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Увод
Настоящият дисертационен труд е посветен на един от наймноголиките и емблематични за ХХ век клавирни стилове, разглеждан в
изминалото столетие през множество различни призми – на „новата
простота”, на ударната трактовка на инструмента, на „приказното начало”,
на „търсенето на нови естетически пространства”. Основна цел на
дисертацията е изследването на полифоничните подходи към фактурната
организация на деветте клавирни сонати, създавани от Прокофиев в
продължение на четиридесет години1 и, въз основа на това, изграждането
на концепция за релефната интерпретация на имитационни, контрастнополифонични и линеарни като цяло решения в тях.
Соловите сонати за пиано на Прокофиев са обект на многобройни
изследвания. Част от тях разглеждат сонатите през призмата на една от
„петте основни линии” в творчеството на композитора, които той сам
извежда – „класическа, модерна, токатна, лирична и гротескна”.
Хармоничният език на композитора заслужено е обект на особено
задълбочени проучвания, сред които се откроява трудът на Юрий Холопов
„Съвременни черти на хармонията на Прокофиев”. По-общ поглед както
върху структурата, така и върху изпълнението на сонатите, е осъществен
от Гиви Орджоникидзе и Борис Берман. В трудовете им са разгледани
хармонични, структурни и интерпретационни особености на клавирните
сонати, но значителна част от полифоничните фрагменти не са засегнати, а
други остават само споменати и липсва задълбочено проучване. Още през
60-те години на миналия век се появява докторската дисертация
„Клавирната музика на Прокофиев: линеарност, акорд, тоналност” на
американския музиковед и музикален критик Патриша Ашли, която е един
от първите опити на западен музикален теоретик за цялостен обзор върху
клавирното творчество на композитора. Терминът линеарност изведен още
1

От 1907 до 1947 година.
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в самото заглавие на труда, има пряко отношение към полифоничната
фактура, но в резултат на опита да бъдат проследени елементи на формата,
хармонията, тонални взаимоотношения и използвани звукореди в цялото
клавирно творчество на С. Прокофиев, ролята на полифоничните техники в
сонатите остава твърде повърхностно изследвана.
Поради липсата на произведения в жанра на фугата и фугати2 в
клавирната

фактура

изпълнители,

при

педагози

и

Прокофиев,
слушатели

вниманието
често

не

е

на

теоретици,

насочено

към

полифоничните решения, както е по отношение на двама от неговите
бележити съвременници – Хиндемит и Шостакович, – които още приживе
получават заслужено признание за майсторството си в областта на
полифоничната техника. Доказателство за това е тезата на П. Ашли, че
стилът на Прокофиев е „по-скоро линеарен, отколкото контрапунктичен
[...] и имитацията не е основна композиционна техника”3. Разбирането за
съществената стилистична роля на линеарността в музиката на Прокофиев,
естествено, е неоспоримо и аз напълно го споделям, но то по никакъв
начин не противоречи на тезата ми, че стилът на Прокофиев е
контрапунктичен. За това имам многобройни доказателства, които
обстойно и аргументирано излагам в първия раздел на дисертационния
труд. Това е основанието да избера за предмет на дисертацията си
проблема за значението на полифоничната фактура в клавирните сонати
на Прокофиев като особено важен аспект на клавирния стил на
композитора. Тъй като този проблем често остава на заден план и
произтичащите

от

полифоничната

фактура

специфични

интерпретационни проблеми до този момент не са задълбочено
изследвани. Независимо от стилистичните и структурни разлики между
2

В първа глава правя опит да докажа, че цялата зона на първа тема във втора на част на Соната № 4 може
да бъде разгледана като фугато.
3
Ashley, P. Prokofiev’s Piano Music: Line, Chord, Key. PhD Dissertation. University of Rochester, Department
of Theory. Rochester, 1963, p. 302.
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сонатите от различните творчески периоди на композитора, употребата на
имитационнополифоничните и контрастнополифоничните решения на
фактурата е константа за всички сонати.
Дисертационният труд е структуриран в два раздела, всеки съставен
от две глави. Първият раздел е посветен на представянето на двата основни
типа полифонична фактура чрез конкретни музикални примери от
клавирните сонати на Прокофиев, изясняването на значението им и
набелязването на специфични интерпретационни проблеми. Вторият
раздел е посветен на самите интерпретационни проблеми – от гледна точка
на динамиката и тембъра и на техниката на средния педал.
Разглеждайки интерпретацията на клавирните сонати на Прокофиев
през призмата на полифоничните решения и тяхната роля в процеса на
музикалното формообразуване, избрах за основен метод на изследване в
първия

раздел

осъществяването

на

паралел

между

сходни

по

полифоничната си структура фрагменти. Затова в първите две глави
проблемът не се разглежда последователно в отделните произведения, а
според различните полифонични техники, общи за няколко сонати или
отделни техни части. Освен че позволява постигането на един позадълбочен поглед върху отделни примери, това дава възможност да се
изведат и основните закономерности, характеризиращи употребата на
даден похват в различни произведения.
Задълбоченият полифоничен анализ доказва необходимостта от
специфично

отношение

към

полифоничната

фактура

при

интерпретацията на клавирните сонати на Прокофиев и служи за
основа на втория раздел на дисертацията. Водеща роля за възприемането
на полифоничните процеси от слушателите изпълнява динамиката –
проблем, на който е посветена третата глава на дисертацията. Ролята на
динамиката

в

инструктивната

подобни

условия

литература

за

е

разглеждана

интерпретационните

многократно

в

проблеми

на
7

клавирното изкуство от субективната и емпирична гледна точка на
различни автори. В настоящата разработка, освен определящия ми личен
опит като изпълнител на част от тези сонати, като основа за изграждането
на интерпретаторска концепция по отношение на релефното открояване на
полифоничните явления в тях е възприето изследването за гласоводенето
на канадския учен Дейвид Хърън, което, като цяло, поставя теоретичен
фундамент за осмислянето на вертикалните интонационни комплекси в
широк исторически диапазон. Д. Хърън прави серия от акустически
експерименти и изследва композиторската практика по отношение на
гласоводенето, вследствие на което извежда дванайсет принципа за
композиране на достъпна за възприятието полифонична музика. Тези
композиционни принципи са избрани за методологична основа на трета
глава, където са разгледани от друг ъгъл – този на изпълнителя – и са
използвани както за тълкуването на динамичните указания на самия
Прокофиев, така и за постигането на конкретни интерпретационни
решения, които подчертават самостоятелността на гласовете чрез фини
нюанси в звукоизвличането и рядко използвани начини на употреба на
левия педал. Педализацията е предмет и на четвърта глава, в която са
описани начини за изтъкване на полифонични събития с помощта на
среден педал, който позволява изпълнението на дълги тонове без
нежеланото задържане на гласове и съзвучия от продължителен десен
педал. Техниката на средния педал често остава на заден план и в научни
трудове, и в изпълнителската, и в педагогическата практика. Рядко
срещаното съчетание на богата и виртуозна клавирна фактура със сложни
полифонични похвати прави сонатите на Прокофиев изключително
подходящ обект за изследване на възможностите на средния педал.
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I. ПЪРВИ РАЗДЕЛ
АНАЛИТИЧЕН ПОДХОД КЪМ ПОЛИФОНИЧНИТЕ ПОХВАТИ
ПЪРВА ГЛАВА. ИМИТАЦИОННОПОЛИФОНИЧНИ ПОХВАТИ
I.1.1. Примери за имитационна полифония в клавирните сонати на
Прокофиев. Oгледален контрапункт
В тази глава се разглеждат използваните от С. Прокофиев
имитационнополифонични

техники

и

ролята

им

на

основен

формообразуващ елемент. Първият разгледан пример от сонатите е втората
част на Соната № 4 – едно от произведенията на композитора, в които
полифоничните похвати имат особено високи значимост и интензитет.
Макар и да е отбелязано в други теоретични изследвания, имитационнополифоничното третиране на първата тема в експозицията за пръв път се
разглежда като стретно фугато. При редуциране на фактурата до
провежданията на мелодичната линия на първа тема става очевидно, че
взаимоотношенията между отделните ѝ встъпления са като в тригласна
стретна фуга. Могат да се разпознаят три дурхфюрунга разделени от
кратки преходи, които играят ролята на интермедии. Първите два са
изградени от dux, comes и dux, като comes е тонален, а не буквален отговор
на dux и отстои на тритонус от него – любимо съотношение на
композитора. В третия дурхфюрунг е налице нулев огледален канон, в който
началните четири такта на първа тема двукратно са проведени
едновременно в право и огледално движение.
Огледалният контрапункт намира приложение и в други сонати.
Вторият епизод на третата част на Соната № 44 е изграден върху тематична
основа от низходяща секста и низходящо постèпенно движение, които са
имитирани в огледална посока от по-висок глас непосредствено след
4

Частта е в рондо-сонатна форма.

9

приключването си. В третия епизод тази фраза прозвучава отново, като
огледалното провеждане встъпва в стрето.
В Соната № 9 огледален контрапункт е използван в първа и четвърта
част. Първата част е в сонатна форма и преходът между двете главни теми
е изграден от двуглас в унисон, който в течение на развитието се
разпластява в противоположно, огледално движение5. Четвъртата част на
сонатата е в рондо-сонатна форма и огледалният контрапункт се намира
във втория епизод (по подобие на трета част на Соната № 4). В него три
тона, отстоящи на секунда един от друг, прозвучават многократно и във
възходяща, и в огледалната низходяща посока. Заедно с низходящото
движение във вътрешен глас най-ниският фактурен пласт провежда същия
мотив симултанно в огледало.
Подобна употреба на постèпенно движение в низходяща и възходяща
посока е в основата на третото полуизречение на прехода в сонатната
първа част на Соната № 8. Тези елементи на прехода са запазени и при
аугментацията на мотива в разработката на частта.
Каноничната имитация с ракоход е друг бароков полифоничен
похват, използван от С. Прокофиев. Преходът на четвъртата част на
Соната № 2 е построен върху остинато от четири осмини – c-g-As-fis. Във
високия фактурен пласт е проведено същото последование в ракоход,
разделено по три тона – as-g1-c1 и g1-c1-fis1.
Паралел с имитационната полифония във фактурата на С. Прокофиев
може да се направи не само с бароковата и класическата музика, но и с
руския фолклор. Както отбелязва Б. Берман, двугласната втора тема на
Соната № 36 силно напомня на руската хорова традиция на „солист
(„запевало”), който започва всяка фраза, и хор, който се присъединява”7,
5

Паралелно движение на двуглас в унисон и разделянето му на независими мелодични линии е често
използван от Прокофиев похват, който е разгледан по-подробно във втора глава.
6
Сонатата е едночастна.
7
Berman, B. Prokofiev’s Piano Sonatas. Yale University Press: New Haven etc., 2008, p. 78.
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повтаряйки началните интонации на солото. По подобен начин вторият,
по-висок глас на темата, точно имитира мотива на първия и довършва
фразата. В процес на развитие втората тема претърпява значителни
промени – променят се дължините на фразите на двата гласа, проведена е
като едноглас (в разработката) и в аугментация (в репризата).
I.1.2. Канонични имитации с аугментация
Провеждането на вече прозвучал тематичен материал в по-големи
нотни стойности е използвано от С. Прокофиев многократно в клавирните
сонати в разнообразни по структура части и дялове. Канонични фактурни
построения, в които един от гласовете прозвучава в аугментация обаче се
срещат единствено в разработката на сонатно алегро.
В първата част на Соната № 8 аугментацията е особено често
употребяван композиционен прийом. В два пъти по-големи нотни
стойности прозвучава тематичен материал от трите полуизречения на
първа тема, прехода и втора тема. Второто полуизречение на първа тема е
видоизменено в разработката и интонации от него звучат в ритмично
остинато от четвъртини. Вариантът на второ полуизречение на първа тема
прозвучава двукратно във възходяща секвенция. При третото и четвъртото
провеждане то е съпоставено с аугментацията си. Секвенцията остава
възходяща, но интервалът е променен от м2 в м3, като втория път първите
четири тона на аугментацията са дисонантни съзвучия.
В първа част на Соната № 6 интонации от втората тема са в основата
на първия етап на разработката. Темата е видоизменена и звучи в
ритмично остинато от осмини. Първите ѝ три тона са подчертани с акценти
и многократно прозвучават в канонична имитация, която при третото си
провеждане е противопоставена с първоначалния вариант на втора тема.
Канонична имитация с аугментация е осъществена двукратно – веднъж с
първите четири такта от темата (от първоначалния ѝ вид в експозицията) и
11

втори път, в който е аугментирана цялата мелодична линия на втора тема.
Заедно с аугментацията звучат и встъпления на раздробения в осмини
вариант на втора тема.
Разработката на първа част на Соната № 2 завършва с каноническа
имитация с аугментация, използвайки мотив от прехода между първа и
втора тема. Лявата ръка изпълнява мотива във възходяща хроматична
секвенция, а аугментацията е в дясната ръка, където той остава с
непроменена височина.
I.1.3. Каноничната имитация като катализатор на разработъчния процес.
Имитационен контрапункт в разработката на сонатната форма
Употребата на канонични имитации в структурната функция
разработка многократно е част от еволюцията на сонатната форма.
Високата

концентрация

на

примери

за

имитационнополифонично

третиране на фактурата именно в разработъчния дял в клавирните сонати
на С. Прокофиев е доказателство, че този полифоничен похват често има
функцията именно на катализатор на разработъчния процес и в неговото
творчество.
Прокофиев използва интонации и от двете главни теми в
имитационен контрапункт в разработката на Соната № 3. Тематичното
ядро на първа тема (първите пет тона) встъпва в стрето, повишавайки
активността на фактурата. Втората тема, която е решена многогласно с
имитация от самото си начало, звучи в едногласен вариант на мелодичната
линия при първата си поява в разработката, преди имитационнополифоничното ѝ третиране да бъде използвано непосредствено преди
кулминацията на сонатата.
Четвъртата част на Соната № 6 е в рондо-сонатна форма, с
бифункционален централен дял, съчетаващ епизод (първа тема от първа
част) и разработка на елементи от рефрена. Тематичният материал е
12

редуциран и проведен в канонични имитации в стрето, като част от
провежданията са в огледално движение. Имитационнополифоничната
фактура заедно с непрестанните модулации в хармонията са едни от
основните двигатели на разработъчния процес в този епизод.
В Соната № 18 разработката започва с канонични имитации на
интонации от току-що приключилото заключение, което е съпоставено с
тематичен материал от прехода. С. Прокофиев използва паузи преди
встъплението на имитиращия глас, за да подчертае полифоничното
третиране на иначе свободната клавирна фактура в сонатата.
I.1.4. Квазиконтрапунктично третиране на фактурата. Имитационнополифонична фактура извън разработката на сонатната форма
Тематично-развиващите функции на разработъчния дял не са
уникални за самия него и могат да бъдат срещнати в експозицията,
репризата и кодата на сонатната форма, както и в различни по форма
части, като сложна триделна, рондо или вариационна. С. Прокофиев
използва имитационнополифонични похвати по начин, наречен от Арнолд
Шьонберг „квазиконтрапунктично третиране на фактурата”, в който
„украсяване, мелодизиране и оживление на иначе не важни гласове”9 е
използвано, но не под формата на фугато. Тази техника често е използвана
за имитацията само на един отделен мотив – в зоната на втора тема в
експозицията на Соната № 1, средния дял на трета част на Соната № 8,
първата вариация на трета част на Соната № 9.
В първата част на Соната № 9 още в зоната на първа тема в
експозицията Прокофиев прилага квазиконтрапунктично третиране на
фактурата, използвайки предимитация – първите тонове на всяко от
четирите полуизречения на темата е предявено от по-нисък фактурен пласт
8

Сонатата е едночастна.
Schoenberg, A. Fundamentals of Musical Composition. Ed. Gerald Strang and Leonard Stein. Faber and
Faber: London etc., 1967, p. 84.
9
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преди да прозвучи в цялост в сопранова теситура. В тази соната първата
тема на всяка следваща част прозвучава в кодата на настоящата, а първата
тема

на

първа

част

е

проведена

в

края

на

четвърта

част.

Така предимитациите в главната тема на първа част представят в
полифонична фактура една от водещите композиционни техники за цялата
соната и показват значението на принципа на тематично предвещаване за
изграждането на формата.
В третата част на Соната № 6 второто полуизречение на новата за
средния дял10 тема встъпва последователно като канонична имитация в три
гласа със стрето. Само най-високият глас изпълнява точно мелодичната
линия, както е при първата поява на темата на епизода, докато в баса и
тенора се провеждат само първите четири тона, след което преминават в
акомпанимент на сопрана.
I.1.5. Имитационен контрапункт с контратантно изместване
Полифоничната техника, при която имитиращият глас е метрично
изместен на слабо време, намира най-широко приложение в първата част
на Соната № 6. В зоната на втората тема в експозицията11 интонации от
втората тема образуват т.нар. от Б. Берман „обвиваща осминова линия”12,
която първо е съпоставена с метрично изместен вариант на мелодичната
линия на втора тема, а впоследствие е подложена на канонична имитация с
контратантно изместване. В разработката същият тематичен материал
звучи отново в канон с контратантно изместване, този път в скрита
полифония и в аугментация. В репризата обвиващата осминова линия е
акомпанимент на следващ канон с метрично изместване, отново с
аугментация на тематичен материал от втора тема.
10

На сложна триделна форма с контрастен среден дял.
На сонатна форма.
12
Berman, B. Prokofiev’s Piano Sonatas. Yale University Press: New Haven etc., 2008, p. 132.
11
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В първата част на Соната № 7 тази техника има експозиционна
функция, като третото полуизречение на първа тема е решено в двуглас,
чийто нисък глас имитира горния с една осмина закъснение. В средния дял
на втората част хроматичният ход от новия тематичен материал е
имитиран свободно от по-нисък глас при второто му прозвучаване.
В трета част на Соната № 5 главната тема на рондо-сонатната форма
звучи неколкократно на слабо време, а в кулминацията на частта е
проведена в канон с контратантно изместване на имитацията.
I.1.6. Имитационна полифония в нетематични построения (акомпанимент и
преходи)
Всички

описани

дотук

примери

разглеждат

имитационно-

полифоничното третиране на фактурата при разработването на основен за
частта тематичен материал. Използването на имитационен контрапункт е
един от основните начини на активизирането и обогатяването на
клавирната фактура и е налице не само в главните мелодични линии, а и в
техния акомпанимент и в преходите между тях.
Третата част на Соната № 2 започва с кратко встъпление на
акомпанимента на все още непрозвучалата главна тема. Той е решен с
имитацията на квартов скок в два от гласовете, а при встъпването на
темата същият интервал е в основата на остинато.
Средният дял (или вторият епизод) на третата част на Соната № 4 е в
репризна триделна форма, като в репризата акомпаниментът е съставен от
точни имитации в скрита полифония.
Заключение
Имитационнополифоничните техники в клавирните сонати на
С. Прокофиев се срещат във всички дялове в сонатната форма, както и в
разновидности на вариационна, сложна триделна или рондо-сонатна
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форма. Провеждането на мотив или тема в паралелно протичащи гласове
често играе ролята на активизиращ фактор за тематично-разработъчния
процес, поради което такъв вид построения имат по-висока концентрация в
разработката на сонатната форма в сравнение с други дялове и форми.
Докато каноничната имитация с аугментация е характерна единствено за
разработката, то другите полифонични техники нямат пряка зависимост от
местоположението във формата. И макар че фугатото не е използвано
често от Прокофиев в цялото му творчество, а в сонатите се среща само
веднъж – в експозицията на втора част на Соната № 4, – но приведените
примери за многостранното и огромно като разнообразие присъствие на
имитационно-полифонични похвати в анализираните сонати категорично
отхвърлят цитираното в увода заключение на П. Ашли, че за С. Прокофиев
„имитацията не е основна композиционна техника”13.
ВТОРА ГЛАВА. КОНТРАСТНОПОЛИФОНИЧНИ ПОХВАТИ
I.2.1. Тема-комплекс
Вертикалният тип тема-комплекс е тема, съставена от две или повече
паралелно звучащи линии, които образуват тематичния материал и които
подлежат на развитие по-късно в частта. По отношение на подобни
примери може да се направи аналогия със сложната фуга със съвместна
експозиция на темите (например фугата от Пасакалия и фуга в до минор,
BWV 582 от Й. С. Бах и Kyrie eleison из Реквием от В. А. Моцарт).
Първа част на Соната № 2 от С. Прокофиев започва с вертикален тип
тема-комплекс. Първото полуизречение на първата тема14 е съставено от
два основни гласа и акомпанимент. По-високият глас секвентно провежда
възходящ терцов скок, докато долният е много по-свободен и в ритмично,
13
14

Ashley, P. Op.cit., p. 302.
Частта е в сонатна форма.
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и в мелодично отношение. Сложността на контрапункта е основна причина
Прокофиев да не използва първото полуизречение в разработката на
частта. То звучи единствено в ре минор в цялата част, т.е. дори не е
подложено на транспониране в друга тоналност. Репризата започва с този
тематичен материал, проведен в нисък фактурен пласт. Той е основа и за
кодата на частта.
Тема-комплекс

от вертикален тип вече

беше разгледана

в

Соната № 3. Освен описаната в миналата глава имитация на началния
мотив на втора тема, в темата съществува и хроматичен ход в по-ниския
глас от дясна ръка, който на свой ред имитира в аугментация осмините от
акомпанимента. Така докато горният глас остава в диатоника15, ниският
глас се противопоставя с хроматични ходове.
Първото от трите полуизречения в прехода на първата част на
Соната № 8 също е вертикален тип тема-комплекс. Тематичният материал
на прехода има особено важна функция за развитието на сонатната форма,
като мотиви от него са широко използвани в разработката и в кодата на
частта. Първото полуизречение е съставено от двугласна фактура в
комплементарен ритъм, първо във възходящ постèпeнен ход (чието
огледално обръщение става основа за третото полуизречение в прехода),
последван от низходящо движение по акордови тризвучия. Още в рамките
на експозицията мотив от него е проведен в диминуция, при която той е
представен и в ритмично изместен огледален вариант.
Друг пример за тема-комплекс е една от темите във втория епизод на
четвърта част на Соната № 9. Първата нова тема за средния дял16 е
съставена от два гласа, които са дублирани в октава. Двата гласа не
изпълняват едни и същи интонации, с изключение на мотив от три

15
16

Що се отнася до провежданията на темата в рамките на експозицията.
Формата е рондо-сонатна В контрастния среден дял са въведени две нови теми.
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шестнайсетини, който преминава в долния глас преди да бъде имитиран от
горния такт по-късно.
Главната тема на втората част на Соната № 7 е съставена от два гласа
в контрапункт от нота срещу нота. Макар да са в съотношение от децима
през голяма част от провеждането на темата, малките ритмични и
мелодични

„разногласия”

между

двете

линии

са

достатъчни

за

осъзнаването им като самостоятелни гласове, вместо като удвояване на
мелодия на определен интервал с цел темброво разнообразие.
При употреба на вертикален тип тема-комплекс Прокофиев често
използва паралелно движение в октави, преди то да бъде разделено в
автономни мелодични линии. Това е налице във вече анализираната втора
тема на първа част на Соната № 617. Темата е дълга осем такта и в първите
четири върху лежащ бас H1 два гласа звучат в унисон на разстояние от
октава, единствено последният тон е през две октави. Във втората фраза на
темата гласовете са вече независими. Мелодията на долния глас е
съставена от низходящо постèпенно движение последвано от възходяща
терца. Същият мелодичен контур може да бъде открит и в ниския фактурен
пласт при аугментацията на втората фраза от темата в разработката.
В заключението на първа част18 на Соната № 9 само първите три тона
са в унисон. Фактурата е тригласна и басът и сопранът са в еднакъв ритъм.
Унисонът преминава в паралелни децими, след което двата гласа остават в
един и същ ритъм, но са мелодично независими.
Последният образец за ролята на унисон в строежа на тема-комплекс,
на който ще се спра, е пример за обратния на гореописаните фрагменти
процес – в него се достига до паралелни мелодични линии на разстояние от
октава след свободното движение на два гласа. Във втората тема на втора
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Частта е в сонатна форма.
Частта е в сонатна форма. Фактурният анализ е валиден за заключенията и в експозицията, и в
репризата.
18

18

част на Соната № 6 два гласа се събират в унисон в края на фразата, след
което продължават във възходящо хроматично движение.
Освен вертикален, Прокофиев използва и хоризонтален тип темакомплекс, при която контрастните елементи са изложени последователно.
Те обаче са част от полифонична фактура, в която един от гласовете се
движи, докато другият e статичен, изпълнявайки дълъг тон. Целият среден
дял на втората част на Соната № 9 е решен по този начин. Всяка от двете
ръце изпълнява само по един глас – дясната изпълнява кратки арпежи (в
някои от тактовете и повтарящи се шестнайсетини), а лявата се движи
хроматично в осмини, с триола от шестнайсетини на петата или
последната осмина от такта. В третата част на сонатата Прокофиев
използва същия тематичен материал като преход между кулминацията,
построена върху интонации от бурната, токатна втора тема, и последната
вариация на лиричната първа.
Втората част19 на Соната № 5 започва с четири такта, в които е
налице единствено остинато от акорди в осмини (с acciaccatura на всяко
първо време), върху което е построена почти цялата част. Основната тема
встъпва в едноглас, а вторият глас е прибавен след няколко такта и звучи
единствено по време на дългите тонове в мелодията. Едва в процеса на
развитие двете мелодични линии се разгръщат в симултанно движение.
Във втората тема на първа част на Соната № 720 могат да се
разпознаят характеристики и на двата типа теми-комплекс. Има изобилие
от лежащи тонове, които остават статични, докато други гласове се
движат, но съществуват и паралелни движения на гласове.
Това е налице и във втората тема21 на първа част на Соната № 8,
която може да се раздели на мотив и фраза. Мотивът е съставен от
повтарянето на един тон и низходящ скок на м9, като последният тон
19

Частта е в сложна триделна форма.
Частта е в сонатна форма.
21
Частта е в сонатна форма.
20
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остава да лежи. Фразата встъпва по време на дългия тон и има мелодично
свободен контрапункт от нота срещу нота с няколко изключения, в които
един от двата гласа е украсен с шестнайсетини.
I.2.2. Вертикален тематичен синтез
Вертикалният тематичен синтез е често използван от Прокофиев
полифоничен похват. В клавирните сонати има две проявни форми в
зависимост от мащаба и структурната оформеност на използвания
материал – симултанно провеждане на две теми в тяхната цялост и
контрапунктиране на отделни, презентативни за темите си мотиви.
I.2.2.а. Вертикален синтез на цели теми
Вертикалният синтез на две цялостни теми силно напомня сложна
фуга с разделна експозиция по симултанното провеждане на теми, които са
предварително представени със собствен експозиционен дял (като Прелюд
и фуга в до-диез минор, ДТК I, Contrapunctus 8 от „Изкуството на фугата”
на Й. С. Бах).
Прокофиев използва този полифоничен похват два пъти в
клавирните си сонати – в бавните части на Соната № 4 (втора част) и
Соната № 6 (трета част). И в двата случая вертикалният синтез е в
репризата на формата и има обобщаваща функция.
В репризата на втора част на Соната № 422 звучат едновременно
двете главни теми, съпроводени от акомпанимент в ритмично остинато от
шестнайсетини в триоли. Първата тема губи полифоничните си имитации,
но прозвучава и в право, и в огледално движение23.
Формата на трета част на Соната № 6 е сложна триделна (АВА).
Главната тема на дял А може да бъде разделена на две полуизречения (а и
b). При второто провеждане на главната тема (в ла-бемол мажор) двете
22

Частта може да се класифицира и като сложна триделна, и като сонатна форма без разработка. В
дисертацията използвам второто тълкувание.
23
Третирането на първа тема по-рано в сонатата е описано подробно в първа глава.
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полуизречения са разделени от нов тематичен материал (c), който използва
интонации от главната тема, като секундовите последования и ход от
възходящи секунда и квинта. Средният дял завършва с провеждане на
тематичния материал c, а в репризата главната тема двукратно звучи във
вертикален синтез с него.
I.2.2.б. Вертикален синтез на отделни мотиви
Вертикалният синтез на отделни мотиви изпълнява тематичноразвиваща функция. Този вид полифонична техника е най-често срещан в
разработката на сонатна форма, но се среща и в други дялове и форми.
Поради липсата на допълнителни обединяващи фактори между образци от
отделни сонати, примерите за вертикален синтез на мотиви са подредени
според сонатата, в която се намират. Сонати № 5, 7 и 9 не са споменати,
тъй като в тях е използван тематичен синтез от хоризонтален тип, който
няма отношение към предмета на дисертацията.
Соната № 1
В началото на разработката24 дясната ръка изпълнява тематичен
материал от заключението на експозицията, а лявата – от прехода. При
явяването на втора тема в разработката тя е противопоставена на
тематичен материал от първа тема.
Соната № 2
В разработката на първа част25 трикратно симултанно прозвучават
мотив от прехода, втората тема в аугментация и мелодичната линия от
второто полуизречение на първа тема. Във второто и третото провеждане
към второто полуизречение на първа тема от експозицията е добавен и
акомпаниментът ѝ.

24
25

Сонатата е едночастна.
Частта е в сонатна форма.
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Соната № 3
В тази едночастна соната Прокофиев провежда едновременно
тематичен материал от втора тема и заключението. Това се случва
двукратно в разработката. И в двата случая мотивите от заключението са
изпълнени с много повече хроматични ходове спрямо експозицията, а тези
на втора тема са с променени интервали и ритмика.
Соната № 4
В разработката на първа част на сонатата Прокофиев провежда
едновременно двете главни теми трикратно. Във второто провеждане към
първа и втора тема композиторът добавя и тематичен материал от прехода,
в който вече терцовият ход вместо с acciaccatura е изписан в ритъм от
шестнайсетина и осмина с точка. При третото провеждане двете главни
теми са в превратен контрапункт, като ръцете сменят изпълняваната от тях
тема с всяка модулация в хармонията.
Соната № 6
Към каноничното съпоставяне на аугментацията на втора тема и
нейния раздробен в осмини вариант в разработката на първата част26,
Прокофиев добавя и мотива в терци от първа тема, който многократно
прорязва фактурата в диапазон от първа до четвърта октава. По-късно в
разработката във вертикален синтез звучат мотиви от прехода, втората
тема и заключението (в права и огледална посока). Във финалния етап на
разработката видоизменение на тематичен материал на прехода е
проведено с мотива в терци от първа тема. Този мотив звучи и съпоставен
с т.нар. от Б. Берман „камбанен”27 мотив, съставен от редуването на два
дисонантни акорда. В кодата на частта камбанният мотив е проведен
едновременно и с аугментацията на мотив от края на втора тема.

26
27

Описани в първа глава. Частта е в сонатна форма.
Berman, B. Op.cit., p. 133.
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В края на експозицията на втората част28 на Соната № 6
едновременно звучат първа тема и низходящите хроматични осмини от
втора тема.
В средния дял на третата част29 новата тема е разделена на две
полуизречения. Първото полуизречение звучи в цялостта си, но
разпокъсано в различни октавови групи. Заедно с него протича в
контрапункт хроматичният ход от второто полуизречение, който започва
със същите тонови височини, но с различен ритъм.
Соната № 8
В разработката на първата част30 симултанно са проведени
диминуцията

на

мотив

от

първото

полуизречение

на

прехода

и аугментацията на мелодичната линия на третото полуизречение на първа
тема. Непосредствено следва нов вертикален синтез, съставен от мотиви на
първото и второто полуизречения на прехода и аугментация на второто
полуизречение на първа тема.
Третата част е в рондо-сонатна форма. В средния дял във вертикален
синтез са съпоставени интонации на втория епизод и тематичен материал
от втората тема на първа част.
I.2.3. Вертикален синтез с остинато
Дотук

бяха

разгледани

контрастнополифоничните

похвати

с

участието единствено на репрезентативен за главен дял на формата
тематичен материал. При вертикалния синтез с остинато съществува
ключова разлика с досегашните примери, а именно наличието на водещ и
второстепенен глас.

28

Частта е в сложна триделна ABA1 форма.
Частта е в сложна триделна ABA1 форма.
30
Сонатна форма.
29
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I.2.3.а. Заключителен остинатен комплекс
В клавирните сонати на С. Прокофиев съпоставянето на тематичен
материал с глас, изпълняващ функцията на остинато, е особено често
срещан полифоничен подход в репризния дял, било то на сонатна или друг
вид форма. В бавните части на сонати № 7 (втора част), 8 (втора част) и 9
(трета част) провеждането на главната за частта тема с остинато е един от
отличителните белези на т. нар. „приказна линия”31 в руската клавирна
музика и играе ролята на обобщаващ и успокояващ фактор.
I.2.3б. Полифонични техники с остинато извън репризата
Извън репризен дял остинатото често е в басова теситура и
изпълнява и ролята на оргелпункт. Това може да се наблюдава с
експозиционна функция (Соната № 7 – първа част, преход; Соната № 6 –
втора част, среден дял), както и във вариационна форма (Соната № 9, трета
част, втора вариация).
Заключение
Докато имитационнополифоничните техники играят най-вече роля
на активизиращ фактор за тематичната разработка, то описаните в тази
глава похвати имат широкоспектърни функции. В клавирните сонати на
Прокофиев симултанното провеждане на контрастен тематичен материал
изпълнява

разнообразни

функции:

експозиционна

(теми-комплекс),

разработъчна (вертикален синтез на репрезентативни за темите си мотиви)
и обобщаваща, репризна (вертикален синтез на теми в тяхната цялост).
Характерен пример за полифоничен похват, който може да изпълнява и
трите функции е съпоставянето на тематичен материал и остинато.

31

Berman, B. Op.cit., p. 4.
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II. ВТОРИ РАЗДЕЛ
ИНТЕРПРЕТАЦИОННИ ПРОБЛЕМИ
НА ПОЛИФОНИЧНАТА ФАКТУРА
ПЪРВА ГЛАВА. ДИНАМИКАТА И ТЕМБЪРЪТ
КАТО ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ИНТЕРПРЕТАЦИЯТА
НА ПОЛИФОНИЧНАТА ФАКТУРА
Сложните полифонични похвати са само част от многобройните
технически и интерпретационни предизвикателства пред изпълнителя в
клавирните сонати на С. Прокофиев. Сред тях са високата виртуозност на
фактурата, сложната и дисонантна хармония, честата смяна на настроения
и афекти и тембровото богатство, породено от симфоничното мислене на
композитора32. При толкова широк спектър от интерпретационни
проблеми често проблемът за гласоводенето в полифоничната фактура не
получава достатъчно внимание както в изпълнителската и педагогическата
практика, така и в теоретичната и инструктивната литература, посветена на
сонатите.
Макар останали на заден план по отношение на соловите сонати за
пиано на Прокофиев, проблемите на интерпретацията на клавирната
полифонична фактура и в частност особеностите на динамиката са предмет
на многобройни трудове и проучвания. В тази дисертация използвам
различен от субективния подход към интерпретационните решения,
приемайки като изходна отправна точка резултатите от изследването в
областта на музикалната когнитивна наука на канадския учен Дейвид
Хърън, публикувано през 2016 г. Д. Хърън изучава устройството на
човешкото ухо, механизма, по който то улавя звуковите вълни и начина, по
който мозъкът интерпретира тази информация. Въз основа на многобройни
32

Което личи и от указания като quasi tromba и quasi Timpani.
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слухови експерименти и задълбочено проучване на композиционните
практики на XVIII, XIX и началото на XX век, Д. Хърън подкрепя с научни
обяснения късно-ренесансовите и бароковите правила за гласоводене и
извежда дванадесет комплексно действащи принципа на слуховото
възприятие, с които би следвало да се съобразява процесът на композиране
на музика с висока степен на самостоятелност на гласовете и лесно
диференциране на

отделни

гласове от страна на слушателя. В

дисертационния труд е осъществен първият опит резултатите от
изследването на Д. Хърън да станат основа на интерпретационен подход
към динамиката в полифонична клавирна фактура, и в частност в сонатите
за пиано на С. Прокофиев. Това е осъществено чрез посочване на
фрагменти из сонатите, в които елементи на фактурата нарушават
изведените от Д. Хърън принципи и следователно представляват трудна за
разчленяване и осъзнаване звукова картина.
1. Принцип на хармонично сливане
„Звукови частици (partials) е по-вероятно да бъдат групирани в една
слухова картина (auditory image), когато принадлежат на един и същ
обертонов ред. Ако два тона са сродни по съотношение от прости цели
числа, техните частици е много вероятно да се слеят в една и съща
звукова картина. Интервали, които повишават възможността за
подобно сливане включват (в низходяща зависимост) прими, октави,
квинтдецими, чисти квинти и дуодецими. Композитор, който цели да
подсигури осезаемата независимост на едновременно звучащи тонове,
следва да избягва интервали с висока хармоничност в права пропорция с
вероятността те да водят до създаването на единна слухова картина.”
С фразата „сливане в една и съща слухова картина” Д. Хърън
посочва възприемането на два тона на хармоничен интервал като част от
един и същи източник или звуков поток.
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2. Принцип на висока тоновост33
„Ясни звукови представи са предизвикани, когато тоновете имат
висока

тоновост.

Това качество

притежават

тоновете, които

предизвикват ясна представа за височина в съзнанието. Най-висока
тоновост имат хармонично сложни тонове34 в диапазона от Е и g2,
с център d1 (с честота от около 300 Hz). Тонове, които имат
припокриващи се хармонично частици, създават конкуриращи се
височинни възприятия и предизвикват по-неясни и объркващи звукови
представи [...]”
3. Принцип на редуциране на звуковото маскиране
„Звуковото маскиране за всеки вертикал е намалено, когато
звуковата енергия е разпределена равномерно по базиларната мембрана
на ухото (basilar membrane). Когато се използват типичните хармонично
сложни тонове, равномерното разпределение изисква все по-голямо
разстояние между тоновете със снижаването на регистъра. По-високи
тонове обикновено маскират повече по-ниски тонове, отколкото
обратното.”
От принципите дотук става ясно, че различни качества на тон или
интервал могат да повишат или понижат вероятността те да бъдат лесно
осъзнати от слушателя като част от самостоятелен звуков поток.
Аналогично, разглеждайки паралелно звучащи мелодични линии, може да
заключим, че два или повече гласа могат да имат различни степени на
диференциация за слушателя, във връзка с което предлагам въвеждането
на термина „полифонично маскиране”, чрез който да се характеризира
33

High degree of toneness.
Хармонично сложни тонове са тези, които имат обертонове и са създадени от източник, който вибрира
в повече от едно измерение. Всеки музикален инструмент с тонови височини създава сложни тонове.
Д. Хърън прави това уточнение заради експерименти и със синтетично създадени чисти тонове.
34
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вероятността слушателят да осъзнае същността на дадено полифонично
събитие. Във фрагмент с висока степен на полифонично маскиране са
нарушени един или няколко от принципите за гласоводене на Д. Хърън и в
последствие фактурата или елементи от нея са трудни за правилно
разчленяване. Пример за това са мелодичните линии на втора тема в
Соната № 3 (пример 1 а) – двата гласа са в един и същ регистър, започват с
идентични тонове непосредствено един след друг, кръстосват се и вторият
глас встъпва заедно с тон от първия в интервал с висока степен на
хармонично сливане (октавата отстъпва само на прима в това отношение –
първи принцип). Четвъртото провеждане на главната тема във втората част
на Соната № 8 е образец за фрагмент с ниска степен на полифонично
маскиране. То е съпътствано от многократни канонични встъпления на
началните тонове на тематичния материал. Те остават в същата тоналност,
но в различни регистри и раздалечени във времето. Това води до лесното
различаване на началата на темата, което е съществено за правилното
осъзнаване на фактурните процеси.
Фрагменти с висока степен на полифонично маскиране поставят
пред

изпълнителя

интерпретационни

въпроса
решения,

за
които

необходимостта
да

от

подчертават

търсене

на

естеството

на

полифоничните похвати за слушателите. Един възможен прочит се
основава на мнението, че, тъй като Прокофиев целенасочено композира
фактурата по начин, по който за слушателя е трудно да определи как се
движат гласовете35, не е необходимо независимостта им да бъде
подчертана с динамични нюанси. Това води до повишаване на
вероятността фактурата да бъде грешно разчленена от слушателите, както
е показано в пример 1 b, c и d. Друг интерпретационен подход е насочен
към динамично подчертаване на събития във фактурата, което да изяснява
35

Както е и в началните тактове на неговия Концерт за пиано и оркестър № 3, в който композиторът би
могъл да повери двете мелодични линии на инструменти с контрастен тембър. Избирайки два кларинета,
Прокофиев нарочно увеличава значително степента на полифонично маскиране.
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гласоводенето за слушателя. В пример 1 – e и f предлагам два начина, в
които фини засилвания и затихвания при фразиране на двете мелодични
линии постигат осезаема независимост на гласовете.

Пример 1 – Соната № 3, начало на втора тема в експозицията

4. Принцип на непрекъснат звуков поток
„Възприятието на звуков поток е подпомогнато при използването
на непрестанен звуков източник, а не на прекъсващ. Прекъснати звуци е
по-малко вероятно да бъдат осъзнати като сформиращи продължителен
поток,

когато

разстоянието

между

тоновете

надхвърля

800

милисекунди.
От този принцип следва заключението, че при прекъсване на
звуковия поток е необходимо динамичното му подчертаване, както е
посочено от Прокофиев в разработката на първа част на Соната № 6.
Мотивът от първа тема е разделен от цял такт между първия и втория тон
(вместо осмина пауза), но е във forte и с акценти, докато останалите
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елементи на фактурата са в piano. Подобно подчертаване, макар и не
указано от композитора, ще направи аугментацията на втора тема в
репризата на Соната № 3 разпознаваема за слушателите.
От друга страна разликата в свързаността на отделни гласове може
да направи възможно подчертаването на гласа в legato без необходимостта
от осезаема разлика в динамиката, както е в прехода в експозицията на
първа част на Соната № 6.
5. Принцип на височинната близост
Този принцип е разделен на три части при извеждането му в труда на
Д. Хърън, всяка от които ще бъде разгледана отделно и тук.
„Възприемането на звуков поток може да бъде подсигурено с
използването на близки по височина съседни тонове. Възприемането на
един поток е почти гарантирано, когато движението между тоновете е
в т. нар. „граница на трилера”– интервали от голяма секунда или помалко обикновено подсигуряват осъзнаването им като част от един
звуков поток, независимо от продължителността на тоновете.”
От това следва, че в примери като вертикалния тип тематичен синтез
на мотиви от втората тема и заключението в разработката на Соната № 336,
в която една мелодична линия е съставена от постèпенно движение,
а друга – от големи интервали, гласът със секундови ходове ще бъде полесно осъзнат като продължителен звуков поток и може да бъде изпълнен
по-тихо, което ще позволи подчертаването на другия фактурен пласт без
повишаване на степента на полифонично маскиране.
„(продължение на принцип 5) Ако всички останали фактори са
еднакви, при наличието на повече от един поток всеки следващ тон ще
бъде уловен от най-близкия.”
Д. Хърън достига до този извод със следния експеримент:
36

Непосредствено преди кулминацията на частта в края на този дял.
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Пример 2 – Илюстрация на конкуренция за следващ
следващия
ия тон. Четири слухови
интерпретации са илюстрирани за модела, показан в пример (а). Следващи
тонове най-често
често са възприети в поток с най
най-близкия
близкия предходен тон, както в
пример (b).
). Други организации на звукови потоци ((c – е) са по-малко
малко вероятно да
бъдат чути.

От тази част на 5--тия принцип следва, че за слушателя е трудно да
разчлени правилно поточната принадлежност на тонове, които са близост
до два звукови потока едновременно. Интерпретационните последици от
това проличават
личават при сравнение на заключителните остинатни комплекси в
Соната № 8 (втора част) и Соната № 9 (трета част). Големите интервали
между главната тема и остинато
остинатото в Соната № 8 позволяват
позволява липсата на
значителна динамична разлика между гласовете без риск от полифонично
маскиране. В Соната № 9 главната тема е проведена между многократните
октавови скокове на остинатото37 и двете линии непрестанно се
кръстосват. В този случай разлик
разлики в динамиката
та и тембъра на двата гласа
са необходими, но оставайки в границите на общия динамичен пласт piano.
„(продължение на принцип 5)) Когато височинните разстояния
между тоновете са големи е възможно разчленението на един поток в
два38 да бъде превъзмогнато чрез забавяне на темпото.”
С други думи при наличието на големи интервали в бързо темпо се
образува скрита полифония – един глас е осъзнат като две или повече
мелодични линии. Това е очевидно и в начина, по който Прокофиев
използва регистровото разчленяване

на

главен

тематичен

материал

предимно в бавни части, в които спокойното темпо позволява честата
смяна на октавовата принадлежност на мелодията да не попречи на
37
38

И във височинно, и във времево отношение.
В скрита полифония.
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възприемането ѝ като един звуков поток. Това е налице в средния дял на
трета част на Соната № 6, главната тема на втора част на Соната № 8
и последната вариация и кодата на трета част на Соната № 9.
В бързо темпо С. Прокофиев многократно употребява скритата
полифония за допълнително усложняване на фактурата. Често водещи
тонове са подчертани с акценти (края на прехода в експозицията на първа
част на Соната № 2) или тенути (първа вариация на трета част на Соната №
9). В други фрагменти, като в средния дял на втора част на Соната № 7 и в
пета вариация на трета част на Соната № 9, интонации на главна тема
могат да бъдат разпознати в ритмично остинатно движение.
6. Принцип на паралелното движение
„Възприемането на няколко звукови източника в един поток е
подпомогнато, когато едновременно звучащи тонове се движат в
същата

посока.

Групирането

е

допълнително

увеличено,

когато

движението прецизно използва фиксиран хармоничен интервал.”
В клавирните сонати на Прокофиев този принцип има най-силно
отражение при изпълнение на фактура, в която два гласа се движат в
паралелни октави39. Тъй като „по-високи тонове маскират повече по-ниски
тонове, отколкото обратното” (принцип 3), може да заключим, че
подчертаването на по-ниския глас на паралелното движение ще доведе до
по-богата звучност. Друг интерпретационен подход към този вид фактура е
употребата

на

различни

амплитуди

на

засилване

и

затихване

при фразирането или използване на различни кулминационни точки в
динамичното развитие на паралелните линии.

39

Виж I.2.1.
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7. Принцип на синхронизиране на началните тонове
„Ако композитор възнамерява да напише музика, в която гласовете
имат висока степен на независимост на възприятие, то синхронизирани
(едновременни) начала на звукови потоци следва да бъдат избягвани.
Атаките на целенасочено самостоятелни гласове е желателно да бъдат
разделени от 100 милисекунди или повече.”
Този

акустичен

феномен

дава

отражение

в

употребата

на acciaccatura и тирата за подчертаване на определен глас (Соната № 4 –
втора част, Соната № 6 – първа част). От интерпретационна гледна точка
този принцип намира приложение и при арпежирането на разложени
акорди. В края на втора тема в експозицията от първата част на Соната № 4
встъплението на имитиращия глас на канонична имитация е най-високият
тон на разложено съзвучие. Ако басовият му тон стъпи на силното време, а
високият тон – непосредствено след него40, то първият тон на имитацията
няма да съвпадне с никой друг елемент на фактурата, което го прави лесен
за подчертаване за слушателите.
8. Принцип на ограничаване на наситеността на фактурата
„За слушателя е трудно да диференцира повече от три
едновременно протичащи гласове или линии.”
Интерпретационните решения, свързани с този принцип, се отнасят
най-вече до фрагменти, в които освен сложен полифоничен похват са
налице и други гласове. В тях е необходимо акомпаниращите гласове да са
осезаемо по-тихи и да не се „конкурират” с полифоничните построения за
вниманието на слушателите. С. Прокофиев многократно отбелязва това в
партитурата – полифонично третиран тематичен материал е в по-силна
динамика от останалите пластове на фактурата във втора част на
40

Вместо обичайното арпежиране преди силното време, в което последният тон на акорда стъпва на
него.
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Соната № 4, втора част на Соната № 6, втора част на Соната № 8 и много
други. С помощта на задълбочен полифоничен анализ и оценка на
акустичните условия интерпретаторът трябва да вземе решения в кои
фрагменти динамичната разлика между главен тематичен материал и
акомпанимент е необходимост и в случаи, в които не е отбелязана от
композитора.
9. Принцип на тембровия контраст
„Разлики в тембъра допринасят за възприемането на независими
едновременно звучащи гласове или линии.”
Д. Хърън предлага следното пояснение на този принцип: „ако
цигулка и кларинет звучат по едно и също време, слушателят най-често
свързва последователни цигулкови тонове в един поток и последователни
кларинетни – в друг; тембровият контраст взима надмощие над
височинната

зависимост

при

осъзнаването

на

поточната

принадлежност на тоновете.” От последното изречение могат да се
направят многобройни интерпретационни изводи. Един от тях е свързан с
т.нар. техника на „хирургически прецизен ляв педал”41. Прецизността е
налице в две измерения. При употреба на 1/4, 1/2 или 3/4 от хода на левия
педал чукчетата ще удрят струните с далеч по-рядко използвана част от
филца, което ще доведе до по-мек и заоблен звук. Това ще помогне както
за по-голямо темброво разнообразие, така и за избягването на носов и
притъпен клавирен звук, до който може да доведе пълното компресиране
на левия педал. Второто измерение на прецизно точната употреба на левия
педал, което има и по-голям ефект в изтъкването на полифоничните
процеси, е употребата му само за определени тонове в процес на
изпълнение

на

фразата.

При

подходящи

фактурни

условия освобождаването на левия педал само за подчертаването на
41

Терминът е използван от американския пианист Фредерик Чю.
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водещи

тонове

и

натискането

му

за

смекчаване

на

звука

на

акомпаниращите гласове може да бъде изключително ефективен начин за
снижаване на полифоничното маскиране, както е показано в пример 3.

Пример 3 – Соната № 4, втора част. „Хирургически точен ляв педал”
подчертава мелодичната линия над акомпанимента не само с разлика в
динамиката, но и в тембъра.

10.. Принцип на местоположението на звуковия източник
„Разлика в местоположението на източника на звука спомага за
възприемането на независими едновременно звучащи гласове или линии.”
С

увеличение

на

разстоянието

между източниците

на

два

потока нараства и вероятността те да бъдат правилно разчленени от
слушателя. При

соловата

клавирна

музика

източникът

на

всички

паралелни музикални линии е само един и невъзможността те физически
да бъдат раздалечени в пространството е недостатък на естеств
естеството на
инструмента, който трябва да бъде съзнателно превъзмогнат от пианиста.
Чрез използване на разлики в динамиката и тембъра на паралелно
протичащи фактурни пластове е възможно да се постигне ефект на преден
и заден план. С. Прокофиев използва указаниет
указанието da lontano (отдалеч) във
фрагмент от кодата на четвърта част на Соната № 9. Ако четвъртините
бъдат изпълнени дори по
по-тихо
тихо от половините с точка (които са
в pianissimo), е възможно постигането на усещане за пространствена
разлика в източниците на двата пл
пласта.
аста. Подобни фактурни условия са
налице и в други части и сонати на Прокофиев, като в част от тях
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динамичната разлика е посочена от композитора (Соната № 4 – първа част,
начало на разработка; Соната № 8 – трета част, зона на първа тема и
други).
Чрез постепèнно натрупване и отнемане на динамика и фактурни
пластове е възможно постигането на ефект на приближаване и
отдалечаване, както е в разработката на първа част на Соната № 6.
11. Принцип на привличане на вниманието
„При конкуренция с други паралелно протичащи линии, звукови
потоци имат тенденцията да губят вниманието на слушателя. То е
често привлечено от изолирани събития, така че съществуването на
определен поток може да бъде подчертано чрез самостоятелно начало.”
Въпреки че няма подобни функции в труда на Д. Хърън, от
интерпретационна

гледна

точка

този

принцип

има едновременно

обобщително и доказателствено значение за ролята на динамиката в
изясняване на полифоничната фактура. В главата, в която Хърън извежда
принципа на привличане на вниманието, той разглежда как слушателят е
вероятно да спре да слуша активно глас, в който липсват разпознаваеми
тематични интонации или други забележителни елементи, като украшения
или виртуозни пасажи. Това потвърждава нуждата от целенасоченото
подчертаване чрез динамика на събития, които са във фактура с висока
степен на полифонично маскиране и които, вследствие на задълбочен
полифоничен анализ, интерпретаторът е заключил за съществени.
Този принцип има интерпретационно приложение не само във
вертикалното съотношение на динамичната разлика на симултанно
протичащи

гласове, но

и

в

хоризонталното

им

взаимодействие.

Непосредствено преди тон, мотив или фраза, които изпълнителят иска да
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подчертае, е необходимо други елементи на фактурата42 да бъдат
изпълнени осезаемо по-тихо и с различим тембър. Тези условия са особено
често срещани при кръстосването на звукови потоци, като във втора част
на Соната № 4 (начало на контраекспозицията на първа тема) и втора част
на Соната № 8 (четвъртото провеждане на главната тема).
12. Принцип на прогнозата (протенциално слушане)
„Разчленяването на фактурата е подпомогнато от правилни
предположения на слушателя. Слушателят може по-добре да разграничи
едновременно протичащи музикални линии, когато композиторът следва
конвенционални

за

епохата

музикални

шаблони

(схематично

предположение или „как звучи този вид музика”), цитира или загатва
познати мелодии (същностно предположение или „как звучи това
произведение”43) или използва повторение или имитация на мотиви
(динамично-адаптивно предположение, основано на събития, протекли
досега в непознато произведение).”
В традиционните условия на взаимоотношение между изпълнител и
слушател единствено „динамично-адаптивното” предположение има
отношение към интерпретационните решения. Тъй като слушателят може
да промени дали даден фрагмент е осъзнат като съдържащ един или два
гласа според това, което очаква да чуе, наситена с подчертаващи
полифоничните

събития интерпретация ще

подтикне

слушателя

към

търсене на следващи полифонични структури. С помощта на аналитично
слушане, дори слушател, който не е предварително запознат с определена
соната или със стила на С. Прокофиев, може по-лесно да проследи
провеждания на теми или мотиви във фактура с висока степен на
42

Независимо дали са част от същия или различен звуков поток.
Този вид прогноза има и по-широко приложение. Например при използване на известна мелодия от
друго произведение, като употреба на популярна тема за основа на вариации или парафраза. За пример
може да послужи цитирането на Грегорианския хорал „Dies Irae” в произведения на Лист, Рахманинов и
други композитори.
43
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полифонично

маскиране, ако

изпълнителят

успешно

е

подчертал

предварителните прояви на съставните елементи.
Интерпретационните последствия стават очевидни при сравнение на
двата случая, в които Прокофиев използва вертикален синтез на цели
теми – във втора част на Соната № 4 и трета част на Соната № 644. Докато в
Соната № 4 и двете теми прозвучават многократно самостоятелно преди
вертикалния им синтез, в Соната № 6 една от използваните теми е
проведена едва два пъти и на пръв прочит има само преходна функция.
Изпълнителят би могъл да я подчертае като по-значима, използвайки вече
обсъдени в предходните принципи техники.
Заключение
Във

финалните

страници

на

книгата

си

Д. Хърън извежда

заключението, че ясно осезаемото гласоводене е един от факторите в
музиката, които доставят удоволствие на слушателя независимо от
епохата, структурата, хармоничния език и други отличителни белези на
едно произведение. Той обаче също така подчертава, че гласоводенето не е
единственият или най-важният стремеж и често принципите, които
синтезира в труда си, са били и ще бъдат нарушавани от композитори в
преследване на други, не по-малко значими цели. В тази глава са
разгледани многобройни случаи, в които С. Прокофиев поставя
осезаемостта на използваните полифонични техники съвместно с редица
други качества на клавирната фактурата. Към интерпретационния проблем
за динамиката в полифонични построения е подходено от няколко ъгъла,
което цели да увеличи кръгозора към възможностите за изпълнение на
фрагменти с висока степен на полифонично маскиране, които не влияят
негативно на различни структурни и драматургични цели на фактурата.
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Виж I.2.2.а.
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ВТОРА ГЛАВА. ИНТЕРПРЕТАЦИОННИ ВЪЗМОЖНОСТИ
НА ТЕХНИКАТА НА СРЕДНИЯ ПЕДАЛ
От дванадесетте принципа за ясно гласоводене, разгледани в трета
глава, четвъртият – принцип на непрекъснат звуков поток – има
сравнително по-ограничено влияние върху интерпретационните решения,
свързани с динамиката, в сравнение с останалите. От проведените
акустични експерименти Д. Хърън стига до заключението, че „отделни
звуци е по-вероятно да бъдат свързани в съзнанието на слушателя, ако
краят на един тон съвпада с началото на друг”. Това дава възможност за
извеждане на два различни вида интерпретационни решения, допринасящи
за снижаване на степента на полифоничното маскиране – чрез успешното
съединяване на тонове, които изпълнителят желае да бъдат свързани, и
чрез запазване на разстоянието между тези, които иска да бъдат
разделени.
За сложната клавирна фактура в сонатите на С. Прокофиев, в която е
невъзможно голяма част от дългите тонове да бъдат задържани единствено
от пръсти, техниката на педализацията е особено важен интерпретационен
похват. В клавирните сонати на Прокофиев, също както в полифоничните
произведения на Й. С. Бах, прекомерната употреба на десен педал може да
доведе до създаването на неясна за слушателите картина на фактурата.
Съвместната и синхронизирана употреба на средния и десния педал
съдържа в себе си потенциал значително да понижи степента на
полифонично маскиране. Техниката на средния педал често остава на
заден план и в научни трудове, и в изпълнителската и педагогическата
практика. Рядко срещаното съчетание на богата и виртуозна клавирна
фактура със сложните полифонични похвати, описани в първия раздел,
прави сонатите на Прокофиев изключително подходящ обект за изследване
за възможните приложения на sostenuto педала.
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II.2.1. Запазване на паузи и артикулацията на отделени тонове с помощта
на средния педал
В тази подточка са разгледани примери, в които добре координирано
действие на средния и десния педал ще позволи задържането на дълги
нотни стойности, но ще избегне нежелано удължаване на тонове или
отстраняване на паузи в други гласове.
Втората част на Соната № 4 е преработка на част от ранна
незавършена

симфония.

Последвалата

преработка

на

частта

в Andante op.29 bis за симфоничен оркестър ни дава възможността да
надникнем в авторовата идея без ограниченията на възможностите на
пианото за пресъздаването ѝ. В началото на контраекспозицията
(пример 3) е необходима употребата на педал за задържане на половините
в лява ръка. Ако е използван десен педал, шестнайсетините също ще бъдат
задържани с него и ще образуват нежелана дисонантна звучност, а
осмините в стакато (които в оркестрираната версия са поверени на цигулки
в пицикато) няма да прозвучат с указаната артикулация. Среден педал с
всяка половина ще позволи точното изпълнение на всички елементи на
фактурата. Тъй като левият45 и средният педал имат едни и същи точки на
натискане и освобождаване, е възможно и двата педала да бъдат
компресирани с левия крак, което освобождава десния крак да използва
десния педал при нужда, в зависимост от акустичните условия и
качествата на инструмента.
В каноничната имитация с аугментация в разработката на първа част
на Соната № 646 третият тон от втора тема (пример 4, такт 130) трябва да
бъде задържан с педал. Поставяне на среден педал между повторените
осмини ще позволи задържането на цялата нота до края на такта без
промяна в токатния характер на осмините и изпълнението на дисонантния
45
46

Както е показано в пример 3.
Виж I.1.2.
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мотив на първа тема с десен педал. Подобна употреба е възможна за
всички дълги тонове в темата до края на разработката.

Пример 4. Соната № 6, първа част, разработка. Първата осмина в
такт 130 е променена от мен в шестнайсетина и пауза с цел да покажа къде се
поставя средния педал.

Втората част на Соната № 5 е построена върху остинато от акорди в
стакато. Употреба на среден педал между акордите по аналогичен на
пример 4 начин ще позволи запазване на една и съща артикулация в цялата
част. Подходящи условия за подобно приложение на тази техника са
налице и в средния дял на третата част на Соната № 4.
II.2.2. Избягване на нежелано задържане на тонове и съзвучия при
употребата на продължителен десен педал
В следващите примери отсъства артикулационният контраст от II.2.1.
В тях средният педал е използван с цел пълното освобождаване на десния
педал от задачата да задържи определени дълги тонове и натоварването му
единствено със звукоизобразителни функции. За голяма част от
слушателите разликата между умелото използване на десен педал и
паралелната употреба на sostenuto и десен педал в тези примери може да е
много по-трудно забележима или дори неразпознаваема, но свободата,
която средният педал дава на изпълнителя, не може да бъде оспорена.
В пример 5 е показан крайният резултат от използването на десен
педал за задържането на ниския фактурен пласт във втората тема на първа
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част на Соната № 8. Употреба на среден педал с тази цел позволява
свободното използване на десния педал.

Пример 5. Соната № 8, първа част, втор
втора тема в експозицията. В тактове 62
и 63 са добавени всички задържани в педала тонове, които могат да бъдат
избегнати с употреба на среден педал.

В каноничната имитация с аугментация в разработката на същата
част задържането на дългите тонове в басовата ллиния
иния позволява далеч попо
ясно разчленяване на полифоничните похвати в сравнение с изпълнението
на същия фрагмент единствено с десен педал.
В третата част на Соната № 9 фактурата на темата представлява
особен интерпретационен проблем. Задържането на половини
половините в лява
ръка на първите три такта е затруднено от повторението на същите
височини в осмините и е подсигурено, ако са застъпени със среден педал.
В средния дял на втора част на Соната № 7 употреба на среден педал
за половините с точка в басова теситура н
неизбежно
еизбежно ще задържи и осмина в
дясната ръка,, но въпреки това ще представи далеч по
по-чисто
чисто елементите на
фактурата.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящата разработка е първо по рода си за българската теория
на клавирното изкуство самостоятелно изследване на полифоничните
похвати в клавирните сонати на Сергей Прокофиев и произтичащите
от тях интерпретационни проблеми.
На основата на извършените в първите две глави анализи на
полифоничната фактура и заключения за ролята ѝ във формообразуващите
процеси, се достигна до извода, че имитационните и контрастните
полифонични

техники

са

съществен

белег на

индивидуалния

композиторски стил на Сергей Прокофиев. В много негови творби те
имат съществена роля, а в произведения като втора част на Соната № 4,
първа част на Соната № 2, трета част на Соната № 6 са основен двигател на
музикалната драматургия. При сравнение на използваните от композитора
полифонични техники с някои от емблематичните образци от времето на
барока и виенския класицизъм става пределно ясно, че при Прокофиев
проявите на сложни полифонични взаимоотношения между гласовете не са
единични, изолирани събития, а внимателно подбрани и реализирани
структурни елементи от първостепенно значение. Анализираните в
дисертационния

труд

десетки

имитационнополифонични

и

контрастнополифонични фактурни решения са потвърждение на тезата ми,
че полифоничните похвати намират място във всички структурни
части на музикалната форма – и с експозиционна, и с развиваща, и с
репризна функция. В резултат на задълбочения анализ на фактурата за
пръв път в музикознанието са откроени примери за употребата на
свободни канонични имитации с ракоход и с контратантно изместване
в клавирните сонати на Прокофиев.
Представените в дисертацията разнообразни полифонични похвати и
партитурните им репрезентации позволяват, от една страна, да бъде
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осъзнато естеството на отделни проявления на дадена техника и, от друга
страна, доказват, че е необходимо специфично интерпретационно
отношение към фактурата в сонатите на Сергей Прокофиев, не поразлично от това в подчертано контрапунктични жанрове като фуга,
канон, ричеркар, куодлибет и други. Наблюдаваните в соловите сонати на
Прокофиев сложни полифонични решения се явяват органична част от
изключително характерния виртуозен и бравурен стил на композитора,
която е съчетана по уникален начин и с лиризъм, и с звукоизобразителност
в контекста на отбелязаната от множество изследователи поликадровост на
мисленето на автора. Високата техническа трудност на сонатите е една от
основните

причини

осезаемото

от

слушателите

изпълнение

на

полифоничните построения често да остава на заден план при взимане на
интерпретационни решения. В тази дисертация са подчертани два
недостатъчно изследвани начина на изтъкване на полифоничността на
фактурата в тези произведения – динамичният и тембровият контраст
между

симултанни

гласове

и

рядко

използвани

техники

на

педализация. Инструктивната литература по отношение на клавирни
интерпретационни проблеми по презумпция е основана на субективните
възгледи на авторите си. В този дисертационен труд е направен първият в
световното музикознание опит за използване на наскоро изведените
научно обосновани полифонични композиционни принципи47 на
канадския учен Дейвид Хърън като база за свързаните с динамиката,
тембъра и педализацията интерпретационни решения. Въз основа на
неговите изследвания предлагам новия термин полифонично маскиране,
чрез който да се характеризира според редица височинни и времеви
елементи на фактурата степента на осезаемост на полифоничните
събития. Макар и изключително подходящ обект за проучване на
възможностите на фините динамични разлики и употребата на рядко
47

Направени чрез експерименти върху слуховите възприятия.
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използвани техники на педализация, клавирните сонати на Прокофиев не
са единствените произведения, за които направените в дисертацията
интерпретационни заключения са валидни. Те могат да послужат като
модел за бъдещи теоретично-интерпретационни изследвания на
клавирната музика и на други композитори, чиито фактурни белези
дават възможността да бъде извършен подобен тип полифоничен анализ.
Такива проучвания на творчеството на композитори от ХХ век са от
особено голямо значение, което се потвърждава и от следната
прогностична мисъл на Сергей Танеев: „За съвременната музика,
хармонията на която постепèнно губи тонална връзка, трябва да бъде
особено ценна свързващата сила на контрапунктичните форми. Бетовен,
обръщайки се към техническите похвати на старите контрапунктисти в
последните си произведения, посочва най-добрия път за следващата
музика. Съвременната музика е преимуществено контрапунктична, не
само в обширните оркестрови произведения, където изобилието от
самостоятелни гласове често довежда до обърканост и неяснота, или
оперите, основани на контрапунктично разработвани лайтмотиви, но
дори и пиесите с незначителен размер рядко минават без участието на
контрапункта.

Затова

изучаването

на

свободния

контрапункт

представлява за съвременния композитор необходимо условие за
техническа подготовка.”48 С този дисертационен труд се постарах да
докажа, че изучаването на полифоничната фактура е от също толкова
първостепенно значение и за интерпретацията на музиката на
Прокофиев и в частност на клавирните му сонати.

48

Танѣевъ, Сергѣй. Подвижной контрапунктъ. Лейпцигѣ: М.П. Бѣляевъ, 1909, с. 6.
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СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
1. Дисертационният труд е първото по рода си самостоятелно
изследване на полифоничните похвати в клавирните сонати на Сергей
Прокофиев и произтичащите от тях интерпретационни проблеми.
2. На базата на детайлни анализи на множество разнообразни
примери от клавирните сонати на Прокофиев изследването доказва, че
имитационните и контрастните полифонични техники са съществен белег
на индивидуалния стил на композитора като основно изразно и
формообразуващо средство.
3. Тази дисертация е първата в музикознанието реализация на
изследване

на

възможностите

научно

обоснованите

полифонични

композиционни принципи на Дейвид Хърън да станат основа за
интерпретационен подход към проблемите за динамиката, тембъра и
педализацията в клавирните сонати на Прокофиев.
4. Предложен е новият термин „полифонично маскиране”, който
оценява способността на времеви и височинни качества на фактурните
условия да влияят на степента на възприемане на полифоничните похвати
от слушателите.
5.

Детайлно

са

разгледани

и

описани

интерпретационните

възможности на рядко използвани техники за диференциация на
фактурните особености в сонатите на Прокофиев, като широката употреба
на среден и „хирургически” точен ляв педал.
6. Въз основа на широкия спектър от анализирани интерпретационни
проблеми

на

полифоничната

фактура

са

създадени

предпоставки

изведените в дисертационния труд заключения да получат приложение
както в изпълнителска и музикално-педагогическа дейност, така и в
бъдещи теоретични трудове за композиционно-технически типологично
сходни творби и от други автори.
46

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Бойкин, Георги. Гласоводенето като интерпретационен проблем в
клавирни сонати № 3 и 4 на Сергей Прокофиев. – В: Докторантски
четения. София: НМА „Проф. Панчо Владигеров”, 2020 (публикация от
доклад, изнесен на научна конференция Докторантски четения 2019 –
15 – 16 май 2019).
Бойкин, Георги. Интерпретационни възможности на техниката на средния
педал в клавирните сонати на Прокофиев. – В: Докторантски четения.
София: НМА „Проф. Панчо Владигеров”, 2021 (под печат). (публикация от
доклад за научна конференция Докторантски четения 2020, отменена
поради обявеното извънредно положение в страната и действащите
противоепидемични мерки срещу разпространението на Covid-19).
Бойкин, Георги. Динамиката и тембърът като основни параметри при
интерпретацията на полифоничната фактура в клавирните сонати на
Прокофиев. – В: Алманах на НМА „Проф. Панчо Владигеров”. София:
Хайни, 2021 (под печат).
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ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ
ЗА ПЕРИОДА 2018-2021
2018 година
19.03.
Участие в концерт от цикъла „Музиката на Европа”: Музиката на
Финландия, Камерна зала „България”
В програмата: Ейноюхани Раутаваара – Соната № 2
10-14.04.
Трета награда в Група F на „International Piano Competition de Bach au
Jazz”, Атина, Гърция
В програмата: Й. С. Бах – Прелюд и фуга в gis moll, WTC I; В. А. Моцарт –
Соната във фа мажор № 15; Ф. Шопен – Етюд оп. 25 № 7; Е. Раутаваара –
Соната № 2; Й. Брамс – Фантазии оп. 116; Й. С. Бах – Партита № 6
20.04.
Солов клавирен рецитал в „Historischen Witwenpalais Ottweiler”, Отвайлер,
Германия
В програмата: В. А. Моцарт – Соната във фа мажор № 15; Ф. Шопен –
Етюд оп. 25 № 7; Е. Раутаваара – Соната № 2; Й. Брамс – Фантазии оп. 116
№ 4-7; Й. С. Бах – Партита № 6
04.05.
Солов клавирен рецитал в рамките на ХI международен клавирен форум
„Rhodes Art International Music Festival”, Родос, Гърция
В програмата: В. А. Моцарт – Соната във фа мажор № 15; Е. Раутаваара –
Соната № 2; Й. Брамс – Фантазии оп. 116 № 4-7; Й. С. Бах – Партита № 6
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07.09.
Солист на оркестър с Л. ван Бетовен – Концерт за пиано и оркестър №3
оп. 37 в до минор със Симфониета – Враца и диригент Никола Петров
04.12.
Солист на оркестър с В. А. Моцарт – Концерт за пиано и оркестър №12 KV
414 в ла мажор със Студентски симфоничен оркстър на НМА и диригент
Любомир Денев-син
2019 година
31.01.
Концерт в поредицата „Junge Meisterpianisten” в Байройт, Германия
В програмата: Й. С. Бах – 5 инвенции; Партита № 6
19.02.
Солист на оркестър с Й. С. Бах – Концерт за пиано и оркестър в ре мажор
със струнен оркестър към Hochschule für Musik Würzburg
09.03.
Участие в концерт в Карлщадт, Германия
В програмата: Й. С. Бах – Партита № 6
11 – 21.03
Специална награда на името на Валтер Бланкенхайм на Х международен
клавирен конкурс Й. С. Бах във Вюрцбург, Германия
В програмата: Й. С. Бах: 5 инвенции; Френска сюита № 6; Партита № 6; 7
Прелюди и фуги (ДТК I: cis, d, E, f, gis, B; ДТК II: D); Концерт за пиано и
оркестър в ре мажор
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15.04.
Участие в концерт на студенти от класа по пиано на проф. д-р Борислава
Танева, НМА София
В програмата: С. Прокофиев – Соната № 3
30.06.
Участие в концерт в рамките на „50-ти международен фестивал Софийски
музикални седмици”
В програмата: Й. С. Бах – 3 Прелюди и фуги, Френска сюита № 6
21.11.
Солист на оркестър с Й. С. Бах – Концерт за пиано и оркестър в ре мажор
със струнен оркестър към Симфонично-оперетно дружество „Маестро
Георги Атанасов”, Пазарджик и диригент Андреа Витело
2020 година
20.01.
Концерт на Симеон Златков и Георги Бойкин в музей „Борис Христов”,
София
В програмата: С. Прокофиев – Сонати № 4 и 6
28.01.
Солов рецитал в залата на НМА
В програмата: С. Прокофиев – Сонати № 4 и 6
26.02.
Солист на оркестър с Марио Пилати – Сюита за пиано със струнен
оркестър с Държавна опера Пловдив и диригент Андреа Витело
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06.03.
Солов рецитал в зала „Blankenheimhaus” в Саарбрюкен, Германия
В програмата: С. Прокофиев – Сонати № 4 и 6
31.06.
Участие в онлайн концерт на докторанти от НМА
В програмата: С. Прокофиев – Соната № 9, I и II част; П. Хиндемит –
Соната за цигулка и пиано № 1, в сонатно дуо със Сара Паносян, цигулка
18 – 25.08.
Участие в isaDigital Masterclass, в сонатно дуо със Сара Паносян, цигулка
26.09.
Участие в концерт в залата на НМА, в рамките на „51-ви международен
фестивал Софийски музикални седмици”
В програмата: С. Прокофиев – Соната № 9, III и IV част;
С. Прокофиев – Соната за цигулка и пиано № 1, в сонатно дуо със
Сара Паносян, цигулка

Други концерти на изследвани в дисертацията произведения:
08.06.2017
Участие в концерт в рамките на „48-ми международен фестивал Софийски
музикални седмици”, част от интегралното изпълнение на клавирните
сонати на Сергей Прокофиев от класа на проф. д-р Борислава Танева.
В програмата: С. Прокофиев – Соната № 8
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