29 и

30.  Разбира  се,  че  при  този  прочит  няма  никакъв  проблем  дясната  ръка  да

проследи  фразата  си.  Но  това  е  за  сметка  на  изкуственото  разширяване  на

диапазона при акомпанимента  –  нещо, което авторът не е написал в партитурата.

Своеволията при Петерс продължават с измисляне на хармоничен пълнеж,т. 30,

31, 32, който трябва да бъде избегнат. Освен това партията на виолите ненужно е

транспонирана  октава  по-долу.  Тактове   39.  и  40.  в  изданията  на  Шот  и
Брайткопф  са  пример  за  това,  колко  неудобно  може  да  бъде  буквалното

пренасяне  на  оркестров  материал  в  клавирното  извлечение.  Паралелните  сексти

са  излишни,  особено  когато  са  в  трийсетивторини.  Хенле  са  избрали  вариант,  в
който  ги  разпределят  между  двете  ръце.  В  случая  това  също  не  е  рационално.

Естественото  решение  е  тонът  “a”  да  бъде  задържан  с  палеца  на  дясната  ръка.

Пианистът  следва  да  се  абстрахира  от  пресечения  форшлаг  в  горния  пример,

наличен  при  Шот  и  Брайткопф,  и  да  изпълнява  нотите  като  трийсетивторини.

Умаленият акорд ( т.39  –  Петерс ) трябва да бъде изсвирен на второ време, а не

на  втората  осмина  от  предишното  време.  В  трактовка  на  Петерс,  Брайткопф  и
Голтерман  ще  бъде  от  значение   пределно  лекото  изсвирване  на  акордовата

фактура  в  лява  ръка.  Нужна  е  и  внимателно  дозирана  разлика  в  динамиките  на

двете  ръце.  Основание  за  това  са  тясно  разположените  акорди,  които  в  този

регистър на пианото ще създадат много обертонове и са в състояние да попречат

на мелодията в цигулките. Хенле са подходили сравнително лековато, оставяйки

лявата ръка  изцяло в едноглас, а Шот използва октави. След направена справка

с една от партитурите предложението е с палеца на лява ръка да се изпълни  “a,

g♯,  f  ”  на  1-во  2-ро  и  3-то  време,  а   5.  и  3.  пръст  да  бъдат  свободни  за   ниските

гласове.  Горепосоченият  мотив  е  от  партията  на  обоите  в  редакция  на  Kurt

Soldan,  компромисно  транспонирана  две  октави  по-ниско.  Четвъртото  време

може да остане в едноглас, така както е в партитурата, а може и да е в акорди. По

този  начин  частично  се  облекчава  работата  на  лявата  ръка,  като  същевременно

се  проследява  единият  от  гласовете  на  обоите.  В  т. 50  би  трябвало

шестнайсетините  в  лява  ръка  да  са  в  едноглас,  изсвирени  почти  незабележимо.

Много  по-важно  е  да  се  потърси  опората  на  първо  и  трето  време,  като  се

наподоби контрабасовата звучност  в  меки,  „поставени“  четвъртини.  В  т.  52 

акомпаняторът трябва да подчертае доминантовите  функции на вторите осмини

от  2-ро  и  4-то  време, като  тушира  следващите  акорди.  Същото  важи  и  за  т. 56.

Интерпретационният  проблем  е  заложен  в  конфликта  между  възходящата

секвенция  при  солиста  и  логиката  на  хармоничните  последования  в
акомпанимента,  в  комбинация  с  относително  късите  четвъртини  на  1-во  и  3-то

време  и  тихата  динамика.  При  правилна  реакция  следва  хармоничните

разрешения  да са такива, че да не конфронтират хода на секвенцията. И Петерс и

Брайткопф са допуснали неточност в т. 57, като са поставили четвъртина на трето
време. Трайността трябва да е осмина, на втората осмина от времето.  На финала
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на  фразата  каденцата  на  второ  време  в  т.58  трябва  да  бъде  изсвирена  в  отделни

ноти,  равни  по  дължина  с  тези  на  солиста,  проследявайки  функциите  K6/4,  D,

като се осигури щриховият контраст с предхождащото и следващите легати.

  От  т.  62  Брайткопф  използват  една  доста  различна  редакция,  която  прави

трудeн  паралелният анализ и съпоставките, които са основен инструмент в този

труд.  Липсват  определен  брой  тактове  –  по  партитура  те  са  189,  а  в  клавирното

извлечение  –  153.  Волност  са  си  позволили  и  Петерс  –  тактове  от  85.  до  92.

липсват. Д-р Христо  Христов  мисли, че  редакции  като тези са  пряко  следствие

на  желанието  за  мащабно  популяризиране  на  виолончелото  като  инструмент  по

това  време,  както  и  опит  за  налагане  на  субективните  критерии  на  издателите

като  стандарти.  Това  е  довело  до  определена  фриволност  от  страна  на

редакторите  към  боравенето  с  оригинала  –  най-вероятно  с  цел  да  се  намали

обемът  на  частта,  като  по  този  начин  тя  стане  практически  по-лека  за

възприемане  и  от  слушател  неспециалист.  Тази  редакция  не  променя

хармоничния план  на  акомпанимента  до  т. 64,  но  променя  номерацията  на

тактовете.  Вследствие,  когато  материалът  вече  е  идентичен  с  този  от

партитурите, интермедията  при  Петерс е от т.  77, а при Брайткопф е от т. 71.

  От  гледна  точка  на  интерпретацията  дялът  от  т. 65  до  70  е  различен  от

предишния подобен (т.  41-46) с наличието на валдхорни и обои на трето време в

т.  65.  Акомпаниращият  отново трябва  внимателно  да  контролира  динамиката  в
различните  гласове,  за  да  се  избегне  конфликт  с  регистъра  на  виолончелото.  В
следствие на  този контрол ще се получи  фин нюанс в звуковата картина, без да

се  налага  излишно  потискане  на  общата  тиха  динамика.  След  достигане  на

секундакорда  в т. 70, мелодичният  преход  на  3-то  и  4-то  време  (Петерс)  е
редакторска  добавка,  която  не  съществува  в  партитурата.  Тя  трябва  да  бъде

игнорирана.  В  свързващия  Ла  мажорен  период  от т.  71  до  75/76  (т.  65  по

Брайткопф),  е  нужно  пианистът  да  се  съобрази  едновременно  с  низходяща

секвенция  в  солиращата  партия  и  с  изместването  на  формалното  разпределение

на  силата  във  времената.  Хенле  прекалено  са  облекчили  фактурата  в  лява  ръка,

оставяйки само едноглас. Брайткопф и  Петерс допълнително хармонизират т.73,

74,  74,  което  е  грешка.  За  предпочитане  е  изданието  на  Шот.  В  следващото

оркестрово  tutti  Шот  са  поставили  излишни  изисквания  към  пианиста,  като  са

прехвърлили буквално в октави първи и втори цигулки в дясната ръка  (т.80/81).

От  друга  страна  те  вярно  са  отразили  хармоничния  план  –  при  Петерс  и
Брайткопф  има  несъществуващи  проходящи  тонове  –  “g♮1

”(т. 80, последна

осмина),  “f♮1,  
e

1
”  (т.  81, 2-ро  време),  изцяло  компрометирана  линия  на

контрабасите  в  т.  82,  (само  Петерс),  както  и  ходът  в  последните  три

шестнайсетини  (първи  цигулки  малко  по-рано,  в  т. 80).  От гледна  точка  на

интерпетацията  пианистът  трябва  да  потърси  освен  динамичния  контраст  –
forte/piano,  така  и  лиричния  характер,  когато  акомпаниментът  остава  само  в
струнната секция. Добре е ако се има предвид, че духовите встъпват отново на 4-

то време на т. 81, което е основание да се потърси различен цвят чрез контрастна

динамика.  Трилерите в дясна  –  т. 84, трябва да са много бързи, затихващи и къси,

по възможност от горния  тон, по възможност със спиране върху основния тон на

втората шестнайсетина.

В  разработката, от  т. 94,  95,  96  до  4-то  време  (Петерс,  т.  87,  88,  89)

акомпаниментът  е  много  фин,  като  в  т. 96  остава  само  в  едноглас  във  виоли.
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Точни в случая са Голтерман и Шот. Хенле остава в едноглас още  от края на т.93

и липсата на най-ниските честоти от  контрабаса се чувства. В т.121, 124 (114 и

117 по Петерс и 100 и 103 по Брайткопф), отново Петерс и Брайткопф  използват

несъществуващ  хармоничен  пълнеж  в  дясна  ръка.  Той  трябва  да  бъде  избягван.

В  посочения  фрагмент  най-точен  е  Шот.  Особено  внимание  е  нужно  към

трактовката на т.130 (123  –  Петерс, аналогичният момент при Голтерман и т. 109

–  Брайткопф).   Същината  е  в   изискването  на  автора  за  своеобразен  диалог

между  акомпаниращите  втори  цигулки  и  обои.  Тук  Хенле  и  Шот  използват  в
лявата  ръка  тясно  разположени  акорди  в  шеснайсетини.  Петерс  правят  същото,

но  в  осмини.  Голтерман  и  Брайткопф  са  стигнали  най-близо  до  идеята  за  това

разпределяне.  Предложението е да се използва вариант с осмини в лявата ръка, а

опитът  за  имитация  на  различните  групи  инструменти  да  се  постигне  чрез

относителна разлика в дължините на трайностите.

  От  т.  136  (129  по  Петерс, 115  по  Брайткопф)  частта  навлиза  в  реприза.

Общото  за  всички  клавирни  извлечения  е,  че  не  се  забелязват  специфични,

различни от вече разгледаните проблеми.

Втора част,  Adagio.

  Основната  мерна  единица,  за  изграждане  на  концепцията  би  трябвало  да

бъде  осмина.  Произтичащото  от  това  отношение  към  шестнайсетините  ще

помогне  за  реакция,  в  случай  че  солистът  предпочита  по-експресивен  и
романтичен прочит на частта.  Деликатната задача на пианиста допълнително се

усложнява  от  изисквания  на  редакторите,  например  Петерс,  Брайткопф  и
Голтерман  са  дали  указания  на  солиста  за  dolce  още  в  началото  на  дял  “A”  и
espressivo  –  за  оркестъра в т. 9, а такива в партитурите няма.  Не съществуват и

изисквания  за  фразировъчни динамики  в  т. 3  и  4.  Следващата   трудност,  която

“C
♯
”  на  второ време  в  т. 6.  Това  са  фактори,  които  уплътняват  звука  и  се

превръщат  в  пречка  за  имитацията  на   интимния  характер  на  акомпанимента.

Като цяло материалът тук е най-добре представен от Хенле и Шот, с изключение

на  некоректното  (по отношение  на  партитурата) легато  в  лява  ръка  на  т. 3  при

Шот  и  последният,  осми  такт,  в  който  и  той  транспонира  виолите  октава  по-

долу.  В  следващите  8  такта  темата  намира  своето  утвърждаване  в  оркестъра.

Едновременното  включване  на  духовите  инструменти,  както  и  контрабаси  и
виолончели  в  октави,  трябва  да  бъде  естествено  интерпретиран  с  контрастна

динамика,  по  възможност  в  реалната  звучност  на  ниските  инструменти.

Акомпаниращите  шестнайсетини  от  втори  цигулки,  раздадени  от  Брайткопф

октава  по-ниско  звучат  компромисно.  Хенле  са  най-точни  спрямо  партитурата,

но прехвърлянията на дясната ръка в т. 9 и 10 може да се превърне в самоцелна и

леко  рискована  задача. В  т. 11  всички  редактори  са  омаловажили  авторовия

замисъл  за  оформяне  на  каденцата  чрез  противоположното  движение  на  първи

цигулки/обой  и  виолончели/контрабаси.  Пианистът  може  да  реагира,  като

изпълни  коректно  в  лява  ръка  посоката  на  осмините  “a,  F♯
,  c♯

,  d”  и  маркира  в
подчинената  им  роля  “a”  и  “f

♯
”  от  партията  на  втори  цигулки. В  т. 16,  под

влияние   на  т. 8,  Петерс  и  Брайткопф  са  допуснали  грешка  –  коректният  ход  на
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първо време е  “А,  a,  c♯1
,  a”.  Шот са най-точни,  но изискването за използване на

десен педал и  ben legato  щрихово не отговаря на партитурата. В следващият дял

“B”,  т.  17  –  31, акомпаниментът  е  почти  изцяло  от  отделни  ноти.  Основен

проблем  на  интерпретацията  е  естествената  склонност  към  еднотипно

изпълнение  на  акордите.  Всъщност  мисленето  трябва  да  е  пречупено  през

призмата  на  отделните  групи  в  оркестъра,  при  стриктно  следене  за  акустичния

комфор на солиста.  Тежнението в групите от по три шестнайсетини следва да е в

посока  към  втората  от  тях.  По  този  начин  вниманието  на  слушателя  се  насочва

към съпоставката на моториката  в  акомпанимента и сякаш безкрайната дължина

на  мелодичната  линия  във  виолончелото.  В  следващото  проявление  на  дял  “A”

пианистът трябва да се върне към звучността от началото на частта.  В търсенето

на  семпъл  и  събран  в  рамките  на  една  октава  акомпанимент  не  бива  да  се

забравя,  че  в  т. 34 осмините  в  лява  ръка  са  отделни, а  не  в  legato.  Интересен  е
прочитът  на  Шот,  при  който  пианистът  трябва  да  обедини  в  една  линия  5
шестнайсетини, естествено да олекоти последната от тях и да отведе следващите

три до  т. 36.  В  До  мажорния  дял  “C”,  т.  43  -  52, Петерс  и  Брайткопф  неправилно

изписват  трайностите  в  басовата  линия  –  те   са  осмини  на  всяко  време.

Голтерман,  Хенле  и  Шот  са  коректни,  но  Хенле  не  проследява  добре  хода  на

ниския  щрайх  в  т.  50.  В  последното  tutti  преди  каденцата,  т.  60,  61,  единствено

Шот  има  по-интересно  художествено  виждане,  като  оставя  басовата  партия  в
четвъртини и след шестнайсетина пауза събира средните гласове в първа октава.

Това е неточно от гледна точка на нотните трайности, но пък наподобяването на

виоли  и  цигулки  е  много  по-реалистично  в  първа  октава,  където  те  де  факто  са

изписани.  Хенле  и  Брайткопф  погрешно  използват  “b
1
”  в т. 61. Това  превръща

умаленото  тризвучие  в  септакорд,  с  доста  по-активно  звучащо  тежнение,  което

авторът  умишлено  е  избегнал.  Брайткопф  влиза  в  съавторство,  хармонизирайки

вторите  времена  на т.  63  и  64. Хенле  са  олекотили  фактурата  и  са  загубили  от

колорита на октавите в чели и контрабаси. Най-плътно и точно  е звученето при

Шот,  с  уговорката  че  акомпаняторът  ще  положи  усилия,  за  да  не  се  накъсат

разпределените между двете ръце оркестрови партии.

Трета част,  Allegro.

  Вихреното  Rondo  общо  взето  е  в  темповите  граници  между  86/88  и
100/102  единици  за  четвъртина  с  точка.  В  първите  8  такта  интерпретацията

трябва  да  се  сведе  до  типичното  за  стила  мислене  на  2+2+4  такта,  при  спазване

на  хармоничните  тежнения.  Центровете  на  фразите  –  началата на  т. 2  и  4  –  са

удобни места за използване на десен педал, следващите  удобни за това места са

вторите  времена  на  т. 5  и  6. Целият материал  може  да  бъде  изпълнен  без педал,

но съществува презумпцията, че ако началото е поднесено по този начин, то това

дава  обосновка  за  необходимото  използване  на  педал  в  по-късен  етап.  В
трактовките  на  редакторите  няма  големи  неточности.  Всички,  освен  Хенле,

пропускат  “d#
1
”  в  края  на  шести  такт.  Хенле,  заедно  с  Голтерман  и  Брайткопф

не  са  взели  под  внимание,  че  “a
1
”  не  може  да  звучи  в  продължение  на  четири

такта  в  клавира  така,  както  това  е  във  втори  цигулки.  От  Петерс  отново  си

добавят несъществуващи гласове, а Шот в желанието си за коректност стигат до

графична дребнавост. Петерс разнообразяват абсолютно субективно хармонията
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в т. 14  и  предлагат  компромисно  украсяване  в  следващия  такт,  което  даже

променят в аналогичния т.47. Допълват и последните две осмини от второ време

на  т. 16,  което  също  е  грешка.  Шот  с  октавовото  гласоводене  обезцветяват

хармония,  а  коректното  им  по  отношение  на  партитурата  отразяване  на  втори

цигулки в т. 15 е невъзможно за изсвирване.

  В дял  “B”  от рондото,  т.17-34, звуковата  картина отново е  в диапазона  на

първи,  втори  цигулки  и  виоли.  Октавите  в  лява  ръка  –  т.  21-24  трябва  да  са

отделни  ноти,  обединени  в  обща  линия.  Тактове  28.  и  29.  дублират  в  щрайха

почти  буквално  предишните  два,  но  никой  не  е  оценил  възможността  за

разнообразие в акомпанимента, предвид наличието  на обои.  Партията им може

лесно  да  бъде  проследена  и  би  внесла  колорит,  особено  при  съпоставка  с
относително  по-късия  щрих  на струнните  в  лявата  ръка.  В  т. 28  Хенле  вижда

пресечения  по  партитури  форшлаг  като  непресечена  шестнайсетина,  Шот  и
Петерс  въобще  не  я  регистрират,  а  Брайткопф  и  Голтерман  сбъркват  нотата  и
изписват  “a

1
”  вместо  “c

2
”.  При  следващото  провеждане  на  темата  от  дял  “A”,

Хенле  и  Петерс,  копирайки  (Петерс  дословно,  Хенле  –  почти  напълно)

материала  от  началото  на  частта,  отново  не  отразяват  обоите.  Шот  ги

регистрира,  но  не  довършва  започнатата  от  тях  линия,  Голтерман  стига  до

компромис  с  октавата  “D/d”,  а  освен  това  остава  без  квинтовия  тон  “a
1
”.  Най-

точни  в  този  случай  са  Брайткопф.  В  началото  на  виртуозния  за  виолончелото

дял  “C”  са налице две двойки тактове  –  51./52. и 53./54, като във втората двойка

присъствието  на  обои  осигурява  тембровото  разнообразие.  Най-точно  това  е
отразено  при  Хенле. В  т. 66  единствено  Петерс  не  са  подкрепили  големия

низходящ  скок  в  соловата  партия.  Четвъртините  от  т. 69  и 70  трябва  да  се

изпълнят  по  подобие  на  тези  от  54.  и  55.  Ако  изданието  е  с  различни  нотни

стойности  (Шот),  то  е  редно  те  да  бъдат  уеднаквени.  Основните  варианти  за

изпълнение  на  умалените  акорди  в  т. 76  и  77 са  два  –  те  могат  да  бъдат

постепенно  градирани  в  посока  каденцовия  квартквинт  акорд,  но  до  него  може

да се достигне и чрез  динамичен контраст. Самият акорд е редно да бъде развит

към доминантата на второ време. Финалът на следващото  tutti, т.95, като че ли е

най-компромисен  в  Брайкопф  и  Шот.  Нужно  е  пианистът  да  има  знанието,  че

обоите са във втора октава още от първата нота  на такта. Изписването при тези

редактори естествено води до придаване на по-голямо от нужното значение на 2-

ра и 3-та осмини от времето.  В осемте такта от дял  “A1”  акомпаниментът  е само

в  първи  цигулки  и  виоли,  следователно  ноти,  изписани  под  “c”  (Петерс)  са

неверни.  В  Minore  динамиката  е  forte,  солистът  си  почива,  а  оркестърът

провежда  темата.  В  четвъртия  такт  справка  с  манускрипта  доказва,  че  на  второ

време  верният  ход  в  басовата  партия  е:  “a,  b,  c♯
”,  както  е  отразено  от  Шот  и

Хенле.  Петерс  и  Брайткопф  променят  генерално  трактовката,  вкарвайки  соло

виолончело,  като  в  този  случай  отпада  голяма  част  от  оркестровия  материал,  а
динамиката  е  pianissimo.  Най-плътна  и  близка  до  изискванията  в  партитурите  е
звучността  при  Шот.  Следва  Фа  мажорен  период,  в  чието  първо  полуизречение

акомпаниментът  е  само  от  виоли  –  бил  е  търсен  и  постигнат  много  голям

контраст  спрямо  предишната  фактура. От  т. 135  Хайдн  изненадва  с  рязка

динамична съпоставка във  forte  и така, редувайки виртуозните  пасажи и наглед

простичката,  почти детска песничка от началото на Фа мажора, авторът подготвя

последното проявление на дял  “A”  от рондото.
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  В последните 26 такта на концерта има добавени  ad libitum  два виртуозни

пасажа  в  солиращия  инструмент.  В  този  вариант  пианистът  трябва  да  е  много

прецизен в артикулацията на т. 199,  200 и  201. (Шот). Дясната  ръка  трябва  да е

абсолютно  свободна,  с  олекотяване  към  5. 2. пръст.  Препоръчително  е
вниманието да бъде насочено към лявата ръка до т. 202, където е добре терците в

обои да бъдат леко изведени на преден план, само за един такт. В последните три

такта  енергията  трябва  да  бъде  насочена  към  лявата  ръка,  която  утвърждава

основната тоналност, а с това и финала на концерта.

  В  Глава  II  са  изследвани  значителна  част  от  специфичните  технически  и
интерпретационни  проблеми  в  До  мажорния  и  Ре  мажорния  концерт  за

виолончело  и  оркестър  на  Й.  Хайдн.  Като  изходен  материал  са  анализирани

осем  клавирни  извлечения  от  водещи  издателства  и  пет  партитури.  Беше

доказано,  че  част  от  проблемите  могат  да  бъдат  разрешени  единствено  на  база

солидна теоретична аргументация относно причините за възникването им, както

и целенасочена практическа работа с разнообразните клавирни извлечения.

Глава  III

Технически и интерпретационни проблеми в клавирните извлечения от

партитура на  концерта за контрабас  и  оркестър  op. 3,  фа диез минор,

от Сергей Кусевицки

1. Кратка  историческа справка

  Според  Фиона  Палмър,  Доменико  Драгонети  е  първият  контрабасист

виртуоз. Следващият виртуоз на този инструмент, според автора на Харвардския

речник  на  музикалните  инструменти  Уили  Апел,  е  Джовани  Ботезини.

Наследникът  на  Ботезини  в  историята  на  контрабасовия  виртуозитет  е  Сергей

(Серж) Кусевицки (1874-1951).

  Кусевицки  става  контрабасист  по  случайност.  Пристигайки  в  Москва  от

родното си място, той има надежди да се обучава за диригент. Но директорът на

Московската  Консерватория  Василий  Сафонов  (1852  –  1918)  го  препраща  към

директора  на  Московското  филхармонично  дружество  и  Музикалното  училище

към  него.Там  П.  Шостаковский  (  1851  –  1916  )  решава,  че  ръстът  на  младежа  е
подходящ и го насочва към обучение по контрабас (belcanto.ru).

  В  историята  на  музиката  С.  Кусевицки  може  да  бъде  определен  главно

като  диригент  от  световно  ниво  и  като  контрабасист  виртуоз.  В  началото  на

кариерата си около 1905 той концертира активно не само като солист, но и като

водач  на  групата  на  контрабасите  в  Болшой  театр.  Постепенно  активната

концертна  дейност  (след  1903  предимно  в  чужбина)  е  заменена  от  музикално-

издателска, а в последствие и от диригентска.

  Концертът  за  контрабас  и  оркестър  е  композиран  и  посветен  на  съпругата

му,  Natalie  Ouchkoff,  през  1905  –  най-вероятно  в  Берлин,  където  по  него  време

живее  авторът.  Композиран  е  и  за  двата  вида  контрабасово  настройване  –
стандартно  и солово. Въпреки категоричните твърдения на съпругата на автора,



 

 

че произведението е създадено абсолютно самостоятелно  се предполага, че за да 

може да напише толкова крупна творба ( предишните му произведения са пиеси 

за инструменти ) авторът се е възползвал от помощта на руския композитор Р. 

Глиер ( 1875 – 1956 ). Премиерата на концерта е била на 12.02.1905 г.

 Кусевицки се е занимавал активно с издателска и аранжорска  дейност. 

Това е една от причините оркестровите партии в концерта да бъдат детайлно 

изчистените от всякакво излишество във формата и гласоводенето. 

Следователно е налице предпоставка за ясно и подредено  клавирно извлечение. 

Предполага се, че композиторът е създал такова, въпреки че дори от фондацията 

на името на Кусевицки няма категорично потвърждение за такъв отделен опус. 

Обаче в нототеките има примери на редица опити след смъртта му да се 

направят клавирни извлечения  от различни редактори. 

         Самият концерт определено превъзхожда нивото на създаваните 

произведения за струнни инструменти в съпровод на оркестър от началото на 

ХХ век. Заслугата изцяло е на всеобхватното и високо професионално познаване 

на възможностите на инструментите и начините да се демонстрира без излишно 

натрапване контрабаса. Кусевицки е бил напълно сигурен как може да се 

съвмести показната виртуозност на концертиращия изпълнител с търсенето на 

елегично-тембровото изтъкване на качествата на контрабаса като инструмент. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

   

 

  

   

  

 

  

30 

 

             
  

  

  
          
           
    

  
          

         
           

     
          
 
      
   

    
         

               

2. Концерт във фа диез минор, оп. 3

Първа част,  Allegro

  Концертът  започва  с  20  тактово  въведение,  в  което  оркестър  и  солист  се

редуват. В него оркестърът оформя двете основни хармонични функции  –  тоника

и субдоминанта, като само за един такт,  19.,  композиторът завършва тази голяма

встъпителна каденца с доминантов септакорд.

  Характерен елемент е противопоставянето на мелодическото движение на

четирите  валдхорни  с  акордовата  фактура  в  целия  останал  оркестров  състав.  В
тази  връзка  изписаните  акценти  в  едногласа  трябва  да  се  тълкуват  като  знак,

разделящ смислово  групите в оркестъра.  Допустимо е  “f
♯1

”  на второ време в т.1,

2 и 3, както и октавите  “b/b
1
”  от аналогичните места в т.11, 12 и 13 да бъдат леко

удължени  с  цел  постигане  на  разграничаване  на  водещите  гласове  от  tutti

акордите  след  тях.  В  последните  акорди  преди  каденционните  реплики  в
контрабаса  е  изписан  форшлаг.  За  тези  места  има  три  основни  начина  за

изпълнение, до които може да се достигне въз основата на логиката, частичната

редукция и преразпределяне на оркестровия материал в двете ръце.

           Връзката  между солист и оркестър в т. 10.  трябва да  бъде прецизирана  по

отношение  на  времето,  в  който  да  започнат  трите  осмини  в  оркестъра.

Прозвучаването им на относително чист акустически момент  е за предпочитане,

особено  при работа с обучаващи се солисти.  От  момента  на  утвърждаване  на

основната тоналност,  fis  moll, в т. 20 трябва да бъдат взетo  под внимание новото

указание  Alla  breve,  както  и някои разлики в редакциите на партитурите,  които

биха  довели  до  различни  интерпретации  и  преосмисляне  на  общия  динамичен

баланс.  От  т.  26  до  т.  32  пианистът  следва  да  изпълни  фразата  в  лява  ръка  в
legato, както и да я съпостави с пицикатите преди това, ако е избрал този модел
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на интерпретация. Препоръчват се полупедални смени, дори експериментиране с

използване  на  среден  педал.  Синкопите  в  дясна  ръка  трябва  да  бъдат  почти

свързани,  в  pianissimo,  като  внимателно  се  подчертава  само  смяната  на

хармониите. За постигането на чиста звукова картина се препоръчва в т. 30, 32 и

36 басът да бъде задържан максимално в 5. пръст,  а активните мелодични линии

да бъдат внимателно разпределени между двете ръце.

         В оркестровата интермедия, т. 40 –  44, голяма част от вниманието трябва да

бъде  ангажирано  с  туширане  на  триолите  в  средните  гласове  –  стриктното  им

изпълнение  не  трябва  да  е  пречка  в  диалога  на  сопрана  и  баса.  Логично  е
(спрямо партитурата на Форберг) най-ниските тонове от партията на контрабаса

в  т.45-48  “d,  c♯
,  B,  d”,  да  бъдат  изпълнени  максимално  свързани.  Съществува  и

друга  логика,  базирана  на  редакция,  в  която  контрабасите  отсъстват  и  в
съответствие с това  акомпаниментът трябва да бъде по-лек и прозрачен.

  В  прехода  към  следващия  дял, т. 55  –  60,  пианистът  трябва  да  знае,  че

намесите  в  първите  три  такта  (дясна  ръка)   са  от  различни  инструменти.

Изпълнението  им  по  възможност  трябва  да  бъде  с  разлики  в  щриха.  В
следващия дял авторът сменя  Alla  Breve  с 4/4. Това води до по-спокоен характер

в  първите  осем  такта.  Препоръчително  е  целите  ноти  “e”  в  т.  62/63  и  64/65,  да

бъдат  залиговани.  В  piu  vivo, т. 69  –  72,  басовата  партия  е  в  пицикати  –
наподобяването  ѝ  трябва  да  се  потърси  с  малко  по-озвучени  осмини  от

останалия хармоничен фон.

  Дялът,  започващ  от т. 82,  може  да  бъде  определен  като  репризен.

Възвръща  се  изискването  за  Alla  breve.  Динамика  forte/piano,  отбелязана  в
партитурата на Форберг,  се отнася само за контрабаси и виолончели. Останалите

инструменти  са  в  pianissimo  и  piano  pianissimo.  За  да  може  преходът  от

предишния  такт  да  прозвучи  логично,  пианистът  трябва  да  направи  аналогия  с
края  на  оркестровото  въведение  –  напрежението  да  бъде  туширано  в  крайната

фаза  на  доминантовата  функция.  След  кратък  преход  авторът  провежда

следващата тема  във  Fis  dur. За разлика от първата тема тук липсва драматизъм

–  настроението   трябва  да  е  по-спокойно  и  светло.  Пианистът  може  да  потърси

ефекта на пицикато в ниските гласове в т.93-97. Тази възможност не е описана в

никое от клавирните извлечения, но може да бъде открита в интерпретацията на

радиосимфониците от Берлин  с  Гери Кар, в запис от 1994 год. Интересен факт

е, че според анотация към този запис оркестърът е използвал нотен материал под

редакцията на  Wolfgang  Meyer  –  Tormin, а издателят е  Forberg/Jurgenson. Пак под

издателство  на  Forberg  има  вариант,  в  който  пицикати  няма.  Този  любопитен

факт  е  още  едно  потвърждение  на  тезата  за  относително  голяма  свобода,  която

информиран  акомпанятор  може  да  си  позволи  в  интерпретацията  на  този

концерт.  Може  да  възникне  проблем  с  изпълнението  на  акордите  в  т. 110-114.

Оркестровият  щрих  предполага  лекота,  почти  недостижима  клавирно.

Предложението  е  те  да  бъдат  разпределяни  мелодично,  като  се  запази  логиката

на  изпълнение  на  триоли  до  момента.  Раздвижените  хармонии  в  лява  ръка,  т.

115-120,  както  и  т. 126-127  е  редно  да  бъдат  интерпретирани  в  легато  и  с
използване на прецизно изчистван десен педал. Акордите в т.121-124 са плътни,

но меки, с бавна атака, следвайки хармоничната логика.

  В  акомпанимента  на  следващия  виртуозен  двоен  гриф  при  солиста  е
важно  акордите  от  второ  и  четвърто  „слабо“  време  в  т. 128-131  и  136-138  да

бъдат  водещи  –  те  са  носители  на  по-голямо  напрежение,  отново  следвайки
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основните  хармонични  тежнения.  Ефектът  е  постижим  ако  за  тях  се  използва

десен  педал,  изчистван  веднага  на  следващата  осмина.  Необходимо  е  заострено

внимание,  ако  се  работи  със  солист  –  обучаем  в  начален  етап  на  подготовка  –
връзките между соло и акомпанимент в т.134 и 135  –  второ  и трето време, както

и  аналогичните  места  в  т. 142  и  143,  могат  да  бъдат  компрометирани  при

непрецизно излизане от лигатурите.

Втора част,  Andante

Лиричната  втора  част  на  концерта  започва  с  тритактово  оркестрово

въведение.  Изданието  на  Трапкус  предлага  вариант  за  втория  и  третия  такт,

който  е  удобен  за  изсвирване,  но  недостатъчно  коректен  към  точкуваната

ритмика.  Анализът на достъпните партитурни редакции доказва, че е възможен и

друг  прочит.  Например  при  Форберг  и  при  Фарид  Зехар  е  използвана  арфа  и  в
първите три такта, освен в частта като цяло. Нейното наличие дава обосновка за

хармонично  попълване  на  половините  от  1.  и  2.  такт,  чрез  възходящи

шестнайсетини, както и леко арпежиране на широкия акорд от  първо време на  3.

такт.  За  арпежираните акорди от т. 5 и 9 е важно да се знае,че сопрановият глас

трябва  да  бъде  изпълнен  в  legato.  В  т.  6, 10,  12,  14  и  всички  други  подобни

моменти  изписаното  legato  „две  по  две“  е  само  техническа  артикулация.

Необходимо  е  фразата  да  остане  свързана,  без  филиране  към  втория  от  двата

тона  под  legato.  Акордите в  т.  19  и  20  са  допълнително  оцветени  от  арфа.

Специфичното  звучене  може  да  се  потърси  чрез  внимателно  арпежиране.

В интермедията,  т.  26-31 съобразяването с романтичния стил и указанията

в  партитурите  за  molto  espressivo  (en  dehors  при  Зехар),  водят  до  свободата

акомпаниращият да развие с  accelerando  (animato)  и  ralentando  завършващата

част на фразата от т.29 до т.31. Редакторските ремарки в клавирните извлечения

са  пестеливи.  За  препоръчване  е  динамическите  и  темпови  отклонения  да  са

синхронизирани.

  Субдоминантовата  тоналност  в  дял  “B”  на  частта  (т. 32),  тематичният

материал в шестнайсетини и променената структура на акомпанимента водят до

оживление, без  да  се променя лиричния характер.  Използването на десен педал

в  т. 32, 33  и  36  трябва  да  е  пестеливо,  за  разлика  от  следващите  хармонично

свързани  акорди,  например  в  т.  37  или  т.  44.  От  т.  39  до  47  левият  педал  е
средството, което ще осигури допълнителен акустически комфорт на солиста.

  В  следващото  a  tempo  от  дяла,  т. 49  –  69,  главната  тема  е  разработена  в
оркестъра.  Оформя  се  специфичен  диалог  със  солиста,  в  който  задачите  пред

пианиста  са  усложнени  –  акомпаниращите  гласове  също  изискват  внимание,

защото  са  основна  част  от  изграждането  на  динамичната  конструкция.  Липсата

на  арфа  в  оркестрацията  изключва  възможността  за  използване  на  арпежиране.

От това следва, че последното време на т.49 естествено трябва да бъде поето  от

дясна ръка,  а в т. 50,  51и 52 могат  да се редуцират най-високите тонове  от лява

ръка.  Необходимо  е  завишено  внимание  към  използването  на  десен  педал,

доколкото съществува реална опасност от потискане на солиста, чрез наслагване

на звучността  и хармониите  от  средните  гласове.  В т. 61  може да бъде добавено

реално  звучащото  “1
E”,  защото  дори  и  без  него  няма  как  да  бъде  реализирана

четвъртината  от  първо  време  “d
1
”.  Самият  тон  “d

1
”  би  могъл  логично  да  бъде

игнориран.
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Добре  би  било,  ако  арфовият  акомпанимент  в  репризния  дял,  т.70-75,

бъде реализиран с помощта на ляв педал  –  кадифеният и мек звук ще допринесе

за  възвръщането  на  спокойния  характер.  До  края  на  частта  се  наблюдава  само

още  един  проблем,  свързан  с  клавирната  реализация  на  дълго  звучащи,

залиговани нотни трайности.  В  случая  добрият  вкус,  качествата  на инструмента

и  контролът  върху  процеса  на  diminuendo-то  до  края  ще  бъдат  определящи  за

изпълнението  на  залигованата квинта  “a/e
1
”  в  т. 97-103  и  високия  сопранов тон

“e
2
”.  Факт  е,  че  самите  оркестрации  са  твърде  различни.  Това  естествено  е

довело  до  различна  логична  обосновка  в  различните  клавирни  извлечения.

Акомпаняторът  може  защитено  да  използва  всеки  един  от  вариантите  в  тях,  а
може да се спре и на друг, също логичен  –  например  да  потърси незабележима,

почти  беззвучна  смяна  на  2-ро  време  в  т. 99  или 100,  където  има  и  движение в

среден глас с  “a
1
”  на същото време.

Трета част,  Allegro

  Първите 48 такта  са буквално  повторение на музикалния материал от първа

част.  След  този  момент,  както  беше  изтъкнато  в  анализа  към  концерта,  частта

навлиза в дял, който може да я определи като динамична реприза по отношение

на първата част.

  В  това  изследване  се  приема,  че  вариантът,  който  Issak  Trapkus  предлага  в
клавирното си извлечение, а именно оркестровите реплики от т. 50 и 52 да бъдат

отвеждани  до октава по-високо  звучащи  акорди  в т. 51  и  53,  е  защитен,  заради

спазването  на  неформалната  логика  на  музикалното  построение  и  доброто

реално звучене при клавирна реализация.

  Тактовете  59  и  60  са  своеобразен  преход  към  оркестрова  кулминация.

Основната  разлика  в  клавирните  извлечения  е  в  трактовката  на  солистичната

партия  от  David  Walter.  Той  по  същество  противопоставя  diminuendo  при

солиста  на  crescendo  в  акомпанимента,  което  лесно  може  да  доминира  и  да  я
обезличи.  От  това  следва,  че  приоритет  ще  бъде  гъвкавото  проследяване  на

фразирането при солиста, с идея за логичен подход към кулминацията.

  В  кулминацията  повечето  издателства  допускат  техническата  грешка

динамиката fortissimo  да е отбелязана на 1-во време в т. 61–  всъщност е ясно,

че кулминацията  трябва  да  настъпи  с  утвърждаване  на  основната  тоналност

на  първо  време в т. 62, при подчертаване  на  последните три  осмини от  т. 61,

защото те са мотив от главната тема.

  След  оркестровата  интермедия  контрабасът  тематично  и  емоционално

довършва бурния  изблик на оркестъра. За адекватното му акомпаниране е нужно

бързото отнемане  на напрежението  в  т. 65,  за  да  се  осъществи  естествено  и
ненатрапчиво  смесването  на  тематичните  материали  в  началото  на  солото.

Поддържането  на  два  щриха  –  осем  тактов  (т.  66-73),  плътно  свързан  в  legato

бас  в  лява  ръка  и  отделни,  относително  по-тихи  marcato  осмини  в  дясна,  е
задача,  която  изисква  концентрация,  особено  в  моментите  когато  осмините  от

дясната  ръка  регистрово  съвпадат  с  тези  на  контрабаса.  Препоръчително  е
използването и на ляв педал, особено за тактовете след 70-ти.  Целият дял  –  т.74-

91  –  търпи  свобода в боравенето с категорията „време“ и от страна на солиста и

от  страна  на  акомпаниращия.  Нужно  е  пианистът  да  бъде  достатъчно  гъвкав,  за

да може незабележимо да попълва времевите отклонения. Следващият дял,т. 92
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–  107  е  близък  по  характер  до  дяла  с  виртуозния  двоен  гриф  от  първата  част.

Разликата  е,   че  хармоничната  структура  предполага  оформянето  на  две  големи

фрази, а не мотивна организация в  самите тактове.

  Последните  проблематични  места  във  финала  на  концерта,  т. 120-123,

могат  да  бъдат  разрешени,  чрез  логично  преразпределяне  на  фактурата  в  двете

ръце, с почти незабележима редукция  и запазване на широкия диапазон и мащаб.

  В  настоящата  глава  са  подложени  на  изследване  специфичните

технически и интерпретационни проблеми в концерта за контрабас и оркестър на

С.  Кусевицки.  Съпоставката  на  изходния  материал  доказва,  че  разликите  в
оркестрациите  и  клавирните  извлечения  са  предпоставка  за  разнообразие  в
интерпретационните  тълкувания.  Видно  е,  че  теоретичната  подготовка  на

акомпанятора  се  явява  съществен  елемент,  който  ще  допълни  музикалната  идея

на  солиста,  чрез  защитена  пианистична  концепция,  подчинена  на  духа  на

романтизма.

Глава  IV

1.  Технически и интерпретационни проблеми в клавирните извлечения от

партитура на  концерта  за  виола  и  оркестър  “Der  Schwanendreher”  от

Паул Хиндемит

1. 1.  Кратка историческа справка

  П.  Хиндемит  (1895-1963)  започва  обучението  си  като  музикант  със

свирене  на  цигулка  на  осем  годишна  възраст.  Леа  Коен  твърди,  че  малко  след

това  той  започва  да  се  обучава  и  на  виола,  като  заниманията  по  двата

инструмента вървят паралелно
1
.

По  време на  следването  си  в  консерваторията  „Кох“ във Франкфурт на Майн,

според  Американската  асоциация  и  публикациите  в  списанието2  към  нея,

Хиндемит  също  изучава  камерна  музика  и  композиция.  Според  незавършената

монография  на  Еберхарт  Пройснер  обучението  по  композиция  е  подбудено  от

успешните  опити  на  младия  музикант  в  това  изкуство  и  високата  оценка  на

изпълнителите за произведенията  му.  Леа Коен пише, че първите   уроци в тази

сфера  са  му  дадени  от  Арнолд  Менделсон  и  Бернард  Зеклес,  но  истинските

откриватели  на  таланта  му  са  Херман  Шерхен  и  Фриц  Буш  –  колоритни  и
влиятелни  за  времето  си  личности

3
.   От  значение  за  композиторското  му

майсторство  са  и  широките  му  теоретични  и  практически   познания,   освен  по

цигулка  и  виола  и  по  редица  други  инструменти,  за  които  пише  произведения.

Докато  е  концертмайстор  на  Операта  във  Франкфурт  на  Майн  той  се

присъединява  към  квартет  Ребнер.  Там  Хиндемит  е  втори  цигулар,  редом  до

1  
Коен, Л.  Паул Хиндемит, с.13

2
http://violaspace.com/avs/ks/site/indexB.htm,

http://violaspace.com/avs/ks/site/JAVS%20Online/.html#outine
3  

Коен, Л.  Паул Хиндемит, с.14

http://violaspace.com/avs/ks/site/indexB.htm
http://violaspace.com/avs/ks/site/JAVS%20Online/.html#outine
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 Преводът на песните е от книгата на Леа Коен  „Паул Хиндемит“, София, 1966, с.65/66 
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преподавателя  си  по  цигулка  от  консерваторията.  Малко  по-късно,  по  негова

молба, заема позицията на виолист.

  Известно е, че през 1929 той е направил премиерата на концерта за виола

на  Уилям  Уолтън.  Няколко  години  по-късно,  през  1935,  когато  вече  е  написал

първата част от  теоретичния си труд „Композиционни техники“, няколко сонати

и  два  концерта  за  виола,  Хиндемит  създава  и  своя  трети  концерт  за   виола  и
малък  оркестър  –  der  Schwanendreher,  за  който  някои  критици  твърдят,  че  е
своеобразен  отговор  на  концерта  на  Уолтън.  Концертът  има  специфична

оркестрация  –  в щрайха има само контрабаси и виолончели. По всяка вероятност

това  е  направено  с  цел  да  се  осигури  максимален   комфорт  за  разгръщане

тембровите  възможности  на  виолата,  както  и  на   инструменталните  умения  на

солиста.  От  друга  страна,  в  допълнение  на  водещите  фолклорни  мотиви,  които

изискват  симплифициране  на  фактурата  на  съпровода,  композиторът,  както

пише  Уолтър  Салмен,  използва  специфични  ритмични  и  формални  структури,

които усложняват задачите пред оркестъра или пианиста.

  Заглавието  на  концерта  der  Schwanendreher  е  омоним  в  немския  език.

Буквално  терминът  означава:  помощник  готвачът  в  Средновековието,  който

върти  шишовете  с  печени  лебеди,  но  Хиндемит  използва  друго,  старо  значение

на  думата,  а  именно  –  менестрел.  В  концерта  са  използвани  четири  немски

фолклорни  мелодии,  за  едната  от  които  е  сигурно,  че  е  станала  известна  и  е
отпечатана  някъде  около  1512  година.  Заради  позоваването  на  толкова  стар

източник се приема, че заложеното значение е от старонемската  дума за пътуващ

поет-музикант.

   

 

     
          

          
         

            
       

          
             

               
         

  
           

            

1. 2.  Концерт за виола и оркестър  “Der Schwanendreher”  от П. Хиндемит

Първа част,  “Zwischen Berg und tiefem Tal” (Между планина и дълбока долина)
4

Langsam

  Първата  част започва с 33 тактова интродукция. Оркестърът  се намесва  в
т. 11. Във  тромбон  и  валдхорни  до  края  на  въведението  прозвучава  първата

песен.  Едновременното  изсвирване  в  лява  ръка  на  осмините  “C/B♭”,  заедно  с
първия  тон  от  песента  –  четвъртината  “c”,  изисква  единствено  възможната

пръстовка  5.2.1.  ,  като  диференцирането  на  силата  следва  да  бъде  в  полза  на

палеца.  Предхождащите  трийсетивторини  трябва  да  бъдат  изпълнени  с
нетипична  и  поради  това  сравнително  неудобна  пръстовка  –  5.1.  за  септимата

“C/B”  и  3.,  за  “g.  Още  от  този  такт  трябва  внимателно  да  се  подготвят

компромисите в звуковата картина, касаещи използването на десен педал. Нищо

не налага неговата употреба в т. 11. Но половините  “g” от т. 12 и “f  ”от т. 13  го

изискват,  a  не  съществува  друга  възможност  звукът  да  бъде  относително

продължен, ако се подходи буквално към фактурата. В т.19 пианистът трябва да

е  готов  за  вариант  на  изпълнение,  в  който  следствие  на  лъководенето  при

солиста някои от осмините с точки могат да бъдат изсвирени малко по-кратки. В

следващите  два  такта  трябва  да  се  подчертае  различният  щрих  в  лява  и  дясна
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ръка.  Центърът на  фразата  трябва  да  се  търси в  първото  време  на  т. 21,  въпреки

изписаното по-рано  forte.

  Следващото  полуизречение  от  песента  (т. 21-24)  тушира  общото

напрежение  и  динамика.  Възходящото  движение  в  кларинети  трябва  да  остане

подчинено  на  мелодията  от  песента.  Проблематично  е  проследяването  на

половините  “b♭,  g  ♮”  (т. 22/23)  от дясна  в  лява  ръка.  Причините са две.Първо  –
скокът  в  лява  предразполага  за  акцентиране  на  втората  нота.  Второ  –  ако

пианистът  не  може  да  обхване  едновременно  акорда  на  първо  време, т. 23, то

следва  след  скока  в  лява  ходът  “g♭,  f,  e♮”  да  остане  в  едноглас,  за  да  може

палецът  да  поеме  мелодията  и  да  задържи  половината,  докато  осмината  “e♮”

трябва  да  бъде  значително  по-тиха  и  кратка.  В  останалата  част  от  въведението,

както и в периода  от 11. до 17. такт се откроява още  един характерен проблем.

Авторът  комбинира  в  една  тъкан  части  от  песента  с  опипващото  търсене  на

тонален център  в средните гласове. Тези две различни в същността си линии от

своя страна са поставени в октавови рамки, които постепенно добиват значение

на доминантова  функция към  тоналния център. Така на практика се оказва,  че

акомпаниращият  трябва  да  диференцира  три  отделни  линии,  като  им  придаде

съответното самостоятелно значение,  чрез три различни динамики и два щриха.

Mäßig  bewegt,  mit  Kraft

  В началото на акомпанимента на първата тема,  т. 34, е  видно, че авторът е

оставил  началото  на  низходящия  ход  от  ниския  щрайх  “c,  B♭,  A…”  само  в
едноглас.  Препоръчително  е  той  да  бъде  изведен  на  преден  план,  защото

музикалната  мисъл  продължава  в  октави  в  следващия  такт.  Коректното

проследяване  на  низходящата  октавова  поредица  на  контрабасите  и
виолончелите  би  било  възможно,  ако  четвъртините  “c”  бъдат  поети  от  дясната

ръка.  При изпълнение на триолите в т. 35 и на 3-то  време в т. 36,  щрихът  legato

следва да бъде реализиран максимално от пръсти.  Може да се използва трептящ

педал.  Осмините  от трето време на темата в т.  43  лесно и удобно могат да бъдат

изсвирени  в  legato,  което  би  било  грешно.  Щрихът  е  редно  да  бъде  плътно  non

legato, което да контрастира със следващата триола в  legato  –  “f,  g,  a♭”.

  С  цел  максимално  доближаване  до  текста  в  партитурата  и  реалното

оркестрово звучене за периода т. 50-58 се правят следните препоръки.

–  Първо  –  удвояване на лява ръка  octava  bassa  в т. 50, второ, трето време и в т. 51.

Съответно поемане на  “e♭
1
”,  трето време на т. 51, от дясна ръка;

–  Второ  –  ходът  в най-ниския глас, т. 53, също да бъде удвоен в октави;

–  Трето  –  изписването  (  и изпълнението) на лявата ръка (т. 54-58) да бъде октава

по-ниско;

–  Четвърто  –тонът  “e♭”  (т. 54, първо време, трета корна) да бъде залигован в т. 55,

както е по партитура;

–  Пето  –  “e♭”от  т. 56  да  бъде  цяла  нота  с  точка,  залигована  в  следващата

четвъртина, както е по партитура;

–  Шесто  –  необходим компромис ще бъде  “e♭”  от т. 57 да бъде редуциран (освен

от пианисти с голям обхват  )  или да прозвучи на трето време.

–  И последно,  седмо  –  басовите низходящи секвенции в  legato  (т. 54/55, 55/ 56 и

57/58) да бъдат изпълнени с замени, между 5., 4. и 3. пръст.



 

 

 

 

 

 

 

 

          

        

 

   

   

  

 

  

 

 

   

  

  

 

         

 

  

  

      

37 

            
         
        
        
           
            
  
          

             

              
 
  
           

             
            

 
             

         
 

           
         

        

  
         

            
 

             

           

           
            

  
  
         

          
          

 
   

 

  Втората  тема  започва  от  т. 61  и  първоначално  се  провежда  в  дървени

духови  инструменти.  Необходима  е  смяна  на  колорита  и  мекота  в
тоноизвличането.  Препоръчително  е  характерът  на  темата  да  бъде  консултиран

предварително  със  солиста,  защото  са  възможни  интерпретационни  разлики,  от

които  пряко  биха  зависили  дължините  на  четвъртините  с  точки  в  т. 62,  63/64.

  Акордите  в  т. 70/71,  73/74  могат  да  бъдат  интерпретирани  по  два  начина.

Изсвирени еднотипно  –  с център второ време и филиране към следващото първо

или  изпълнявайки  написаното  crescendo  на  четвърто  време  в  т.73,  което  не

трябва  да  с  голяма  амплитуда  и  отворен  край,  за  да  се  осигури  комфорт  на

солиста.

  Едно  от  коплицираните  за  изпълнение  места  е  в  рамките  на  т. 78  –  83.

Коректно е да се придаде първостепенно значение на сопрановия  глас, който да

бъде изпълнен в  legato  от пръсти.

  От т. 97  в  оркестъра  отново  звучи  “Zwischen  Berg  und  tiefem  Tal”.

Контрабаси,  виолончели  и  останалите  средни  гласове  без  сопрана  в  т. 98  трябва

да  бъдат  изпълнени  в  mezzo  piano  –  така  авторът  е  пожелал  в  партитурата.

Препоръчително е в т. 100 октавата от второ време в баса да не бъде изпълнявана

–  в партитурата тя е залигована с цялата нота от предишния такт.

  От  т. 107  до  112  солистът  е  в  pizzicato,  а  арпежираните  акорди  маркират

акомпанимента  в  арфа.  Акомпаниращият  внимателно  трябва  да  се  съобрази  с
динамиката на солиста особено за последните два най-високи тона на виолата  –
“e

1  
/a

1
”.  В  шесттактовия  период  т.  118-123,  в  дясната  ръка  звучи  първото

полуизречение  на  песента  във  валдхорни.  В  лявата  ръка  е  позициониран

акомпаниментът  от  арфа,  контрабаси  и  виолончели.  След  съпоставка  с
партитурата в това изследване се предлага най-ниският глас от т. 118, 120, 122 да

бъде изпълнен като цяла нота с точка, лигатирана през тактовата черта.

  В интермедията, т.124-129, се открояват два основни проблема. Първият е

от  апликатурно  естество  и  касае  правилното  провеждане  на  сопрановия  глас.

Вторият  проблем  е  в  съчетаването  на  триоли  и  четвъртини  с  точки  и  осмини

(т. 125, 127). В този случай ритмическата  коректност трябва да бъде оставена на

втори план, от гледна точка на сложността на фактурата.

  От  т. 138  до  150. изписаните  стакати  в  баса  указват  щрих  pizzicato.  В
същия период отново в лява ръка е позициониран и характерен ритмичен модел

от  партията  на  кларинети  и  1-ви  фагот  (т. 139,  141,  145,  147). Единственото

рационално решение е да се използва къс десен педал на всяка от нотите в баса,

в  опит  за  имитация  на  естественото  отзвучаване  на  пицикатото,  а  стакатите  от

другите  гласове  да  бъдат  търсени  относително  по-меки  и  дълги  –  от  ръка,  без

педал.

  При изложението на втората тема, т. 151-156, авторът постига разнообразие

в сравнение с първоначалното ѝ провеждане в експозицията  –  в  случая легатите

са  технически  щрих  за  струнните  инструменти.  Специално  внимание  трябва  да

се обърне на гъвкавостта при трактовката на дължините на четвъртините с точка,

навсякъде,  където  е  изписан  различен  щрих  при  солиста.  При  повторението  на

темата  в  т. 157,  основното  предизвикателство  ще  бъде  провеждането  ѝ  в  legato.

Препоръката е за използване на множество замени на пръсти, основно 5./4., 2./3.,

4./5.  Низходящият терцов ход преди каденцата, т. 182/183, изисква лявата ръка да

бъде удвоена октава по-ниско  –  основание за това е, че низходящия триолов  ход

от предишния такт вече  е бил коректно проследен.
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Im  Zeitmaß

  В  заключителното  провеждане  на  темата  от  песента,  т. 193-207,  звукът

трябва  да  е  мек  и  много  свързан  до  т. 203.  Наличието  на  струнни  инструменти

във  fortissimo-то  от  т.  208  изисква  рязка  смяна  на  колорита.  Илюзията  за

необходимия  обем  и  пространство  може  да  получат  клавирна  реализация  освен

чрез динамичната съпоставка  forte/fortissimo  и чрез  използване на повече десен

педал.  Доколкото мотивът „F,  B♭,  c♮,  e♭,  d♭,c”  в  т.201, 211 е част и от партията

на  контрабасите,  то  е  допустимо  да  бъде  изпълнен  и  октава  по-ниско  –  за

предпочитане в едноглас, особено ако бъде използван  повече десен педал.

Втора част, “Nun  laube,  Lindlein  Laube”  ( И сега, шумо, липова  шумо  )

Sehr  ruhig

  Акомпаниментът  до  т. 31  е  изцяло  от  арфа.  За  реализацията  му  се

препоръчва  използването  на  ляв  педал.  Препоръчва  се  използването  и  на  десен

педал  с  фино  нюансирани  дължини,  дори в  моменти,  в  които  по  принцип  всеки

пианист  логично  би  търсил  звук  без  наслагване  на  обертонове.  В  партитурата

арфата  е  нотирана  без  арпежирани  акорди,  но  практиката  доказва,  че  всеки

арфист  има  и  защитава  различна  концепция. Необходимо е акомпаниращият

предварително  да  си  изгради  музикална  логика,  чрез  която  защитено  да

интерпретира  поддържащата партия в цялост.

  От  т. 35,  (Langsam),  в  дървени  духови  прозвучава  песента.  В  първите

четири  такта  водещо  трябва  да  бъде  диференцирането  на  щриха  в  сопрановия

глас  от тушето в останалите гласове. Те следва да бъдат изпълнени в обща фраза

и  в  подчинена  динамика.  В  следващите  три  строфи  трябва  да  бъде  постигнат

хорален  ефект,  при  относителна  изравненост  на  ролята  на  всички  гласове.

Динамиката  mezzo  forte  в  третата  строфа  е  логично  обвързана  с  напрежението,

което хармонията  носи и трябва  да подготви възходящия  изблик на солиста. В

края  на  песента,  т. 61,  62,  и  63,  “e
1
”  е  изцяло  залигован  тон  от  партията  на

флейтите. В клавирното извлечение той е прекъснат и повторен. Безспорно най-

коректният вариант ще бъде стриктното задържане на  “e
1
”  до края.

“Der  Gutzgauch  auf  dem  Zaune  sass“ (  Кукувица  беше кацнала на оградата)

Fugato

  Вторият дял на частта  –  fugato  –  започва с четирикратното провеждане на

темата  в  оркестъра.  Клавирната  реализация  на  полифоничната  структура  налага

завишено  внимание  за  разрешаване  на  техническите  и  постановъчни  проблеми.

Изписаното  стакато  в  първия  такт  е  авторова  ремарка,  а  пианистът  трябва  да

съобрази, че търсеният ефект е по-скоро в посока на щрих  non  legato, който ще

доближи  звукоизвличането  до  това  на  фагота.  Налага  се  използването  на

свързващ десен педал, който ще  обезпечи загубата на  legato  поради технически

трудности,  примерно  в  сопрановата  линия  на  т. 89.  Подобен  е  проблемът  и  в
т. 99.
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         От т. 122 контрабасите и виолончелите са в  pizzicato, в октави, а миг преди

това  е  започнала  и  темата  във  валдхорна.  Като  трета  по  значение  партия  е  тази

на  кларинета,  която  е  в  най-високия  регистър  и  поради  тази  причина  деликатна

за реализиране.  Моделът  “a♭/e♭/g♭/d♭”в октави,  с неговата характерна пулсация

и оцветяване е  по-важен от партията на кларинета. В начален етап на работния

процес  се  препоръчва  да  се  изпълняват  само  темата  и  басовата  линия,  като

впоследствие към тях започне да се добавя и партията на кларинета.

         Между  т. 149  и 162  са  заключени  две  провеждания  на  темата. Още  в т. 147

ще  трябва  да  се  използва  нетипична  апликатура,  защото  има  лежащ,  залигован

“e♭
1
”,  който  ангажира  палеца.  Предложението  за  пръстовка  на  темата  в

т. 148/149  е  1.2.1.1.2,  заради  задължителният  1.  пръст  в  т. 150.  Същевременно

низходящият модел в сопрана“c
2
/b♭

1
/a♭

1
/g

1
/f” , идентичен с този от т.147, следва

да е с различна пръстовка.

  П.  Хиндемит  изгражда  оркестровата  кулминация  на  фугатото (т. 178-195)

от  първия  мотив  на  песента  Nun  laube,  Lindlein  Laube  и  Der  Gutzgauch  auf

dem  Zaune  sass,  постепенно  разгръщайки  честотния  и  темброви  до

тържествуващия  D-dur  в  т.  195,  с  тонов  обем  “1
D  –  f#  3”.  Препоръката  е  след

първите  два  такта  от  темата  да  се  даде  приоритет  на  мотива  на  първата  песен.

Второто  проявление  на  темата,  т. 186,  съвпада  с  второто  на  песента,  но

разпределени  вече  в  различни  ръце.   Естественото  честотно  доминиране  на

темата във втора  и трета октава  налага извода, че е по-рационално е  да се следи

горния глас. В такъв случай става задължително прехвърлянето на приоритетите

от т. 191 към лявата ръка, която ще довърши изграждането на кулминацията.

  В  съзерцателния  и  меланхоличен  заключителен  дял  пианистът  трябва  да

остане  в  максимално  легато  в  дясната  ръка,  при  необходимите  кръстосвания  с
арфовия  акомпанимент  от  лявата. Дясната  ръка  може да помогне  в  т. 227,  228,

Трета част, “Seid  ihr  nicht  der  Schwanendreher”  (Не сте ли вие латернаджията)

Mäßig  Schnell

  Третата  част  на  концерта  е  изградена  като  тема  с  единадесет  вариации  и
кода.  Танцувалният  характер  ще  е  отправна  точка  в  определянето  на  щриха  и
подхода  при  интерпретацията  на  частта.  Всички  ноти,  освен  тези  с  указание  за

legato,  следва да бъдат изпълнени отделни и кратки, а десният педал не бива да

пречи на щриховото обособяване на отделните партии.

  От  първостепенно  значение  е  акомпаняторът  да  определи  приоритетно

звучащите  гласове  и  съответно  налагащата  се  редукция  на  част  от  оркестровия

материал.  Примерен  вариант  на  опростяване  на  фактурата  би  бил  игнорирането
на средния глас под сопрана в т.1  –  дясна ръка или избягването на повторението

на  “g
2
”  в  първо  време  на  т. 4.  Друг  рационален  вариант  за  тези  тактове  би  бил

редукцията на октавовите сдвоявания и в двете ръце.

  Характерен  момент  в  оркестровия  акомпанимент  при  изложението  на

темата  в  диалог  –  оркестър/солист  –  са  контрастните  динамики.  Търсен  е
ефектът на по-голямо от формалното диференциране, защото целият оркестър е

във  forte  (т. 1-6, 13-14), а само четири инструментаса са в  piano  (т. 7-10, 14, 15).
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  В  първа  вариация  основната  задача  е  да  се  проследи  партията  на

тромбона, започваща  в  т. 30,  лява  ръка  и  завършваща  отново  в  лява,  в  т.  36.

Характерна  особеност  е  редуването  на  pizzicato  и  arco  в  щрайха  до  т.  43  (лява

ръка), подсилено от стакати и тенути в дървените духови  инструменти. Ефектът

на смяната на щрих,  съчетано с форшлаг и нарочното изместване на пулсацията

с една осмина наподобява внезапно спъване.  Шестнайсетините на виолончелите

в  т.  43,  44,  и  45  трябва  да  бъдат  интерпретирани  като  приглушено

промърморвани  реплики  по  време  на  приказките  на  разказвача  –  солист.

  Във  втора  вариация  партията  на  синкопираните  валдхорни  (т. 47,  50)  и
характерните  реплики  на  тромбона   в  т.  48  –  53  задължително  трябва  да  бъдат

диференцирани.  Добре ще бъде, ако акордите в половини  ноти в т.  69 и 71бъдат

плътно задържани, контрастиращи с разделените функции на ръцете до момента

и изпълнени с  crescendo, защото подготвят активните намеси в т.  72 и 75.

  Трета  вариация  започва  с  четири  такта  staccato  акомпанимент  във

валдхорни  и  тимпан,  подкрепени  от  чели  и  контрабаси  в  pizzicato.  Налага  се

използването  на   десен  педал,  пулсиращ  на  всяка  четвъртина.  Наличието  на

изрично  поискана  от  автора  неарпежирана  арфа  е  допълнителен  аргумент  за

горното  твърдение.  При  провеждане  на  темата  в  дясна  ръка  –  т. 84,  тежнението

трябва  да  бъде  към  горния  глас.  Добре  е  характерните  едногласни  реплики  от

т.  82/83;  94/95 и т.102 да бъдат изпълнени без педал.

  За  четвърта  вариация  предложенията  е  триолите  в  т.103-106,  лява  ръка,

да бъдат изпълнени хармонично. По подобие на т. 69,71 от втора вариация и тук

акордите в т. 113/114, 115/116 и 118, трябва да звучат монолитно и категорично.

  Пета вариация  е контрастна. Темпото е по-спокойно, щрихът е много по-

свързан  в  сравнение  с  изминалите.  В  първите  четири  такта  се  открива

несъответствие  между  партитурата  и  клавирното  извлечение  относно

използваните  октавови  групи  от  партията  на  първа  валдхорна.  Препоръката  е
характерната  им  ритмична  фигура  да  бъде  изпълнена  в  оригиналните  октавови

групи. В т.147-151 басът е залигован през тактовете  –  следва  повторението му да

е  почти  незабележимо,  въпреки,  че  така  изписан  мотивът  е  коректен  към

партията на виолончелите. Допустим е вариант с повторение през такт.

  Шеста  вариация.  Приемайки  за  база  изследването  на  Libor  Ondras
5

относно началата на вариациите, в дисертацията се отбелязва, че краят на  шеста

e  буквално  повторение  на  т. 147-153  от  пета  вариация.  В  други  изследвания  е
посочено,  че  пета  и  шеста  са  блок  от  две  свободни  вариации,  което  оставя

известна свобода за тълкувания.  Партията на валдхорните е разпределена между

двете ръце  в  т. 157  и  158.  Необходимо  е  извеждането  ѝ  на  преден  план.

Кларинетът,  (т. 158,  дясна  ръка,  160  –  лява),  трябва  да  остане  на  втори  план.

Акордите в дясна, т.162/163, са в цялата брас секция. Те логично могат да бъдат

изпълнени с акценти и в подходяща градация.

  В  седма  вариация  акомпаниментът  има  само  три  реплики,  които

подготвят  провеждането  на  цялата  тема  в  следващата  вариация.  Характерът  на

музикалния материал при солиста е  каденционен, т.е. възможно   е първите акорди

да бъдат изпълнени  по-бавни и тежки. Трябва да бъдат взети под внимание  както

възходящата  квартова  съпоставка  между  първата  и  втората  реплики,  така  и

http://violaspace.com/avs/ks/site/JAVS%20Online/Summer%202003/Hindemith/hindemith.html#en17
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факта,  че  при  втората  авторът  добавя  към  ниския  щрайх  и  колорита  на  втори

фагот, а при третата реплика добавя и двата фагота в октави.

  Осма  вариация  –  темата  е  в  първа  валдхорна.  За  да  се  постигне

максимална коректност към текста се налага последователно използване на 1-ви

пръст  в  дясна  ръка,  при  бързо  темпо,  равно  на  темпото  в  началото  на  частта.

Такива  моменти  са  т. 210 и  т.  216/217.  Допустим  вариант  би  бил  частичната

редукция на сопрановия глас от  фактурата. Предложението за  секстата  “b♭
1
/g

2
”

на  второ  време  в  т. 227  е  или  преобразуването  ѝ  в  терца,  чрез  октавово

прехвърляне на  “g
2  

в  g1
”  или пропускане на  “g

2
”.

  Девета  вариация  е  във  форма  на  канон  в  оркестъра.  Щрихът  non  legato

трябва да е водещ, а наличието на средни гласове може да бъде само маркирано.

В  работен  процес  е  допустимо  редуцирането  на  октавовите  провеждания  до

едноглас.

  В  десета  вариация  се  редуват  оркестрови  и  солови  моменти.  Важно  е  в
т.  248  да бъде изведено на преден план движението в  средните  гласове,  които в

случая  са  от  партиите  на  валдхорни  и  цугтромбон.  Най-горният  или  дори  двата

високи  тона  да  бъдат  редуцирани.  В  т. 249  “f
♯1

”  трябва  да  бъде  изсвирен  на  нов

педал или ако има поставен такъв предварително, то тогава при задържан пръст

педалът следва да бъде изчистен и поставен отново.

  Единадесета  вариация  има  безспорни  прилики  с  четвърта.  Основното

предизвикателство е в реализацията на оптималното количество нотен материал

в  бързото  темпо.  Всичко,  което  пречи  на  удобното  проследяване  на  солиста,

трябва  да  бъде  игнорирано.  Например  могат  да  бъдат  премахнати  повторенията

на  “c
♯1

”  от  т. 275, 276, тези на  “а”  от т. 276, 277 и 278,  както и “d
1
”  –  4-то време

на т. 283.При необходимост би могло цялостното провеждане на темата да бъде

в  едноглас.  Добре  е,  ако  в  т. 328,  329,  330,  както  и  в  последните  три  такта  от

концерта,  бъде  внимателно  проследен  и  градиран  съобразно  солиста  първият

мотив от темата. Интересен факт е, че по партитура диалогът на обой, фаготи и

кларинети в т.328-330 е в една и съща динамика,  mezzo  forte,  докато останалата

част  от  акомпанимента  е  в  crescendo.  Въпреки  това  и  с  оглед  естественото

повишаване на напрежението към финала е препоръчително общо изграждане до

последното  fortissimo.

  Може да се твърди, че с това се изчерпват основните проблеми, налични в

оригиналното,  изработено  от  композитора  клавирно  извлечение  на  концерта.

Прави впечатление, че за разлика от концертите, изследвани в  Глава  II  и  III, при

“Der  Schwanendreher”  на  П.  Хиндемит  възможните  вариации  в  полето  на

интерпретацията  са  много  по-малко.  Това  се  дължи  на  детайлните  и  прецизни

изисквания  на  композитора,   както  и  на  факта,  че  обективно  липсва  различен

поглед  и  концепция  относно  клавирната  реализация  на  оркестровата  фактура.
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2.  Технически  и  интерпретационни  проблеми  в  клавирните  извлечения  от

партитура на концерта  за виола и оркестър  от  сър Уилям Уолтън

2. 1.  Кратка историческа справка

  Уилям  Уолтън  (1902  –  1983)  е  един  от  най-реномираните  английски

композитори.  Известен  е  с  перфекционизма  си  и  с  майсторството  да  твори  в
твърде  широк  спектър  на  класическата  музика.  Уолтън  създава  малък  брой

произведения  за  солиращи  струнни  лъкови  инструменти.  По  един  концерт  за

цигулка,  виола  и  виолончело  и  няколко  камерни  произведение  за  същите

инструменти включващи и пиано.

  Благодарение  на  мецената  си  баронет  Сашеверъл  Ситуел  успява  да  се

запознае  със  световната  класическа  музика  и  изкуство  от  края  на  XIX  и
началото  на  ХХ  век,  в  максимално  възможната  дълбочина  за  Европа  (  по  време

на Първата световна война ).

  Концертът  му  за  виола  и  оркестър  е  създаден  по  поръчка  за  британският

виолист  Лайънъл  Тертис  (1876  –  1975).  Известният  английски  диригент  сър

Томас  Бийчъм  без  дори  да  е  чул  едно  единствено  произведение  на  Уолтън

поръчва,  за  своя  водещ  виолист  от  оркестъра,  концерт.  Концертът  е  създаден  с
изключително  чувство  за  баланс  и  създава  малко  лъжливо  впечатление,  че  в
известна  степен  дори  надхвърля  възможностите  на  виолистите  от  30-те  години

на  ХХ  век.  Явно  перфекционизмът  на  Уолтън  е  позволил  само  чрез  теоретична

подготовка  да  преодолее  трудностите,  съпътстващи  създаването  на  виолови

произведения.  Интересен  факт  е,  че  Лайънъл  Тертис  отказва  да  го  изпълни  за

първи  път  пред  публика.  Премиерата  на  концерта  за  виола  е  направена  от  Паул

Хиндемит  –  с  когото  Уолтън  става  близък  приятел.  Впоследствие  вече

отказалия  се  от  активна  концертна  дейност  Тертис  определя  концерта  като

изключителен.

2. 2.  Концерт за виола и оркестър  от У. Уолтън

Първа част,  Andante  commodo

  Първият  проблем  в  първата  част  на  концерта  е  правилното  и  добре

звучащо  построяване  на  тритактовото  оркестрово  встъпление.  В  по-старото

клавирно  извлечение  е  отбелязана  само  една  динамика  –  mezzo  piano,  а
встъплението  се  изпълнява  от  щрайх  квартет  със  сурдини  и  кларинет.  В  новото

издание  информацията  е  много  по-пълна  –  звученето  трябва  да  е  относително

по-плътно, защото тук въведението се изпълнява от цялата струнна секция.  Дж.

Пратли  използва  форшлаг  като  начин  за  изписване  на  pizzicato-то  в
контрабасите,  но  ефектът  на  изсвирен  форшлаг  при  клавирен  инструмент  ни

най-малко  не  наподобява  оркестрово  pizzicato.  В  старото  извлечение  това

pizzicato  изобщо  не  е  отразено,  което  също  е  некоректно.  В  старото  клавирно

издание има пропуснат тон в т. 3,последна осмина  –  “c♮1
”.  Интерес предизвиква

тълкуването  на  средните  гласове  от  момента  на  появяването  на  темата  във

виолата.  Тремолите  в  стария  вариант  са  трудни  за  изпълнение,  а  в  новото

гласовете  са  плътно  задържани  и  много  лесно  контролируеми.  До  т. 11  в
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извлечението на Пратли се препоръчва едновременното изсвирване на  pizzicato-

то  в  лява  ръка,  последвано  от  моментално  вдигане  на  5.  пръст  и  поставяне  на

десен  педал  след  освобождаването  на  ниския  тон.  В  т. 7  и  8  би  могло  да  се

експериментира с използване на среден педал. Вярно е, че по този начин идеята

за  pizzicato  ще  бъде  нарушена,  но  от  друга  страна  ще  се  осигури  безпроблемно

проследяване  на  водещите  партии  на  обой  и  флейта.  Същият  начин  на  мислене

трябва  да  се  прилага  и  при  трактовката  на  двугласите  в  дясна  ръка  –  т. 13  –  1,  2
време, т.  13  –  3,4 време, т.  14  –  1,2 време,  както и  във всички аналогични места

нататък.  При  провеждането  на  тематичен  материал  от  обоя,  т.  11  –  13,  неговата

партия  трябва  да  остане  с  приоритет,  включително  скокът  “f
1
,  g2

”  от  т.  12,  13  –
тук  графичната  маркировка  на  Пратли  би  могла  да  заблуди  недостатъчно

подготвен  акомпанятор.  При  второто  изложение  на  главната  тема  от  виолата

(т.  19),  оркестърът  е  по-раздвижен,  благодарение  на  басовата  партия  в  осмини

pizzicato.  В  по-старата  редакция  тя  е  само  в  контрабаси  (divisi).  В  новата

редакция  разпределението  е  между  контрабаси  и  виолончели,  като  всяка  група

завършва поредицата си с четвъртина нота,  като на тези места е допустимо леко

подчертаване  на  първата  осмина  “A”  от  второ  време.  Ролята  на  арпежираните

акорди  на  арфата  в  новата  редакция  е  от  съществено  значение.  Акомпаняторът

трябва да съобрази скорост и начин на разлагане, като стремежът е най-високият

тон  да  бъде  на  първо  време.  Ако  пианистът  е  информиран,  че  се  работи  по

изискванията  на  по-старата  оркестрация,  тези  акорди  да  бъдат  изпълнени  с
едновременно  арпежиране  в  двете  ръце.  Кулминацията  на  първо  време,  т.  29,

трябва  да  бъде  отведена  с  много  бързо  decrescendo.  Ефектът  от  бързото

затихване  може  да  бъде  постигнато  само  с  почти  беззвучно  повторение  на

акорда в дясна ръка и при бърза полупедална смяна.

  Първите  четири  такта  от  акомпанимента  на  втора  тема  са  христоматиен

пример  за  клавирно  наподобяване  на  щрайхово  pizzicato.  Басовата  партия

трябва  да  отзвучава  повече  от  останалите  гласове.  За  целта  е  необходимо

използването на малко по-дълъг педал и по-дълбоко тоноизвличане.

  В  двутактовия  преход  към  разработката  пианистът  може  да  се  придържа

към  акомпанимент  с  паралелните  сексти  от  кларинет  и  бас  кларинет  или  да

изсвири партията на флейтата в сопрановия глас.

  В  първите  шест  такта  от  разработката  една  важна  част  от  оркестровия

акомпанимент  е  останала  частично  недооценена.  Половината  “d
2
”  от  второ

време в т. 46  –  50 от  партията на обоя е игнорирана, за сметка на четири осмини

“d
2
”, които просто поддържат моториката в абзаца. Технически реализация не би

била  проблем,  при  задържан  5.  пръст  и  естествена  редукция  на  “c
1
”  от  широко

разположените акорди в старото клавирно извлечение.  Целият петтактов период

е  в  stringendo,  с  темпови  корекции  на  всеки  два  такта.  Ако  концертът  се

изпълнява  от  учащ  се  солист,  то  най-вероятно  акомпаняторът  ще  бъде  в  ролята

на  „двигател“  на  stringendo-то.  В  тази  връзка,  най-удобните  за  постигане  на

целта  места  са  осмините  в  оркестъра  на  първо,  второ  и  трето  „слабо“  време  –
така обучаващият се ще има време да осъзнае процеса на забързване и да реагира

адекватно в следващите си шестнайсетини.  В  четиритактовото  построение  Con 

spirito,  по-старото  клавирно  извлечение  е  по-точно  и  рационално  –  Пратли  е
опростил повече от необходимото фактурата в т. 53 и 55.  Освен  това е допуснал

възможността  за  компрометиране  гласоводенето  на  дървените  духови
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инструменти  –  тонът  “e♮2
”  от последното време на т.52 е късо звучащо  pizzicato

във  висок  щрайх,  изписан  по  този  начин  естествено  би  доминирал  над

следващите три шестнайсетини, а това не бива да се допуска.

  Характерът  на  акомпанимента  трябва  рязко  да  се  промени  в  началото  на

новия дял  –  risoluto.  И двете редакции подценяват акустичното значение на  “1E”

от контрабасите. Редно би било октавата  “1E/  E”  да бъде базата, върху която да

се насложат останалите гласове от медните духови инструменти.  В периода т. 61
–  69,  в  дясната  ръка  на  пианиста  е  нужно  достатъчно  отчетливо  да  бъдат

показани  началата  на  всяка  една  от  инструменталните  партии.  В  същия  момент

лявата ръка поддържа  басовата опора,  а същевременно  изпълнява и попълващите

стакати от фагот и виолончело. Пратли е избрал вариант, в който са се получили

квинти на първите времена (т. 62  –  68), лесни за изсвирване, но едва ли звучащи

толкова добре,  колкото децимите в старото издание.  Подходът  за кулминацията

в т. 73  формално  формално  е  по-точен  при  Пратли,  но  изчистеният  от

второстепенна  информация  вариант  на  Уолтън  е  за  предпочитане.  Той  дава

възможност  за  концентрация  при  реализирането  на  характерните  акорди  в  лява

ръка, а те са важен фактор за постигане  ефекта на кулминацията.

  Лиричният  дял  con  rubato  е  по-добре  построен  в  новото  издание,  с  едно

малко  изключение  –  би  могло  по-точно  графично  да  бъде  изведена  партията  на

виолите в т. 85.

  В  неспокойният (  inquietamente)  дял,  проблемите и в двете издания са от

апликатурно  естество.  По  причина  на  по-обемната  фактура  в  старата  редакция

ще  се  наложи  редуциране  на  среден  глас  или  малко  по-активно  използване  на

десен педал.

  В  мащабната  интермедия  (т. 108  –  143),  отново  се  забелязва  уклон  към

прекалено  опростяване  на  фактурата  от  Пратли.  Усеща  се  липсата  на  ниските

честоти  в  първите  осем  такта.  Усеща  се  липсата  на  „опори“  в  лявата  ръка,

например в  първите  времена  на  т. 112  –  114,  117  и  129.  Дървените  духови

инструменти са оставени в едноглас в  дясната ръка. На много места това се явява

като пречка, защото възможността за опората на палеца при изпълнение в октава

е  игнорирана,  а  това  не  улеснява  нито  търсената  динамика,  нито  удобството  за

следващите  вътрешни  гласове.  Позитив  на  изданието  е  детайлно  обозначената

динамика  и  артикулация.  В  старото  издание  плюсовете  могат  да  се  търсят  в
достигнатия  мащаб  и  в  относителната  свобода  за  избор,  постигната  чрез

наличието  на  оркестров  материал  в  допълнително,  трето  петолиние  за  първите

12 такта. Независимо от избраната редакция, мотивът  “  d1
,  e♭1

,  c1
,  b♮1

”,т. 122  –
124,  трябва  да  бъде  изтъкнат,  защото  чрез  него  активно  се  допълват

хармоничните  модулации  в  дяла.  Мотивът  е  по-добре  динамично  обозначен  и
ясно  проследим  в  аранжимента  на  Пратли.  В  текстовото  уточнение  към

тремолото  в  контрабаси,  виолончели  и  тимпани  (т. 143),  в  новото  издание  се

изисква  “slow  tremolando”,  което  е  субективен  опит  на  редактора  да  обясни

начин  за  постигане  на  определена  звукова  картина.  Всъщност,  за  постигане  на

търсения ефект е необходимо използването на  ляв и десен педал едновременно,

при тиха динамика, постоянна скорост на тремолиране и свободна, ниска китка.

  Във  финала  на  първата  част  в  оркестъра  отново  звучи  първата  тема.

Темпото е малко по-бавно. Лириката и спокойствието от експозицията като че ли

отстъпват  на  меланхолията  и  примирението.  Наличието  на  достатъчно
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колоритна  арфа  обезсмисля  поставеното  тремоло  в  по-новото  издание,  а  в
известен  смисъл  торпилира  и  рационалната  идея  от  началото  на  експозицията.

Широко разположеният  акорд  в  т. 157  би  могъл  да  бъде  разтълкуван  по-

рационално и в двете издания  –  тонът  “g#
1
”е от партията на английски рог (  или

съответно  втори  обой),  но  съществува  и  в  партията  на  виолончелите  като

енхармоничният  “  a♭2
”,  получен вследствие на възходящия ход  “b

1
,  c2

,  d2
,  e2

,  f♮
2
,  g♮2

,  a♭2
”. Достатъчно е било акордът в дясната ръка да стане  “a♭2

/c
3
/g♮3

”,  за

да се избегнат всички неудобства.

  До  края  на  частта  разликите  в  изданията  са  плод  само  на  различните

оркестрации и няма нищо, което да попречи на акомпанятора спокойно да следва

интерпретацията на солиста.

Втора част,  Vivo  e  molto  preciso

  В тази част акомпаняторът  трябва да е много добре текстово  подготвен,

защото  няма  почти  никакво  време  за  реакция  при  непредвидени  обстоятелства.

Преобладаващите  щрихи  в  оркестъра  са  spiccato  и  staccato.  Това  налага

завишено  внимание  към  пръстовата  артикулация  и  минимално  използване  на

десен  педал.  Нерядко  се  налага  съчетанието  на  тези  щрихи  с  меко  и  плътно

легато,  а  когато  към  това  се  прибавят  акцентите  накъсващи  метричната

пулсация,  то  тогава  задачата  става  многопластова.  Редакцията  на  Пратли

предлага удобни решения, чрез оптимално количество информация. Например в

т. 5  и  6  е  проследен  важен  глас  от  партията  на  виолите  “b,  f#”.  Променената

оркестрация  в  т.  15,  16  е  довела  и  до  различния,  логичен  избор  на  октавовите

групи в дясната ръка. Мотивът  “  f♮3
,  c♮3

,  b♮3
”  ( Пратли) се изпълнява от флейта

във  висок  и  пробивен  регистър.  Следва  динамиката  в  предишния  и  следващия

мотив  да  бъде  малко  по-тиха,  за  да  се  насочи  вниманието  към  регистровата

съпоставка,  без  това  да  води  до  груб  звук.  Интерес  представлява  подходът  на

Пратли към партията на фаготите, т. 25, 26; 29, 30. На това място той е предпочел

да  използва  в  извлечението  си  материал  от  първата  оркестрация. В  т. 40  –  43

старата  редакция по-точно пресъздава оркестровия  колорит.  Блоково звучащите

акорди  са  приоритет  –  в  тях  е  концентрирана  идеята  за  разбиването  на

метричната  конфигурация.  В  идентичните  оркестрови  реплики  с  разчупен

метрум, т. 60  –  63 и т. 66  –  68, основна задача ще бъде наподобяването на медни

духови  и  струнни  инструменти.  Звукът  на  тромпети  и  тромбони,  дори  и  със

сурдини,  е  по-отчетлив  от  звука  на  струнната  секция.  Независимо  от  избраната

редакция, новата от които е по-лесна за реализация, следва при изпълнението на

първата фраза да се използва  staccatissimo  десен педал по акцентите в т. 61  –  64.

Пианистът  може  да  потърси  и  динамична  съпоставка,  изпълнявайки  втората

фраза относително по-тихо. Същата темброва „игра“ трябва да бъде изтъквана и

в  останалата  част  на  tutti-то.  В  интермедията  от  т. 127     Пратли  отново

предпочита  конструкция,  много  по-удобна  за  изсвирване,  но  с  компромиси  по

отношение  имитирането  на  оркестров  звук.  В  случая  по-старото  издание,  чрез

по-плътна  фактура  и  опция  за  сопранов  глас  предоставя  на  пианиста  повече

свобода и потенциал. Друг характерен момент за тази и следващата интермедия

от  т. 176,  е  проблемът  за  подходящото  педализиране. Налице  са  два  основни

фактора, които трябва да бъдат приведени в синхрон, а именно кратките акорди
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в  дясна  ръка,  които  трябва  да  прозвучават  с  идеята  за  естествена  оркестрова

реверберация  и  постепенното,  възходящо  осминково  движение  в  лява  ръка,

което  само  по  себе  си  изключва  употребата  на  дълго  задържан  педал.

Препоръката е пасажите да бъдат технически подсигурени без педал, като той да

бъде постепенно прибавян в подходящо количество.  За хармоничната основа на

следващия  акомпанимент  (т. 141)  в  старото  издание  естествено  е  използвана

струнната секция в  spiccato. В редакцията от 1961 г. Уолтън извършва промени

и  добавя  арфа.  Акомпаняторът  трябва  да  се  съобрази  с  този  факт  и  да  избягва

острия звук. Добре е да се използва минимално количество трептящ десен педал.

Строго трябва да се спазват фразировъчните динамически указания при Пратли,

защото  те  гарантират  правилното  провеждане  на  диалога  със  солиста.  А  ако  се

работи  с  извлечението  на  Уолтън,  то  следва  акцентите  в  клавирната  партия  да

бъдат преосмислени, спрямо изискванията на различните оркестрации.

  До края на часттa проблемите са идентични с вече описаните. Разликите в

оркестрациите  и  в  двете  клавирни  извлечения  не  са  съществени  и  с  цел

избягване на повторения няма да бъдат разглеждани.

Трета част,  Allegro  moderato

  Третата  част  започва  с  оркестрова  експозиция  на  първата  тема.  За

предпочитане  е  аранжиментът  на  Пратли,  в  който  по-точно  са  отразени

детайлите  в  темата  –  в  стария  вариант  съществува  предпоставка  за  лирична

интерпретация  на  завършващата  ѝ  фаза.  Препоръчително  е  поставянето  на

staccatissimo  десен  педал  на  всяка  нота  от  басовата  партия  и  тоноизвличане  в
дясна  ръка,  съответстващо  на  мекото  звучене  на  фагота.  При  експонирането  на

тематичния материал от солиста, пианистът трябва да съобрази появата на 5 и 6

гласните арфови акорди в новата редакция, в т. 10, 12, 15  и 17.  Нужна е и рязка

промяна  на  динамиката  в  т.  19,  необходима  за  да  подкрепи  fortissimo-то  на

виолата.  Третото  провеждане  на  темата  отново  е  само  в  оркестъра,  в  динамика

forte  и с по-богата оркестрация.  От  гледна точка на  търсения мащаб по-старото

клавирно извлечение има повече позитиви.

  В  прехода  към  втората  тема  и  двете  издания  са  достатъчно  ясни  относно

искания  начин  на  фразиране,  като  Пратли  е  по-подробен  от  гледна  точка  на

динамиката.  Акомпаняторът  не  трябва  да  се  влияе  от  евентуално  rubato

(accompagnando  в  старото  извлечение)  при  солиста,  т. 35–  37  –  естествената

логика  на  имитацията  във  соло  виолончело  и  английски  рог  е  приоритетна.

В 36. и 37. такт в същата редакция е игнориран достатъчно активно  звучащ ход

във  останалите  виолончели  –  pizzicato  четвъртините  “g#
1
,  g♮1

,  g”.  Лежащата

хармония  не  дава  достатъчна  представа  за  него.  В  новата  редакция  ходът  е  в
контрабаси,  Пратли  го  нотира  като  половини,  без  прецизност  по  отношение

обозначаването  на  инструменти  и  щрих.  При  акомпанимента  на  втората  тема

добавената арфа и опростената оркестрация във втората редакция позволяват по-

смело  използване  на  десен  педал.  Добре  би  било,  ако  имитацията  на  фагот,

английски  рог  и  флейта,  т. 43  –  44,  дясна  ръка,  остане  ненатрапчива.  Затова  пък

мотивната  реплика  от  т. 45  е  редно  да  бъде по-изявена  от  формалното  mezzo

forte  и  причината  за  това  е  реалната  звучност  на  първа  флейта  в  трета  октава,

както  и  включването  на  втора  флейта  и  обой  във  висок  регистър.  В  следващия
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период е за предпочитане  да се подчертае  хармоничната съпоставка  d/g  moll  от
т. 49  в лява ръка, като основанието за това е, че за пръв път в частта се използва

синкопиран  акомпанимент.  В  същия  период  на  старото  клавирно  извлечение

синкопите  се  появяват  още  в  т. 41,  а  това  е  некоректно,  защото  такъв  материал

отсъства  в  партитурата.  Тук  съществува  и  още  една  разлика  обусловена  от

наличието  на  триоли  в  оркестрацията,  позиционирани  по  „слабите“  времена  в
лявата  ръка.  Пианистът  трябва  да  ги  постави  в  подчинена  роля  и  да  не  търси

изкуствено математическа прецизност при съпоставка им с партията  на виолата.

В  разработката  Уолтън  рязко  променя  характера  и  енергията  в  музиката.

В  преходния  58-ми  такт,  subito  встъпването  на  целия  щрайх  трябва  да  бъде

подчертано  с  връщане  на  a  tempo  и  контрастна  динамика.  Най-същественият

елемент,  който  трябва  да  бъде  изтъкнат  в  такта  е  верижният  синкоп  в  лявата

ръка  –  в  crescendo.  Пратли  удобно  и пианистично е изписал триолите в дясната

ръка.  Внимателен  поглед  върху  партитурата,  обаче,  доказва,  че  моделите  от

вторите  половини  на  1-во  и  2-ро  време  –  “c#,  d,  a”  и  “d
2
,  a1

,  d2
”  са  много  по-

тихо  звучащи  и  изпълняват  само  свързваща  функция.  Като  такива  следва  да

бъдат  игнорирани. Между  т. 60  и  63  в  новото  издание  са допуснати неточности,

например в маркировката за английски рог и фагот.  В оркестровото  tutti,  т.72-86,

Пратли рационално опростява фактурата. Акомпаняторът, от своя страна, трябва

да  обърне  особено  внимание  на  динамичния  план.  Налага  се  много  активно

представяне  на  началните  фази  за  всеки  от  гласовете.  В  старата  оркестрация

общата  динамика  е  само  forte,  но  в  низходящото  движение  са  ангажирани  бас

кларинет,  контрафагот  и  четири  валдхорни,  тоест,  налице  е  ново,  активно

темброво  присъствие,  което  изисква  съответната  клавирна  реализация.

В  извлечението  на  Уолтън  наличието  на  много  средни,  хармонични  гласове

в  периода  т. 77 - 84,  налага  пръстовка  и  похвати,  различни  от  тези, които  биха

се  използвали при Пратли.

  Дялът “A  tempo  (Meno  mosso)”,  съдържа две 8-тактови фрази  в  cantabile.

Противно  на  изискването  в  новото  извлечение  “senza  Ped.”  се  препоръчва

активна  работа  с  десния  педал,  при  максимално  задържана  в  клавиатурата  лява

ръка. Това ще спомогне за относителното темброво разнообразие, необходимо за

трите пласта в дясната ръка. Съпоставката на дяла в двете клавирни извлечения

доказва,  че  по-старото  е  по-рационалното  от двете  в  частта  от  т. 97.  Средният

глас  в  лява  ръка  при  Пратли  вече  се  превръща  в  пречка  и  би  могъл  да  бъде

редуциран, така както е направено в старото издание.

  В  интермедията,  т. 105-121,  са  налице  различни  редакторски  подходи  и
всеки  от  тях  има  своите  позитиви.  Например  в  първите  шест  такта  Пратли

предпочита  акордовата  фактура  в  лява  ръка,  докато  в  по-старото  издание  се

проследява  само  басовата  линия  в  октави.  В  т.  112  и  114  новото  издание

проследява  и  част  от  партията  на  тромпетите  –“  d2
,  e2

,  f2
,  e2

,  f2
,g

2
,  a2

”.  Този

музикален  материал  може  да  получи  диференцирано  звучене,  ако  пианистът

промени артикулацията в дясната си ръка, а  пасажът да бъде изпълнен  marcato,

с  къси  педали  на  всяка  четвъртина.  В  същите  тактове  по-старото  издание

игнорира този среден глас. В него е допуснато и грешно поставяне на акцентите

в лява ръка в т. 114 и 115  –  те трябва да са върху първите четвъртини  “g”  и  “f
2
”.

Друг пропуск е некоректната артикулация в т. 118/119. Лявата ръка трябва да е в

legato, така както е в т. 120/121.  Появяването  на  втората  тема,  този  път  в  a  moll,
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т.  125,  носи  известна  разлика  в  сравнение  с  експозицията.  Акомпаниментът  е
усложнен  в  новата  редакция,  най-вече  заради  тройните  и  четворни  pizzicato 

акорди  във  виолончели,  поискани  poco  arpeggiato  в  партитурата.  Дясната  ръка

има значителна роля  в акомпаниращите гласове, но отговаря и  за провеждането

на  темата.  Задачата  на  акомпанятора  ще  бъде  да  характеризира  в  максимална

степен различните инструменти  в съответните им мотиви. За тази цел трябва да

се използват два основни прийома  –  стъпаловидна промяна на динамиката и/или

промяна в използваното туше. По-старото клавирно извлечение е по-опростено и

по-леко би се достигнало да подходящата звукова картина.  В него има допусната

грешка  –  в т. 139 най-ниският тон е  “1D”,  а не  “1D♭”.

  В  т. 144  Пратли  използва  неподходящото  указание  “  (quassi  trem.)”  и
триоли, за да отбележи тремолото в тимпани. Подобен проблем беше наличен и

в края на първата част. В по-старата оркестрация тремолото встъпва още в т. 141.

То не е отразено в клавирното извлечение  –  предпочетени  са лежащите акорди в

медни и дървени духови инструменти.

  В следващите  Animato  и  Risoluto,  т. 149–192,  клавирните  извлечения

нямат  големи  различия.  Позитив  при  Пратли  е  коректното  следване  на

пулсацията  от  партията  на  цигулки  и  виоли.  Следващ  позитив  е  свеждането  на

акомпанимента  само  до  двуглас  в  т.  189–192,  при  игнориране  партията  на

кларинета,  която  в  по-старото  издание  е  продължена  с  информативен  характер,

но е целесъобразно да не се взема под внимание.

  Мащабното оркестрово  fugato  изисква отделяне на специално внимание за

прочит  и  предварителна  подготовка.  Основните  фактори,  които  трябва  да  се

вземат под внимание са следните:

–  Първо  –  наложените от Пратли арматурни знаци в т. 193 и т. 215  –  авторът няма

такова изискване в партитурите  и това в случая не е позитив.

–  Второ  –  различното разпределение на оркестровия материал в двете петолиния

и двете ръце  –  това е свързано от една страна със субективно приоритизиране на

конкретни  гласове,  а  от  друга  –  също  със  субективната  представа  за  удобство

при  прочитане  и  изсвирване  на  нотния  текст.  Например  наличието  в  новото

издание  на  среден  глас  “  e,  f♮,  f#,  g,  e”  в  т. 195,  196  придава  повече  колорит,  но

същевременно  е  предпоставка  за  смесване  с  тематичен  материал  от  виолончели

и кларинети  “a,  c♮1
,  a,  g,  e“ и поради тази причина е по-скоро излишен. Позитив

в това издание е графичното разпределение на  материала в т.  202 и 203.

  Два  примера  в  близост  един  до  друг  характеризират  резултата  от

прекъсване на проследявана линия  –  т. 210, 211 и  т. 213, 214.  В първият от тях

Пратли прекъсва естествения ход  “ …d
1
,  c1

,  b,  a,  b,”, като замества  “b,”  от т. 211 с
“g#,”. Във втория по сходен начин променя линията  на виоли и валдхорни  “g#,

a,  c#
1
,  d#....”,  като заменя  “c#

1
”  с  “b”. Формално погледнато това не са сгрешени

тонове, но в  случая по-старото извлечение е за предпочитане.

  В  т. 216  –  224  приоритетно  звучащият  материал  е  рационално  представен

от  Пратли.  Същото  се  отнася  и  до  следващото  Poco  largamente  (Allargamente),

т.  230  –  252,  на  пръв  поглед  претрупаната  от  информацията  само  в  две

петолиния нова редакция е с повече позитиви,  защото при  тази сложна фактура

пианистът  няма  време  резултатно  да  следи  и  комбинира  материала  от  трите

петолиния, както е  в по-стария вариант.

В акомпанимента на първия дял от финала на концерта,  т. 265  –  285,  могат
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да  бъдат  открити  специфични,  общи  за  двете  издания  особености.   Основната

цел тук е създаването на приглушен, мек звуков фон, подходящ за  разгръщането

на  лирико-меланхоличната  тема  от  първата  част.  Верни  на  принципите  си

аранжорите   реагират  така,  както  са  подходили  и  в  началото  на  концерта.  За

тремолото  в  струнни  Пратли  предпочита  задържани  акорди  в  дясната  ръка,

докато  в  по-стария  вариант  тремолото  е  изписано,  заедно  с  техническата  му

артикулация.  Необходимо  е  освен  указаният  от  Пратли  десен  педал  да  се

използва и ляв. Лявата ръка трябва да е в  non  legato, защото така по-лесно ще се

контролират  смените  на  педала.  Всяко  първо  време  в  баса  трябва  да  е
внимателно  откроено  –  педалният  тон  “E”  е  подсилен  и  от  контрабаси  в
pizzicato.  Освен  това  той  присъства  в  част  от  ниския  щрайх  (в  старото  издание

без  прекъсване) чак до  т. 282.  В  т. 269,  270  е  важно  коректното  разрешаване  на

хода  на  валдхорните  “d#
1
,  f#1

,  f♮1
”,  за  което  постоянното  тремоло  в  по-старото

издание  и  четиригласният  акорд  с  най-висок  тон  “a
1
”  в  новото  пречат.

Преломният  момент,  след  който  във  виолата  встъпва  втората  тема  от

първата част се намира в т. 275.В новата оркестрова редакция той е подсилен от

активен  арфов  акорд  на  7-мо  време,  който  е  нужно  да  бъде  арпежиран.

Обосновка  за  различен  тип  интерпретация  в  двете  извлечения  може  да  бъде

открита и в т. 280.Репликата на кларинета  от новото издание  “f
1
,  c2

,  f2
,  a2”  

може

да  бъде  в  non  legato  или  portato,  защото  е  дублирана  от  арфови  флажолети,

които  придават  определена  атака  и  отчетливост.  В  същия  такт  на  старото

издание,  същата  репликата,  но   във  флейта,  трябва  да  бъде  изпълнена  в  legato.

Вследствие  различните  редакции  секстите  в  кларинети,   т. 288  –  292,  също  са

претърпели  малки  промени  в  техническата  артикулация.  Формално  би  могло  те

да  бъдат  интерпретирани  според  съществуващите  разлики,  но  водещ  аргумент

следва  да  бъде  начинът,  по  който  солиста  фразира  –  това  ще  определи

смисловите  „дихания“  в  дясната  ръка.  Двата  трилера  в  т. 294  и  296  са

пресъздадени  от  Пратли  излишно  усложнено,  а  вторият  от  тях   направо  е
игнориран в по-старото клавирно извлечение.

  В  последния  такт  от  концерта  акомпаняторът  трябва  добре  да  проследи

субективното отнемане на звука от солиста и да е сигурен, че трите дисонантно

звучащи  “c♮”  ще  бъдат  изпълнени  в  динамика,  по-тиха  от  тази  на  замиращата

секста  “c#/a”.

  При  изследването  на  техническите  и  интерпретационни  проблеми  в
клавирните  извлечения  на  концерта  за  виола  и  оркестър  на  У.  Уолтън  са

използвани  двете  авторови  оркестрации  и  две  оригинални  клавирни  извлечения

–  на   самия  композитор  и  на  Дж.  Пратли.  Чрез  посочените  примери  беше

изтъкнато,  че  за  разлика  от  концерта  на  П.  Хиндемит,  поглед,  различен  от

авторовия, обективно предпоставя възможност за различни тълкувания на текста

от  партитурата,  независимо  от  факта  на  съществуващите  различия  в
оркестрациите.



 

 

 

Заключение 

 

  

 В рамките на дисертационния труд методично бяха посочени, 

проследени и разрешени основните специфични технически и 

интерпретационни проблеми, съпътстващи работата на акомпанятора 

върху клавирните извлечения от партитура на изследваните концерти за 

виолончело, контрабас и виола. Всички описани в библиографията 

клавирни извлечения от партитури бяха селектирани съобразно тяхната 

популярност и практическа приложимост и съответно подложени на 

детайлен критичен анализ. Всички използвани аудио и видео записи бяха 

внимателно подбрани от огромния информационен поток в интернет 

пространството и съответно анализирани, въз основа на две основни техни 

качества – първо, като източници на референтна звукова картина и второ, 

като доказателство за налични фини вариации в областта на 

професионално защитените интерпретаторски тълкувания. Беше разкрита 

същността на разглежданите проблеми за всеки едни концерт и всяко едно 

клавирно извлечение поотделно. Беше определено кои от тези проблеми се 

дължат на обективни и кои – на субективни фактори и причини. 

Препоръките и предложенията за разрешаване им бяха аргументирани 

ясно, предимно въз основа на собствен, многократно проверен на сцена и в 

учебна обстановка  опит, като се предполага, че този тип творческа работа 

би инспирирала и следващи проучвания в областта. Беше обърнато 

внимание не само върху проблематичните, но и специално върху 

позитивните страни на всяко едно от изследваните клавирни извлечения. 

Беше изтъкнато, че без задълбочено познаване на оркестровия материал в 

партитурите е практически недостижимо високото ниво на художествения 

клавирен акомпанимент. В хода на изследването бяха взети под внимание 

теоретични разработки на изявени български и чужди специалисти в 

областта.      
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Приноси на дисертационния труд 

 

 

1. За пръв път се провежда задълбочен опит за цялостно изследване на 

конкретни технически и интерпретационни проблеми в клавирни извлечения от 

партитура на особено значими концерти за виолончело, контрабас и виола. 

2. За пръв път се обединяват в едно изследване детайлно аргументирани и 

практически проверени предложения за разрешаването на тези проблеми. 

3. Създава се широк спектър предпоставки за формиране на критично мислене и 

анализ от страна на акомпаняторите, при боравене с различни клавирни 

извлечения, независимо дали те са авторски или не. 

4. Надгражда се българската теоретико-практическата база в областта на 

художествения акомпанимент на инструментални концерти от ниския щрайх. 

5.  Трудът е с изключително практическа насоченост. 
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  В редакцията на Издателство „ВЕДА СЛОВЕНА“ с Главен редактор проф.

Жан Гологанов са депозирани и включени за печат четири статии със заглавия:

1.  „Технически  и  интерпретационни  проблеми  в  първата  част  на  често

използвани  клавирни  извлечения  на  концерта  за  контрабас  и  оркестър  оп.3,  фа

диез минор, от Сергей Кусевицки“

2.  „За някои технически и интерпретационни проблеми в клавирното извлечение

на  първата  част  от  концерта  за  виола  и  оркестър  “Der  Schwanendreher”  от  Паул

Хиндемит“

3.  „Някои  специфични  проблеми,  налични  в  първата  част  на  клавирните

извлечения на концерта за виола и оркестър от сър Уилям Уолтън“

4.  „Специфични проблеми, налични в третата част на клавирните извлечения на

концерта за виола и оркестър от сър Уилям Уолтън“

  В  Удостоверение  с  изходящ   номер   УД62/20.09.2021,  получено  от

Издателство  „ВЕДА  СЛОВЕНА“  е  посочено,  че  публикациите  ще  бъдат

включени в брой 4 на списание „Докторантска Академия“.




