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Увод 

 
Настоящото изследване е посветено на соловото клавирно  

творчество на един от най – оригиналните творци в българския музикален 

авангард – Юлия Ценова. Създала ярки, разнообразни, вълнуващи творби в 

редица вокални, симфонични, камерно-инструментални жанрове, 

композиторката оставя неголямо по обем, но богато като съдържание и 

образност, клавирно наследство. Четирите солови пиеси за пиано – 

„Триптих за клавиатура”, „Musica solitudinis”, “Четири молитви” и 

„q.f.f.f.s” – са написани в края на XX-и и началото на XXI-и век и още от 

създаването си се превръщат в притегателен център за редица изтъкнати 

български  изпълнители.  

За първи път клавирната музика на Юлия Ценова е обект на 

широкоспектърен анализ, като соловите произведения за пиано са 

разгледани от интерпретационна гледна точка като пианистично, 

артистично и художествено предизвикателство. Клавирната изразност и 

различните интерпретационни аспекти на четирите пиеси са основният 

предмет на изследването.  

В първа глава е поставен проблемът за присъствието на Юлия 

Ценова в измеренията на музикално-историческото време и по какъв начин 

тя се вписва със самобитния ѝ, жив и въздействащ творчески език в 

контекста на полистилистичните европейски и световни тенденции в 

музиката от този период. Във втора глава е направен опит за 

систематизация и периодизация на клавирното наследство на 

композиторката през някои творчески и оперативни ракурси, като са 

изведени основни характеристики и водещи стилови елементи. Третата, 

най-обширна и централна глава от дисертационния труд, представлява 

същинският анализ на четирите солови творби, като специфичният подход 

към разглежданите произведения е провокиран и определен от погледа ми 

на музикант-изпълнител. Чрез интерпретационно-аналитичен подход се 

осъществява търсенето на специфично художествено пространство и 

неговия смисъл, яркото му въплъщение в звука и посланията, които 

достигат до слушателя.  

Целите на настоящата разработка са да бъдат изяснени някои 

аспекти на изразността в клавирната музика на Юлия Ценова, като е 

предложен интерпретационен вариант за разкодиране на нейното сложно и 

многопластово пианистично изкуство. Дисертационният труд е първото 

изследване на соловите творби за пиано на композиторката и би могъл да 

послужи на бъдещи изпълнители и изследователи за отправна точка към 

дълбокия образен и звуков свят на нейната музика. Този текст има основна 

задача да преведе, съхрани и предаде на читателя често „непреводимите” 
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одухотворени послания на Юлия Ценова, оставила неповторима следа в 

панорамата на съвременното българско изкуство. 

 

I.Първа глава  
 

Юлия Ценова в измеренията на музикално-

историческото време 

 

Културологично, понятието „време“ е носител на смисъла и 

съдържанието на всяка културно-историческа епоха. В европейски и 

световен мащаб “времето” в музикалната действителност след войните и 

особено през втората половина на XX-и век е пресечна точка на много 

ярки и разностранни  стилови направления. Бурните следвоенни години са 

белязани от драстични стилистични обрати и нови течения в музиката, 

изобразителното изкуство, литературата, архитектурата, театъра и киното. 

Във времето, в което творят личности като Пендерецки, Щокхаузен, Булез, 

Джон Кейдж, Чарлз Айвс, Волфганг Рим, Алфред Шнитке, Арво Пярт, 

Лучано Берио, Джон Адамс, Филип Глас и др., се оформя хетерогенна и 

полистилистична културна среда, генератор за нови търсения както в 

сферата на композиционните техники, така и в изпълнителското изкуство.   

Радикалните изменения в музикалния език, драматургия и 

конструктивизъм, заедно със стремежа към нови звучности и темброви 

съчетания, водят до необходимостта от разширяване на възможностите на 

инструментите, до нетрадиционен и нехарактерен за тях начин на 

употреба. Откриването на нови изразни средства, инструментални техники 

и похвати все повече се превръща в специфична задача на  изпълнителите.  

В контекста на европейското многопосочно  развитие,  България  

също има представители в проявленията на музикалната модерност и 

нейните стилови течения. В разностранна творческа среда живеят и 

работят композитори от мащаба на Иван Спасов, Константин Илиев, Васил 

Казанджиев, Георги Тутев, Лазар Николов, Георги Минчев, Стефан 

Драгостинов и др. 

В измеренията на наситеното с творческа събитийност време, в което 

живее и твори (1948 – 2010), Юлия Ценова намира своето място като едно 

от най-ярките имена в българския музикален авангард. Богата палитра от 

разнообразни цветове, настроения, силна интуитивна природа, 

разностранни и спонтанни идеи, енергичен темперамент, импровизаторска 

инвенция и оригинална мисъл се преплитат неповторимо в органична 

сплав между личността на твореца Юлия Ценова и нейните произведения. 

Тя оставя трайна следа в българската култура, като мащабите на нейната 

работа и талант са оценени високо както на национално, така и на 
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европейско и световно ниво. Композиции на Юлия Ценова многократно са 

представяни на различни форуми, фестивали за съвременна музика и 

концерти в България, Австрия, Швейцария, Англия, Ирландия, Германия, 

Франция, Италия, Испания, Холандия, Норвегия, Полша, Чехия, Словакия, 

Унгария, Румъния, Гърция, Русия, Индия, Австралия, САЩ, Канада и др. 

Завещава творби в музикално-сценични, симфонични, камерни, 

вокални, вокално-инструментални жанрове, а стиловото многообразие и  

запомнящото се внушение за кипяща жизненост, в съчетание със загадъчна 

одухотвореност, са мощен стимул и притегателен център за изпълнителите 

и изследователите на музиката ѝ. Редица стилови особености, характерни 

за творческия език на Ю. Ценова, я приобщават към европейските 

тенденции на композиторската мисъл от втората половина на XX-и век, но 

е невъзможно да бъде посочена доминираща звукова система, към която да 

бъде причислена.  Нейната ярка и въздействаща индивидуалност намира 

израз чрез постигнат характерен синтез от композиционни техники, чрез 

идеен обмен и сложни влияния на синкретичност. Природата на 

художествените ѝ търсения, от една страна, е първично самобитна в 

намеренията си и не се подчинява на познатите класификации, от друга, е 

интуитивно сродна, резонираща със съвременните подходи в 

пространствата на музикалната изразителност, които свързват музиката ѝ 

най-вече с композиционните принципи на алеаториката, сонорните 

техники, музикалният минимализъм, модалните структури и отворени 

форми. В този смисъл, стилът на Ю. Ценова представлява сложно и 

многопластово явление, при което композиционните техники са в услуга 

на търсене на  особено времепространство, в което водещи са 

интуитивната природа и спонтанният изказ. Широкообхватна и вълнуваща 

е палитрата от образни състояния, които създава, докосва, рисува и 

преплита композиторката. От една страна - вечно кипящи от енергия и 

жизненост, пропити с чувство за хумор и самоирония, нежно-елегантни, 

ефирни, деликатни, от друга – медитативно – вглъбени, смирено-

възвишени, дълбоко емоционални, драстично- категорични и яростно-

неумолими духовни преживявания. Всички тези забележителни контрасти, 

които будят и провокират въображението на изпълнител и слушател, са 

проникновено търсени, автентично пресъздадени и органично живеещи в 

музиката на Юлия Ценова. Стремежът за достигане онова „неуловимо” и 

„необяснимо” духовно битие се превръща в център на нейното изкуство, в 

основен и неподражаем белег на творческия ѝ език.     

Родена в София на 30-и юли 1948-а година, Юлия Ценова завършва 

Средно музикално училище „Любомир Пипков“ (днес НМУ) в родния си 

град в класа по пиано на доц. Лидия Кутева, а след това Българска 

Държавна Консерватория (днес НМА „Проф. Панчо Владигеров“) в класа 

по композиция на проф. Панчо Владигеров (1974) и пиано при проф. 

Богомил Стършенов (1972). Посещава курсовете по композиция на един от 
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най-значителните музикални творци на Холандия след Втората световна 

война, проф. Тон де Леув в София (1981) и в Амстердам (1982), а също и в 

един от центровете с най-голямо влияние за европейския музикален 

авангард по това време – Дармщат (Дармщатски авангард). 

Още в първите години след дипломирането си (средата на 70-те 

години), Юлия Ценова дава заявка за сериозно и ярко присъствие на 

българската музикална сцена. Интересите ѝ са насочени към различни 

жанрове, към синтеза между джазови елементи и съвременни 

композиционни техники, към новаторско преплитане  на звукови символи 

на различни етнокултури. 

През 90-те години Юлия Ценова навлиза в нов творчески период, 

характерен с подчертано задълбочаване във философска вглъбеност, 

търсене на звукови решения, целещи идиоматизиране на „вечни истини“ и 

символи в живота и изкуството. Опитът за разбулване на загадъчни, 

мистични пространства, за погледа „отвъд“, за достигане на сакрални 

проникновения, е осъществен чрез разнообразни технически и 

художествени средства. Сонорно-алеаторната техника и отворените 

импровизационни форми се оказват най-подходяща среда за въплъщаване 

на звуковите идеи на композиторката от този период.  Чрез характерна 

темброва и интонационна специфика, стремежът към улавяне на 

„неуловимото“ създава алюзии за връзка с духовните прозрения на 

източната философия и естетика. По думите на Веса Цинандова по повод 

творбата „Потапяне в полюсите“ (1990) за седем гласа в седем части, тя 

„представлява един неомузически синкретизъм, в който се сливат 

интонационни, пластично и актьорски изразителни компоненти“ 

(Цинандова-Харалмпиева, 2000:46). Първите изцяло клавирни творби на 

Ю. Ценова са създадени в този период и се вписват с оригинален 

пианистичен колорит и нестандартни композиционни решения в 

цялостната картина на творчеството ѝ - „Триптих за клавиатура“ (1996), 

,,Musica solitudinis” (1997) и „Четири молитви“ (1999). 

Друг извор на творчески импулси и вдъхновение е българският 

фолклор. В творбите на Юлия Ценова той е подложен на стилизация чрез 

елементи на архаика и импровизация, претворени във фактурата със 

средствата на модерната композиционна техника („Фреска“ за оркестър и 

народен хор, 1993; „Shopp dance” за две пиана – 1998, а от 2001 и във 

вариант за оркестър). 

В първите години на XXI-и век, явяващи се последен творчески етап 

в живота на Ю. Ценова, тя се обръща предимно към пространствата на 

камерното и вокалното музициране като лаборатория за новите ѝ 

творчески хрумвания. Прави впечатление фактурната усложненост в 

сравнение с предходни творби, засилен инструментален виртуозитет, както 

и линия на синтез и обобщение на досегашните открития. За късните си 

творби Юлия Ценова, не без типичното си чувство за ирония и усет за 
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възможна парадоксална разнопосочност в интерпретациите на нейната 

музика, казва: „Моите произведения в последно време третират 

философски идеи, свързани с най-различни ясни и неясни неща, след което 

продължава да не е ясно.“ (Денев, 1998) 

Нейното творчество прави асоциации и прехвърля мостове към други 

изкуства и е ценно и като част от един по-голям синкретичен образ, 

представящ творческата мисловност и художествените ѝ проекции. 

Опознала поезията на сродни ѝ по чувствителност творци, Юлия Ценова 

приема техния интимен свят като своя отправна точка на вдъхновение. 

Така се раждат някои от вълнуващите ѝ музикално-поетични картини: 

„Седем песни“ за сопран и струнен квинтет (1975) по стихове на полската 

писателка и поетеса Анна Каменска, „Четири песни“ за смесен хор (1977) 

по текстове на американската поетеса Емили Дикинсън, „Слово и звук“ – 

четири песни за сопран и клавирен квинтет (1986) по творби на Дора Габе, 

вокалните цикли „Liebe-Zeit-Tod“ („Любов, време, смърт“, 2002), 

„Curriculum Vitae“ (2003) и „Reigen“, за сопран и пиано по стихове на 

австрийската поетеса и белетристка Ингеборг Бахман. Юлия Ценова 

майсторски успява да въплъти в музикалната фактура есенцията, 

дълбочината на текстовете и да създаде органична сплав, среща на две от 

проявленията на творческия дух – звук и слово. През 2005-а създава още 

една интересна творба по литературен текст  - „…that is the question” за две 

пиана, ударни инструменти и четец, по стихове на художника Николай 

Майсторов. Още един пример за близко творческо общуване, което е дало 

в резултат и вълнуващи творби, е познанството и приятелството на Ю. 

Ценова с Минна Антова. Изкуството на художничката се оказва 

благодатен стимул със своята експресивна, свободна,  философска насока 

и дава стимул за създаването на дълбоко изразителнa, същевременно 

деликатнa музикалнa творбa – „Потапяне в полюсите” (1990). 

С богат и разнообразен репертоар в камерно-инструменталното и 

вокалното изкуство (където пианото е широко употребяван от нея 

инструмент), с голям брой творби за симфоничен оркестър с богато 

участие на клавир, интересен е въпросът защо отличен пианист и 

импровизатор като Ю. Ценова сравнително късно намира мотивация и 

вдъхновение да напише произведение за соло пиано. Лично-емоционални 

и съкровени посвещения тя отправя във всичките си  клавирни творби. Две 

от тях, „Триптих за клавиатура“ (1996) и „q.f.f.f.s” (2007), са посветени на 

един от най-ярките изпълнители на съвременна музика в България, 

пианистката Стела Димитрова – Майсторова, „Musica solitudinis” (1997) 

завещава на своята дъщеря – Кристина Сандулова, а „Четири молитви“ 

(1999) Юлия Ценова пише за себе си, в знак на благодарност и вътрешно 

смирение пред това, което сама определя като „божествено“ в житейския 

си път. 
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В контекста на европейските и световни течения в музикалния 

модернизъм и  постмодернизъм, основен въпрос за музикалния език на 

Юлия Ценова е връзката ѝ с „времето”, с композиционните техники и 

течения, характерни за идеите на авангардната музика. Принципите на 

универсалност на Новата музика, резониращи в творчеството на генерации 

композитори, рефлектират най-вече интуитивно в музикалния език на Ю. 

Ценова и се явяват като звуков резултат на проникновените ѝ 

художествени търсения. 

 

II.Втора глава 
 

Опит за систематизация и периодизация в клавирната 

музика на Юлия Ценова през определени творчески и 

оперативни ракурси 
 

Написани в рамките на десетилетие (1996-2007), четирите солови 

творби за пиано на Юлия Ценова – „Триптих за клавиатура“, „Musica 

solitudinis”, “Четири молитви“ и „q.f.f.f.s” – заемат важно място в 

творчеството ѝ. Те представляват разнообразно съчетание от 

високоабстрактни художествени послания и оригинални композиционни 

решения. Сравнително малко като обем, нейното клавирното творчество 

предизвиква интереса на изпълнители и изследователи повече от 20 години 

след създаването си. Макар и по различен начин, в четирите пиеси се 

усещат влияния и връзки с богатството на камерното, симфоничното и 

вокалното творчество на композиторката, както и интегрирани 

вдъхновения от лични емоционални провокации, рефлексии от други 

изкуства и разностранни духовни пространства. 

Първите три творби – „Триптих за клавиатура“, „Musica solitudinis” и 

„Четири молитви“ – са създадени в рамките на три години (1996-1999) и се 

вписват в период на специфични художествени търсения. 90-те години за 

Юлия Ценова носят интровертно обръщане към себе си, медитативна 

вглъбеност, увлечение от различни философски течения, което оставя ясен 

и характерен отпечатък в музиката ѝ.  Четвъртата пиеса – „q.f.f.f.s” (2007), 

написана осем години по-късно, в определен аспект съдържа по-различен 

дух и послание като носител на нови открития и същевременно синтезира 

в себе си натрупвания и композиционни опити от предишни творби. 

Въпреки че се обръща сравнително късно към пианото като солов 

изразител на художествените ѝ идеи, за Ю. Ценова то се превръща в 

универсален елемент от музикалния инструментариум, вписващ се в 

звуковия свят на вокалното и инструментално мислене, в разнообразни 

сонорни и моторни модели на камерно-ансамбловото писмо до богатството 



8 

 

на оркестралния звук. Същевременно широката трактовка на инструмента, 

разгръщаща до висока степен многопластовата му природа, никога не е 

използвана за самоцелен виртуозитет, а е подчинена на определени 

художествени внушения, които, заедно със специфичното техническо 

реализиране, изграждат самобитния творчески стил на композиторката. 

И четирите пиеси имат заглавия, чиято смислово-асоциативна 

интензивност насочва интерпретационните подходи в определен контекст 

и очертава контурите на конкретни художествени търсения. Програмната 

асоциация е първата стъпка към изграждането на ярки и въздействащи 

образни пространства – „Musica solitudinis”/“Музика на самотата“, „Четири 

молитви“, „q.f.f.f.s”/ „Да бъде щастливо, благоприятно и благословено“. В 

клавирната музика на Юлия Ценова е засегнат широк периметър от 

емоционално-образни внушения с мащабни смислови послания -  от  

онова трайно и съсредоточено религиозно  състояние и своеобразно 

съзерцателно отстранение до бурна в художествените си измерения 

екзалтация („Молитва за свещения кръст“), от вглъбеното чувство на 

пълно потапяне в медитативно търсене до драстична, енергична, буреносна 

действеност („Триптих за клавиатура“, Musica solitudinis”, “q.f.f.f.s.”). 

Проникновеното търсене на истинна и дълбока съдържателност е водещ 

импулс във всички клавирни произведения на Ю. Ценова. Сакралните 

пространства на тишината, на самотата, на „божественото“ силно я 

привличат с неуловимата в същността си природа и тя посвещава най-

изразителната част от творчеството си именно на тях.  

Клавирната музика на авторката дава големи възможности за 

свобода и вариантност в интерпретацията. Импровизационният подход е 

задължително състояние на духа и необходимост за музикалната 

процесуалност, но той също не е самоцелна изява, а ясно обосновано и 

търсенo от нея средство. Чрез него се създава органично пространство на 

съавторство, в което заложените от композиторката художествено-

смислови ядра се осъществяват и одухотворяват в звукова тъкан, 

благодарение на изпълнителските умения на пианиста. Ю. Ценова 

неведнъж споделя: 

„Не желая музиката ми да бъде изпълнявана от музикант, който само 

чете ноти. Аз залагам на изпълнители, които са с по-разширен диапазон 

емоционални локатори за приемане и предаване, по-артистично 

настроени, освободени и разкрепостени”  (част от интервю с Юлия 

Ценова от 1998 г. в предаването „Студио музика“ по БНР, публикувано и 

през 2018 г. по повод 70 години от рождението ѝ) 

Във философско- естетически план, много близък до музикалните 

търсения на Юлия Ценова е подходът към изкуството като игра. 

Възможна тясна асоциативна връзка откриваме с игровия елитаризъм в 

езотеричния свят на чистата игра в романа на Херман Хесе „Игра на 

стъклени перли“ или с философските идеи в „Доктор Фаустус“ на Томас 
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Ман. Друг паралел в същата сфера е идеята на Йохан Хойзинха за 

културата като характер и проява на игровото, и определението му за 

музикално-красивото като движещи се звукови форми - сродство, но и 

противопоставяне между играта и красотата. 

Композиционната техника, която най-много се доближава до 

подобен тип търсене на импровизационна, игрова свобода, е възникналото 

в средата на  века течение на алеаториката. Във всички нейни клавирни 

произведения откриваме алеаторния принцип, при който текстът не е 

еднозначно и стабилно определен, а са създадени условия, които 

подчертават ефекта на случайността като израз на импровизационна 

свобода и проява както на творческа инвенция, така и на интерпретаторско 

въображение. Алеаторните комплекси в четирите пиеси обикновено са с 

относително управляема форма, рядко е използвана техниката на чистата 

алеаторика и свободната импровизация (изключение прави третата пиеса 

от цикъла „Четири молитви“ – „Молитва за песен“, където творческата цел 

е преднамерено изследване на композиторския процес на създаване на 

творба „от нищото“). Посочените указания в партитурите в този смисъл 

най-често са насочващи към идеята за творческа свобода и 

импровизационност – „ad libitum“, „play free”, “compose the phrase”.  

Импровизационните подходи към ритмичната и метрична 

организация представляват важен аспект от композиционната представа 

за художествено време въобще. Това има измерения както на нивото на 

конкретната композиционна технология, така и на равнището на общата 

естетика и културни модели. Проблемът при Ю. Ценова е, че нейният 

подход интегрира чувствителност към тази времева импровизационност с 

индивидуализация на равнището на звуковисочинната и 

темброрегистровата организация. Резултатът е своеобразна и 

индивидуализирана момент-форма, в която се формира в конкретно, 

уникално художествено времепространство. Основна задача на 

изпълнителя е да аргументира фините закономерности, вътрешните 

взаимовръзки, системности и модели на композиционните представи. 

Джазовата импровизация, преподавана от Юлия Ценова и свързана с 

индивидуалния й стил и начин на мислене, е любимо пространство за 

композиторката и тя често прави препратки към него и в творбите, които 

на пръв поглед не притежават подобни жанрови белези. Изключение не 

правят четирите клавирни пиеси – всяка една от тях, в един или друг 

аспект, съдържа подобни подходи (най - ясно изразени в „Musica 

solitudinis” във финалното Presto nervoso, както и в „Молитва за слънце“).  

Характерни ритмични модели, често и без да носят 

импровизационни белези, се превръщат в знаково изразно средство, 

свързано с образна символика. Пример за такъв тип елемент е краткият 

повтарящ се модел от два тона с една и съща ритмическа трайност, но с 

„падаща“ интервалова интонация (най-често секунда през октава). Така 



10 

 

образувалият се остинатен ритъм създава асоциация за сърдечен ритъм, а в 

партитурата на „…that is the question” е указано с думи „да напомня за 

сърдечен пулс“. Този елемент откриваме в „Musica solitudinis”, в „Молитва 

за диханието“, в „q.f.f.f.s”. 

Друга характеристика на индивидуалния клавирен стил на Ю. 

Ценова е хоризонтален, мелодиен лиризъм. Обхващащ няколко звена на 

формообразуването по отношение на мелодийните линеарни пространства, 

той е разгърнат в изразителна форма и често е носител на основния 

идейно-образен смисъл на творбите. И в четирите произведения 

присъстват характерни мелодийни комплекси - речитативи, които са 

експресивният „код“ на произведението–втората пиеса от „Триптих за 

клавиатура“, монодийното грегорианско песнопение, използвано в начало 

на „Молитва за свещения кръст“, вглъбените речитативни полета в “Musica 

solitudinis” и основното тематично ядро в „q.f.f.f.s.”, внушаващо мъдрост и 

дистанция. Средство, подсилващо внушенията за ритуална изразителност и 

концентрация на енергията, е и речитативната декламация върху един тон 

– широко използван похват в цялото ѝ клавирно творчество.  

В тях е застъпен още един от характерните за авангардната музика 

похвати, а именно „репетитивността“. „Повторението“ е  определяща 

техника за музикалния минимализъм, а соловите творби за пиано на Ю. 

Ценова го съдържат, от една страна, на микрониво като структурен 

елемент (речитативни декламации върху един тон), а в отделни случаи и в 

макроплан като отделен формообразуващ принцип – „Четири молитви“ 

(„Молитва за песен“, „Молитва за диханието“) 

Във вертикал също се „чуват“ интервали и комплексни съчетания, които, в 

един или друг аспект, са характерни за цялото ѝ клавирно творчество. 

Относно интонационната природа и звуковата семантика на двугласните 

съчетания – те са подбрани много точно спрямо търсеното образно 

настроение. И в четирите творби в епизоди с напрегнат, действен, 

категоричен характер най- често са употребени дисонантни звукови 

съчетания (най-често голяма и малка септима, нона, малка и увеличена 

секунда, увеличена кварта), а в пространства със спокойно, светло и 

‚божествено“ внушение откриваме консонанси (чиста кварта или квинта, 

голяма секунда). 

Много често срещано вертикално звуково пространство, характерно 

с определена образна символика, е хоралът. Носещ специфични черти на 

жанровия топос и богата естетическа история, в клавирната музика на Ю. 

Ценова той присъства органично и в четирите творби, като внушава идеи 

за божествено присъствие, за светлина, за възвишено смирение и 

просветление. Композиторката споделя по повод написването на 

„Внушение“ за оркестър – „…В края използвах хорален тип интонация и 

присъствие на кратки човешки като дихание фрази. Съзнавам, че може 

би се повтарям, но имах нужда от това. Обичам хоралите. Как да внуша 
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духовното присъствие, когато Бог и човек се срещат, ако не чрез 

тях.“(Цинандова-Харалмпиева, 2000:88)   

Тембърът, като основна звукова характеристика и важно средство за 

пресъздаване на художествени идеи, е използван от Юлия Ценова често в 

търсене на сонорни ефекти, за постигане на определен тип звучност и 

внушение на характерно образно състояние. Един от най-често 

употребяваните в клавирната ѝ музика похвати са мелодийните 

микроструктури, както и вертикалните сонорни комплекси, даващи 

допълнителни „цветове“ на звуковата картина. Различните видове 

„подготвено пиано“ също спадат към темброспецифичните техники и се 

срещат като похват по-често в камерното ѝ творчество, отколкото в 

соловите творби („Молитва за диханието“). Използването на екзотични 

инструменти, свързани с влиянието на различни етнокултури, също е 

характерен, обогатяващ тембъра ефект. („Триптих за клавиатура“).  

Model campane (камбана), чиито звуци тайнствено отекват в “Musica 

solitudinis”, както и други проявления на богатството на „камбанния” 

жанров топос, са характерен белег на клавирния език на Ю. Ценова и 

живеят органично в нейното изкуство. Наподобяващи дълбок камбанен 

звън са тежките клъстерни “стъпки” в „Молитва за слънце” и „q.f.f.f.s”, а 

„искрящите” звукови полета във висок регистър в „q.f.f.f.s”, „Четири 

молитви” и “Musica solitudinis” наподобяват малки звънчета с кристален 

тембър. 

Имитационният тембров подход внася в клавирната изразност 

колорит от камерната и оркестрова звучност, като обогатява фактурата с 

още цветове. Пример за такъв тип темброво търсене е епизодът „quasi 

timpani” от “Musica solitudinis”, в който в нисък регистър със секундов ход 

е имитирана типична „тътенна“ звучност на типмани. Широко използван 

похват е достигането до нулева точка „al niente”. Търсенето на тишината 

като извор на образно-идеен потенциал е стилово характерно за Ю. Ценова 

и тя го експонира в клавирната си изразност най- често чрез съзерцателна 

рррр динамика и генерални паузи.  

Ударната трактовка на инструмента е силно характерен похват в 

клавирното творчество на композитора. Той е отличителен белег на 

периода и има дълбоки корени назад в музикално-историческото битие, 

които ни водят до началото на XX-и век и осъществената радикална 

промяна в музикалния език. При Ю. Ценова са използвани различни 

видове клъстерна техника, които за първи път чуваме за кратко в 

кулминацията на първата пиеса от „Триптих за клавиатура“, а в последната 

солова творба – „q.f.f.f.s” са разгърнати до основен вид тематично ядро. 

Прави впечатление, че в първите три произведения клъстерната техника е 

средство за изграждане на кулминационни моменти, за усилване на 

звуковата вълна и характерна за енергични, действени и бравурни епизоди, 
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а в последното е използвана и като сонорен ефект, в pp, като въвеждащ 

тематичен комплекс.  

Друг подобен ефект е употребата на педала като „ударен“ 

инструмент. В “Musica solitudinis” присъства под формата на „knocking” 

модел, когато вместо с тонови височини, един от  остинатните ритмични 

комплекси в експозиционната зона е изпълнен с характерния ефект от 

силно и рязко движение на крака върху педала, внушаващо натрапчиво 

напрежение и тайнственост. Мистериозна звукова атмосфера, но в друг 

аспект, е постигната при друго подобно проявление – този път във втората 

от „Четири молитви“ – „Молитва за диханието“, където началото на всяка 

от медитативните фрази е белязана с рязка и шумна смяна на педала, тук 

подсилващо „ритуалната“ значимост. 

Юлия Ценова притежава изключителен усет за пропорции и 

съотношения между компонентите в една композиция. При нея 

музикалната структура е стимулирана на първо място от художествена 

идея, но и въплътена със съзнателно подбрани за произведението 

композиционни техники. Това е една от причините индивидуалният ѝ стил 

трудно да се вписва изцяло в параметрите на всяка от познатите 

композиционни техники.  В драматургично отношение, соловите клавирни 

творби носят сложна процесуална проблематика. Макар и големи епизоди 

от тях да са изградени на импровизационен принцип и изпълнителската 

свобода да има решаващо значение за убедително и въздействащо 

изпълнение, тя е базирана на логична в драматургично отношение 

структура. На микрониво всяка една от пиесите носи тематични ядра, 

които често се превръщат в „лайтмотиви“ – „Musica solitudinis”, първата 

пиеса от „Триптих за клавиатура“, всяка една от „Четири молитви“, 

„q.f.f.f.s”. В по-широк конструктивен план наблюдаваме различни типове 

форми – динамично-кулминиращи с интегрална реприза – “Musica 

solitudinis“, „Триптих за клавиатура“ (като там откриваме принципи на 

единство както в отделните пиеси, така и между частите на цикъла), 

„Молитва за свещения кръст“, „Молитва за слънце“; отворени 

композиционни форми – „Молитва за песен“ и  тип форма – „Молитва за 

диханието“, която съдържа в себе си по- скоро статично-медитативна 

смяна на епизоди, отколкото драматургично изграждане. В клавирната 

фактура  откриваме принципите на вариантност и контраст в различно 

съотношение на всички структурни нива. По отношение на 

формообразущите принципи и драматургията между „Триптих за 

клавиатура“, „Musica solitudinis” и „Четири молитви“ се забелязва дълбоко 

сходство, доказващо органиката в творчеството на Ю. Ценова. Последната 

солова творба – „q.f.f.f.s” – има сложна структура от смесен тип и 

смислово и процесуално обобщава предходните търсения.   
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III.Трета глава 
 

Интерпретационно – аналитични подходи към 

соловите клавирни творби на Юлия Ценова 

 

3.1. „Триптих за клавиатура“ 

 

„Триптих за клавиатура”, 1996 година, се счита за едно от първите 

произведения за соло пиано на Юлия Ценова. Посветено е на пианистката 

Стела Димитрова – Майсторова и нейния съпруг, художника Николай 

Майсторов, с които я свързва дългогодишно творческо и житейско 

приятелство. Както композиторката отбелязва в посвещението си към 

творбата – „… Цяло чудо е, че написах произведение за пиано ... това ми е 

почти за първи път … но чудото … чудото си ти, Стела! 09.01.1996”, а 

две години по-късно добавя: „... Ей, Николай, то е и за тебе. Не зная кой 

от двама ви е по-гениален. Не мога да ви оценя, нито да ви разделя обичта 

си. 16. 04. 1998”. Втората дата бележи и премиерното изпълнение на 

пиесата от Стела Димитрова – Майсторова в НДК по време на дните на 

Нова българска музика. Интересно е защо отличен пианист и 

импровизатор като Юлия Ценова сравнително късно се обръща към 

клавирна композиция като изразител на творческите ѝ идеи. В интервю 

пред Любомир Денев през същата 1998-а година, когато е премиерата на 

„Триптих”, тя споделя: „…Мисля темброво. Най-малко предпочитам 

пианото. Обичам симфоничната музика, макар че засега по-добрите ми 

попадения са в камерната” (Денев, 1998). Специфичният опит и 

интегрираните подходи от други композиционни сфери, както и 

богатството на тембровото „чуване” превръщат „Триптих за клавиатура” в 

ярка и разнообразна клавирна провокация. През изтеклите години творбата 

намира трайно място в концертния репертоар на пианистите Борислава 

Танева и Димитър Цанев и продължава да присъства на българска и 

международна сцена. 

Като жанр триптихът (от гръцки език триптих – „τρίπτυχο” – 

триделен, трикрилен) представлява произведение, съставено от три 

самостоятелни творби, обединени около обща идея. Произлиза от ранното 

християнско изкуство и е популярна канонична форма за олтарни картини 

от Средновековието. В традицията на иконичната живопис триптихът 

представлява преход от секвенциалните форми към т.нар. централна 

перспектива, доколкото обобщава събитията в няколко стадия. През 

различните епохи много известни художници се обръщат към триптиха 

като предпочитана жанрова форма. Сред тях са Ханс Мемлинг 

(„Страшният съд”), Йеронимус Бош („Градината на земните удоволствия”, 

„Изкушението на Свети Антоний”), Петер Паул Рубенс („Издигането на 
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кръста”), Густав Климт („Дървото на живота”), Франсис Бейкън 

(„Разпъване на кръста”). Присъстващ в съвременното изкуство в 

трансформиран вид, жанрът съхранява основната идея за единство на 

трите части в цялото и продължава да предизвиква и провокира интереса 

на творците. Използва се предимно в изобразителните изкуства (живопис, 

скулптура) и литературата. В музиката присъства като усложнено, 

взаимодействащо и същевременно условно жанрово наименование. 

Показва значими отлики спрямо други видове циклична система и най-

близо стои до новосюитен тип камерна организация. 

„Триптих за клавиатура” на Юлия Ценова е творба, съчетаваща три 

отделни и контрастни по характер пиеси, вплетени чрез разнообразни 

композиционни похвати в художествено и смислово единство. Създадена 

през втората половина на 90-те години, пиесата съчетава различни 

културни влияния и традиции – от една страна, тя показва обръщане към 

източно-философска естетика в търсене на музикален израз на 

медитативна и мистериозна атмосфера, от друга (във втора и трета пиеса) – 

българска интонационна и ритмична рефлексия като митологизирана 

фолклорна екстатичност.  

Обръщайки се към един от най-известните примери за триптих в 

изобразителното изкуство – гротесково мистичният и неразгадаем 

шедьовър „Градината на земните удоволствия” на Йеронимус Бош (1504 

г.), за да направим паралел с „Триптих” на Юлия Ценова, можем да 

открием сходства по отношение на пространствените контури и 

символиката им. Поглеждайки към наименованията на отделните крила в 

отворената композиция на картината, откриваме, че лявото, наречено 

„Земният Рай” (Едемската картина), отговаря на първата пиеса, където 

пространственото разположение изразява търсене на високото и 

възвишено пространство, на човешката представа за рай. Централната част 

– „Градината на земните удоволствия” – може да бъде свързана с втората 

пиеса в „Триптих”, където метаморфозата е водещ принцип и посоката е от 

„високо” към „ниско”, от божествените пространства до изкривената 

демонична гротеска. Дясното крило на картината, наименувано „Адът”, 

където е изгубена надеждата за чистота и красота, а светлите „тонове” са 

изместени от изкривени афектни крайности и проява на разрушителна 

демонична енергия, определено съответства на звуковата картина, 

създадена от бурната, екзалтирана, варварска трета пиеса. 



15 

 

 

Ил. 1. Йеронимус Бош – „Градината на земните удоволствия“ (1504) 

„Триптих за клавиатура” представлява ярък клавирен пример за 

единство, за изключителна сплав между елементите на всички нива. Освен 

с макросинтез – неразривна връзка между пиесите, обща смислова и 

художествена идея и внушителна образност, творбата впечатлява и с 

микрообединение – интонационно родство на мотиви, характерни 

интервали, преплитане на различни похвати. Πоглеждайки отново към 

заглавието „Триптих” (в смисъла „трикрилен”), най-близката асоциация е с 

броя на частите на творбата. Ще открием обаче, че символиката на числото 

три е заложена и във всички ключови елементи на произведението до 

такава степен, че можем да говорим за формообразуващ принцип на 

триединство. Богатството на използвания клавирен език, широкият 

диапазон на емоционалните състояния и импровизационната свобода в 

различни подходи към звуковата материя са предизвикателства, 

провокиращи изпълнителя към интензивност в интерпретацията и 

творческо въображение.  

От началото на първата пиеса пред слушателя се разкрива 

мистериозна звукова атмосфера. Израз на това образно внушение 

откриваме във фактурата, предназначена само за дясна ръка (изключение 

правят моментите със Sound Effect, разпределени за лява). Встъпителният 

акорд – дисонантното вертикално съчетание d2-es2-gis2-a2 – звучи 

съзерцателно и интровертно и създава асоциация за отдалеченост, сякаш 

изплува от далечна тишина. Последвалите изходния aкорд единични 

тонове – f1 – ges2 – b2 – es2 – са основната част от алеaторен модел, изграден 

в метрически несиметрично фразировъчно дихание. Разпръснати в 

различни мелодични последования, тези тонове динамизират сонорната 

картина на началния комплекс и  формират звуковисочинно пространство 

около встъпителния акорд, който остинатно периодично се явява в модела 
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като хармоническа опора и смислово центрира около себе си „играта“ с 

експресивната интервалова поредица: 
 

 

Началните темпови и характерови обозначения moderato, tranquillo e 

rubato и липсата на оразмереност водят интерпретатора към идеята за 

импровизационност, за свободно разпределяне на музикалните мотиви във 

времето. Тъй като моделът е изцяло разписан в началните четири фрази, а 

една от друга ги разделят паузи, за живото музикално дихание от 

изключително значение е изпълнителският усет за процесуалност, за 

осмисляне на драматургията и „метроритмичността” на тишината. Освен 

интерпретаторска стратегия относно разпределението на музикалния 

материал във времето, друго „свободно” пространство за изпълнителя в 

пиесата е тембровото и звуково „оцветяване” на фактурата. За да постигне 

съзерцателна, интровертна, същевременно вътрешно нюансирана картина 

в началните алеаторни фрази, музикантът разчита на вътрешния слух и 

въображението си, реализирайки в конкретния миг импровизационната 

идея.  

„Прошумоляване” и озвучаване нa тишината се постига от 

специфичния екзотичен инструмент – мексикански шушулки, избран за 

звуков ефект (при липса на мексикански шушулки се използва малка 

кутийка с мъниста). На фона на трептящо шумолене постепенно изплуват 

шестнадесетинови вълнообразни реплики: 

 

Съставът им е взет от алеаторния модел, като тук тоновете не са 

разпръснати в пространството, а са подредени последователно – 

възходящо и низходящо, имитирайки плавно вълнообразно движение. 

Постепенно се усилва динамиката и се постига ускорение, като всяка 
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следваща вълна достига нов, по-висок връх. Освен изкачването във 

височина и включването на тонове, които не принадлежат на основния 

модел, правопропорционално с тоновия обем нараства енергията и се 

сгъстява напрежението (cresc. e accel.). За постигане на осезаем контраст в 

различните състояния спомага и промяната в щрихите. В самото начало на 

пиесата, разпръснатите тонове се изпълняват non legato, създавайки 

илюзия за хаотично разбъркани в пространството точки, а тоновите 

последования във виртуозните вълнообразни движения са плавно 

преливащи еднo в другo в отделни фрази в legato. Последователното 

възходящо и низходящо движение е прекъснато от натрапчив 

интонационен ход в стакато:  

 

Три от четири тона в тази реплика съвпадат със състава на 

встъпителното четиризвучие, но тук са в последование, което носи 

различен характер – особено иронично, гротескно внушение придава 

„падащата” умалена септима в стакато, а промяната на щриха – от плавно 

преливащи вълни в легато до „изцъклено” стакато, подсилва контраста. 

Юлия Ценова „разиграва” и този новопоявил се елемент, като превръща 

тонове от него в остинатна реплика, която „прекъсва” вълните и създава 

конфликтност и напрежение. Постигнатото ускорение и вплитането на 

всички елементи, познати до този момент, водят до първата връхна точка 

на пиесата – стремителната енергична кулминация и внушението за 

изострена афектност.  

В кулминационния момент на първия дял на първата пиеса, 

акумулираната енергия е достигнала напрегната точка, върху която в 

пулсацията на ситен виртуозен елемент се осъществява неочаквана 

трансформация. Острият и категоричен израз заглъхва във въздушните 

вибрации на дългия трилер до безплътно и призрачно ррр.  

От достигната ефирна прозрачност изниква отново познатият 

алеаторен модел, в темпови пулс modere и връща усещането за дистанция 

и безтегловност. Условно можем да дефинираме тук начало на втори дял в 

творбата, в който има както аспекти на процесуално развитие нa изходни 

модели, така и нови, контрастиращи моменти. В следващите две 

провеждания моделът се раздвижва отново в едногласната линия, а 

акордът в края на фразите, в ролята на остинатен въпросителен знак, 

остава да „виси“ в пространството. Раздвижване и разнообразие, както и 

нова звучност, внася преплитането на камбанния звън от звуковия ефект 

(S.E.) със свободно повтарящ се речитативен тон в едногласа (тоновете c2 и 

es1): 



18 

 

 
В цялото клавирно творчество на Юлия Ценова присъствието на 

речитативни декламации върху един тон е силно застъпено и този 

характерен похват усилва усещането за ритуална изразителност, често 

прерастваща в екзалтация; създава се атмосфера на мистериозна 

характерност и загадъчна неизбежност. Този композиционен похват е 

широко използван при много от композиторите, служещи си авангардни 

средства, особено след 70-те години на XX-и век, като в българската 

музиката ярък пример е творчеството на Иван Спасов. Обичайно това 

явление е познато под наименованието мелика1 или меликтика. От друга 

страна, за разлика от оперното действие например, където речитативът 

изнася конкретна събитийност, в инструменталната музика употребата му 

е пример за отвореност и епична широта в подхода, за многостранност в 

насоките за развитие. 

Означението за ползването на педала през цялото време – col pedal 

sempre – дава още една възможност за допълнителен цвят на звука и 

смесване на обертоновете, за създаване на преливаща, мистична звучност. 

Въображението творчески „играе” с мотивите и обединява смислово 

фрагментите. При четвъртото провеждане, на фона на безплътната, 

дистанцирана звукова атмосфера, се появява по-ярък, речитативен глас в 

sempre legato в малка октава: 

 

За пианиста важен изпълнителски проблем в този дял е да успее да 

постигне достатъчно осезаема разлика при звукоизвличането на 

различните щрихи, а от там и контраст в двете линии в дясната ръка.  

В кратката първа пиеса на „Триптих”, базирана, и като образност, и 

като характерност, на импровизационно начало и фрагментарна 

епизодичност, се откриват три основни формообразуващи принципа – 

вариантност, повторност и контраст. В самото начало, отделни, привидно 

статични, епизоди се редуват на принципа на контраста и съпоставянето на 

                                                 
1 Макар че понятието мелика е част от терминологичния апарат на класическата филология и се 

отнася, като цяло, към античната лирическа поезия, предназначена или подходяща за 

мелодизация и основана на силабо-метрическо стихосложение, терминът навлиза и в 

музикалната теория като характеризиращ декламационните и речитативни типове строеж на 

мелоса, особено в контекста на творчество от ХХ век и съвременността. Виж например 

(Холопов, 2002: 34 – 35).   
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различна характерна образност. Ако условно наречем частта modere 

среден дял, в него наблюдаваме наслагване на различните елементи и 

постепенно развитие. Нарастващата интензивност на процесите води до 

ясно изразена кулминационна част – animato e molto marcato, в която е 

налице функционална интегралност между развитие и реприза2. Освен 

феномена реприза-кулминация, тук се наблюдава и интегралност на 

тематично (фуктурно и интонационно) равнище, тъй като репризата-

кулминация, встъпваща с дяла animato e molto marcato, синтезира елементи 

и от първия, въвеждащ дял, и от втория – modere (речитативните 

декламации тук са вплетени в общото движение, вече с акордова 

структура).  

Най-важната драматургична цезура, която бележи кулминационния 

връх на първата пиеса в „Триптих”, е в последния дъх преди встъпването 

на дяла animato e molto marcato. Трансформирането на енергията, 

събирана постепенно и в дълбочина в свободните сонорни фрагменти, е 

водещ интерпретационен проблем. Необходимо е изпълнителят да усеща 

много точно вътрешния пулс на пиесата – да се слее със събитията, да 

диша, да вибрира с нея. В кулминационния дял вече е настъпило 

художествено преобразяване – отдалеченият безтегловен мотив се е 

превърнал в настъпателно натрапчиво движение. Внушението от 

загадъчните свободни речитативни декламации тук присъства в 

„желязната” пулсация на горния глас, който вече има неумолим и 

категоричен израз:   

 
Ходът a – h – h – d1, a – h – h – d 1 – a, който прекъсва двугласното 

движение с нов натрапчив и категоричен ритъм, се превръща в остинатен 

изразител на продължаващия фактурен „диалог – игра” в кулминационната 

точка на първата пиеса. Строгият, механизиран ритъм и интонациите в 

този елемент напомнят за музикалния език на един от колосите на 

музикалното изкуство през XX-ти век – Игор Стравински (Самата Ценова 

го нарича свой вдъхновител, редом с Онегер, Барток и Месиен). 

Можем да проследим линията на развитие, поглеждайки отново към 

началото на пиесата и започвайки от безтегловно, минималистично 

движение, обвито в ефирна, интровертна звучност, разположена в малък 

обем, за да стигнем до огромната звукова маса и мащабна кулминационна 

                                                 
2
 Теорията за функционалните основи на музикалната форма е развита от Всеволод Бобровский, като 

различните типове съвместяване на логическите функции (изложение на материала – развитие – 

заключение) в съответните им общи и специални композиционни функции, са основно изследвани и 

систематизирани и в (Бобровский, 1978: 35 – 43, 185 – 242). 
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вълна от „крещящи“ клъстерни движения. Лавинообразните ходове на два 

пъти са прекъснати от натрапчива акцентирана поява на остинатния глас, 

вече звучащ като злокобна гротеска: 

 

 

Достигнала веднъж връхната си точка, вълната на крещящия диалог 

на лавинообразните клъстери и енергичния зловещ едноглас, постепенно 

намалява ускорението си и, в diminuendo al niente в контра октава, 

замлъква и си „отива”. Потъваща в „нищото”, изчезваща, отново 

преминаваща в безплътност, е „материята” във финала на първата пиеса. 

Именно посредством внушеното чрез нея психологическо състояние Юлия 

Ценова осъществява плавен преход към Втора пиеса на Триптих –  

загадъчното misterioso.   

Като зловещ шепот от тишината, „al niente”, изплува началният ѝ 

речитативен глас. Основната шестнадесетинова фигура в него оформя 

фраза, която периодично остава въпросително „висяща” в тишината на 

разсичащата я пауза:  

 
В контекста на една тайнствена образност (misterioso) Юлия Ценова 

отново използва игровия, алеаторен принцип. За разлика от първата пиеса, 

тук внушението е осезаемо и конкретно до такава степен, че може да се 

възприема като неин огледален образ – ако в първата пиеса началото е 

въздушно, възвишено, във втората мистериозната атмосфера създава 

алюзия за демоничен и тайнствен „мефистофелски” шепот. „Триптих за 

клавиатура” „говори” за вечния конфликт между полюсните състояния, 

които едновременно са в нестихващa битка, но и в неизбежно единение. 

Дуалистичното начало, контрастът между двете части се открива дори 

формално-пространствено, във фактурно отношение – първата е разписана 

изцяло за дясна ръка, а във втората началното изложение е само за лява. 

Клавирен пример за подобна интерпретация на идеята са три етюда от 

Шарл Валентин Алкан, написани през 1838 – 1840 г. Там първата пиеса е 

за лява ръка, втората за дясна, а при третата, в бурно токатно движение, 

участват и двете в равностойна роля. Опозициите горе – долу, високо – 

ниско, красиво – грозно са сред непреходните дилеми в изкуството, които 

вълнуват творците от всички културно-исторически епохи от древността 
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до наши дни. Освен във философско-естетически смисъл, разлики между 

първа и втора пиеса от „Триптих” се откриват и в подбора на изразните 

средства. Означението senza pedal от самото начало насочва вниманието 

към различен подход и ново отношение към звучността и характера (в 

първата пиеса е посочено противоложното col pedal sempre). Търсеният 

ефект на по-суха и насечена звучност създава усилващо се внушение за 

демоничен шепот, за гротескно и мистериозно заклинание. Речитативните 

декламации, които присъстват като силно характерен елемент и в първата 

пиеса, тук вече изразяват по-различно съдържание – акцентирани и 

категорични, без място за метроритмичен субективизъм. Семантиката на 

използваните интервали в линиите също чертае контурите на остър, 

напрегнат саркастичен характер. Шестнадесетиновите движения често 

звучат като импровизационна игра с хроматични алтерации и разнообразно 

вътрешно движение в интонациите.  

Трансформираната едногласна фактура се превръща в напрегнат 

диалог, в който трикратно се съпоставят категоричен и настъпателен 

хроматичен ход, звучащ като остинато и отсечени, гротескни реплики. 

Елементите във втората пиеса, до появата на призрачно остинато в 

legatissimo, са фрагментарни, разпокъсани, сякаш всеки опит да се направи 

цяла линия е умишлено прекъснат. Като импровизационна прелюдия звучи 

в началните си фрази misterioso. От бучащото frettando и постигната 

мрачна атмосфера, в една степен по-звучна и плътна динамика (mP) и по-

дълги нотни стойности (осмини и четвъртини), като дълбок и подземен 

глас, за първи път в пиесата, „изплува” цялостна мелодическа вълна. 

Накъсаните, гротескни реплики от началото на втора пиеса вече са сляти в 

дълга и изразителна линия. Цезурите отново присъстват, но вече нямат 

функция да подсилват саркастичния характер, а подпомагат диханието и 

сгъстяват напрежението. Сказателно, напевно, същевременно дълбоко и 

експресивно, звучи водещият глас, като загадъчен разказ за мрачните 

състояния на човешката душевност:  

 
Включването на дясната ръка е ключов момент и бележи началото на 

развиващата част от втората пиеса – poco animato e marcato. На нея е 

поверена мелодическата линия – вече с други тонови височини и 

характерни тематизирани интонации (м. 2 + ув. 2), хроматизми и 

възходящо динамично развитите: 
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Хиатусът, с тревожната си характерност, се появява на имитационен 

принцип и в остинатния басов шепот в лява ръка, но освен него важно 

значение имат и метроритмичните акценти. Импровизационните подходи 

към ритмичната и метричната организация представляват важен аспект от 

композиционната представа за художествено време, както на равнището на 

конкретната композиционна технология, така и на равнището на общата 

естетика и културни модели. Специфичен творчески проблем е подходът 

на Юлия Ценова към времевата импровизационност, която композиторката 

интегрира с индивидуализация на равнището на звуковисочинната и 

темброрегистровата организация. Резултатът е своеобразна момент-форма, 

в която се формира и се пребивава в конкретно, уникално художествено 

времепространство. Основна задача на изпълнителя е да аргументира 

фините закономерности, вътрешни взаимовръзки, системности и модели на 

композиционните представи. Джазовата импровизация, преподавана от 

Юлия Ценова и свързана с индивидуалния ѝ стил и начин на мислене, е 

любимо пространство за композиторката и тя често прави препратки към 

него и в творбите, които на пръв поглед не притежават подобни жанрови 

белези.  

В целия дял poco animato e marcato на втората пиеса от „Триптих” 

основният глас се движи като вълнообразни линии, които заплашително и 

тайнствено усилват напрежението и в хроматично пълзящо движение 

достигат до локални фразировъчни кулминации.  

На принципа на контраста, с рязко subito F и басова пронизваща 

реплика, носеща крайна категоричност, встъпва мотив от две натрапчиви 

шестнадесетини и акцентирана четвъртина и разкъсва пространството като 

силен подземен вик. Елементът е производен на хроматичното възходящо 

движение от първия дял на втората част (вж. сравнителния пример по-

долу), но между отделните интервали разстоянието е увеличено с октава 

(м. 9 и г. 9): 

                            
                             

След императивно прозвучалата реплика отново е налице рязък 

контраст с въвеждането на двигателния принцип. Добре познатият 

остинатен модел се въвежда със subito P – вече в дясната ръка, където 
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рисува жужащ и напрегнат фон. От него, в лявата, изплува напевният и 

едновременно заплашителен речитатив, тук със специфично означение 

poco focoso, което изисква от изпълнителя към повече пламенност и жар. 

Започва яростен фактурен „диалог“ между елементите – първият е 

категоричната демонична реплика, а отговорът ѝ – все по-напрегнатият и 

разрастващ се речитативен глас, смесен със злокобен съпровождащ шепот. 

В края на второто провеждане на водещия декламативен глас, в баса се 

чуват характерни низходящи интонации в четвъртини, артикулирани в 

стакато, които смислово и структурно напомнят на елементи от първата 

пиеса:  

 
В последния, трети, кулминационен „диалог – битка” между двата 

елемента призрачният фон – шепот се е видоизменил и, в стремглаво 

frettando в яростни триоли във вихрено движение, се устремява възходящо, 

докато не достигне натрапчивото, почти истерично ново остинато:  

 
Внушението за настъпателна жестокост се усилва с всеки следващ 

елемент, за да достигне с бравурно тремоло в cresc. до кулминационната 

точка. Следва миг на пречупване в тишина и сякаш всичко се срутва с 

грохот в страховита бездна. Като пропадане в демонично и подземно 

пространство е мотивът в най-ниската октава: 

 
Отново е използван познат елемент, но този път с ново значение – 

характерният неумолим възглас от две шестнадесетини и акцентирана 

четвъртина тук е символ на падението, на категоричната тъмна сила, която 

повлича всичко след себе си. Последният тон от фигурата във ff – 2H – 

продължава да отеква в пространството. Именно в този отзвук 

дуалистичната опозиция между високо и ниско в частите на „Триптих” 

достига най-силен израз. Ако направим илюзорна препратка към 

митичната драма в историята на Орфей и Евридика, тук, в този момент от 

драматургичното развитие на произведението, би било достигането в 

подземното царство. От отзвука на драматичния и яростен злокобен вик, 
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върху лежащото 2H, изплува безтегловният и отнесен начален кодов акорд 

от първата пиеса:  

 
Във въображаемата митологична аналогия, това би било 

присъствието на Евридика в самото подземно царство – красиво, ефирно, 

безплътно, безнадеждно. Динамиката отново е р, а щрихът – non legato, но 

темпото не е moderato. След първоначалния акорд, вече в meno mosso e 

poco allargando и аугментация (четвъртини), звучи цялата встъпителна 

тема на „Триптих”. Изборът на по-бавно темпо и по-дълги тонови 

трайности допълнително усилва внушението за нещо отминало, за спомен, 

който се прокрадва в съзнанието с усещането за безвъзвратна загуба. 

Преди върху лежащия гръмовен басов тон и наслагванията от звуци и 

багри да е прозвучала цялата тема, символизираща „високото простанство, 

безтегловното”, Ценова отново търси прошумоляването на мексиканските 

шушулки като Sound Effect.  

Трите основни елемента продължават да звучат в пространството, 

толкова различни и същевременно сляти в един многолик единен образ. 

Опозициите демонично – божествено и подземно – небесно, са 

изключително ярко вплетени в нестихваща борба. Числото три е застъпено 

и като трикратно повторение на ритмо-мотив с ритуална значимост, като 

всеки път цитираният „спомен“ за първата част започва във все по-силна 

динамика. 

Отново три са финалните реплики за втората пиеса. В нисък 

регистър се появява вариант на изключително характерната „падаща” 

ритмоинтонация-символ. С остинатна ритмическа и звуковисочинна 

основа от две шестнадесетини (в случая – квинтата d – a и H) и дълъг тон, 

който при всяко провеждане е с различна височина, характерните 

пропадащи движения стремглаво се спускат в пропастта, подготвяйки в 

огромно crescendo встъпването на вихрената Трета пиеса.  

Ако първа и втора пиеса от „Триптих” разглеждаме като контрастни 

и противоположни по същността си, като взаимно допълващи се опозиции, 

чиято ярка образност чертае контурите на вечна дуалистичност, то третата 

пиеса е синтез, обобщение, смислова кулминация на цялото произведение. 

Действеното ѝ, бурно и вихрено начало контрастира на преобладаващата 

привидна статика в големи пространства от първата и втората пиеса: 
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Фактурата в началото е моноритмично устроен октавово дублиран 

едноглас, очертаващ пространството от голяма до втора октава. 

Обособените в общото движение, групи (от две, три и четири 

шестнадесетини), в темпо presto possibile създават метрична пулсация, 

събуждаща далечна асоциативна представа за българска фолклорна 

характерност и неравноделност. Но тук нямаме директна жанрова връзка и 

използване на характерни танцувални ритми, а една загатната пулсираща 

алюзия за архаична, езическа ритуалност. Варварско, древно, необуздано е 

началото на третата пиеса. За разлика от първата, където дясната ръка е 

водеща и фактурата символично насочва към идеята за възвишено и 

далечно пространство, а втората е нейно опозиционно огледало в ниското, 

подземно, демонично психологическо поле, в третата фактурата е 

равномерно разпределена между двете ръце, символизирайки единство, 

обединение между високо и ниско, красиво и грозно, в екстровертна 

екстатичност.  

Погледната от друг семантичен ъгъл, третата пиеса, с нейното 

действено и бясно звуково качество, може да се свърже и с Дионисиевото 

начало, с опияняващата и разрушителна сила, която, освен на 

демоничност, е носител и на душевни трансформации и пречистване.  

Моделът продължава да се развива в нестихващо шестнадесетиново 

движение, чиято дълга, движеща се като плазма линия, енергично се 

извива в изразителни хроматични интонации. При буквалното повторение 

на модела се променя единствено динамичният нюанс – след бурното 

начало във форте, тук динамиката е една степен по-ниска (mf), a 

промяната, както в цялата пиеса, се осъществява при третото провеждане. 

Тук двете ръце се отделят от едногласното си цяло и фактурата се 

разделя на три пласта – в лявата ръка плътно и дълго E остава да лежи като 

основа на модела в дясна. Присъстваща вече само в горния глас, 

настъпателната, енергична и непоколебима характерност започва да 

отстъпва място на прокрадващи се сенки, на все по-мъглява, призрачна 

звучност. За да затвърди това внушение, в среден глас изплува, в рр, 

отново върху тона е1, фин и безплътен трилер. На този фон, като пример за 

единение и свързаност на всички нива, се чува буквално цитирана реплика 

от речитативния глас в дяла modere от първата пиеса. С древно, 

дистанцирано звучене, чиито секундови и квартови интонации в осмини 

абстрахират модално, фолклорно качество, речитативът се явява в 

разпадащия се свят на действената енергичност:  
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Основният модел е в sempre p – pp и неговите безплътни звукови 

полета на игра с неземни, призрачни звучности ваят фон, върху който, с 

тихо и сдържано смирение, продължават да проблясват откъснати 

парченца от вече хроматизираната речитативна линия: 

 
При третото провеждане трилерът в средния глас се развива в 

огромно cresc. до FF, а моделът, обратно пропорционално, е в diminuendo 

al niente. 

Речитативните откъслечни реплики са аугментирани в четвъртини в 

allargando, фразата се „разпада” и деструктурира. Бурната, вихрена, бясна 

енергия, с железен ритъм и необуздан разрушителен характер, е стигнала 

до другата си крайност – разпадане, самотност, призрачни отблясъци и 

абсолютна тишина „al niente”. Нулевата точка е постигната, речитативната 

линия затваря кръга в началната си точка B, a последни си отиват 

сонорните потръпващи вибрации на трилера, който застива в цялата нота 

es1: 

 

 

 
Решаващото смислово пречупване се случва в тишината на 

постигнатото вътрешно притихване. Създава се медитативна и полусънна 

атмосфера, изискваща от изпълнителя търсене на специфично духовно 

състояние и осмисляне на драматургичната тишина. Юлия Ценова 

завършва „Триптих” с недвусмислен екстатичен епилог, звучащ като 

непоколебим буреносен изблик, с „ядрена” енергия и „взривяваща” 

ритмична категоричност. В marcatissimo e molto feroce и subito F, отново 

удвоен в октава, изразителният глас утвърждава идеята за действеното и 

неумолимо начало. Комбинаториката на моделите отново е основен 

принцип на изграждане на фактурата, създавайки и контрастно-

полифонична перспектива. Изкачването във височина с различни 
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хроматични, носещи напрежение интонационни ходове, характерно за 

цялата пиеса, в епилога е обобщено и концентрирано в три основни линии. 

Последната от тях за пореден път показва значението на „триадния 

принцип” чрез строежа си от групирани по тройки шестнадесетини (със 

състав възходяща малка секунда и „падащ” тритонус, вж. нотния пример 

по-долу), които се изчакват с бясна енергия, а началните им тонове 

образуват настъпателен хроматичен глас. Достигнал до афектна крайност, 

в бурно accelеrando и crescendo, моделът е оставен на въображението на 

изпълнителя, като връхна точка отново е интервалът септима – c4 – h4: 

 

 
Последната реплика в subito FF, с категоричен израз и неумолим 

характер рамкира творбата, непоколебимо спускайки се за последен път в 

крайните предели на художественото пространство, в потвърждение на 

генеративния, лайт-характер на интонацията от две шестнадесетини и 

четвъртина и статута ѝ на тематичен фактор в контекста на цялото: 

 

 
 

Трите пиеси от „Триптих за клавиатура” са ярък пример за съчетание 

на разнообразни композиционни идеи и похвати, обединени оригинално 

както на микрониво, така и в общ структурен и идеен план. По отношение 

на смисловото си въздействие творбата е творческо въплъщение на 

огромен спектър от емоционални състояния, чийто диапазон започва от 

медитативното вътрешно съзерцание, от „нищото” и тишината и се 

взривява в буреносна екзалтация. Основен интерпретационен проблем и 

артистична задача на пианиста е да осмисли структурната и емоционална 

дълбочина на произведението и да намери верен подход и израз на 

неговото специфично художествено времепространство. Изпълнителските 

проблеми от клавирна гледна точка са разнообразни – убедително 

осъществяване на алеаторните полета, овладяване и игра с материята на 

всички нива, диференцирано темброво оцветяване на гласовете, усет за 

метроритмична импровизация, за процесуалност и драматургия на 

тишината, разлики при звукоизвличане на различните щрихи, постигане на 

контрастни емоционални състояния и образност. След появата на тази 
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първа солова творба за пиано пред Юлия Ценова се открива път към нови 

търсения в областта на клавирната музика и съвсем скоро, през 1997 

година, е написана клавирната поема „Musica solitudinis”, a през 1999 

година е завършен цикълът „Четири молитви”. „Триптих за клавиатура” 

намира своето място на българска и международна клавирна сцена и е сред 

творбите, отварящи пътищата към  нестихващо търсене и творческо съ-

участие от страна на интерпретатора, представляващи, според самата 

Юлия Ценова, поле „... за интуитивна и емоционална провокация”3.  

 

3.2. “Musica solitudinis” 

 

„Musica Solitudinis” (1997) e вторият опит на Юлия Ценова за 

композиране на солова клавирна творба. Посвещението „на дъщеря ми“ 

говори за интимно-съкровен повод за написването на пиесата. От годината 

на своето създаване „Musica solitudinis”  присъства убедително на 

концертните сцени в България и Европа в изпълнение на концертиращата 

пианистка Кристина Сандулова – дъщерята на Ю. Ценова. Използваните 

изразни средства създават лично художествено пространство, изпълнено с 

типична образност и афектно-изострени психологически състояния. 

Повишената експресивност, характерният композиционен език, 

екстатичната спонтанност в търсените  преживявания, въздействат силно и  

хипнотично на слушателя. А пред изпълнителя поставят значими въпроси, 

често с нееднозначен интерпретационен отговор. В един или друг аспект 

тези черти са характерни за цялото творчество на Ценова и се превръщат в 

основен и неподражаем белег на самобитния ѝ творчески език. 

  Пиесата „Musica solitudinis” е едночастна клавирна поема от 

импровизационен тип. Още от заглавието – от латински – „музика на 

самотата”, се откриват ключови елементи, насочващи клавирния прочит в 

конкретна философско – естетическа сфера.  Мотивът  за самотата, 

присъстващ в художествената реалност на културно – историческите епохи 

от Романтизма до наши дни, заема централно място в създаденото от Юлия 

Ценова звуково пространство в „Musica solitudinis”. Семантичната острота 

на заглавието предопределя програмна тематична рамка, но заедно с това 

оставя свобода за изпълнителя да интерпретира формата на собствената 

поема на самотата. 

Molto rubato. Energico 

Юлия Ценова изгражда мрачна, мистериозна картина чрез редуващи се 

дисонантни интервали (ув. октава, нона, септима) в най – ниския регистър 

във форте. Напрегната до краен предел звучност и многозначителна 

тишина изпълват пространството с болезнено внушение за самота.  

                                                 
3 Думи на Юлия Ценова в творчески разговор – част от „Молитва на стената”, 2002, филм на 

БНТ с режисьор и сценарист Вергиния Костадинова.  
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Специфичната басова релефност на модела и рязко 

контрастиращото, накъсващо процеса, мълчание в паузите са енергиен 

стимул за цялото произведение.  Композицията започва без обозначен 

размер, което дава свобода на изпълнителя да разшифрова времевите и 

метроритмични  параметри. Необходимо е пианистът да слее максимално 

органично вътрешната си ритмична импулсивност с напрегнатите 

последования от дисонантни интервали и смразяваща тишина. Първите две 

фрази са изградени идентично с бързо развитие, което превръща 

иницииращото интервално ядро в алеаторен комплекс с интензивна и 

остра звучност.  Напрежението и енергията от „играта” (в контекста на 

идеи на Хойзинха и Х. Хесе) с алеаторните комбинации нарастват, а на 

този фон, осмислен като импровизациионно остинато в ниския регистър, в 

партията  на дясната нахлува главният мотив, с molto energico. 

Въвеждащият принцип с употреба на кратко тематично ядро и 

импровизационното му развитие е валиден както за този епизод, така и за 

цялото произведение и може да се дефинира като основен 

формообразуващ принцип. Тук силно енергичният мотив непрестанно се 

видоизменя в различни виртуозни фигурации, подчертани с характерни 

интонационни ходове.  

 Демоничната категоричност на басовото остинато отстъпва място на 

фигурациите в дясна ръка, които придобиват речитативен оттенък, 

движението се забавя чрез аугментиране на нотните стойности, фразите се 

накъсват и напрежението за кратък миг се събира в една точка - във 

вибрациите на дълъг лежащ тон d. Като отзвук от действената 

изобразителност, в диханието на свободна едногласна линия, контрастират 

резки, акцентирани дисонантни акорди в остинатен ритъм. Асоциацията за 

напрегнато лутане, за хаотично търсене, е провокирана от ново стретно 

изграждане – виртуозен шестнадесетинов устрем води до нов тонов център 

– акцентирано c1, октава по-високо, върху което се чува    нервен, 

„електрически” импулс на двойките остинатни акорди, вече полутон по-

ниско. В импровизационен дух, с хроматично секундово движение, 

едногласната линия лъкатуши вълнообразно, за да утвърди многократно 

остинатния център c2. Върху него  отново е формулиран принцип на 

развитие от сравнително кратко ядро към мащабно развитие – двойките 

остинатни акорди тук се превръщат в категорично и настъпателно 

движение в marcato, обхващащо голямо регистрово пространство. 

Образува се тембров и пространствен диалог между плътните акордови 

стъпки и отговора в изразителния едноглас. Осъщественият контраст 
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провокира асоциация и възможност за интерпретация на идеите за 

самотата като състояние на човешкия дух – единственият глас, 

речитативът, монологът във вечна борба и същевременно единство с 

множеството, с общността.   

Кулминационната част на този първи, въвеждащ дял на „Musica 

solitudinis, се генерира от шестнадесетиново движение, свличащо се 

дисонантно в за пръв път появила се оразмереност (2/4). Натрапчивият, 

заклинателен характер се ражда от огромно cresc. и стремглавият 

ритмичен модел се спуска във възможно най-нисък регистър. 

Интерваловият състав от низходящи малки секунди допринася за 

болезнения, загадъчно-мистериозен характер и достигане на бурна 

емоционална екзалтация: 

 

Отшумяването на кулминационната вълна (poco a poco dim; poco 

tranq.) пренася действието към втория голям дял на „Musica Solitudinis”. 

Низходящи „падащи“ кварти в лява ръка притихват в 2A – дълъг лежащ 

тон, отекващ със спомена за нещо безвъзвратно отминало и същевременно 

плавно свързан с картините, които поемата на самотата ще „рисува”. 

Изпълнителската намеса в преходни моменти като този е от особено 

значение за смислово – драматургичното конструиране на творбата. 

Интерпретаторът - импровизатор трябва да „чува” с вътрешния си слух 

диханието и смисъла на тишината и с точен усет за време и пространство 

да ги преживява. Именно от тайнствената тишина се ражда следващият 

епизод  - molto  rubato e quasi timpani.  

В pp, на фона на вече прозвучалото дълбоко 2A, с  мистериозен 

характер се „ражда” секундово движение от тимпанен тип, внушаващо 

далечен, зловещ тътен. Върху основата на тимпанното движение в 

legatissimo e cantabile „изплува” речитативна тема, с интонационни 

препратки към първия дял, но този път вглъбено и интровертно. 

Замислено, аскетично звучи гласът на самотата в този епизод. Философски 

изпълнен с мъдрост от дистанцията на преживяната емоция, загадъчният 

речитатив е отзвук и огледален образ на действеното и енергично начало 

на пиесата. С интервалово движение, напомнящо кръстна тема, този модел 

е вътрешно затворен, с константни ритмични трайности и се явява като 

остинатен коментар в последвалото развитие: 
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Изключително интересен и характерен е model “campane” (камбана), 

който се намесва за пръв път в творбата в речитативните гласове и 

обогатява с още един пласт звуковата картина: 

 Той е съставен от тонови комбинации, близки 

до предхождащите модели (тонов състав -  c, des, es1, e), но изпълнителят 

свободно може да “играе” и въображаемо да ги подрежда по различен 

начин при всяко следващо формиране на модела. Наслояването на няколко 

сонорни пласта, синтезът на стъклено, зловещо отекване на “камбани”, 

глъхнещият речитатив и тимпанният тътен  изпълват атмосферата със 

загадачно безвремие, с отчуждение, със самота. Камбанният топос в 

произведението на Ю. Ценова допринася за разширяването на контекста и 

обективността, в които се разгръща индивидуализираният и лиричен в 

основата си творчески изказ. 

Quasi choral, който се явява като вариант на речитативната тема, но 

вече в акорди в dolce, внася просветление, нежност, звучи като 

Възкресителен хорал, като тихо и безплътно смирение.  

 

 
В съчетание с model campane, различните акордови модели във висок 

регистър създават медитативно-съзерцателна атмосфера. Във философски 

и  естетически план, за изпълнителя това е една от най- важните смислово - 

емоционални точки в произведението. От изключително значение е  
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точното интерпретационно изследване и  пресъздаване на абстрактно 

пространство, пространство на духовност и озвучена самота.  

Следва миг на „пречупване” и преломен в драматургическо 

отношение момент. С изключително силен контраст на фона на 

досегашната безтегловна тишина, енергични, драстични десет акорда 

прорязват пространството – като алюзия за десетте Божи заповеди (в 

разговор с дъщерята на Юлия Ценова, Кристина Сандулова, на която е 

посветена творбата, тя споделя, че този момент от „Musica solitudinis” Ю. 

Ценова е свързвала с библейското тълкуване на справедливостта и е вплела 

в музикалната тъкан идеята за десетте императива.)  

 

 
Във ff в най- нисък регистър и щрих molto marcato, с нарастваща тонова 

височина и динамика в акордовия форшлаг, с пулсиращо остинатно 1C в 

баса, те изграждат огромна енергийна вълна и мащабен звуков обем.  

Целият следващ епизод е силно динамизиран, отново изграден на основата 

на регистров контраст, като диалог между неумолимото зловещо начало и 

човешкия отговор, изобразен чрез импровизационни виртуозни модели, 

предизвикващи  асоциация за хаотично лутане.  

Напомнящ интонационно на началните звукови комплекси на 

пиесата, този напрегнат предкулминационен епизод е пример за 

изключителна композиционна сплав и единство на елементите на всички 

нива. В на пръв поглед силния образен, динамичен и звуков контраст, 

който се осъществява между хоралните сонорни провеждания в средния 

дял и последвалото мощно и стремително израждане, откриваме, че 

тоновете, зададени за свободни импровизации  в дясната ръка, съвпадат 

изцяло с горния глас на сонорните алеаторни акордови последования: 

🡪    
След бурно и енергично развитите, в баса се възвръща изменен вариант на 

мрачния речитатив, общата вълна притихва за миг преди същинската 

интегрална реприза на произведението -   

Presto nervoso 

Вече с ясно посочен размер (4/4 „а ла бреве”) и темпо, джазово остинато в 

баса, съчетано с „падащи” септими в дясната ръка, рисуват „желязен”, 
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нервен, бесен фон, върху който връхлита отново главният енергичен 

мотив, с все по-неумолим, яростен характер: 

 
Разписаните импровизационни фигурации около водещия глас изискват от 

пианиста виртуозно майсторство не само по отношение на бързината и 

техническото овладяване, но също така в звуков и пространствен аспект. 

За разлика от типичния „джазов“ non legato щрих в басовото остинато, 

главният импровизационен модел в дясната ръка е фразиран в legato, като 

се изисква много точен усет за разпределянето му в метороритмичния пулс 

на лявата. Във втората част на Presto nervosо Ю. Ценова използва и 

„swing” модел в баса, чрез който постига още по–интензивно въздействие 

и усилва динамичната вълна. Джазовата семантика, така характерна за 

импровизационното пианистично изкуство на Ю. Ценова, представлява 

енергийният и физиономично изрязан пласт на художественото „действо“, 

чрез което самотата се дефинира и като действена художествена 

идентичност - като другост и като различие в оформянето на 

художествените процеси. 

 

 

 
Крайността в емоционалното състояние е достигната, „eлектрически“ 

нервни импулси проблясват с басова категоричност в най-интензивния 

кулминационен дял на творбата – Prestissimо. Тук наблюдаваме  пълна 

симбиоза и единство на елементите от всички проведени модели и  

изключително силно образно внушение за състояния на краен афект и 

бурна екзалтация. Виртуозните фигурации през цялата пиеса са пример за 

нестихваща творческа инвенция, тук са в пределно бързо темпо, истинско 

предизвикателство за изпълнителя. Във връхната точка на напрежението – 

кулминационното Adagio Rubato – камбанни  акорди във ff и прорязващи 



34 

 

форшлази в баса сугестират звукова картина на  безмилостна бездна. 

Отново лайтмотивното движение в половини е пример за единство и 

интегралност на всички нива. 

  🡪  _ 🡪  
Adagio Cantabile – Последната част от поемата рисува картина на 

просветлено смирение.  

 
Като мантра  се раждат хорални, остинатни акорди в pp,  напомнящи 

смислово и интонационно за Quasi choral. Медитативно- блуждаещи 

съзвучия се разстилат във все по- ефирно, нематериално динамично поле в 

ppp. В баса отекват тежки октавови  „стъпки”, като всяка една се спуска с 

терца по-ниско в cresc. Върху последното басово 1H, пречупено в pp, 

преобразеното истерично остинато вече е нежно, сонорно, божествено. 

Композиционното решение е във възможно най-тиха динамика да бъде 

изпято нежно с човешки глас. От една страна, това е признак на симбиоза 

между вокалното и инструменталното начало, от друга, е възможен ключ 

към интерпретацията на пиесата, че човешкият глас е най-близо до 

състояние  на постигната вътрешна хармония и божественост. „Отдалеч”, в 

абсолютна тишина, „се чува”  постигнатото смирено спасение. 

Пространствата на самотата, проникновено търсени от Юлия Ценова, 

ни провокират и вдъхновяват с нееднозначните въпроси, които озвучават 

тишината. Наситена с разнообразни контрастни състояния – от натрапчива 

фанатичност до божествено смирение, „Musica solitudinis” е ярък пример 

за органично съчетание от философско-естетически възгледи и действено 

музикално дихание. В клавирен аспект пиесата е разнообразно и виртуозно 

предизвикателство, изискваща от пианиста богата палитра от музикално-

изразни средства – чувствителност към метроритмична импровизационна 

свобода, рязка смяна на образна характерност и принадлежащата ѝ звукова 

изразност, сонорно-медитативни измерения в звуковите търсения, 

спонтанност във фразирането, съчетана с добър усет за процесуалност.     

Продължавайки линията на „Триптих за клавиатура“ (1996) и отваряйки  

вратата към пространствата на „Четири молитви“ (1999), в „Musica 

solitudinis” Юлия Ценова затвърждава богатата творческа инвенция и 

смело заявява виртуозен клавирен език като основни белези на соловите ѝ 

творби за пиано. Въпреки безспорния виртуозитет и звуково майсторство, 
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които се изискват от пианиста при изпълнение на пиесата, най-важен 

остава въпросът за осмислянето на художествено-философските измерения 

и дълбочината на образно-емоционалните търсения. Относителнността на 

отговора на вечния проблем за човешкото съществуване и  самотата в 

света сякаш придобива абсолютнен смисъл в загадъчните музикални 

пространства на поемата, а отговорът всеки път е различен – във 

въображението на изпълнителя. Оттам пътят води до убедителността на 

внушенията, отправяни към художествената аудитория. 

 

3.3. “Четири молитви“ 

 

„Четири молитви“ е циклична клавирна творба на Юлия Ценова, 

създадена през 1999-а година, и е нейното трето произведение за соло 

пиано след „Триптих за клавиатура“ и „Musica solitudinis”. Съдържа 

четири отделни пиеси – „Молитва за свещения кръст“, „Молитва за 

диханието“, „Молитва за песен“, „Молитва за слънце“, изпълнени  за пръв 

път от самата авторка на сцената на втория международен клавирен 

фестивал „ppIANISSIMO“ (1999). „Написах го за себе си и го 

изпълних…Трябваше. Те си дойдоха естествено, а може би концепцията 

на Минна (художничката Минна Антова) за кръста-меч в православната 

религия, споделена по повод гватемалските ѝ творби, ме впечатли. Тя 

мисли нестандартно, а за мен една случайна провокация е достатъчна, за 

да тръгна и да се забравя“, споделя композиторката по повод творбата 

(Цинандова-Харалампиева, 2000:83). Яркото и въздействащо изпълнение 

остава траен белег в съзнанието на слушателите и в последвалите години 

„Четири молитви“ става знаково произведение в репертоара на Ю. Ценова 

и предизвиква интереса на други пианисти да изпълняват и изследват 

творбата.                                                                         

Наименованието на четирите пиеси като „молитви“ отбелязва 

сложно пресичане между няколко типа конотирания. От една страна, става 

дума за наименования в музикално-жанровия спектър, въпреки че в 

музиката се срещат сравнително по-рядко и спадат към процеси на 

жанрова условност и нивелация на жанровите наименования в 

съвременността. Някои изследователи определят подобни понятия като 

„либро“ жанр – т.е. жанр на книга – има наименование, но то не е 

специфично за музикални явления. Но определено съдържателността на 

явлението молитва предполага комуникативен аспект, подобно на 

класическите музикално-жанрови форми. То бележи съкровено и интимно 

общуване, послание и същевременно изповед. Брамс например пише на 

своя издател Зимрок по отношение на финалната песенна тема на 

„Рапсодия за алт, мъжки хор и оркестър“, Op. 53, че е създал „молитва“ – 

най-прекрасна мелодия, която е написал някога. Грузинският композитор 
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Гия Канчели създава за разнообразни  инструментални състави „Молитви“ 

за различни фази на денонощието. „Тетралогичността“ на пиесите на Ю. 

Ценова също е симптоматична за това, че отделните клавирни „молитви“ 

представляват звена от по-сложен и цялостен художествен замисъл - 

цикъл. 

Втора страна на наименованието молитви, използвано от Ю. Ценова, 

отправя към богослужебната ритуалност и се отнася към т.нар. утилитарна 

или приложна сфера. Известно е, че музиката произхожда и остава тясно 

свързана с приложни области в живота на човека. В дадения смисъл 

определението като молитви означава действена, значима проява на 

музика. Музика, която отправя високоабстрактните си послания към 

непосредствен резонанс със сакралните пространства в душата на човек, с 

неговите изконни потребности и състояния. 

Трета страна в определението на пиесите като молитви съдържа 

програмни възможности и се вписва в дълга поредица от клавирно-

музикални решения, познати от бароковите клавесинни майстори, 

романтичната музика в посока към съвременността. На това равнище 

пиесите могат да създадат предпоставки за богатство на образно-

емоционални и асоциативни тълкувания – стилово характерно за музиката 

на Ю. Ценова – и да свържат нюансираните и сложни звукообрази с 

конкретни съдържателни моменти. Неслучайно в изпълнение на 

Александър Василенко на този цикъл той споменава подобни програмно-

асоциативни възможности. 

Първата пиеса - „Молитва за свещения кръст“ - представя 

интензивна музикална картина, отправена към основен аспект на 

човешката духовност – отношението към вярата, към сакралното, към 

идеята за божественост. С встъпителните обозначения „molto rubato e 

religioso” и „make a church sound” Ю. Ценова пряко насочва 

въображението към представа за мащабен, богат на обертонове звуков 

свят. Но творбата надхвърля този първичен тип асоциативност и съдържа 

много повече идеи от звукоизобразителност по отношение на звуковата 

картина на катедрала. Началната тематична формула възпроизвежда 

принцип и модел на монодийно грегорианско песнопение, представляващо 

код на съответната културна традиция. Чрез начина, по който Ю. Ценова 

подхожда към този първичен код – емоционално, с много фантазия и чрез 

разнообразни клавирно-изразни средства и похвати на звукоизвличане, 

постигайки ярка кулминационна вълна, може да се  направи аналогия с 

удивителните открития и прозрения на средновековната монахиня-

композитор и мислител Хилдегард фон Бинген. Именно в нейната музика, 

пълното потапяне в религиозната чувствителност и атмосфера е съчетано с 

екстаз и разширяване на каноничните рамки. В музиката на Ю. Ценова е 

пресъздадено много уверено онова трайно и съсредоточено религиозно  

състояние и своеобразно съзерцателно отстранение, както и бурна, в 



37 

 

художествените си измерения, екзалтация. В дадения контекст 

звукоизобразителните аспекти на музиката представляват следствие по 

отношение на дълбока и истинна съдържателност, разкриваща сложно 

единство между чувства и мисли, посветени на възвишеното, на 

божественото и на неговия сакрален християнски символ – кръста – 

„Молитва за свещения кръст“. Интерваловите съотношения в началната 

тематична формула и обозначението „recetativo” водят към още една 

смислова аналогия – с Бароковата символика и една от основнте фигури в 

музикалната реторика – кръстната тема. През цялата пиеса встъпителната 

мелодична линия се появява периодично, в цялост или видоизменена, в 

широк диапазон на емоционални състояния – от мрачно – съзерцателна, 

изпълнена с дълбоко внушение декламация, до изразителен и категоричен 

екстаз.  

 
 

Ценова развива формата, като освен централния за творбата код – 

монодийно грегорианско песнопение,  вплита втори и трети пласт, в 

разнообразна динамична и клавирна изразност. Хоралната звучност на 

третия елемент, който се явява в двугласно движение в pp и dolce, носи 

контрастиращ на речитативния глас нюанс и открива още една възможна 

нишка в  художественото търсене на сакралното – тихо и нежно смирение: 

 
Ако условно разделим „Молитва за свещения кръст“ на три дяла – 

експозиционен, развиващ и кулминационна зона с епилог, тук, в 

експозиционната част, след появата на трите пласта, наблюдаваме по-

интензивен „диалог“ между отделните линии, който завършва с ярък 

кулминационен участък. Всички гласове се обединяват в мащабно 

акордово движение, създаващо асоциация за камбанна, с нюанс на 

патетика, звучност. Разнообразието от различни видове клъстерна техника, 

което е характерен елемент за клавирното творчество на Ю. Ценова, и тук 

е застъпено, като вътрешните гласове на съзвучията от акордовите 

комплекси са без установена тонова височина. Басът, за разлика от тях, се 

движи секвенциално на определен интервал – призивна чиста кварта внася 

тържественост и подсилва внушението за екзалтация.   

Върху последното съзвучие от акордовата линия в Grave -  се 

вплитат няколко важни структурни линии. Този принцип е характерен за 
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целия среден дял, в който наблюдаваме развитие и съпоставяне на 

различни модели и тематични структури.  

Ю. Ценова изгражда силна и ярка кулминационна вълна на основата 

на акордовия комплекс, който с тежки равномерни „стъпки“ рамкира 

действието и дава свобода на диханието на останалите гласове. Самите 

акорди са привидно групирани по двойки в контрастна динамика, но 

цялостно са „стълбовете“, върху които речитативната монодойна линия се 

разгръща. 

Постепенното динамизиране и нарастващият интензитет в 

развитието на формата сгъстяват напрежението и усилват емоционалния 

заряд до ярка и страстна кулминационна зона. Многократното, настойчиво, 

почти истерично повторение на модела и  усилването до крайност на 

динамичната вълна бележат върхова точка от развитието на формата.  

Страстите тук са с оттенъка на „религиозна“ екзалтираност, носещи 

интензивно духовно преживяване и катарзис. Във фактурно отношение -  

от съзерцателен двуглас, в развитието на пиесата хоралът многократно се 

трансформира, за да се превърне в драматично акордово последование с 

мащабна камбанна звучност, за да бъде кулминираща точка – апотеоз на 

молитвата за свещените пространства, за търсенето на божественото: 

 
Последният акорд от бурната и екзалтирана акордова линия е силно 

акцентиран и дълго в неговите обертонове отекват мащабните, 

тържествени отблясъци от интензивното развитие. „Молитва за свещения 

кръст“ завършва със съзерцателен, интровертен епилог, три остинатни 

акорда заглъхват бавно в molto adagio e ancora rit. и носят просветлено 

внушение за нежност и чистота. Ю. Ценова оставя още един въпросителен 

знак в търсене на сакралните пространства на вярата и духовността с 

последния клъстерен акорд. В тишината на постигнатото смирение той 

раздира пространството като грозен и безутешен вик, който напомня за 

мрачната и греховна човешка природа и нуждата от изкупление и 

пречистване. Затварянето на музикалната форма  на творбата с 

извънмузикално средство (жестът, с който ръката на пианиста рисува  

фигурата на свещения кръст във въздуха) говори не само за търсен 

артистичен ефект, но и за синкретизъм между изкуствата, за отвореност 

към нов тип музикални форми и пространства: 



39 

 

 
Втората пиеса – „Молитва за диханието“ -  изисква частично 

подготвено пиано и потапя в медитативно-съзерцателна атмосфера. 

Използваните похвати в „Молитва за диханието“ са съзнателно силно 

ограничени, напомняйки минималистичен творчески подход, като водещо 

значение имат остинатни сонорно-ударни комплекси, контрастиращи 

темброспецифични кратки фигури и тяхното прорастване и отзвучавания. 

Подобен тип изграждане на формата изисква  непрекъснато съсредоточено 

вслушване в звуковите процеси и формиране на цялото посредством 

моментни и действени външни връзки между току-що протеклото 

състояние на звуковата материя и образуване на логично продължение. 

Подобна картина разкрива не само принципно повишеното значение на 

изпълнителската трактовка по отношение на цялостната форма, но и 

своеобразна вътрешна за изпълнителя импровизационност, която да 

одухотвори и да формира художественото времепространство.  

Повторното присъствие на специфични изразителни движения, които 

не са пряко обвързани с музикалната тъкан, отново говори за синкретична 

идея, за търсена театралност и допълнителна образност:  

 
Интересен звуков ефект е пресъздаден с помощта на педала, който освен за 

наслояване на обертонови звуци, тук е използван и като ударен инструмент 

– силната му смяна създава специфичен шум, който създава алюзия за 

загадъчно, магическо пространство. 

Ако се вгледаме в интонационната природа на използваните 

ограничени музикално-изразни средства, ще открием, че в строежа на 

остинатния модел, който се явява тематично ядро на цялата пиеса, най-

често присъства  интервалът ув. кварта. Неустойчив, мистериозен, 

определян като „дяволски“ интервал, хиатусът внася неповторима 

специфика на загадъчно дихание и въпросителен израз на фразите. 

Творбата „Молитва за диханието“ може да бъде разглеждана като 

калейдоскоп на вътрешно потъване, на медитация, на търсене на вътрешни 

духовни пространства. Остинатният модел, който рамкира формата, 

наподобява бавен и равномерен сърдечен пулс, необходимо и неизбежно 
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условие за живот, за действие, но тук действието не е екстровертна 

екзалтация, а обърнато навътре вглеждане. Епизодите, в които фактурата 

се разнообразява и раздвижва, са съставени от характерните за клавирното 

творчество на Ю. Ценова импровизационни или „игрови“ модели. 

Вглеждайки се в интонационната природа на тези комплекси, ще 

забележим, че централните дълги тонове във всяка една от 

микроструктурите образуват самостоятелна линия. Тя отново съдържа най-

често увеличената кварта като интервал и доказва единството на формата. 

 
Появилите се за първи път в пиесата по-изнесен динамичен израз и по-

дълга мелодична линия не се задържат дълго като състояние и характерен 

образ, ами обратното – краткотрайното им появяване служи за 

затвърждаване на мимолетното впечатление, на мига, на настоящия 

момент в цялостната му красота, крехка ефирност и нетрайност.  

Епилогът на „Молитва за диханието“ е съчетание от интровертно-

съзерцателен характер и аморфна структура. Общо пет пъти е повторен 

мантричен възходящ модел, чийто край загадъчно остава да „виси” в 

пространството. Централният тематичен ход на творбата се редува с 

упойващата мистериозна линия и заедно създават внушение за потъващо, 

загадъчно, смирено пътуване навътре в себе си: 

 

 
Не на последно място може да се отбележи, че „Молитва за 

диханието“ предопределя една органична представа за дъх (въздух, 

вдъхване) в контекста на съответната културна традиция – от една страна 

централен, жизненоважен и определящ граници на живота момент, но от 

друга страна – нищожно кратък, ефимерен и отлетяващ миг в царството на 

вечността. Тук именно Ю. Ценова разкрива музикалните си идеи не само 

чрез съвършено овладяване, нюансиране и същевременно икономия на 
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художествени средства, но и като композитор-мислител, потопен във 

вечните и най-значими екзистенциални въпроси. 

„Молитва за песен“ е отправена към още един важен аспект от 

битието – идеята за творчество. Музикалната картина, която е разкрита, 

изглежда доста аморфна, разпокъсана, случайна в отделните си звена. На 

моменти като че ли алогична и на практика съвсем отворена като 

послание. Тя разкрива в най-голяма степен идеята за създаване на музика 

(мелодия, форма) и самия процес на подобно възникване „от нищото“. 

Както е добре известно, в изкуството и в музиката формата е 

комуникативното условие за предаване на информация и смисъл между 

съзнанията и това е високо разположен социален, културен акт, бележещ 

цивилизационен разцвет. Творчеството е извисяване на индивидуалното 

съзнание в посока към включване в колективни процеси на живота. В 

дадения контекст третата молитва на Ю. Ценова е посветена на въздигане 

на човешкото съзнание от примитива на самото екзистенциално 

съществуване към високи измерения на социални и културни процеси. За 

целта композиторката прави една своеобразна „момент“ форма – 

лаборатория на възникването.  

Ю. Ценова дава подробни инструкции в пет точки в партитурата как 

да бъде създадено произведението, кои да бъдат използваните тонове, 

неслучайно тя на няколко пъти подчертава началните две построения да се 

изпълняват в „детски стил“, само с втори пръст, наивно, спонтанно, като на 

„игра“:  

 
 

Различни ритмични и мелодични комбинации от три тона – c1, d1 и e1, 

събуждат творческата инвенция и градят спонтанната момента форма. 

Постепенно към поредицата е добавен и ges1 и ако подредим тоновете по 

височина – c1, d1, e1, ges1 – ще открием отново увеличения тетрахорд, който 

във втората пиеса „Молитва за диханието“ изпълнява ролята на централен 

елемент в системата. Това откритие доказва неразривната връзка между 

четирите пиеси в целия цикъл, както и общия замисъл и единство в 

макроплан. 

Втората стъпка от указанието на композитора е образуването на различни 

двугласни интервалови комбинации. Отново „детският“ маниер е запазен и 

употребата единствено на втори пръст като една алюзия за играта на дете, 

което за първи път се докосва до пианото: 
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Третата стъпка от „рецептата“ за композиране включва фрази с 

различна дължина, съставени от акордови остинатни образувания, които 

наподобяват клъстерно звучене, в комбинация с редуващи се единични 

тонове. Всяка фраза има различен височинен център, който зависи от 

свободния импровизационен избор на пианиста. В отсеченото, безпедално 

и остро звучене на този елемент, можем да открием аналогия с някои 

звуковисочинни модели от музикалния език на Бела Барток (един от 

вдъхновителите на Юлия Ценова): 

 
Четвъртата стъпка от указанията на автора e по-сложно съчетание от 

няколко елемента и показва симбиоза на няколко нива. В първата част 

всеки един от тоновете на модела се задържа с помощта на легатура и в 

резултат се образува различно обертоново натрупване, като последният 

акорд е с едни и същи тонови височини при всяко провеждане. „Играта“ с 

различните тембри и нюанси прави възможни многобройни комбинации и 

оставя формата на този елемент отворена за творческата инвенция на 

изпълнителя. Втората половина от стъпка №4 контрастира ярко на 

появилото се напевно движение – тук клъстерни разнопосочни акордови 

поредици в стакато нарушават свободната мелодична линия и 

същевременно обединяват смислово последните два елемента от 

композиционните указания: 
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Последната, пета стъпка в изграждането на композиционната форма, 

съдържа пълния увеличен тетрахорд в бавно и протяжно движение, а върху 

него, във f, отново само с втори пръст, звучи импровизационен 

речитативно-игрови модел, който напомня с естествения си израз на 

наивна детска песничка. Упойващо и безвременно звучи този последен дял 

от „Молитва за песен“. Изчезващ, все по-фрагментарен, финалът и на тази 

пиеса прави препратка към театралното изкуство и събраните ръце в жест 

за молитва докосват в тишината финалните тонове: 

 

 
Вероятно за музикалния изследовател тази творба би била една 

добра възможност да надникне по-непосредствено в начина на мислене на 

композитора, в неговия творчески и естетически стил. А и за изпълнителя 

това е една своеобразна студия, която изследва примордиум на идеи в 

посока към културната парадигма на подредеността, на ордера. Тази 

миниатюра – „Молитва за песен“ -  енигматична, отворена и външно 

аморфна в музикално-изразната си системност, определено формира 

съдържателен център и драматургичен акцент в целия цикъл. 

Последната молитва в архаично-първичната си амбиция динамизира 

средствата и по този път обединява различни аспекти на целия цикъл. 

„Молитва за слънце“ като израз на вечния човешки стремеж към 

светлина и Слънце, като символи на животворна енергия, на съзидание.  В 

определен план като че ли тази пиеса е най-традиционна и най-

профилирана в художествените си послания. Con brio и energico са 

въвеждащи обозначения и стимулират към действена, динамизирана 

интерпретация. Със специфичната си релефност, първоначалният басов 

модел прави препратка към въведението на „Musica solitudinis”, където 

отново ритмични  отчетливи движения в най-ниския регистър създават, 

посредством тишината в паузите, нервен и „електрически” пулс на 

творбата. Отново, както в „Musica solitudinis”, главният мотив и основен 

енергичен стимул нахлува в дясната ръка на фона на басовата 

импровизационна „игра”. Увеличената септима и добре познатият хиатус 

изграждат фигурите, а техните завършващи, дълги тонове образуват скрита 

мелодична линия: 
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Моториката на моделите и звуковите натрупвания „дострояват“ 

фрагментни моменти от предходните части и създават общо пространство 

между четирите пиеси в цикъла. В драматургичен план „Молитва за 

слънце“ е и най-достъпна и обозрима за изпълнителя с отчетливата си 

динамично -  кулминираща форма. Ясно разграничими в процесуално 

отношение са експозиционен дял, средна развиваща част и интегрален 

репризен епизод. В цялата творба силно застъпен e един от широко 

използваните подходи в клавирното творчество на Ценова – специфичното 

отношение към изграждането на метроритмично импровизационно 

пространство. Линия, която откриваме в „Триптих“ и „Musica solitudinis”, 

и тук е силно заявена с чувствителността към организацията на метрума и 

„джазовия“ пулс. Началото на т.нар. среден дял, с посочен размер 3/8 и 

условни тактови черти, презентира моторно пулсиращо остинатно 

движение в баса, на чийто фон Ю. Ценова е разписала характерен 

импровизационен модел с „джазови“ препратки. В развитието му 

наблюдаваме контрастно съпоставяне на различни елементи, а в 

разгръщането на формата следва тяхното наслагване в ограничен синтез. 

Изграждането на внушителна и ярка кулминационна вълна е преди всичко 

интерпретационен проблем – пианистът има задачата да разпредели 

енергията на отделните фрагменти така, че да постигне едновременно 

цялостност на линията и разнообразни звукови пластове. Мащабната 

импровизационна „игра” с моделите обхваща голямо регистрово 

пространство и води до динамичната реприза на „Молитва за слънце”. С 

встъпването на третия основен дял  в sostenuto e marcato sempre в най-

нисък регистър звучи въвеждащият елемент с тайнствена и ритуална 

значимост: 

 
В завършващата част на пиесата Юлия Ценова съчетава елементите 

от всички дялове в синкретично и единно цяло в ярко кулминираща 

последна фраза в cresc. maximum. Достигнатият екзалтиран устрем е най-

високият връх на напрежение в целия цикъл „Четири молитви”, но 
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композиторката избира друго решение за финална точка в творбата. В 

тишината на последната пауза  се извършва важна трансформация – 

действеното, бурно внушение е отстъпило място на притихнала, смирена 

звучност. Като рамка и загадъчен финал на цялото произведние звучат 

последните дълги тонове в ppp.  

Художествено и съдържателно обединяващите средства в  клавирния  

цикъл „Четири молитви“, подходът към тематиката, музикално-изразните 

средства и нюанси, художествената логика на формиране на отделните 

пиеси, говорят за вариант на новосюитен тип форма. В макроплан 

господства сравнително по-медитативен драматургичен принцип, докато в 

микроплана на отделните форми и в техните процеси могат да се 

наблюдават действени събитийни драматургични аспекти. Прави 

впечатление, че въпреки разнообразието на наименованията и свързаните с 

тях образно-асоциативни проекции в молитвите, в сравнение с „Триптих“ 

и „Musica solitudinis”, могат да се набележат дълбоки, композиционно-

творчески и стилови сходства. Това доказва известна инвариантност, 

органика и широкоспектърен лиризъм в самобитния стил на Ю. Ценова, 

извоюващ свое самостоятелно място и значение в стиловата панорама на 

съвременна българска музика. Не на последно място, в трактовката на 

пианото, композиторката изявява дълбоката природа на инструмента и 

разгръща неговите възможности. Това изисква от изпълнителя не само по-

висока пианистична култура, но и вслушване в цялостния тембров свят на 

музиката, в музикално-изразните средства и методите на изказване на 

различни инструменти, във възможностите на тяхната апликатура и 

специфика. В идейно-художествен смисъл, „Четири молитви“ са 

пространство-лаборатория, възможност за търсене на специфични 

емоционални състояния, като високо проявление на творческа инвенция и 

вдъхновение. 

 

3.4 “q.f.f.f.s” - Quоd felix faustum fortunatum sit! 

(Да бъде щастливо, благоприятно и благословено!) 
 

Последната солова клавирна пиеса на Юлия Ценова, създадена през 

2007-а година, е посветена на пианистката Стела Димитрова – Майсторова 

по повод нейния 60-годишен юбилей. Написана осем години след „Четири 

молитви“ (1999), “q.f.f.f.s.”, от една страна, отразява нови творчески 

търсения и силна връзка с камерните произведения от този период, от 

друга, е носител на дълбоко родствени характеристики с първите три 

пиеси за пиано и има стилово обобщаваща функция.   

Както първата клавирна творба на Ю. Ценова – „Триптих за 

клавиатура“, така и последната - „q.f.f.f.s.”, са тясно свързани с 

дългогодишното приятелство между композитор и изпълнител, между две 

ярки личности в българската музикална култура. Подтикът на авторката да 
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напише произведение за пиано през 1996-а, както и да се обърне към 

клавирния жанр отново, години по-късно, е до голяма степен емоционален 

и посвещенията към двете творби говорят за близка творческа 

комуникация. Като музикален подарък за рожден ден, пиесата е изпълнена 

от Стела Димитрова на специален концерт – на 11-и ноември, 2007-а 

година, от 11 часа и 11 минути, което до настоящия момент е единственото 

сценично изпълнение на творбата. Ексцентричният избор за съвпадението 

на цифрите в датата, часа и минутите не е случаен, напротив, показва 

отношението на Стела Димитрова - Майсторова към нумерологичното 

тълкуване и е превърнат в основен  акцент в композираната за повода 

пиеса.  

Юлия Ценова, известна със специфичното си „игрово“ отношение 

към музикалните детайли, създава едночастна клавирна поема, наситена с 

ярко контрастни образни внушения и силна експресия и драматизъм,  

постигнати чрез богата палитра от звукови, художествени и 

формообразуващи похвати. Използван е принцип, характерен за 

свободните вариационни форми, при който Ю. Ценова задава тематично 

ядро–модел, създадено върху „музикалния“ превод на буквите от името 

Стела, на български и английски език, което е основен иницииращ и 

интонационен елемент за изграждането на цялата пиеса. 

 
Въвеждащите темпови и характерови означения в пиесата – Adagio 

ad libitum e molto cantabile, както и липсата на оразмереност, насочват 

търсенията в посока на широко и свободно фразировъчно дихание, на 

изразителност в интонационния изказ, на проява на сътворческа инвенция 

от страна на изпълнителя с богатство на образните и звукови представи. В 

прозрачна рр динамика, като дълбок камбанен звън, звучи един от 

основните тематични кодове на творбата – код „С”. Той представлява 

вертикално съзвучие (най-често клъстер с лакът в дясна ръка), обхващащо 

голямо звуково пространство, чиито крайни тонове образуват секундов 

интервал през разстояние. Неизменно присъстващ в цялото произведение, 

в различни височинни и времеви съотношения, този код има основна 

формообразуваща функция и смислово значение. Като отделен елемент 

най-често е в тиха динамика и натрупването на обертоновете от клъстера 

създава алюзия за подземен, мистичен тътен: 
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Въвеждащият Adagio ad libitum дял продължава с друг характерен за 

клавирното творчество на Юлия Ценова жанров топос – речитативът. 

Присъстващ неизменно и в предходните три пиеси под една или друга 

форма („Триптих за клавиатура”, „Musica solitudinis”, „Четири молитви”) с 

основополагаща функция, речитативът тук е едногласна линия и внушава 

мъдрост, вътрешна вглъбеност и съсредоточеност, същевременно е 

носител на дълбока експресивност. Това е постигнато най-вече 

благодарение на избрания нисък регистър и присъщата чувствителна 

природа на съставните интервали. Цялостното развитие на този начален, 

речитативен фрагмент се явява прелюдия към първото провеждане на 

основния тематичен елемент за цялото произведение  - код „Стела”.  

 
Съдържанието на основния тематичен код – f1, ges1, f1, c2, h1 – според 

легендата от композитора, може да бъде групирано свободно в различна 

ритмическа организация и октавова принадлежност. Тук характерното 

болезнено звучене на м.2 и обръщението ѝ в г.7 изграждат отворена фраза 

със загадъчна и напрегната звучност, като повишена изостреност внася и 

дублиращият глас, който настъпва основната линия и подчертава 

дисонантната звукова картина.  Поради богатството от звукови и образни 

варианти, в които могат да бъдат представени тоновете от модела, в цялата 

пиеса код „Стела” е разнообразно презентиран от Юлия Ценова – и като 

своеобразно остинато, и като носител на контраст и нова характерност. В 

това първо провеждане в тиха динамика той звучи като отворено 

изречение, като въпрос, като ефирно и същевременно тайнствено 

загатване. Допълнителен тембров колорит внасят репетициите, които 

пулсират след всеки от главните тонове и подчертават прозрачната, 

кристална звучност.  

Следващите дялове  - Sostenuto и Meno mosso – имат важна 

структурна функция и играят ролята на преход между експозиционното 

представяне и по-нататъшните развиващи епизоди на пиесата. В 

приглушена динамика и за първи път появила се оразмереност, в дял 

Sostenuto звучи сложен комплекс от клъстерни последования, чиито 

крайни тонове имат интонационно родство с интервалите от модел 

„Стела”, а клъстерният код „С” тук се явява като формообразуващ елемент 

и част от цялата линия.  Това доказва общата органика и синкретичност на 

съставните части в цялото и е важна характерност на клавирния език на 

Юлия Ценова. 

От драматургична гледна точка основен интерпретационен проблем 

в пиесата са преходните моменти между отделните фрагменти и епизоди. 

Тъй като често за малък отрязък от музикално време се сменят темпата и 
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образните състояния, е важно изпълнителят да обедини смислово 

отделните структурни звена и да изгради в представите си единно и 

въздействащо цяло. Това може да бъде постигнато с ясна аналитична 

работа върху съставните части на моделите и тяхната взаимовръзка на 

различни нива, но не и без да бъде осъществена художествена връзка с 

пиесата, тоест без сетивна и емоционална отзивчивост от интерпретатора. 

Друга важна роля на пианиста в решението на подобни драматургични 

проблеми в клавирната музика на Ю. Ценова, е тази на съавтор, когато 

усетът за процесуалност и чувствителност към времепространствените 

параметри на формата са база за убедителна импровизация, за 

въздействащо и „живо” изпълнение. 

В последвалия Meno mosso дял, който встъпва на отзвуците от 

клъстерите в тонове „Стела”, присъства още един, характерен най-вече за 

камерното творчеството на Ценова, елемент – двойка шестнадесетини в рр, 

която се явява като натрапчиво остинато в баса. Използван е във всички 

предходни клавирни пиеси, но в „…that is the question” за две пиана, 

ударни и четец, е отбелязано специално „да напомня за сърдечен пулс”:  

 
Появата на следващия дял Moderato в “q.f.f.f.s” бележи и начало на сложни 

и нееднородни разработъчни процеси, които обхващат всички фактурни, 

звукови и художествени нива. Юлия Ценова е отбелязала в бележка към 

творбата, че тук започва да се развива стъпаловидно „линията на 

мъдростта”. Фактурата е двугласна – в лявата отмерени четвъртинови  

„стъпки” в non legato държат стройна пулсация, а в дясната „лъкатуши” 

едногласна речитативна мелодия, чиито тонове отново са с интонационно 

сходство с тематичните модели и носят загадъчен характер и напрежение: 

 
 

По-нататъшното бурно развитие и ярка кулминационна вълна в 

разработката са основани на съпоставката между отделните елементи. 

Речитативната мелодична линия се развива секвенционно във възходяща 

посока, като правопропорционално се изкачва и енергийната 
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интензивност. Няколко нарастващи фразировъчни вълни натрупват 

мащабен заряд и звуков обем и кулминират в един и същ връх, който е 

отново добре познат елемент – обърната секунда от басовото остинато, 

напомнящо сърдечен ритъм. 

Последвалото Piu mosso във f, с категоричен и настъпателен, остър 

характер, съдържа силен устрем към същинската кулминационна зона в 

този епизод. То е съчетание от няколко важни елемента – изразителни 

дисонантни интервали в линията, пряко свързани с код „Стела”, 

замръзнала тишина в паузите, която сгъстява до крайност напрежението, и 

характерни остри,  почти истерични реплики  от двойки шестнадесетини. В 

стремежа си за още по-сгъстена, задъхана звучност, Ю. Ценова провежда 

стретно тази линия – в двойки тридесетивторини в двете ръце, с 

характерен ритъм и вече в стакатен, отсечен щрих. Този ход отново 

доказва силната връзка между „q.f.f.f.s” и “…that is the question”  - 

„ударната” трактовка на пианото с „железен” ритъм и яростен характер 

присъства ярко и в двете творби (може да се открие известно влияние от 

характерните черти за клавирното творчесто на Бела Барток) 

„Изцъклената”, „режеща” звукова вълна се устремява с възходящи 

трилери: 

 

 
Огромното напрежение, което се събира в отделните фрагменти от 

началото на пиесата, вихрено се влива в дял Dramatico. Той се състои от 

няколко структурни звена и се явява драматургичен център на творбата. 

Вълнуваща е крайната точка на емоционален афект, която е търсена от 

композиторката, изразена не само с категоричната динамика, акценти и 

фактурно разположение, но и с означението violento (насилствено). 

Умишлена грубост, ярост и агресия трябва да бъдат категорично 

пресъздадени в звуковата картина.  

Като натрапчиво остинато-рамка звучат категорични двойки 

шестнадесетини и очертават контурите на действието. Бурни свободни 

импровизации в средата на клавиатурата запълват пространството със 

стремителни виртуозни вълни и подготвят първото встъпване на другия 

основен код в пиесата – „Stela”. Построен от D, неговите тонове са 

внедрени във виртуозните фигурации и пианистът трябва достатъчно 

умело да проведе линията на фразата с драматичен, мрачен, дори зловещ 

характер. Ценова майсторски вплита във фактурата и код „Стела” като 

своеобразен отговор и същевременно съпоставка в нюансите на двете 

състояния. 
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Самият формообразуващ код играе ролята на преход към голям 

разработъчен фрагмент от кулминационната зона – алеаторни полета, 

които оставят свобода на изпълнителя да импровизира, да разгърне 

творческата си инвенция и въображение. Ярък пример за единство и 

органика на всички нива в пиесата е присъствието на основни интонации 

или части от кодове в повечето от моделите в този епизод. Напомняща на 

model campane от “Musica solitudinis”, в баса звучи загадъчна линия в рр, 

чиито тонове са взети от код „Стела”: 

 
Резките контрастни реплики са особено характерни за този епизод – 

приглушените едногласни алеаторни полета, поверени до голяма степен на 

въображението на изпълнителя, са прекъсвани от отсечени, сухи, 

гротескни акордови последования. На фона на остинатен призрачен модел, 

който прелива от дясна в лява ръка, с ярка категоричност и динамика f 

нахлува характерен глас, звучащ като съдбовно заклинание. Юлия Ценова 

„си играе” с този елемент като прехвърля части от него в различни 

регистрови пространства и динамики, като проблясващи отговори, 

създаващи мистична атмосфера. 

От загадъчната тишина „изплува” друг, също често срещан елемент в 

предходни творби – басово релефен модел с характерна фигурация, който 

се превръща в основно иницииращо ядро за последвалото развитие. Юлия 

Ценова умело вплита и в това произведение „джазовият” метроритмичен 

пулс. В динамика р, на фона на алеаторните полета в горния регистър, в 

баса постепенно се акумулира енергия от импровизационното разиграване 

на мотива в лява ръка, във все по-сгъстено дихание и ускорение, елементът 

се превръша в яростно остинато, което води до кулминацията в Dramatico 

дял: 
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В marcato, този път с „желязна” категоричност се  провежда 

настъпателна, мрачна и изразителна линия, която напомня интонационно 

на   „линията на мъдростта”. Извършена е трайна метаморфоза – плавно 

преливащият в дял Moderato речитатив, тук е ярко кулминираща яростна 

линия, изградена в устремна възходяща фраза: 

 

 
Истинската кулминация на този дял е дълго подготвяна в предходните 

алеаторни звукови полета, които събират и акумулират напрежението. Тук 

тя представлява ярък и екзалтиран, яростен вик, който е ясно изразен 

фактурно чрез напрегнат регистров диалог. Неговият отговор рамкира 

огромния диапазон и с още по-яростна низходяща вълна връхлита със 

зловеща и груба сила. За първи път в клавирното творчество на Ценова в 

клъстерната техника е използван и удар с юмрук: 

 

 
Като изразител на грозното, на злокобното начало, този кулминационен 

епизод достига истински апогей в развитието на мрачните състояния, в 

ярката категоричност и неумолимост. Моделите „Стела” и “Stela” се явяват 

като пресечна времепространствена точка, звучат като коментар в 

действието на напрегнатия регистров диалог. В тишината на последните 

откъси от модел “Stela” в рр „се ражда” един конструктивно нехарактерен 

за Юлия Ценова епизод. В предходните три творби – „Триптих за 

клавиатура”, “Musica solitudinis” и “Четири молитви” – в  по-голямата част 

от случаите имаме динамично-кулминираща форма, като движението на 

общите кулминационни процеси обикновено е във възходяща линия. Тук, в 
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достигнатата един път върхова точка в Dramatico, очакваното развитие е в 

посока на още по-бурни разработъчни движения във формата, а вместо 

това наблюдаваме дял с изключително контрастна характеристика – 

Andante comodo – с нежно и ефирно, „космическо” звучене. Въведен със 

загадъчно, мистично звучащ акорд,  този дял е eдно от най-красивите 

откровения в клавирното твочество на композиторката. Изключителна 

сплав и органика на елементите на всички нива доказва провеждането на 

модел „Стела” в горния глас този път в хорално-камбанна звучност, в 

dolce, с богатството на обертоновете от клъстерните образувания: 

 
В тайнствено mistico, четири пъти, със значение на мантра, самотно звучат 

двойки акорди в тридесетивторини, които рисуват своеобразната рамка на 

действието. В най-високия регистър, чисто и кристално се включват 

алеаторни звукови пространства в рр. Постигането на ярък и убедителен 

образ е важен интерпретационен проблем – изпълнителят трябва много 

умело да „чува” различните темброспецифични комплекси и наслагването 

на звучностите и да моделира органично звуковата картина. Този дял 

силно напомня на някои от програмните заглавия на Оливие Месиен, от 

когото Юлия Ценова се е вдъховявала в творческия си път. (Оливие 

Месиен – „Каталог на птиците”)  

Постигната е вглъбена, смирена съзерцателност, звънливите 

камбанни модели, символ на „божественото”, ярко контрастират с 

демоничната характерност от предния дял. И в тази пиеса опозицията 

високо-ниско, красиво-грозно, божествено-демонично е силно застъпена и 

изгражда въздействащ смислов контраст. Най-често в subito динамика в 

ефирната безтегловност на Andante comodo се прокрадват по-остри 

реплики, от които по-късно отново ще се развихри устремна енергия. В 

този дял общо 11 пъти са повторени характерните остинатни двойки 

акорди- изборът на числото не е случаен, а е един от формообразуващите 

кодове, със специфично нумерологично значение, както за 

композиторката, така и за изпълнителката – Стела Димитрова. Няколко 

oтсечени, стакатни, безпедални построения в subito energico , силно 

контрастиращи на богатата обертонова картина до този момент, водят до 

появата на речитативната линия в миг преди същинската кулминационна 

зона на произведението: 

Акумулираната силна енергия в отделните дялове на творбата се 

излива и достига до огромен мащаб в репризния дял – Molto maestoso. 
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Откриваме интегралност на репризния подход на всички фактурни и 

смислови нива и изключителна органика между отделните елементи. 

Цялата финална, върховна кулминационна точка представлява вихрена 

сплав от различните формообразуващи кодове. Началото на този дял има 

тежко, мащабно, ритуално звучене. То е постигнато благодарение на 

клъстерното разположение на код „Стела”, с включена камбанна вибрация: 

 
Формообразуващото значение на числата 11 и 7 тук е застъпено в 

изграждането на стретно дихание и стихийно ускорение. Общо седем и 

единадесет пъти са повторени моделите, които изграждат мощна устремна 

вълна. 

Състояние на краен емоционален афект рисува Ценова в последната 

кулминационна фраза. Добре е изпълнителят с усет за процесуалност да е 

разпределил правилно енергията си, така че този връх да е най- яркият и 

категоричен, да внушава действеност, непоколебим характер и 

разрушителна стихийност. Огромната кулминационна вълна прелива в 

няколко структурни звена – Molto maestoso e molto energico ben marcato 

(molto furioso) с виртуозни спускащи се фигурации и Meno mosso Andante 

Maestoso, в която е достигната най- крайната точка на бурно, безмилостно, 

дори насилствено звучене – molto violento: 

 

 
Последният щрих в тази богата на звукови и образни контрасти пиеса е дял 

Adagio. Отново съдбовното басово 1F пулсира заклинателно в огромна 

динамична амплитуда – от ff до всепоглъщаща тишина al niente. 
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Заключениe 
 

Осъщественото първо изследване на соловата клавирна музика на 

Юлия Ценова дава широко поле за редица стилови и интерпретационни 

обобщения. Оригинално-самобитният ѝ музикален почерк, вплетен в 

органична сплав с различни  духовни търсения и влияния, създава 

неповторимо художествено пространство, което провокира интереса и 

вдъхновява изпълнители и слушатели. Четирите солови творби за пиано се 

утвърждават като ярък носител на стилови белези, присъщи както за 

цялото творчество на Ценова, така и намиращи родство с европейските 

тенденции на композиторската мисъл от края на XX-и и началото на XXI-и 

век. Близка до теченията на алеаториката и минимализма, музиката на 

Юлия Ценова не може да бъде причислена само към едно направление, а е 

разгледана като органично и многокомпонентно явление. Ако проследим 

линията от първата пиеса „Триптих за клавиатура” до последната – 

„q.f.f.f.s”, ще открием редица сходства между творбите, както и 

натрупвания и надграждане по отношение на клавирната трудност и 

сложност на формите. При Юлия Ценова съдържанието е от водещо 

значение за драматургичната структура, a спонтанността и моментното 

хрумване са превърнати в търсен акцент и основен стилов белег. Мащабът 

и широката амплитуда на духовните търсения на композиторката я 

отпращат често в крайност в художествените състояния -  от нежно и тихо 

смирение до яростна и налудничава екзалтираност, от вглъбено и мрачно 

съзерцание до жизнен и енергичен порив. Богатият диапазон на идейно-

емоционални контрасти е въплътен по оригинален начин във фактурата и в 

избраните клавирни похвати за четирите пиеси. В трактовката на пианото е  

изявена дълбоката природа на инструмента и са разгърнати неговите 

възможности (различни варианти на специфичен отзвучаващ тон (акорди, 

клъстери, педал и пр.), ударна трактовка, микроструктури в мелодийното 

формиране, темброрегистрови контрасти и диалози и др). Същевременно е 

превърнато в универсален елемент от музикалния инструментариум, 

вписващ се в звуковия свят на вокалното и инструментално мислене, в 

разнообразни сонорни и моторни модели на камерно-ансамбловото писмо, 

до богатството на оркестралния звук. 

Подходящи за зрели и задълбочени, търсещи натури, четирите пиеси 

за пиано са предизвикателство за въображението и инструменталното 

майсторство на всеки пианист. Импровизационният подход и гъвкавото 

мислене, специфичната метроритмична чувствителност и „джазова” 

насоченост, тънкото „чуване” на темброспецифичния цвят и добрият 

слухов контрол при  многопластова фактура, както и  владенеето на 

различни инструментални похвати са предпоставка за успешно 

изпълнение. Но решаваща роля за въздействието на клавирната музика на 

Ю. Ценова е артистичната чувствителност и одухотвореност на 
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изпълнителя. Музиката ѝ изисква богата емоционалност, силна интуитивна 

природа, разбиране и изживяване на художествените послания.  

От моята гледна точка, въпросът за бъдещето на клавирното 

наследство на Юлия Ценова остава отворен, в ръцете на следващите 

изпълнители и изследователи на музиката ѝ. Решаващо е значението на 

интерпретационния поглед, на смисленото и задълбочено отношение към 

неоспоримите достойнства на тези творби, за да имат те живот и напред 

във времето. Настоящето изследване, посветено на органичното и 

въздействащо клавирно творчество на Юлия Ценова, е с послание и в 

помощ към тях – бъдещите музиканти, запленени от необикновения и 

самобитен свят на нейното изкуство. 

 

 

Приноси на дисертационния труд: 
 

 

1. За пръв път е осъществено широкоспектърно изследване на соловите 

произведения за пиано на Юлия Ценова. 

2. За първи път нейните четири клавирни творби са разгледани от 

интерпретационна гледна точка като пианистично, артистично и 

художествено предизвикателство. 

3. Поставен е проблемът за присъствието на Юлия Ценова в измеренията 

на музикално-историческото време, в контекста както на българските, така 

и на европейски и световни тенденции в музикалното изкуство от този 

период. 

4. Направен е опит да се систематизира и периодизира клавирното 

наследство на Юлия Ценова през творчески и оперативни ракурси. 

5. За първи път са изведени жанрови особености, стилови белези и 

специфика на клавирната изразност на композиторката. 

6. Настоящото изследване би могло да бъде отправна точка за бъдещи 

изпълнители с интерес към творчеството на Юлия Ценова, като 

предложените аналитично- интерпретационни подходи към пиесите дават 

идеи за преодоляване на трудности от техническо и художествено 

естество. 
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