НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ
„ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“

ИНСТРУМЕНТАЛЕН ФАКУЛТЕТ
Катедра „Камерна музика и съпровод“
Мартин Николаев Павлов
Духови секстети с пиано от български
композитори в съпоставка с утвърдени световни
образци - специфична ансамблова и
изпълнителска проблематика

АВТОРЕФЕРАТ
на дисертационен труд
за присъждане на образователна степен
„Доктор“
по „Музикознание и музикално изкуство“
професионално направление 8.3 Музикално и
танцово изкуство (Камерна музика - флейта)
Научен ръководител: проф. д-р Ат. Карафезлиев

София 2021

Дисертационният труд е обсъден и предложен за публична
защита на заседание на катедра „Камерна музика и съпровод“ на
15.02.2021 г. Утвърден е от Факултетен съвет на 16.02.2021 г.

Изследването се състои от 121 страници текст, 35 нотни
примера, художественотворческа дейност на докторанта.
Библиографията включва заглавия, от които 36 на кирилица,
9 на латиница и 7 интернет източника.

Материалите за защита са на разположение в
Учебен отдел на НМА София.

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на
................. 2021 г. в НМА „Проф. Панчо Владигеров“,
бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ 94, в зала № ............
на открито заседание на научното жури в състав:
рецензенти:
проф. д. н. Филип Павлов
проф. д. н. Елисавета Вълчинова-Чендова
становища:
проф. д-р Георгита Бояджиева
проф. д. н. Йордан Гошев
проф. д-р Борислав Ясенов

2

СЪДЪРЖАНИЕ
Увод .......................................................................................................................... 4
ГЛАВА I. Исторически преглед на възникването и развитието на
ансамбловото музициране в изпълнителското изкуство ................................... 6
1. 1. Музиката в научната мисъл през вековете ............................................... 6
1. 2. Видове музикални инструменти и тяхното разпространение.
Възникване на камерните ансамбли ......................................................... 8
1. 3. Духовите инструменти и пианото в камерните състави .......................... 9
ГЛАВА II. Формиране на камерния ансамбъл секстет от дървени духови
инструменти и пиано и проблеми на ансамбловото свирене ......................... 11
2. 1. Исторически данни за възникването на секстета и ранното
композиторско творчество за този ансамбъл ......................................... 11
2. 2. Ансамблови проблеми в изпълнителската практика ............................. 13
ГЛАВА III. Избрани творби за секстет от съвременни композитори аналитичен подход и сравнителна характеристика ......................................... 16
3. 1. Секстетът на Франсис Пуленк като отражение на френското
композиторско мислене и специфично отношение към
музикалната образност ............................................................................. 17
3. 2. Съчетаване на съвременното творческо мислене с бароковите и
с класическите традиции в секстета на Гордън Джейкъб ..................... 23
3. 3 Влиянието на джаза като форма и съдържателност в секстета
„Sonata Improvvisata” от Любомир Денев ................................................ 26
3. 4. Обобщение на индивидуалните композиторски подходи, художествени и структурни различия в секстетите на Пуленк, Джейкъб и Денев
(Схематично представяне и изграждане на педагогическа
концепция при изучаването на трите камерни творби) .................. 30
Заключение ........................................................................................................... 34
Справка за научните приноси в настоящия труд ...…….......................………....… 36
Изпълнителска дейност ....................................................................................... 37
Публикации ........................................................................................................... 40

3

УВОД
В камерното музикално-изпълнителско изкуство през вековете
са се наложили различни видове ансамбли. Фактите говорят, че в
началото те са били съставяни от еднородни инструменти, а едва покъсно се въвежда участието на разнородни (различни по начин на
звукоизвличане). В тях са участвали различен брой изпълнители: дуа,
триа, квартети, квинтети, секстети и т. н., без да надхвърлят състава на
т. нар. камерен оркестър.
Участието в камерни състави е било творческа база за
композиторите, които през вековете са създавали своето разнородно
творчество. Същевременно, от историческа необходимост, камерното
музициране се превръща в представително сценично изкуство, което
е важно за развитието на инструменталния и на певческия талант.
Изборът на темата на дисертационния труд е свързан: с
изпълнителския опит на автора, с неговата насоченост и афинитет към
камерното творчество, с липсата на теоретични разработки, с помалък изследователски интерес, както и с други компоненти,
свързани с действащия камерен състав.
За краткост, в изграждането на дисертацията, под
наименованието секстет ще се разбира традиционен духов квинтет:
флейта, обой, кларинет, фагот, валдхорна и пиано.
Разглежданите и анализирани данни за този вид ансамбъл ще
бъдат представени в различни направления, които се нуждаят от
историческа последователност, обективност, достоверност и са от
съществено значение за научното изследване. Най-важните от тях са:
специфично развитие на ансамбъла в исторически аспект; сложност и
проблеми, възникващи при комбинирането на разнородните
технически, звукови, темброви и динамични възможности, свързани
със специфичните особености на участващите в ансамбъла
инструменти; приложимост на ансамбъла в педагогическата и в
концертната дейност; значение на репертоара за музикалното
израстване на този вид ансамбъл.
С това не се изчерпват всички аспекти, които могат да бъдат
обект на други изследвания.
Настоящето изследване има за цел да установи и да докаже
ролята на секстета от духови инструменти и пиано като понетрадиционен състав в изпълнителската практика, но равноправен на
други видове камерни състави, с важно значение за развитието на
изпълнителското изкуство и обект на творческо внимание в
съвременните композиторски опуси.
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Основна задача на този дисертационен труд е - чрез анализ на
посочените камерни произведения да бъдат представени различни
подходи и творчески идеи, реализирани от съвременни композитори
през XX век. Извежда се информация, свързана с ансамбловата
проблематика и се предлагат някои основни педагогически аспекти на
работата с този вид секстетен ансамбъл.
Обект на изследването е камерният ансамбъл секстет в
съвременната музикално-изпълнителска практика и в педагогическото
обучение.
Предмет на дисертационния труд е да определи значението на
този вид секстет в образователната дейност и в развитието на
камерното музикално изкуство.
Методите, които ще се използват в научното изследване, са
проучване, сравнителен анализ и анкета.
Съдържанието на труда е организирано в три основни глави.
Първа глава - представят се исторически факти, свързани с
развитието на камерното изкуство и с оформянето на стандартни
състави от еднородни и разнородни инструменти. Посочена е
информация за мястото им в музикалната практика, както и данни за
тяхното въздействие като важен стимулиращ фактор за създаване на
многожанрово музикално творчество.
Втора глава - подреждат се в хронологичен ред композитори от
XIX и XX век, които създават секстети, като се прави кратък структурен
анализ на разгледаните творби. Посочват се характерни особености
на инструментите в камерния състав и се представя информация,
свързана с общата ансамблова проблематика.
Трета глава - въз основа на направените анализи на трите
секстета: от Франсис Пуленк, Гордън Джейкъб и Любомир Денев, се
изследват и се съпоставят естетиката и индивидуалните особености на
стила, както и използваните от авторите композиционни техники и
похвати.
Изпълнението на научните задачи ще даде възможност да бъдат
изяснени аспектите на ансамбловото музициране в секстет, да се
представят детайлно различни изпълнителски техники и похвати, да се
установи значението на съвременното камерно музикално творчество
за този вид ансамбъл - както в образователния процес, така и в
концертната дейност на изследваната формация.
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ПЪРВА ГЛАВА
Исторически преглед на възникването и развитието
на ансамбловото музициране в изпълнителското изкуство
Възникването на музиката е феномен, който съпътства
човешката цивилизация непрестанно в различните етапи от нейното
развитие. Тя е призвана да изразява психологическите състояния,
вярванията и природните нагласи на хората. Убедеността, че
имитацията на всеки звук допринася за магичната цялост на
Вселената, е основно философско кредо в различните исторически
епохи. Доказано е, че историческите корени на видовете изкуства се
откриват още в древността - векове преди раждането на Христос,
когато те съществуват в своята синкретична изява. Обособяването на
музиката като самостоятелно изкуство започва от момента, в който
хората осъзнават, че тя осмисля тяхното съществуване, че има важно
обществено значение, че влияе върху целия им живот и притежава
несъмнена възпитателна стойност.
1.1. Музиката в научната мисъл през вековете
Същностната природа на музиката е била обект на наблюдения и
разсъждения от учените философи още от древността. Аристотел,
Питагор, Аристоксен и Платон поставят теоретичната основа за
определяне на музиката като важен фактор за възпитание и за
постигане на хармония между душевния и реалния свят на човешката
природа.
Според Аристотел подражателната природа на музиката
възпроизвежда движение и енергия, които са носители на нравствени
свойства. В класификацията на изкуствата, той използва термина
Musike, в който влага тесния и съвременен смисъл на думата и освен
това определя съществуването на инструменталната музика. Дълго
време с този термин древните гърци са обозначавали единството на
различните изкуства - музика, слово и танц.
Питагор свързва интонационната страна на музиката с числовата
стойност на интервалите, като определя съвършените консонанси и
дисонанси. Той насочва своите изследвания към Космоса, а
последователите на неговите идеи достигат до открития, с които
поставят основите на музикалната акустика и определят правилата за
хармонията на Вселената в Учението за хармония на сферите
„Harmonice mundi” (1619), в което музиката заема изключително
място.
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В своите съчинения Платон отбелязва, че музиката е основна
наука, която е задължителна при възпитанието на децата. И чрез
комбинациите: музика-звуци, ритми и изречени думи тя може да се
използва като начин на образование. Впечатляващо е неговото
разбиране за хармонията, която „означава любов, порядък, съгласие,
единство в множествеността, съизмеримост и пропорция”1.
Средновековната философия завършва с Ренесанс - културното
възраждане на класическата цивилизация през XV и XVI век.
Възобновява се интересът към цялата класическа древногръцка и
латинска култура. В музиката на Ренесанса се разпространяват
философските идеи на неоплатонизма и пантеизма.
Философският период „Просвещение”, познат още като „век на
разума” или „век на философите” - чрез откритията на Николай
Коперник, Йохан Кеплер и Галилео Галилей, показва, че Земята не е
център на Вселената. Тези открития отварят път за алтернативни
обяснения за живота и за Вселената, както и за нов тип философия.
Волтер казва: „Да знаеш много езици, означава да имаш много
ключове за една врата” 2 . Великият френски поет романист и
драматург Виктор Юго изтъква потенциала на музиката изключително
точно и кратко. В предговор към свое проучване през 1864 г. той
нарича музиката „най-големия гений на всички времена”. Според
автора на труда никой не е описвал необяснимата сила на музиката по
по-необикновен начин от Фридрих Ницше. В афоризъм, включен в
„Залезът на кумирите“, той заявява: „Без музика животът би бил
грешка.”3 В своята творба от 1818 г. „Светът като воля и представа“
Шопенхауер пише: „Музиката е малко встрани от всички останали
изкуства. В нея не можем да разпознаем копирана нито една идея
от света... усеща се като универсален език”4.
Музиката неизбежно присъства в научната мисъл на вековете,
поради своята природна обвързаност, същностен характер, уникалност
и съвършенство, научни стойности, духовна извисеност и възпитателна
роля. Много често тя е била основа и двигател на световни научни
постижения, на философски открития, знания за природата и
медицината. Поради това, тя е един от основните и значими фактори
при формирането на всички общества и култури от древността до днес.
1

Стефанова, Петя. “Музиката и етосът - някои исторически аспекти“, Русе 2010 г. 152 стр.
https://ufeel.me/post/5f4977f0c469051fdf3c1897, посетен на 24.09.2019 г.
3
Porter, James I. “Nietzsche and the Philology of the Future“ Stanford University Press, 2000, стр. 3
2

4

Vandenabeele, B., “The Sublime in Schopenhauer’s Philosophy“ Palgrave Macmillan, 2015, London, стр. 34
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Независимо от разнообразните жанрови и сценични проявления
на музиката, от времето, в което е започнала своето съществуване до
днес, тя остава завинаги дълбоко вплетена във вековната човешка
история като един възвисяващ духовен свят и безграничен Космос. Ето
какво казва Шостакович за нея: „Животът и изкуството са
неделими. Тяхната взаимовръзка е сродна с природата: едното
произтича от другото. Но основен обект на изкуството, както и
преди, си остава човекът, неговият духовен свят, идеи, мечти и
стремежи. Търсенията на твореца в тази посока нямат предел”. 5
Когато става дума за развитието на цивилизацията, в нея се
вписват неповторимата роля на музикалното изкуство, неговата
духовна сила и огромното му психологическо внушение, безкрайният
емоционален свят, който този феномен поражда и в който човекът
съществува. Музиката се създава от големите творци, но принадлежи
на всички хора. Тя става тяхно достояние чрез силата и таланта на
изпълнителската дейност, която чертае своите широки граници чрез
създадените през вековете разнородни по своя жанров състав видове
камерно-изпълнителски ансамбли. Взаимовръзката между Творецакомпозитор и Изпълнителя-интерпретатор е ненакърнима и дава
възможност на хората чрез музиката да се докосват до чувството за
своя Божествен произход.
1.2. Видове музикални инструменти и тяхното разпространение.
Възникване на камерните ансамбли
Всеизвестно е, че историята на инструментариума датира от
древността и се развива и до наши дни. Тя преминава през своите
различни модификации, през интонационната, техническа и звукова
специфика. Това определя и времето на възникване на видовете
камерни ансамбли.
На базата на множество проучвания, свързани с акустичната
основа на инструментите, е възприета класификацията на ХорнбостелЗакс, в която инструментите са представени в пет основни групи според начина на звукоизвличане и контрола на звука: кордофонни струнни инструменти; аерофонни - духови инструменти; идиофонни множество ударни инструменти; мембранофонни - предимно
барабани; електрофонни - електронни инструменти.
Употребата на видовете инструменти в различните музикални
комбинации/състави/ансамбли е обособена и тя е повлияна от времето

5

Шостакович Д.-“О времени и о себе“, Москва, 1980, стр. 75
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и от усъвършенстването на целия инструментариум. Това е основната
причина да се наблюдават дълги периоди на участие на конкретни
групи/или инструменти от тях в изгражданите камерни формации.
Началото на камерното музикално изпълнителско изкуство
полагат различни състави от струнни инструменти.
Срещат се обаче, и примери за съчетаването на струнни
инструменти с духови инструменти, което води до разширяване на
звуковите и на техническите възможности на камерния състав, както и
на използвания тонов обем. Появяват се и други видове нови камерни
състави, които включват различен инструментариум: цигулка и
чембало, цигулка и орган, струнен ансамбъл с тромпет, с фагот
(дублира басовата партия) и т. н. Постепенно се оформя жанра на
инструменталния концерт, в който основен е струнният състав на
оркестъра: концерт за 2 цигулки, за флейта, за фагот и др.
1.3. Духовите инструменти и пианото в камерните състави
Духовите музикални инструменти се делят на две групи - дървени
и медни, в зависимост от материала, от който са
създадени/изработени. Дървените духови инструменти имат по-древен
произход и разпространение от медните. Но периодът на тяхното
усъвършенстване като механика е по-продължителен. Това е
основателната причина те да се появят значително по-късно в
смесените камерни ансамбли - в началото на XVIII век. Интересен факт
е, че в епохата на Барока, състави от дървени и медни инструменти
обслужват музикалното изкуство и за тях е създадена значителна
музикална литература. Тези ансамбли са успявали да изместят
практика струнните камерни групи в изпълнителската, чиито звукови
възможности са били доста поограничени.
Напредъкът в развитието и в усъвършенстването на натуралния
инструментариум датира от началото на XIX век - с откриването на
вентилната система, която превръща медните духови инструменти в
хроматични. Това води до изключително голямо обогатяване на
техните технически и художествено-изразни възможности.
Появата на пианото през 1709 г., усъвършенствано от
Кристофори - във Флоренция, изминава дълъг път на развитие и
постепенно измества клавихорда и клавесина от музикалната
практика. Съвременното пиано - със своя голям тонов обем, с широката
си звукова динамична амплитуда, с великолепните изпълнителски
технически и художествено-изразни възможности, става незаменим
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солов инструмент и активен камерен партньор в инструменталната и
във вокалната музика.
***
Камерните ансамбли от дървени духови инструменти извървяват
дълъг път, докато се достигне до вида на днешните състави. През XVIII
в. се правят първите опити за формиране на ансамблово музициране.
Еднородните изпълнителски състави включвали най-често две
флейти и два обоя, а basso continuo (ролята на басова партия, която
обикновено се е поверявала на чембало, клавесин или орган) е била
изпълнявана от фагот. Този творчески процес е тясно свързан: с
развитието и с техническото усъвършенстване на инструментите през
бароковатa епоха, с промяната на звукообразуването, с нарасналите
динамични и технически възможности на инструментите, както и с
новите композиторски търсения при комбинирането на различните
тембри.
По времето на Барока придобиват известност и други видове
изпълнителски състави - отражение на тази епоха. Известни са
комбинации от два дървени духови инструмента (обои или
кларинети) с две валдхорни. Това е било популярна практика за
случаи, в които духовите ансамбли са ползвани за концерти на
открито, за изпълнение на дивертименти, партити, сюити, серенади и
други музикални творби.
В епохата на Класицизма съставите се видоизменят - към
квартета от кларинети и валдхорни се прибавят един или два фагота.
Често двата кларинета в този формиран секстет се случва да бъдат
заменяни от два обоя. Създава се композиторско творчество за тези
разновидности на камерни ансамбли.
Многообразие от дивертименти, серенади и партити, са
характерни за творчеството на Йозеф Хайдн и Волфганг Амадеус
Моцарт. Към формираните духови квинтети и секстети и т. н. вече се
добавя и контрабас. Той има несамостоятелна функция и най-често
дублира втория фагот. Броят на участниците в камерните състави
непрекъснато се променя и се увеличава, което предпоставя
бъдещото формиране на камерните оркестри.
Изключителен образец за епохата представлява La Gran Partita,
серенада от В. А. Моцарт, за тринадесет духови инструмента,
изградена в седемчастна циклична структура. В нея отсъства флейтата,
заради тихият ѝ звук и по-ограничените ѝ динамични възможности.
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При изпълнения на открито балансът с другите духови инструменти е
бил трудно постижим.
В Италия, наложилият се вече класически състав от обой,
кларинет, фагот и валдхорна (дървения духов квартет), претърпява
промяна, като обоят се заменя с флейта. Тази взаимозаменяемост
бързо набира популярност в творчеството на Саверио Меркаданте,
Джоакино Росини и други автори.
Немският композитор Франц Данци е първият, който пише музика
за добре познатия традиционен дървен духов квинтет.
Към установената формация на духовия квинтет се добавя
пианото и така се формира съставът на конкретния вид клавирен
секстет, който е предмет на изследване в настоящия труд. Секстетът
дава нови посоки в реализирането на големите инструментални
качества на изпълнителите и на техните художествени намерения при
представянето на композиторското творчество и на стиловите му
особености. Съвременните композиционни техники и новият
музикален език са в основата на търсенията на непознат тембров
колорит и звучности.

ВТОРА ГЛАВА
Формиране на камерния ансамбъл секстет от дървени духови
инструменти и пиано и проблеми на ансамбловото свирене
2.1. Исторически данни за възникването на секстета и на
ранното композиторско творчество за този ансамбъл
Формирането на камерни състави от духови инструменти с
пиано е творческа идея на композиторите от епохата на Класицизма.
Съчетаването на групата от духови инструменти (Fl., Ob., Cl., Fg., Cr.) с
пиано се намират и в творби на Моцарт и Бетовен. Клавирът
значително подпомага в интонационно отношение другите
инструменти при ансамбловото свирене. Като активен участник в
изграждането на динамичната нюансировка и хармоничността на
звученето, пианото е незаменим и обединяващ фактор в създаване
целостта на звуковото богатство. Като форма на камерното
музициране, клавирният секстет, който се разглежда в дисертационния
труд, е по-късно създаден. С течение на времето, той се утвърждава
като устойчива формация, сред другите видове ансамбли. Красотата на
звуковата емисия, нарасналото богатство на динамични нюанси и
значително увеличения тонов и регистров обем, който се среща в
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днешните усъвършенствани музикални инструменти, са предпоставка
композитори да пишат творби за този вид камерен състав.
Историческите данни показват, че през 1852 г. френската
композиторка Луиз Ференц - учителка и виртуозна пианистка, пише
своя Sextet op 40.
През 1888 г. австрийският композитор Лудвиг Тюйле написва
клавирен секстет, който за съжаление получава малък изпълнителски
интерес - най-вероятно поради сложността на клавирната партия в
творбата. Музиката на произведението е мелодична, танцувална,
лирична.
Романтичният музикален период е допълнен и с още един
знаков секстет, написан през 1898 г. от швейцарския композитор Ханс
Хубер - смятан за водещ автор в последната четвърт на XIX век.
Музиката му е повлияна и вдъхновена от композиторите Брамс,
Шуман, Лист и Щраус. Композицията е четиричастна, изградена е
върху теми от швейцарската народна музика, с ярко изразен
пасторален характер, с лирични и виртуозни сола в духовите
инструменти, с интересни ритмични съчетания и темпови контрасти.
През 1905 г. френският композитор Албер Русел - импресионист
и неокласик, написва „Divertesiment” за секстет, вдъхновен от
композиции на своя колега Венсан д‘Енди. Но той влага друго
музикално съдържание - по-различно от очаквания импресионистичен
подход в изграждането на тематизма. Творбата е с четиричастен
строеж, без прекъсване между частите.
Паул Жуон е представител на руската композиторска школа от
това време. Той придобива популярност със своето камерно
творчество - над 100 произведения, изпълнявани в цяла Европа.
Неговият секстет носи същото заглавие като секстета на Русел
„Divertimento”.
Теодор Блумер - немски автор, пианист, който композира за
Дрезденския духов квинтет (с който концертира). Секстетът му оп. 45,
създаден през 1921 г., е изграден изцяло във вариационна форма. В
него водеща партия имат духовите инструменти, а ролята на пианото
се свежда повече до хармоничен пълнеж и обогатяване на звучността.
Друг интересен пример е клавирният секстет на чешкия
композитор Бохуслав Мартину, който заменя валдхорната с втори
фагот и на практика лишава този ансамбъл от меден инструмент. Найвероятно идеята е била да се потърси по-голямото значение на
басовата линия в структурата на секстета.
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2. 2. Ансамблови проблеми в изпълнителската практика
За да се постигне ансамблова обединеност в една изпълнителска
формация, се изисква активна съвместна репетиционна дейност. Тя е
наложителна, поради спецификата на звукоизвличане на всеки един
инструмент. Свързана е с необходимостта да се уеднаквят търсената
обща звучност и разнородните щрихи на инструментите. Извън
коментар е, че трябва художествената концепция да отразява стила и
характеристичността на композиторския почерк на автора.
Не може да се говори за ансамбловата проблематика, без да се
вземат предвид важните индивидуални характеристики на
инструментите - свързани с техния специфичен начин на
звукоизвличане, и представянето на многообразието от музикалноизразни средства.
***
Всеки инструменталист от секстета има своята специфична роля
като интерпретатор на музикалното съдържание на изпълняваната
творба. Той трябва точно и емоционално въздействащо да предаде
музикалния текст от своя щим, да осъществи технически издържано
изпълнение, да очертае ярко стила на композитора и да представи
индивидуалността на своето музикално мислене. Неговата партия само
в отделни моменти може да е подкрепена от друг партньор, поради
което той практически има своя солистична роля в ансамбъла.
Различните идеи, които съществуват при индивидуалната
интерпретация на изпълнителите в секстета, трябва да намерят общи
параметри за художествено ансамблово пресъздаване на конкретната
музика. Това изисква репетиционно време, творчески коментари, а в
някои случаи и лични компромиси, за да може да се уточнят всички
аспекти на интерпретацията и да се уеднакви изпълнителската
концепция на камерния ансамбъл преди сценичното изпълнение.
Най-важни аспекти на ансамбловото изпълнение:

▪ Осигуряване на интонационно единство на
изпълнението
Това е един от най-важните ансамблови проблеми, който изисква
постоянно внимание от страна на духачите - към индивидуалното
интониране, към осъществяването на задължителен слухов контрол
при формирането на общия им звук и когато са в разнородни
комбинации с клавирния инструмент.
Изпълнителите трябва да установят добър контрол върху
интензитета на въздушната струя и да се съобразят с тоновите
регистри на своите инструменти. Интонацията в един ансамбъл
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винаги се проверява и се построява от най-ниския към най-високия
инструмент. В ансамбъл с пианото, задачата на другите изпълнители
до известна степен се улеснява, поради - както вече се спомена,
ролята на клавирния инструмент като интонационна и обединяваща
звукова основа.

▪ Мелодично развитие и хармонично изграждане на
фрактурата
В много от композиторските партитури на секстети, тематичното
развитие се насочва като специфична мелодична линия към
предварително избран инструментариум. Това е във връзка с
индивидуалните качества на духовите инструменти, които могат да
представят всякакви аспекти на разгръщането на мелодизма в
разгръщането на основния тематизъм: съдържателност, образност,
характеристичност, емоция на звука и др.
Обемът и качеството на музикално-изразните средства, с които
инструментариумът разполага, им дава тези художествени
възможности. Единственото разминаване в изграждането на
мелодичната линия се получава, когато при секстетното изпълнение
композиторът я е заложил в щима на клавира. Трябва да се има
предвид, че изграждането на дълги епизоди в легато щрих са особено
трудни за този инструмент, като те могат да се компенсират с
прецизна педализация.
Трябва непременно да се отчете едно съществено музикалноизразно средство, което е присъщо само на духовите инструменти в
секстета. Това са различните видове вибрато, които са неотделими от
интонацията, от пластичното развитие на мелодията и на хармоничния
съпровод. Вибратото трябва да е свързано с пулсацията и с ритъма на
музиката, да отговаря на стила на композиторската творба, да се
вплита в емоционалната звукова картина и да се използва също за
балансиране на акордовите последования.
Мелодичното развитие е неотделимо от хармоничната си опора,
която може да бъде по-наситена като звучност или по-деликатно
употребена. Дори в едно едногласно движение, е ясно, че
неподвижната хармония е вплетена в тоновия състав на мелодията.
При особен активитет на многогласните звучности, в определен
момент може да се достигне до заместване на мелодизма от
породените разнородни хармонични движения. Това е видно в
музикалната литература за секстет, както и в примерите на
дисертационния труд.

▪ Поддържане на точната ритмична пулсация на
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тоновите трайности на указаното авторско темпо и
отклоненията от него
Тези задължителни компоненти на музиката са изрично
записани и указани в авторските партитури и не следва да бъдат
променяни. При различните интерпретации на камерните състави,
изброените компоненти могат да носят своеобразна променена и
видоизменена характеристичност, но без да напускат рамката,
определена от напътствията на композитора.
Една от главните задачи на метрума е да даде усещане за
правилна пулсация на ритъма. Точният метрум не отменя
индивидуалния художествен подход при конкретната интерпретация.
Темпото на творбата е редно да отговаря на авторското указание, но не
може да има абсолютна стойност. То е пряко зависимо от
изпълнителската интерпретация.
Авторските обозначения за отклонения от темпото носят
относителна стойност и дават свобода на изпълнителя за
индивидуална преценка, но музикантите трябва да са убедителни в
художествено отношение.

▪ Ансамбловост на изпълнението и постигане на
убедителна художествена интерпретация
За да се изгради едновременност при встъпленията, се изисква
еднаква подготовка на изпълнителите при поемането на въздух. Това
засяга не само началното встъпление в частите на камерните творби, а
и във всички последователни моменти в развитието на партитурата.
От едновременното дишане са зависими: фразировката,
цезурността, артикулацията в различните регистри, т. нар. глухи или
остри тонове на духовите инструменти, плавното преминаване от
един музикален фрагмент към друг и проблематиката при камерно
интерпретиране.
Щрихите са основен ансамблов проблем, предвид тяхната
изключителна разнородност и индивидуална характеристичност. За
тяхното уеднаквяване при изпълнението им от всички
инструменталисти, най-добрият и рaбoтeщ способ за участниците в
камерния състав е художествената имитация.
Във всяка музикална творба, динамичното и драматургичното
изграждане са в неразривно единство и зависимост - по отношение
на отделните части на композицията и в нейното цялостно
представяне. Разнообразната палитра от динамични нюанси се
изгражда от всеки инструменталист, според спецификата на звучене
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на съответния инструмент, но при абсолютна балансираност на
общата звукова емисия.
Цялостното представяне на многочастна камерна творба изисква
познания, свързани с интерпретацията на различните музикални
форми, в които композиторът изгражда своя цикъл. Въпросите как да
бъде интерпретирана съответната музика имат своя отговор в
драматургичния и във формалния анализ, който трябва да насочи
изпълнителите още при предварителната им работа над съответната
творба. Тези компоненти са в основата на постижението в камерното
музициране - плод на задълбочени ансамблови търсения, които целят
точна проекция във времето и цялостно драматургично единство.
Балансираността на конкретната драматургия в съответната част, и
като цяло в многочастния цикъл, е художествена предпоставка за
творческо постижение при изпълнението на всяка композиция.

ТРЕТА ГЛАВА
Избрани творби за секстет от съвременни композитори аналитичен подход и сравнителна характеристика
Развитието на камерното изкуство през XX век е свързано с
утвърдените ансамблови форми и с появата на съвършено нови
комбинации от разнороден инструментариум в изпълнителските
състави. Причината се корени в новото мислене на композиторите,
свързано със съвременното светоусещане, с желанието на авторите
да търсят необичайна, нетипична и провокираща звукова емисия, с
музикалния тематизъм, който често се заменя от избрани модели с
друга фактурна и времева структура и други подходи. Влияние върху
тези творчески търсения оказват усъвършенстваните музикални
инструменти, които предоставят повече технически възможности в
изпълнителската практика. Забелязва се и изграждането на ново
отношение към интерпретацията и към популяризирането на
съвременните технологични средства, които обогатяват камерната
музика.
Секстетът, като избор на дисертационната тематика, се
причислява повече към стандартните, познати практикуващи форми
на ансамблово музициране. В този смисъл, в репертоара за този вид
състав не се откриват специфични примери за особени композиторски
търсения и за нестандартни, нетипични, необичайни подходи към
инструментариума. Създаденото музикално творчество не изобилства
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с много примери, но композициите представят широка панорама от
различни авторски идеи.
Трите секстета, които се анализират в този труд, предлагат
образци на европейска музика от Пуленк, Джейкъб, Денев, която е
обект на интерпретация от много камерни ансамбли. В същото време,
сравняването на композиторските почерци и идеи дава възможност за
запознаване с творчество, създадено с характерни примери от
френската, английската и българската музика, което е подложено на
разнороден анализ.
3.1. Секстетът на Франсис Пуленк като отражение на
френското композиторско мислене и на специфичното
отношение към музикалната образност
Франсис Пуленк е част от „Невероятната шесторка” - група млади
френски композитори: Франсис Пуленк, Дариус Мийо, Артур Онегер,
Луи Дюрей, Жорж Орик и Жермен Тайефер, които са обединени от
идеята да търсят нов стил, който е далеч от познатите музикални
течения на времето.
Независимо от неговия „отказ” да вмести творческите си опуси в
псевдоправила и налагащи се музикални канони, създаваната от
композитора музика носи великолепни художествени качества и
красива звукова изразителност. Тя предлага своеобразна
емоционалност в изгражданата звуково-изобразителна образност,
хармонично благородство в звуковите съчетания и балансирано
равновесие в развитието на музикалната форма и драматургия. Найсилната черта на творчеството на композитора е, че музиката му е
изпълнена с богата мелодичност, със специфично отношение към
линеарното и плавно развитие на тематизма, характерно за френските
композитори. Това изящество и елегантност на творческото мислене и
на художественото отношение, на богатството и многопластовостта на
хармоничното развитие, се срещат и във френската литература и
живопис от това време.
Значителното камерно творчество на композитора за различни
духови инструменти повлиява върху оформянето на неговото
художествено мислене и обособяване на индивидуален творчески
стил. Пуленк смята своя секстет за личен успех между камерните си
съчинения. Той сам определя и своето фаворизирано отношение към
звучностите на духовите инструменти. Ето какво казва: „камерна
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музика в най-чист вид. Това е почитта ми към дървените духови
инструменти, в които съм влюбен, откакто композирам.6“
Секстетът е камерна творба, написана за традиционния
състав на клавирния секстет. Първата част има обозначение от
композитора: Allegro vivace - "Много бързо и огнено."7 Тези начални
тактове представляват изключителен синтез на бъдещото развитие на
тематизма като пулсация, противопоставяне на диатоника и
хроматика, диалогичност, унисонно изложение на мелодични
движения в комбинация от 2 до 4 инструмента. Съзнателно
представената, макар и само за няколко секунди, акцентност и
ритмика; активността на въведеното стъпаловидно низходящо
хроматично движение още от първата фраза в духовите инструменти,
на което светкавично се противопоставя възходяща хроматика в
пианото, ще станат основни елементи в предстоящото развитие на
музикалния материал в неговото мелодично движение (Пр. 1, стр. 41).
Вихреното втурване на първата тема е очертано още от тактовия
размер 2/4, който става ритмична основа на нейното драматургично
разгръщане. В дървените духови инструменти тематизмът се развива
в кратки диалогично изградени фрази върху остинатното движение на
пианото (Пр. 2, стр. 42). Неговата хроматична наситеност се
разтоварва от гамовидни движения и честа смяна на акордика в
терцово родство. Остинатното движение се фиксира и от валдхорната,
но в непрекъсната синкопираност срещу клавирната фактура, която
променя изцяло своята визия в такт 26 (Пр. 3, стр. 42). От този момент
нататък фаготът и пианото поемат ритмичната и басова пулсация,
както и подчертаването на непрекъснатото хроматично движение. То
се провежда едновременно в аугументация и диминуция,
разпределена в двете ръце на пианиста, което е голяма сложност на
фактурата (Пр. 4 стр. 44).
Размяната на ритмичния водач не се отразява на поддържането
на ритмичното напрежение, но дава възможност на пианото да
премине в акордика.
Верижното движение от имитационни построения във флейта,
обой и кларинет изгражда изложението на главния тематизъм и се
запазва в неговото последващо развитие. Ритмичната пулсация в
6

Schmidt, Carl B. (1995). The Music of Francis Poulenc (1899 - 1963): A Catalogue.
Oxford, стр. 2
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Schmidt, Carl B. (1995). The Music of Francis Poulenc (1899 - 1963): A Catalogue.
Oxford, стр. 2
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осминово движение насища и нагнетява партитурата до нейния
максимум, който се разпада между 50-ти и 60-ти такт с въвеждането
на тактови размери от ¾, 4/4 и 5/4 в контрастния епизод „Presser tres
peu” (с малко натиск). Контрастният дял, който представя втората тема
в експозиционния дял, по-късно ще бъде прекъсван от
реминисценции от началния тематизъм. Но те няма да имат
разрушаващо действие, а по-скоро ще припомнят динамиката на
преминалите процеси. Досегашното развитие на фактурата - в
непрекъсната акцентност и остро стакатно движение, отстъпва своето
място за 10 такта на красива мелодичност в legato - диалогично
изложена между флейта и пиано и между фагот и пиано. Запазва се
отброяването на четвъртиновата пулсация и нейната синкопираност,
но е представена само в клавирната партия (Пр. 5 стр. 45).
Хармоничният план, в който се разгръща втората тема - епизод, е
максимално изчистен и е в противовес на досегашното изобилие от
хроматика.
Тези две тематични ядра на първата част формират границите на
първия дял в цялостната структура на музикалната форма. Нейните
външни белези от досегашното ѝ развитие са донякъде идентични с
тези на голямата триделна структура (A-B-A), в която дял А можe да
бъде представен от контрастен двутемен материал. Но тази
музикална форма е сериозно оспорима, защото много от елементите
на тематичното и на драматургичното развитие се припокриват с
характерните белези на сонатните музикални форми в техния
експозиционен и разработъчен дял. В този смисъл, композиторът
сякаш слива границите между различните музикални форми, които
обслужват неговата творческа концепция. Свободата на творческия
подход е типична за импресионистите във френската музика и е неин
постоянно присъстващ белег.
Отношението на френските композитори към хармонията е
дълбоко въплътено в изграждането на своеобразие на музикалната
образност и най-вече - в неповторимото многоцветие на звуковата
емисия. Разбира се, когато се разглежда само определена творба, в
нея не могат да се търсят всички съдържателни белези на едно
национално изкуство.
В този среден дял вече ясно се очертават белезите на новото
композиторско мислене за стандартните форми на проявление на
сонатността. Целият нов музикален материал, който трябва да
замести очакваната разработка на темите от експозицията, развива
своя контрастна съдържателност. Този съвършено нов по своята
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характеристика тематизъм се провежда с ясно изразено неустойчиво
развитие на материала. Разработват се само неговите нови
съдържателни елементи при непрекъсната промяна на тоналния план.
Втурването в репризата се осъществява от главната тема, която
идва с всички свои компоненти, представени вече в нейния начален
анализ. Запазена е относителната ѝ големина като тактов обем, като
възвръща и тоналността a moll, която не се е експонирала в
разработката. Интересното е, че Пуленк пренебрегва епизода - втора
тема от експозицията. Вероятната причина за това е твърде
удълженото време, отделено на аугментацията, която е заложена в
средния дял. Неговата тонална установеност също би била излишна
след очакваното възвръщане на основната тоналност и активираното
темпово развитие. Този композиторски подход се среща и в други
сонатни форми от различни автори. Епизодът не се появява и по този
начин се отчита съкратена динамизирана реприза, която ще завърши с
обширна кода. Нейното изграждане е върху основната ритмична
пулсация и енергия на развитие на тематизма от началото. Установява
се много ясно и от заложения материал в клавирната партия.
Подчертани са тонико-доминантовите съотношения в основната
тонанална сфера. Щрихът в целия инструментариум повтаря
акцентността и остротата на използвания ритмичен рисунък.
След грандиозния устремен финал на първа част, втората част
започва с логичен бавен първи дял, като е изградена в триделна
форма: бавен-бърз-бавен дял. Всъщност, този подход е валиден и за
първата част, но в обратната пропорция на активност. Това
преобръщане на активитета на основното движение може да се
изтълкува като своеобразна интерпретация на композитора на
класическия идеал за симетрия, но също предлага и едно много
необходимо усещане за разнообразие в изпълнението на двете части
последователно.
Втората част е озаглавена „Divertissement” и се разгръща в темпо
Andantino. Още от първия такт започва излагането на тематизма началото поставя красива мелодия в обоя с характерната за него
нежност и експресивност, които неслучайно композиторът изисква в
своето означение „tres doux et expressif” (много мека и изразителна).
В тактове 5 и 6 кларинетът репликира обоя и заедно завършват
тематизма. Въпреки че тематичното начало подсказва Des dur, в
развитието се установява модулативност, която го отвежда към други
тонални планове и хармонични съзвучия. Пуленк заявява своята
съпричастност към характерното за френската музика от началото на
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века хармонично многообразие и пластично оформяне на тоналните
взаимоотношения.
В
разгърнатата
хармония
в
клавира
последователно се появяват и се представят наклонения към
различни тоналности, които фаготът подкрепя със своята линия на
мелодично движение, като попълва многогласието на хармоничния
вертикал. Клавирната партия представя комплементарността на
ритмичната пулсация (Пр. 8, стр. 51). Поради това, че фразите се
разгръщат преимуществено в дълги нотни трайности, трябва да се
следи за пластичността и мекотата на встъпленията, за да се запази
интензитета на изграждане на звука и за да се омекоти бляскавата
звучност на високите инструментални регистри.
Несъмнено, Пуленк е майстор на синтеза в представянето на
композиторските промени, които осъществява в минимално време
(тактове) и като подготовка на контрастен музикален материал по
отношение на предишното му развитие.
Контрастният втори дял започва развитието си от Еs dur, но ще
доведе репризата на дял А в As dur, което установява тоникодоминантовите съотношения, заложени в развитието на тематизма и
в цялостната хармонична структура на секстета. Темпото отново се
движи в пропорция 2:1, в каквото съотношение се проявява и в
първата част. Хроматиката отново завладява музикалното
пространство, но този път е със силна хармонична насоченост.
Щрихите в този дял се идентифицират с тези от началото на
композицията. Ансамбълът е разделен на групи - крайни и вътрешни
звучности.
Репризният дял възвръща тематизма и характеристиките на
ансамбловата звучност от експозицията на тази част. Последните 7
заключителни такта установяват и затвърждават доминантовата
тоналност As dur. Като отглас от соловите фрагменти дотук, унисонът в
пианото - изложен между лявата и дясна ръка в първа и трета октава,
е последван от неговото повторение във флейтата и фагота в същата
височинност, преди последния акорд.
Класическите принципи при изграждането на многочастните
циклични форми не са нещо непознато и за съвременните
композитори. Поради което съвсем естествено се приема последната
част на секстета - Finale, да е написана в рондо форма. Обозначението
за темпо Prestissimo трябва да върне енергията, избухнала в началото
на композицията, довела до следващите творчески решения в
развитието на музикалното съдържание.
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Към изпълнителската проблематика от бързите дялове в първа и
втора част се добавят нови технически сложности: едновременни
форшлази в целия инструментариум (без фагота), камбанни звучности
в целия секстет, постоянни верижни прехвърляния между
инструментите - и в развитието на тематизма, и в преходните тактове.
Пуленк изгражда в последната част на секстета богата и пищна
картина с неокласически оттенъци. Хармоничният му език се изчиства
от хроматичните наслагвания и тонална неустановеност, които
охарактеризираха голяма част от развитието на предишните части.
Развитието на рондо формата в третата част е изцяло подчинено на
внезапната, рязка смяна и противопоставяне на дяловете, които я
изграждат. Пуленк стартира финала с въведение от 6 такта, почти
идентично с началото на секстета. Едноделната структура на дял „а” е
изградена от 2 контрастни елемента, а повторението на първия, с
минимализиран преход, довежда до дял „в”. Рондо формата разгръща
своя централен дял с контрастните епизоди „с” - ритмичен и много
енергичен като движение, и „d” - по-скоро замислен като рубато,
което носи максимална романтична експресия и ясни хармонични
последования (Пр. 12, стр. 58). Следващият дял на рондото възвръща с
лека трансформация дял „в”. Това повторение създава впечатление за
аркообразност в изложението на дяловете, която се потвърждава
след кратък преход от възвръщането на дял „а”. Но той вече се
представя като минимализирана синтетична структура „а + в”.
Преходът трябва специално да се отбележи, защото в неговата
акордова звучност е заложено камбанно звучене, което ще се вплете
във финалната част на кодата. Обширната, красива като звучност, и
наситена с романтична експресия Coda, е в тотален контраст с
досегашното стремително развитие на рондото. Тя възвръща
съзерцателното настроение и романтични усещания, а с многократно
повторените „камбанни” акорди сякаш предоставя на изпълнителите
и на слушателите духовно възвисяване. С внезапно и огромно
динамично изграждане - само в два такта, секстетът достига до
финалната реплика - Gloria!, утвърждаваща С dur - паралелната
тоналност на началото на секстета в „a moll” (Пр. 13, стр. 59).
В музиката на Пуленк личи неговото майсторство на оркестратор
за духови инструменти. Усеща се особена лекота в употребата на
„условни” техники. Докато повечето композитори се стремят да запазят
вертикалното наслояване, авторът смело и непосредствено изгражда
плътност, започвайки от най-високия инструмент.
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Авторът предпочита наслагване на унисони и прости интервали,
което лишава духовия състав от възможност да участва активно в
хармоничното развитие на цялостната фактура. Този композиторски
подход създава своеобразна изпълнителска сложност.
Може да се предполага (макар в бързите части да проличават
техническите качества за представяне на разностранен щрих) пръстова
пъргавина и реактивност на встъпленията - в една бавна част на преден
план е способността на инструменталистите за овладяване и
балансиране на общия ансамблов звук. Постигането му е особено
трудна задача, която изисква високо изпълнителско ниво на владеене
на духовите инструменти, предвид тяхната индивидуална специфика.
Важно е да се намери и добър баланс между тях и пианото, за да се
създаде впечатление за единна оркестрова звучност, която е очевидна
цел в композиторската партитура на Франсис Пуленк.
3.2. Съчетаване на съвременното творческо мислене с
бароковите и класически традиции в секстета на
Гордън Джейкъб
Гордън Джейкъб (Якоб) е един от най-известните и успешни
английски композитори, които творят в началото на XX век. Това е
време на важни промени на музикалния стил, на специфичната
музикална изразност и образност, свързани с традициите на все още
активен късно романтичен творчески период и разцвет на
импресионизма.
В композиторския му почерк се забелязват характерни похвати,
принципи и модели от бароковата и от класическата музика. Те са
най-ярко видими и изразени в достъпността на неговия индивидуален
авторски език, въпреки че композиторът работи със съвременни
изразни средства.
Любопитно е неговото отношение към създаването на липсващ
репертоар за редица инструменти. Джейкъб търси и анализира
причините в музикалната литература да има сериозни репертоарни
пропуски и се старае да попълва тези празноти със свои композиции.
Обект на настоящото теоретично изследване е неговия секстет ор. 6.
***
Секстетът за пиано и традиционен духов квинтет: флейта, обой,
кларинет, фагот и валдхорна е написан през 1957 г. Като музикална
форма и съдържателност, секстетът е изграден в многочастен цикъл в
пет части, които, като общ поглед, сякаш кореспондират с идеята
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творбата да разкрива сюитен характер. Но музикалното развитие в
партитурата и драматургичното изграждане опровергават едно
подобно възможно твърдение. Драматургията се разгръща
постепенно в отделните части и натрупванията водят към
кулминацията на произведението в неговата последна част. Найобщо, мелодичното развитие може да се определи като плавно и
постепенно, но в същото време се отбелязва голямо разнообразие от
щрихи и динамични темброви нюанси. В това развитие на партитурата
участват всички инструменти, които демонстрират технически
виртуозитет чрез бравурни пасажи от най-ниските тонове до крайните
високи регистри на инструментите.
Характерни музикални елементи в изграждането на първата част
на секстета „Elegiac Prelude” са мотивно тематичните ядра. Тези
основни мотиви преминават, без определена височинна
последователност, през всички духови инструменти. В много
фрагменти композиторът употребява унисонно изложение на
развиващия материал - така стартира и началото на първата част на
секстета. След краткия хорален момент от експозиционния дял, в
който пианото няма роля, движението на духовите инструменти се
представя комплексно като хармонична база, върху която се разгъва
вторият тематизъм, представен от соло обой (Пр. 15, стр. 67). В
звуково разреденото пространство, заключителният фрагмент
предоставя финалните тонове на кларинета, който отвежда
динамичния нюанс до неговото изчезване.
Втората част „Scherzo” се явява като ярък драматургичен
контраст на цикъла. На преден план е активното динамизиране на
фактурата, а разнородните ритмични движения остават характерен
елемент на първия и на третия дял от контрастната триделна форма, в
която е изградена тази част. Налице е идея за токатност в основното
движение на всички инструменти. Фактурната бляскавост и осветеност
на регистрите е основание композиторът да потърси нови височинни
звукови измерения, които в този фрагмент се осигуряват от смяната на
флейтата с пиколо (Пр. 17, стр. 69). Редуват се епизоди - с участие на
пианото, други - поверени само на духовите инструменти, които
запазват токатността като водещ ритмичен елемент. Тонално
определеният характер на хармоничното развитие се запазва в
имитационните и в хоралните моменти. Много енергично и рязко
бавният дял възвръща токатността на фактурата. Непосредствено
преди финала на частта, внезапно появилото се движение на октави в
низходяща посока в пианото се противопоставя в противовес на
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възходящото движение на духовите инструменти, които възвръщат
бляскавата фактурност (Пр. 19, стр. 71).
„Cortege” е наименованието на третата част, която внася
елегичен характер. Тази атмосфера на музикалното развитие е доста
неочаквана, ако се имат предвид церемониалните моменти, наситени
с тържественост и блясък. В тематизма се появява нов мелодикоритмичен елемент, който пряко асоциира с характерните
изпълнителски похвати за бароковата епоха. Има се предвид
характерното движение на осмина нота с точка, последвана от
шестнадесетина, която в тази епоха се идентифицира като изпълнение
и на четвъртина нота с осмина в триолово движение. Началото на
частта е поверено на соло кларинет, който развива новия тематизъм
на основата на началното движение на главната тема от първата част
(Пр. 20 стр. 71). След кларинета, във фактурата се включва за дълъг
период от време и пианото. Двете ръце представят само едногласна
линия в унисон през октави, което е нетипична клавирна фактура,
абсолютно лишена от хармоничност на структурата. Мелодичното
развитие се продължава във формирания двуглас между английския
рог - заменил обоя, и пианото. Този дълго продължаващ двуглас
напомня на някои барокови прийоми в експонирането на тематизма.
По-късно, към тези два инструмента се приобщават останалите
духачи, с което се насища хармоничността на цялостното звучене.
Мелодичното развитие запазва основното движение в двойки
инструменти, които представят фактурата отново в трудния за
интониране октавов унисон (Пр. 22, стр. 73).
Четвъртата част „Minuet and Trio” започва в пианото с акордови
последования в основната ритмична пулсация, която след перлени
пасажи във флейтата преминава в духовите инструменти.
Музикалният материал представлява кратка имитация на клавирното
встъпление. Моментът, в който се събира целия състав с изключение
на флейтата предхожда началото на триото. То е изградено като
имитационно построение, в което отново най-честа е едногласната
или двугласна експозиция на музикалния материал.
В най-обемната и финална част „Rondo with Epilogue” началото
се поверява на всички инструменти (без валдхорната). Петата част е
естествена кулминация на секстетния цикъл. Тя напомня на
бравурността на втората част и представя целия инструментариум в
неговия пълен технически и звуков блясък. Преобладава унисонното
развитие на материала. Токатността е във вихрено движение,
разгръщано с различни реплики от изпълнителите (Пр. 26, стр. 77).

25

Очертана е рондообразността на музикалната форма с контрастен
дял, но представена в минимални като обем епизоди. Запазва се
активната височинност при работата във високите регистри на
флейтата, обоя и кларинета, което допринася за бляскавия характер
на частта. Като финален епизод се появява тематизъм от мотивността
на първа част, с който се осъществява една аркообразност на
драматургичната концепция на композитора (Пр. 27, стр. 78).
Биха могли да се изведат педагогически гледни точки, които да
изяснят/обособят различни изпълнителски проблематики в развитието
на секстета. Основните ансамблови трудности, които се срещат в тази
композиция, трябва да бъдат систематизирани и да бъдат определящи
в процеса на репетиционните дейности. Овладяването на всички
компоненти, свързани с камерното музициране в тази творба, би
спомогнало за професионалното развитие на всеки един ансамбъл.
3.3. Влиянието на джаза като форма и съдържателност в
секстета „Sonata Improvvisata” от Любомир Денев
Любомир Денев е композитор, пианист и диригент с доказани
творчески способности във всички художествени сфери на неговата
дейност. Широкият обхват, в който се изявява, го нарежда в редицата
на малобройни личности с толкова изразени комплексни качества.
Неговата творческа автобиография съдържа сериозни музикантски
постижения, отличени с различни награди в страната, довели и до
активна реализация на негово творчество в чужбина. Като
композитор, той непрекъснато изненадва слушателите с търсенето на
нови изразни средства, които са присъщи, и донякъде типични, за
неговия оригинален начин на художествено мислене.
Всички типични за Денев композиторски белези на творческия
почерк, и доста силно подчертани, се откриват в Секстета за духов
квинтет с пиано. Той озаглавява своята творба „Sonata Improvvisata”, с
което недвусмислено заявява какъв ще бъде творческия му подход
към развитието на музикалната структура на секстета. Композиторът
превръща класическата сонатна форма на обичайния секстет в една
по-свободна развиваща се драматургична структура, в която особено
активна роля в импровизационните солови моменти играе клавирната
партия.
Многочастният цикъл на „Sonata Improvvisata” се осъществява в
непрекъсната последователност на частите, които се застъпват една с
друга. Между тях няма паузи, но докато първа и втора част започват с
въведения в бавно темпо, третата идва след атака и такт алабреве,
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което динамизира драматургичното развитие на финала. Още в
самото начало на първа част, Денев заявява недвусмислено, че
изпълнителите в секстета трябва да имат - като свой главен ориентир,
нагласата да търсят джазовите тежнения и ритми, вплетени в
музикалната
тъкан,
изразяващи
нейната
съдържателност.
Въведението на творбата е в бавно темпо rubato и започва с кратко
шест тактово встъпление на пианото. То е във високия регистър на
инструмента и се разгръща с много контрастна динамична
нюансировка - противопоставяне на ppp с fff в рамките само на три
времена. Авторът изисква от изпълнителя точното изпълнение на
фиксираната динамика, за да осъществи необичайността на своите
музикални намерения. От 7-ми такт се включва квинтетът от духовите
инструменти (Ritmico/четвъртина нота = 70), който удвоява
акцентираните тонове в партията на пианото и така се осъществява
спойката между всички участници и се утвърждава активитета на
общата звукова емисия (Пр. 28, стр. 84). Виртуозитетът на пианото се
разгръща в малки нотни стойности, в различен щрих от този на
духовия състав. Чрез смяната на размерите от 4/4 в 3/8 рязко се
активира бързината на движението. Това е типичен похват в
творчеството на Любомир Денев.
Този въведен стил на рязко противопоставяне един срещу друг
на инструмент (или група), прекъсване на дадени звучности, на
темпови различия, на метрични и регистрови контрасти, е типично
явление за развитието на първата част на секстета.
От началото на първа част до този момент, фактурата на духовия
състав предлага изменчива и сложна ритмична пулсация инструментите влизат групово или последователно на различни
времена и щрихът непрекъснато се променя. В централния дял на
първа част, чието начало поставя темпо Rubato Giocoso, рязко се
разтоварва наситената до този момент фактурност. Това начало е
последвано от своеобразни каденци, които се поверяват за кратко
време на различни солиращи инструменти. Тази промяна на
фактурата ще се запази до репризния дял (т. 97, Allegretto), в който
темпото отново се активира.
Финалният кулминационен дял е активно разгърнат. Той започва
от т. 111 със соло пиано, като се запазва основния действен елемент противопоставянето на духачи срещу клавира. Вече се изясни, че това
е драматургичната идея на композитора още от експозиционния дял.
Артикулацията в духовите инструменти изисква кратък щрих - marcato,
което изостря фактурата. Тя се развива като блоково движение.
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Пианото отново се ползва като едноглас - ръцете се движат в унисон в
октави в противоположни посоки, което асоциира с идентичното
развитие от началото на частта, създава моментно напрежение и
впечатление за цялостна репризност. Арпежираното движение в
цялостния регистър на пианото (т. 140), е само за два такта, но
заимства ролята, която имаха духачите в дял Rubato - като
последователност от форшлази, но с по-голям регистров обхват и
нотно съдържание. Веднага след него контраст внася двутактовото
соло на валдхорната - Solo maestoso, последвано от последователното
встъпление на духачите - всички в низходяща посока, което рамкира
финала на частта.
Преминаването във втората част на творбата става
непосредствено, поради което е отбелязано/обозначено от автора.
Както и в началото на секстета, Денев запазва структурата на
изложението на музикалния материал, който започва в бавно темпо
(четвъртина = 62). Началото е оставено на наситени акорди в пианото,
последвани от лирично соло във фагота (Freely) (Пр. 32, стр. 90).
Отново той активира инструменталната фактура, темпото става
четвъртина равна на 120, а контрастът е още по-силен, поради
движението в триоли. Втората тема на втора част е поверена на
духовите инструменти чрез ритмизиран диалог с пианото. Кларинетът
поддържа изцяло жанровостта на джаза със суингиращото си
движение и звучност. Оттук до края на секстета, тази линия ще бъде
провеждана и активирана в други следващи контрастни епизоди, за
да се затвърди междужанровата взаимовръзка, избрана от Денев като
основа на неговата първоначална композиторска идея. Разглежданият
дял получава своята кулминация в последователно съчетаване на
духовите инструменти (без пианото), последвано от клавира.
Началният тематизъм (Freely) се възвръща от такт 195 и представя
репризността на музикалната форма, изграждана в тази част. Темпото,
указано от композитора, е вече четвъртина нота = 68, но това е само
външна промяна, защото характерът на интензитета на свирене се
запазва - шестнадесетиновото движение в пианото представя
драматургичната активност на този дял, заедно с флейтата, докато
останалите духови инструменти разпяват мелодичната линия в
широки нотни стойности. С Molto ritmico започва същинската Coda,
която трябва да предизвести бъдещото драматургично развитие и
енергия на финалната част.
Третата част на секстета, според изричното авторско указание Swinging, трябва да носи изцяло този характер, съчетан с новото темпо
алабреве (половина нота = 126). Типичният за джазовата музика
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контрабас, тук поверява своята функция и специфична музикална
линия на сменящия се инструментариум - фагот с кларинет.
Естествено, за да се запази този характер, щрихът на двата
инструмента е non legato (Пр. 34, стр. 92). В същото време, пианото е
представено с неговата характерна визия да бъде едновременно
ритмичен и мелодичен носител, без да се пренебрегва басовата
функция на лявата ръка. Тя участва в дадени моменти от изложението
на музикалния материал, като подкрепя ритмичната пулсация на
фагота и кларинета, а в други се отклонява към високите регистри на
инструмента, за да извърши други активни мелодични движения или
когато се ангажира с поддържане на хармоничния вертикал.
Финалната част протича под диктовката на непрекъснатата
ритмична активност, която е представена и се провежда от целия
ансамбъл. Така се осъществява естественото, и логично очаквано,
изграждане на цялостната драматургия и отвеждането ѝ към
динамизиране и кулминиране в секстета. Този път Денев отстъпва от
своите индивидуални намерения да бъде винаги изненадващ, като се
приобщава към типичната - често пъти и традиционна трактовка в
много композиции на други съвременни автори, финалите на
камерните творби да носят най-често достигнатата енергия на
развитието. Солото на пианото пресича музикалното изложение със
своята остра характеристичност - избухването на супер контрастните
динамични нюанси, с които беше положено началото на първа част,
сега се повтаря, но сякаш огледално - от динамика fff към ppp. Този
фрагмент има важна роля в заключителния дял на целия секстет. Той
трябва да доведе до финала на произведението, като осъществи
активен разпад на фактурата и още веднъж възстанови свободния (ad
libitum) и импровизационен характер на епизодите Freely от втората
част на творбата (Пр. 35, стр. 93).
Композиторският стил на Любомир Денев носи самостоятелни
белези и представя разностранната специфика на неговото творческо
мислене. В широката палитра от звучности и ритмика в своята „Sonata
Improvvisata”, той борави еднакво активно с елементи от българския
национален фолклор и от джаза. Импровизационният му подход дава
много творчески идеи за свободно боравене при изграждането на
музикалната форма, а от друга страна е една чудесна възможност
изпълнителите да покажат овладяност на инструменталните техники.
За тази необичайна стилистика, заложена в творбата, се изисква
изпълнителски опит, който може да се натрупа при активна работа в
различни по своята същност музикални жанрове. Проблематиката при
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изграждането на фактурата на тази творба непременно би
рефлектирала върху качеството на изпълнението и върху цялостното
осмисляне на композицията.
Импровизацията - като подход на изпълнителите, дава творческа
свобода, но изисква солидни професионални инструментални
качества и висота на изпълнението. Само по този начин може да бъде
защитена оригиналността на авторската композиция.
3.4. Обобщение на индивидуалните композиторски подходи,
на художествените и структурни различия в секстетите на
Пуленк, Джейкъб и Денев (Схематично представяне и
изграждане на педагогическа концепция при изучаването
на трите камерни творби)
Различното мислене на композиторите и целите, които те си
поставят при създаването на своите камерни опуси, представят
многообразието в изпълнителската практика. В разглежданите три
секстета има сериозна проблематика, която следва да бъде усвоена от
инструменталистите и да бъде индивидуално представена. Тези
творби дават възможност за теоретични изводи и за практически
решения, свързани с камерното музициране.
Ако секстетите бъдат включени в една концертна програма,
инструменталистите ще се сблъскат с много голяма и разнородна
проблематика. Поради нейното наличие и комплексно действие, тези
творби са избрани като обект на настоящото дисертационно
изследване.
В Глава 2, т. 2 - „Ансамблова проблематика в изпълнителската
практика”, бяха представени най-важните аспекти на ансамбловото
изпълнение в синтезиран вид:

▪ Осигуряване

на

интонационно

единство

на

изпълнението.

▪ Мелодично развитие и хармонично изграждане на
фактурата.

▪ Поддържане на точната ритмична пулсация на
тоновите.
Трайности, на указаното авторско темпо и
Отклоненията от него.

▪ Ансамбловост на изпълнението и постигане на
Убедителна художествена интерпретация.
Всеки аспект се разглежда според неговите действащи
индивидуални параметри в изпълнителската практика. Тези параметри
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са изброени, методически подредени са в логична последователност.
Те представят в синтезиран вид основните различия на тяхната
изпълнителска специфика. Това онагледява възможността за
приложимостта им в педагогическата дейност и може да
представлява полезно указание и информация при работа с различни
видове камерни състави.
Представят се аспектите като отделни и обособени
изследователски сектори чрез техните елементи. За по-добра
прегледност, се обозначават с латински букви, а елементите са
цифровани. В настоящото изследване техният брой е приведен към 8
основни проявления за всеки конкретен аспект.

▪ Осигуряване на интонационно единство на
изпълнението
СЕКТОР: Интонационни специфики <A> ЕЛЕМЕНТИ:
А-1 Балансиране на интонацията при встъпления.
А-2 Създаване на интонационно единство с пианото.
А-3 Преминаване на музикалния материал от един инструмент в
друг.
А-4 Изработване на общ едновременен слухов контрол.
А-5 Унисонно изложение на фактурата в повече инструменти.
А-6 Запазване на интонационното единство в различна
динамика.
А-7 Интонационни особености при епизоди в разнородна
фактура.
А-8 Интонационни проблеми при смяна на инструментариум.

▪ Мелодично развитие и хармонично изграждане на
фактурата
СЕКТОР: Мелодично представяне на тематичното съдържание <B>
ЕЛЕМЕНТИ:
В-1 Изграждане на дълга или кратка мелодична линия.
В-2 Динамичен баланс при провеждането на тематизма.
В-3 Мелодично развитие в разнородни регистри.
В-4 Изработване на идентичност на щриха в мелодичното
развитие.
В-5 Уеднаквяване на агогиката в мелодичното движение.
В-6 Запазване на звуковия интензитет при смяна на водещия
инструмент.
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В-7 Проблематика при наличие на полифонична смяна на
фактурата.
В-8 Импровизацията като съдържателен елемент от музикалното
развитие.
СЕКТОР: Формиране на хармоничния вертикал <С> ЕЛЕМЕНТИ:
С-1 Разновидности на хармоничното представяне чрез
мелодично движение, интервали и акорди.
С-2 Епизоди с различно многогласие.
С-3 Разположение на инструментите, според тяхната функция в
хармоничното движение.
С-4 Инструментариум, който най-често изпълнява басовата
функция
С-5 Представяне на хармоничния вертикал само в духовите
инструменти.
С-6 Попълване на хармоничния вертикал само от пианото.
С-7 Хармонични движения, които временно заместват
отсъствието на тематизъм.
С-8 Разреждане и активиране на хармоничното напрежение в
драматургичното развитие.

▪ Поддържане на точната ритмична пулсация на
тоновите трайности, на указаното авторско темпо и
отклоненията от него
СЕКТОР: Разновидности на ритмичното движение <D> ЕЛЕМЕНТИ:
D-1 Темпото като основно и задължително изискване на
изпълнението.
D-2 Организиране на метрума в равноделни и неравноделни
размери.
D-3 Еднородни и разнородни метрични комбинации.
D-4 Полиметрия в изложението на фактурата.
D-5 Отклонения от темпото в музикалното развитие.
D-6 Уточняване и изработване на агогичните промени в
ритмиката.
D-7 Фиксиране на времевите измерения в импровизационните
епизоди.
D-8 Опорни моменти в ансамбловото представяне на
ритмиката.

▪ Ансамбловост на изпълнението и постигане на
убедителна художествена интерпретация

32

СЕКТОР: Ансамблови комбинации в камерния изпълнителски състав
<Е> ЕЛЕМЕНТИ:
Е-1 Самостоятелност на духовата формация, заложена в авторската
композиция.
Е-2 Пианото в различните инструментални комбинации.
Е-3 Солови епизоди/моменти в развитието на творбата.
Е-4 Разнородност на инструменталните съчетания, свързани с
драматургията.
Е-5 Противопоставяне на отделни инструменти/групи във фактурното
изложение.
Е-6 Композиторският избор на инструментариума, според
регистровото разположение.
Е-7 Стандартно и нетипично звуково комбиниране на духовите
инструменти.
Е-8 Водещата функция на изпълнителските епизоди в „Tutti”
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В развитието на дисертационния труд обект на внимание бяха:
историческите факти, свързани с развитието на камерното изкуство;
оформянето на стандартни състави от еднородни и разнородни
инструменти, приложимостта им в практиката; въздействието на тези
видове изпълнителски формации като стимул за създаване на
многожанрово
композиторско
творчество
и
неговото
разпространение.
Независимо от липсващата изследователска и научна
информация, свързана със секстетното камерно изкуство, на базата на
извършените проучвания и на прегледа на различна музикална
литература и публикации в това направление, се достигна до
възможността да се направят конкретни изводи и обобщения за
значението на този вид изпълнителски състав за развитието на
музикалното изкуство.
Поради своята специфика, посоченият в настоящия труд
ансамбъл представя сериозна проблематика, която трябва да се има
предвид при реализирането на сценична дейност. Разнородният
инструментариум в клавирния секстет (Fl., Ob., Cl., Fg., Cr. и P-no) е
основание за разглеждане на специфичните различия и
изпълнителски проблематики, които са представени и определени, и
които изясняват и планират/насочват педагогическите подходи и
свързаната с тях подготвителна репетиционна работа.
Разгледаните секстети на композиторите Франсис Пуленк,
Гордън Джейкъб и Любомир Денев са ярки образци на този камерен
жанр. Направен е анализ на конкретни техни произведения с цел да
се открият възможни прилики и да се откроят различията в
съответните композиторски подходи, техники и стилови
характеристики.
В допълнителната дейност при подготовката на дисертационния
труд обект на внимание бяха и творби от други съвременни
композитори, които допълват и изясняват широтата на творческите
концепции по отношение на създаденото секстетно творчество. Става
дума за духови квинтети, които дават ценна информация за
инструменталната специфика на духовите инструменти.
Обект на анализ е и друго творчество, създадено през XX век от
наши и чуждестранни автори в областта на клавирния секстет и в
подобни комбинации:
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▪ Лили Лисичкова (клавирен секстет), Велислав Заимов (5
секстета, от които един за разглеждания състав в Приложение 2),
Димитър Сагаев (секстетна формация с участие на Cl., и Cr., 5 духови
квинтета), Марин Големинов (2 духови квинтета), Филип Павлов
(духов квинтет) и др. български композитори
▪ Жан Франсе (секстет и 2 духови квинтета) и Венсан д’Eнди
(Сарабанда и Менует за секстет) - Франция, Арнолд Шьонберг (духов
квинтет) - Австрия, Георг Лигети (10 пиеси за духов квинтет) - Унгария,
Густав Холст (секстет) - Англия и др.
На базата на широкия обем от извършена изследователска
работа, са представени теоретични и практически изводи, които могат
да обслужват педагозите и да бъдат от интерес за изпълнителите в
разглежданата камерна формация.
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Справка за научните приноси в настоящия труд
1. За първи път е представена информация за възникването и
самостоятелното обособяване на секстета, формиран като състав от
традиционен духов квинтет (Fl., Ob., Cl., Fg., Cr.) и пиано, в камерноинструменталния жанр в европейската музика.
2. За първи път се извеждат общи и конкретни изпълнителски
проблематики, свързани с разглеждания вид ансамбъл.
3. За първи път секстетите на Франсис Пуленк, Гордън Джейкъб
и Любомир Денев, са обект на теоретично изследване. Осъществен е и
техният многопланов композиторски, изпълнителски, структурен и
педагогически анализ.
4. Създадена е оригинална и нагледна систематизация, която
представя разновидностите на композиторските подходи и
изпълнителската проблематика в трите секстета.
5. Предложени са различни аспекти на конкретна
педагогическа концепция, както и специализирани методически
указания, свързани с изучаването и със сценичното представяне на
разглежданите камерни творби.
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Изпълнителска дейност
2017 г.

▪ 16.10.2017 г. Участие в изпълнение на концерт от цикъла
„Струнните триа на Моцарт, Бетовен и Шуберт“, заедно с Йордан
Димитров - цигулка, доц. Огнян Константинов - виола и проф. Георгита
Бояджиева - виолончело, камерна зала „България“.
В програмата: Л. ван Бетовен - „Серенада“ оп. 25 за флейта,
цигулка и виола; В. А. Моцарт - Квартет но. 1 Ре-мажор оп. 285 за
флейта, цигулка, виола и виолончело.
2018 г.

▪ 9.2.2018 г. Концерт на Духов Квинтет в състав Мартин
Павлов - флейта, Симеон Спасов - обой, Давид Кокончев - кларинет,
Петър Стоянов - фагот и Пламен Димитров - валдхорна, Ангел Николов
- пиано, зала НМА.
В програмата: В. А. Моцарт - Серенада в c-moll к. 380 (преработка
за духов квинтет),
Франц Данци - Квинтет но. 1 оп. 56 B-dur
Любомир Денев -,,Sonata Improvvisata".
▪ 04.04.2018 „Музиката на Кипър“ по проект Музиката на
Европа, концерт в камерна зала „България“, Константина Лученко сопран, Мартин Павлов - флейта, Инес Симеонова - пиано.
В програмата: Flogera (премиера за България) - за соло флейта,
La flute (премиера за България) - за сопран, флейта и пиано.
▪ 21.11.2018 г. Участие в международния музикален фестивал
за класическа музика „Артис“. Камерен концерт в първо студио на БНР
на Мартин Павлов - флейта, Гергана Несторова - пиано.
В програмата: К. Райнеке - Соната “UNDINE”,
O. Месиен - Le merle noir,
А. Петрович-Врачанска - Sense of past.
2019 г.

▪ 28.02.2019 г. Участие в изпълнение на концерт от цикъла
„Романтични триа“ заедно с Йордан Димитров - цигулка, доц. Огнян
Константинов - виола и проф. Георгита Бояджиева - виолончело,
камерна зала „България“.
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В програмата: А. Русел - трио за флейта, виола, виолончело
(премиера за България).

▪ 6.04.2019 г. Участие в международния фестивал за
съвременна клавирна музика ,,ppIANISIMO”.
Композиторски портрети на: Стивън Гарднър - Ирландия,
Мартин Павлов - флейта, Росен Идеалов - кларинет, Сара Поносян цигулка, Мария Василева - виолончело, Богдан Иванов - пиано,
Александър Ботушаров - пиано.
В програмата: Gutter Snipe - Quintet (премиера за България),
Clockwork Sflder - Quintet (световна премиера).
▪ 19.04.2019 г.

Девети академичен
камерен
конкурс
проф. Панчо Владигеров - Първа награда и
Специална награда за най-добро изпълнение на творба от Бохуслав
Мартину.
Трио „Демо“ в състав: Мартин Павлов - флейта, Алек Цанов виолончело, Мила Михова - пиано.
В програмата: Joseph Haydn - Trio N. 28, Bohuslav Martinů - Trio N.
1

▪ 22.04.2019 г. Докторантски камерен концерт в НМА Проф.
Панчо Владигеров.
Състав: Мартин Павлов - флейта, Симеон Спасов - обой, Мартин
Чуров - кларинет, Петър Стоянов - фагот, Теодор Димитров валдхорна, Надежда Цанова - пиано.
В програмата: Жан Франсе - Духов Квартет До мажор,
Антонин Рейха - Духов Квинтет но. 25 фа минор,
Ханс Хубер - Клавирен Секстет в Си бемол мажор (премиера за
България).

▪ 17.12.2019 г. Осъществяване на звукозаписна сесия с
произведението “Mystic Night” - пиеса за флейта и пиано (световна
премиера) от композитора Kaoru Nagashima, написано специално за
Мартин Павлов - флейта и Зорница Гетова - пиано.
2020 г.

▪ 20.11.2020 г. Концерт и запис от фестивала „Нова българска
музика“ в залата на СБК.
Осъществил премиера на произведение от композитора проф.
Красимир Тасков.
Мартин Павлов - флейта, Данчо Йорданов - цигулка,
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Огнян Константинов - виола, Георгита Бояджиева - виолончело,
Квартет - „Belief 3“.

2021 г.

▪ 20 - 27.02.2021 г. Осъществяване на звукозаписни сесии на
камерното творчество на композитора Мартин Еберлайн.
Мартин Павлов - флейта, Мила Цанkова - алтова флейта,
Кристиян Калоянов - кларинет, Петър Стоянов - фагот, Елена Ганова цигулка, Габриела Калоянова - виолончело, Лилия Жекова - пиано.
▪
▪
▪
▪

Fantasie for solo flute
Trio for flute, clarinet and bassoon
Trio for flute, alto flute and piano

For stucke for flute, viola andcello.
(Предстоят да се запишат още камерни творби от посочения
композитор.)
Всички записани произведения са световни премиери.

▪ 06.04.2021 г. Концерт „Между две столетия, Камерната музика от XIX
- XX век“ в камерна зала „България“.
Мартин Павлов - флейта, Константин Кожухаров - обой,
Цветелина Найденова - кларинет, Сабина Йорданова - фагот, Самуил
Златев - валдхорна, Симеон Златков - пиано.
В програмата: Н. Римски-Корсаков - Квинтет за пиано и духови
инструменти оп. 136,
Г. Джейкъб - Секстет за пиано и духови инструменти оп. 6
(премиера за България).
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Публикации
Съчетаване на съвременното творческо мислене с бароковите
и класически традиции в секстета на Гордън Джейкъб: публикация
в списание „Музикални Хоризонти“, София. 2021 г.
Влиянието на джаза като форма и съдържателност в
секстета „Sonata Improvvisata” от Любомир Денев:
https://galerianadumite.bg/index.php/vliyanieto-na-dzhaza-katoforma-isdrzhatelnost-v-seksteta-sonata-improvvisata-ot-lyubomir-denev/,
София 2021 г.
Секстетът на композитора Велислав Заимов в
изпълнителската практика:
https://galerianadumite.bg/index.php/sekstett-na-kompozitoravelislav-zaimov-v-izplnitelskatapraktika/, София 2021 г.
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