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УВОД 

Представяне на идеята и подходи към научното изследване - Транскрипции 

за две пиана на 8 ръце от Красимир Тасков на Три симфонични творби от 

български композитори 

  Идеята към така избраната от мен Тема за настоящето научно изследване 

се породи от дългогодишния ми интерес и практика , като композитор, 

пианист и педагог , както и свързаната с нея активна и постоянна творческа 

дейност с клавирни ансамбли - на 4 ръце , на две пиана за 4 и 8 ръце.  

 Именно това ми даде  основание да споделя опита , който съм натрупал във 

времето, визирайки по-конкретно възможностите  на този твърде рядко 

изследван жанр – Транскрипции за две пиана на 8 ръце, и по-специално на 

симфонични, знакови  творби от класици на българската музика - Румънски 

танц № 1 из “Четири симфонични румънски танца” от Панчо Владигеров,  

“Обреден танц” из оп. “Саламбо” от Веселин Стоянов, “Въведение и 

танци из оп. Момчил” от Любомир Пипков. 

  Конкретният ми избор е на творби, добили популярност и репертоарни за 

симфоничните оркестри, особено подходящи с богатата си звукова палитра 

и многопластова фактура , предполагащи възможност за максимално 

представяне на симфоничната партитура в разширен клавирен ансамбъл с 

четири самостоятелни партии. 

  Същевременно с това, тези творби отчетливо представят своите автори с 

яркия си тематичен материал, с богата оркестрация, фолклорна танцувална 

стихия - творби, отличаващи се със спонтанност на музикалната сугестия. 

  Необходимостта от такава форма на представяне на симфонични творби  

от класици на българската музика е породена от една страна, като 

познавателна за мен , като композитор и същевременно за аранжорските ми 
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умения, а от друга - реална възможност за публично изпълнение на по-

достъпни, камерно/концертни сценични изяви на оркестрови творби, 

създавайки нов репертоар за разширени клавирни ансамбли. 

 В тази връзка, трудностите при осигуряване изпълнението на творби с 

голям оркестров апарат- троен или по-голям състав е действително 

основателна причина за създаване на нов и различен тип вариант, за 

изпълнение от ансамбъл за 2 пиана на 8 ръце, който дава обективна 

възможност за цялостно представяне на оркестровата тъкан, дори и в най-

малки детайли в отделните партии и линии. 

 Смятам, че именно такъв тип ансамбъл притежава способност за най-пълно 

и всеобхватно пресъздаване на многопластови композиторски решения, 

доближавайки се до автентичната оркестрова звучност и мащаб на 

симфоничната партитура.  

 Единствената разлика е липсата на реално звучене и специфична 

характеристика на  инструментите - струнни, духови и ударни. Това 

обстоятелство обаче би могло да се преодолее и компенсира с ползване на 

умела педализация за колорит, звукоизвличане и подходяща фразировка на 

всеки участник от клавирния ансамбъл. 

 Ще отбележа важното обстоятелство, че в сравнение с ансамблите на 4 ръце 

на едно пиано или дори 2 пиана на 4 ръце, по-многобройния ансамбъл за 8 

ръце има своя звуково- пространствена , акустична специфика, чието 

наситено звучене се доближава до оркестровия мощен/обемен звук и 

изисква изпълнения в по-голяма концертна зала. 

 В процеса на работната подготовка на творби за 8 ръце се изгражда 

неусетно система от звукови съотношения , видове тушета, педално 

осмисляне, енергетична динамична зависимост и редица други способи за 

майсторска реализация на дадената творба. 
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 От това зависи начина на звукоизвличане и диференцираност на всяка 

партия , както и хомогенното общо звучене; специална предварителна 

подготовка за детайлно изработване , усет, уговорка между изпълнителите.                                  

Оттук следва важната функция в предварително подходящо подготвен 

“продукт” и творческа роля на аранжора, който по възможност е добре да 

бъде композитор и пианист, познаващ тънкостите на творческия процес, 

музикалните форми, четене на сложни партитурни изложения , да владее 

целия комплекс от изразни средства и усет в представяне на клавирните 

партии на четиримата пианисти. 

 “Снемането в сгънат вид” ,”превода” образно казано на цялостния звуков 

поток и пространство на големия оркестров апарат, способността за умело 

разпределяне на мелодични линии, на заложения във фактурата хармоничен 

и полифоничен профил, на ритмичната основа и пасажност са съществени 

компоненти за творческите способности и креативен усет на аранжора. 

 Балансираното, умело раздаване и разпределение  на всеки от музикал- ните 

компоненти в конкретни партии от ансамбъла за 8 ръце са белег за 

професионално владеене на този специфичен творчески акт в пресъздаване 

и прочит на симфоничната творба, коята сякаш зазвучава по нов начин , 

придобива ново сценично амплоа. 

 Разбира се, стриктното следване на авторовия замисъл, особено в 

запазването на формата и оркестровите партии в автентичния им вид е 

важна предпоставка при аранжорския подход към клавирната 

Транскрипция, (в отличие от оригинални творби , написани специално за 

този вид ансамбъл, когато идеята на създаване има други художествени , 

концептуални цели на звуково представяне и иманентно еманципиране на 

отделните партии). 

 И дори бих казал обратното - такъв модел на изложение (оригинални творби 

, написани специално за този вид ансамбъл) може да бъде основа , проекция 
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на инструментовка за оркестров или камерен състав. При така ясно изразен 

авторски прочит ; самата оригинална творба (за 8 ръце) би била вече обект 

на възможен вариант за оркестрова транскрипция. 

 В тази връзка може да бъде оценено и разбрано творчеството на Панчо 

Владигеров , което е образец за творческия процес на постоянна симбиоза и 

необходимост на авторско транскрибиране от собствена клавирна/ камерна 

към оркестрова звучност, или обратно– присъщ белег на неговото 

творчество, в търсене на нови звукови форми, на подходящи варианти за нов 

изказ, нов смислов прочит. 

 Необходимо е да изтъкна факта, че в концертната практика забележимо 

преобладават транскрипции за 8 ръце на такива оркестрови творби, които са 

за голям симфоничен оркестър. Не малко от тях са с танцувална насоченост, 

със сложни ритмични комплекси , с контрапунктични съчетания или 

едновременно звучащи виртуозни пасажи в различни оркестрови групи , 

които не биха могли да бъдат възможни и удобни само в изпълнения на 4 

ръце. 

 Особености в (трактовката) на Транскрипциите за 8 ръце се проявявят в 

наличие на широк спектър на сложна кодова система на ритмо/интона- 

ционни мотиви, линии с полифоничен, хетерофонен и/или битонален 

строеж в оркестровата тъкан, които изискват тяхното пълноценно 

внедряване в по-плътно изразена клавирна фактура в партитура от 8 

петолиния, доближаваща се максимално близо до звученето на 

симфоничната оркестрация за троен или четворен състав. 

 В такива случаи, трактовката на подобен род Транскрипции е заложена 

обективно в самата фактурност- разположeния на два високи и два среден и 

нисък регистри на двете пиана, определящи  акустически и стерео- фонично 

звученето на двата инструмента (както е в обичайно им сценично 
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разположение един срещу друг), с обхват на всички “етажи” на оркестровата 

тъкан. 

 Единството на всички компоненти на фактурата (мелодична, хармонична, 

ритмична и др.) пренесени от оркестровата тъкан в партитурата за разширен 

клавирен ансамбъл са в сложна взаимосвързаност мeжду отделните партии 

– в самостоятелност, диалогичност или едновременно звучене.  

 Обект на моето научното изследване са композиционни решения в Три 

емблематични симфонични творби на знаменити български класици, в 

които се представят методи и похвати на процесуално развитие на 

заложения интонационен материал.  

 Изследват се взаимовръзките между отделни компоненти на музикалното 

изграждане, с акцентиране върху психологичния и емоционален аспект на 

вътрешния смислов порядък на творбите. 

 Представени са закономерности, изразни средства, координатна система на 

композицията, чрез които се манипулират възприятието за внушаване на 

определени идеи, настроения и емоции. 

 Изхождайки от принципи за цялото, за типизацията, за контрастите ; 

извлечени от историческия опит, определяне на сюжетно-композиционния 

център , ролята на научното изследване е в насочване към  използвани 

изразни и композиционни средства – линия, фигури/пасажи, форма, 

пространство, съразмерност, мащаб , ритъм, пропорции, стилистични 

особености и т.н. 

 Те служат за изясняване на основните теоретични изводи / постановки, 

които могат да бъдат комбинирани, интерпретирани и синтезирани 

смислово в примерни модели за научна разработка. 
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Начало на творческата ми ангажираност бе реализация на Транскрипция за 

две пиана на 8 ръце на емблематична творба от репертоара на симфоничната 

музика от български композитори – “Обреден танц” из оп. “Саламбо” на 

Веселин Стоянов, която бе изпълнена първоначално в Токио, Япония на 

фестивал на  българската музика от известните клавирни дуа- Кодама и 

Ганеви, както и с издаване на грамофонна плоча в “Балкантон” през 1987 г., 

с последващи успешни концертни изпълнения от различни клавирни дуа и 

в България-1985 /1986 /2007/2012 години. 

 “Обреден танц” има няколко редакционни обновявания на отделни 

детайли, по отношение на динамика и фактурно преразпределение на някои 

гласове, породени от нови звукови съотношения след всяко от концертните 

изпълнения на тази Транскрипция. 

 Следващата ми Транскрипция за 8 ръце е Румънски танц № 1 от Панчо 

Владигеров - пиеса,  заредена с изключителна спонтанност на изказа, 

породена от динамичния заряд на румънската музика и въвеждаща част от 

знаменития оркестров цикъл “Четири симфонични румънски танци”.  

 Самият Владигеров е сътворил версия за две пиана, но само на Румънски 

танц № 3 от този симфоничен цикъл, като една от 14 –те авторски 

транскрипции за две пиана на негови симфонични творби от различни 

периоди на творчеството му. 

 Конкретно, изборът ми на тази творба - Румънски танц № 1 е инспириран 

от изключителната енергетичност в мелодично, хармонично и ритмично 

отношение, от стихията на румънската фолклорна танцувална динамика, 

отразена фактурно в наситена и колоритна оркестрация, особено 

подходяща, като клавирна адаптация за две пиана на 8 ръце. 

 Мотивацията ми за творческо осъществяване на тези Две Транскрипции за 

8 ръце на симфонични творби на видните класици на българската музика-
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Панчо Владигеров и Веселин Стоянов са инспирирани  от тяхната 

изключителната виталност и ярък тематичен материал , богата оркестрация 

и спонтанна сугестивност- повод да навляза в дълбочина на музиката им, да 

се обогатя творчески, професионално. 

 И по тази причина изборът ми бе насочен в реализация на този определен 

вид Транскрипции – най - пълно отразяващ многопластовата фактура  и 

симфонично звучене , на плътната и пластична оркестрация; обстоятелство 

за възможно най-подходящия им вариант за 8 ръце на 2 пиана. 

 Въведение и танци из оп.’’Момчил” от Любомир Пипков са следващ по 

време избор на знакова и популярна симфонична творба от български 

композитор на сътворяване в нов звуков вариант, като Транскрипция за две 

пиана на 8 ръце и съпътстващ конкретно периода на написване на научното 

ми изследване - неотменна и съществена част от художествено- творческия 

докторат. 

 Като допълнение ще отбележа осъществените от мен Трансрипция на 

Фрагменти из симфоничната поема  “Песента на славея” от Игор 

Стравински през 1994 г. , както и оригиналната ми творба  Церемония  (във 

версия и с ударни ) през 2004 г. , които заемат важно място в творческата 

ми ангажираност в този жанр - Две пиана на 8 ръце. 

Целта на това първо по рода си у нас научно изследване е да представи нов 

репертоар за този ансамбъл, чрез осъществени от мен творчески и 

аранжорски умения , споделяне на възможни интерпретационни решения  - 

способи и проблеми на пианизма в този разширен ансамбъл. 

 Научното изследване има постепенна развиваща се структура , която води 

към същинската част;  Втора, Трета и Четвърта глави – широк по обем 

смислов център с приносен научно-практически и приложен характер. 
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  Извеждането на целия цикъл/процес - от творческите намерения, през 

практическа реализация на претворяване от симфоничните партитури 

към камерното им транскрибиране за 8 ръце и способите за клавирното им 

интерпретиране е основна идея и задача на автора на изследването. 

 Уводната част представлява лични разсъждения около идеята и подходи 

към осъществяване за научното изследване  на Транскрипции за две пиана 

на 8 ръце от Красимир Тасков на Три симфонични творби от български 

композитори. 

 В Първа глава се прави исторически преглед на предпоставки и тенденции 

в развитието на жанра - Транскрипция, от соло пиано към клавирни дуа , и 

по-специално за разширен ансамбъл на 8 ръце, както и засягане на 

проблематика, свързана с интерпретационния процес. 

  Втора, Трета и Четвърта глави се явявят същинска част на научното 

изследване, което представя аналитично особеностите на композиторски 

/аранжорските ми решения в детайлна описателна конкретика и анализ, 

посветени на транскрибирането на Три симфонични творби от Панчо 

Владигеров, Веселин Стоянов и Любомир Пипков. 

 Паралелни и в тясна творческа зависимост са  представените възможни 

интерпретаторски/ практически решения в подготовката и публичните 

изпълнения на клавирни ансамбли на Трите Транскрипции  за две пиана на 

осем ръце от Красимир Тасков.  

Предмет на научното изследване:  Разкриване чрез детайлизиран анализ 

възможни композиционни и интерпретационни решения и подходи за 

транскрибиране на 2 пиана/ 8 ръце , спрямо звученето на оригиналните 

симфонични партитури, както и методично насочена координираност на 

интепретаторска дейност между четиримата пианисти. 
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I ГЛАВА 

1.Исторически предпоставки и тенденции в развитието на жанра клавирна 

Транскрипция.  

2.Интерпретационна проблематика, свързана с работния процес в 

изработване на творби за разширени клавирни ансамбли на Две пиана/ 8 

ръце. 

1. Етимологически наименованието Транскрипция произлиза от латинската 

дума transcriptio, означаваща „пренаписване“.  

Пренесено в музиката това понятие придобива смисъл на подреждане, 

обработка на музикално произведение със самостойна художествена 

стойност - преработка на музикална творба, обикновено за различен 

изпълнителски състав от този на оригинала.  

Думата „аранжимент“ може да бъде приложена към всяко музикално 

произведение, основаващо се на/или включващ вече съществуващ материал, 

като в известна степен е прекомпозиция , чийто резултатът може да варира 

от директна, почти буквална транскрипция до парафраза, която е също така 

творческа работа на аранжора, спрямо тази на оригиналния композитор.1 

Съществуват два вида транскрипция: адаптация на произведение за друг 

инструмент (например, клавирна творба към вокална, цигулкова, 

оркестрова композиция, или вокална, цигулкова, оркестрова към 

транскрипция за пиано) или промяна в оригиналния текст (за по-голямо 

удобство или повишена виртуозност) на представяне. 

 В този смисъл, жанрът на транскрипцията понякога се тълкува, като този 

на парафразата, която има друга насоченост в изложението и често 

                                                             
1 Oxford Music online/Grove music online- Arrangement by Malcolm Boyd  
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радикално изменя същината на първоначално зададен текст, като тематика 

и се насочва към по-свободно развитие на материала. 

Транскрипцията има дълга история, датираща с аранжименти на песни и 

танци за различни инструменти още през 16-17 век. Развитието на 

същинската транскрипция започва през 18 век. (транскрипции, най-вече за 

клавесин, произведения на J. A. Reincken, A. Vivaldi, G. Telemann, B. 

Marcello и други композитори, принадлежащи към творчеството на J.S. 

Bach).  

Нов радикален момент и тласък в по-нататъшното развитие са свързаните с 

творчеството на Ф. Лист и неговите многобройни концертни транскрипции 

(особено на песни от Фр. Шуберт, Р.Шуман, капризи на Н. Паганини , 

фрагменти из опери на В. А. Моцарт, Р. Вагнер, В.Белини, Дж. Верди, и 

редица други класически и романтични автори ,около 500 транскрипции) 

изиграли изключителна роля в разкриването на техническите и 

колористични възможности на пианото.   

 Много творби в този жанр са създадени и от последователи на Ф.Лист- 

Бузони и Л.Годовски - майстори на транскрипцията за пиано от 

постромантичния период, края на 19 и началото на 20 в.  

 В повечето от транскрипциите на Лист, Бузони, Годовски клавирното 

представяне, макар и в съответствие с духа и съдържанието на музиката, 

допускат различни промени в детайлите на мелодията и хармонията, ритъма 

и формата, записването и озвучаването и т.н., като тези техни варианти 

придобиват самостойност , с нов смислов прочит. 

С развитието и разширяване на оркестровия апарат и намиране на нови 

колористични инструментални възможности и осъществяване на мащабно 

звучащи творби на автори от 19 век и впоследствие на 20 в. , като Х.Берлиоз, 

Р.Вагнер, Р.Щраус и редица други композитори,  се поражда необходимост 
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за тяхното възможно траскрибиране на две пиана на 8 ръце. Този звуков 

формат на представяне се оказва най-пълно отражение на плътната, 

многоетажна оркестрова фактура, често като съпътсваща предварително 

оркестровите изпълнения клавирна ансамблова версия, както и като 

самостоятелна концертна творба. 

Концертната инструментална/клавирна транскрипция, като музикален 

феномен датира от времето на романтизма, но осмислянето и разбирането 

на проблематиката, свързана с нейното приложение и теоретична обосновка 

започва да се развива доста активно през втората половина на 20-ти век.  

 Още през 1970 г. известният руски клавирен педагог  и изследовател Г. М. 

Коган пише: „Концепцията за транскрипция се използва от музиканти в 

различни интерпретации. Транскрипцията в по-широк смисъл често се 

нарича всяка промяна на музикално произведение - от обикновено 

подреждане за друг инструмент или олекотена аранжировка за по-малко 

напреднали изпълнители до свободна парафраза или фантазия върху 

темите на тази композиция. Транскрипцията в тесен и по-точен смисъл е 

в средата между тези две крайни точки. Транскрипцията означава такава 

обработка на оригинала, която, запазвайки предимно (за разлика от 

парафразата) своята форма и други характерни черти.” Като се позовава 

на двойственото тълкуване на термина, Г. М. Коган също изразява своята 

собствена позиция по този въпрос, като говори за „тесен и по-точен смисъл“ 

на разбирането на транскрипцията. Тази дефиниция става една от изходните 

точки за опити за премахване на противоречия в терминологията на сферата 

на създаване на транскрипции. 

Продължител в тази насока с научните си изследвания ,съвременният руски 

пианист, педагог и музиколог Б. Б. Бородин, обръща специално внимание на 

методите за трансформиране на оригиналния музикален материал, започва 

своето изследване с изучаване на проблемите на терминологията. Въз 
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основа на значението на думата „transcripitio” (пренаписване) Б. Б. Бородин 

определя понятието „транскрипция” като „производно на оригинала: 

“Формата на транскрипциите, като правило, се определя от оригинала. 

Творбите, създадени върху заимствания материал и радикално променящи 

формата на оригинала, излизат извън сферата на транскриптора, но също 

така се основават на метода на трансформацията. Въпреки многото 

възможности за тълкуване на транскрипцията в научната литература, 

нейното основно значение –относително самостойно ,трябва да се счита 

за правилно от гледна точка на терминологията.”  

Аранжиментът превръща оригиналния музикален материал в стил, форма, с 

дълбоко художествено преосмисляне, а оттам и в нова нагласа към 

вътрешното съдържание, тъй като след стилистичните промени се 

модифицира и съдържателната страна.  

 Дори бегъл поглед към подреждането на всички аспекти и видове работа 

върху музикалния текст, свързан с тази концепция, дава възможност да се 

види особената роля на подреждането в творческата дейност на музиканта. 

Може да се каже, че това е специфично (и сравнително независимо) 

изкуство, което има своя отделна сфера в пространството на музиката. И ако 

доскоро писането и представянето са имали приоритетни позиции, то през 

20-ти век изкуството на аранжирането се представя за нов вид 

творчество,съизмеримо с оригиналните версии, често споменавани като 

кавъри и дори привлекателни за мнозина музиканти - аранжори и/или 

изпълнители. Така получения нов модел на фактурна реализация, съобразно 

матричната основа на симфоничната партитура придобива нова 

идентичност , създавайки собствен звуков статус. 
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2. Интерпретационна проблематика, свързана с процеса на подготовка на 

творби за разширени клавирни ансамбли на Две пиана/ 8 ръце. 

 Ако се приеме,че Транскрипцията по същество е също така творчески акт , 

като своеобразно отражение на оригинална оркестрова творба, то 

проблематиката, свързана с интерпретационния процес при разширените 

клавирни ансамбли на 8 ръце определено се основава на подобни принципи, 

както тези ръководещи организацията и на композиционните процеси. 

В тази връзка -Целта на настоящето научното изследване е:  

-Определяне на характеристиката на изпълнение на разширените клавирни 

ансамбли, последователен композиционен анализ на избрани творби от 

ансамбловия репертоар, базирани на познаване стила, формата, 

хармоничните особености на изучаваното произведение. 

 -Изпълненията в разширения клавирен ансамбъл са част от 

професионалното обучение и концертна практика на музиканти-пианисти 

от всички нива, сходни с тези на две пиана или на 4 ръце.  

 

Задачи при осъществяване на интерпретационното ниво : 

 Овладяност и цялостен обхват на формата, широка динамична 

амплитуда, богата звукова палитра, релефна ритмика, вникване в 

песенното и танцувално начало, верен и точен усет към 

драматургията, особено в пиесите с по-сложна форма, единство на 

мисленето и пресъздаването на четиримата изпълнители към образно- 

емоционалното съдържание на пиесите.  

 Необходимо координирано мислене; всяка от 4-те клавирни партии е 

колкото равностойна, толкова и с подчинена фунция в общия процес 
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на взаимно музициране и представяне на партитурата в цялостния й 

звуков поток. 

 В тази връзка , всеки от изпълнителите следи активно в работния процес 

намеренията и осъществява необходим звуков баланс, с този на останалите 

участници в общия ансамбъл, като изгражда и формира постепенно навици 

и трайно чувство за постигането му. 

 Детайлното изработване на индивидуални рефлексии, с постоянен 

реактивен контрол (обичаен в камерното музициране), за постигане на 

пълноценна и сигурна интерпретация в репетиционния процес преди 

всяко концертно изпълнение. Това би гарантирало и успешното 

представяне пред публика. 

 В отличие от изпълнението на соло пиано на симфонична партитура, 

където се редукцира оркестровия нотен текст, съобразно 

възможностите на ограничен кръг от включени елементи –мелодия, 

хармония, ритмичен профил и др., то при изпълнение  на симфонични 

творби (транскрипции) за две пиана на 8 ръце се осъществява 

включване на целия диапазон от изразни музикални средства. 

 Независимо от важността на ансабловото представяне, трябва да се 

отбележи индивидуалната изработка на собствената партия от всеки 

изпълнител, където от решаващо значение е култивиране на 

тембровия и ритмичен вкус, съобразен (по възможност) с 

автентичното звучене на различни инструменти и/ или оркестрови 

групи от симфоничната партитура. 

 Така конкретната изява на всеки изпълнител придобива своя функция в 

общия драматургичен процес и става необходим елемент от динамичната и 

енергетична скала, със своя темброва окраска и самостойност. 
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 Това е важна предпоставка в автентичното реализиране и извеждане на 

оркестровата палитра при концертните изпълнения на симфонични творби 

от този вид разширен клавирен ансамбъл. 

 От практиката ми на музикант, солист и камерен интерпретатор на 

множество различни автори и стилове намирам ,че образното мислене 

е особено важен фактор в изграждане на функционираща способност 

за музикално внушение. 

То би спомогнало за повече ефективност и в репетиционния процес, като 

своеобразна “спойка” за постигане на единство и съгласие в 

интерпретацията на дадена творба. 

 Осмисляне на фактурата , като партитура или отделна партия е важна 

предпоставка за изработване на усет за единно драматургично 

изграждане, към обща звукова плътност на някои от фрагментите , 

както и на отделни детайлни солистични моменти. 

 Друг важен компонент в репетиционния период е изграждане на 

дисциплина и подчиненост на общия замисъл и изпълнителски 

процес. Смятам ,че преодоляването на различията е в намиране на 

творчески полезен диалог между четиримата музиканти, което 

обогатява и развива представите им за постигане на висок 

художествен резултат, с постоянство на практическа реализация на 

способи и поставени цели/идеи.  

 Намирам, че в такъв разширeн ансамбъл ролята на по-пестеливата 

педализация е определяща за яснотата на звуковата маса, породена от 

плътността на фактурата за 2 рояла с четирима изпълнители и 

обяснимото желание на всеки да се изяви чрез своята партия . В такива 

случаи е наложително изпълнението на творбата да бъде записвано 



18 
 

работно отстрани, след което да бъде анализирано като подходящ 

звуков баланс. 

 Тъй като транскрипците са звуков еквивалент на богатата с тембри и 

плътност оркестрова фактура, то и пианистите би следвало да 

доближат изпълнението  , като щрихи и тушета спрямо тези на 

отделните инструменти или групи, на звуковите им характеристики. 

 Това е залог за разширяване колористичния спектър на клавирно 

интерпретиране, имайки впредвид еднаквата инструментално -темброва 

характеристика на двете пиана. 

 Необходимо е установяване на определен принцип за изработване и 

подходи на редица индивидуални и общи рефлекторни усещания у 

четиримата музиканти, с постоянен контрол за звуков баланс, за гъвкав 

темпоритъм, за постоянна активна инициативност, за да могат да изградят 

ефективен механизъм и успешна реализация в условията на живото 

концертно изпълнение. 

 Ще отбележа, че модели за възможни намерения в интерпретациите са 

отворени , като конкретната ми задача и идея е да насоча към интепретиране 

на стилистичните характеристики на всяка от предложените творби и автори 

в научния труд, толкова различни по своята музикална същност, личностна 

характеристика и индивидуални художествени решения. 

 Така например, ще се конкретизирам за начина, маниера на изпълнение на 

толкова пианистичната и оригинална трактовка , характеризираща  

Владигеровата музика; а именно-необходимост от изработване усет за 

отскоклив, “щипков”, характеристичен щрих от фалангата на пръста и 

интензивност на звукоизвличането от клавиатурата.  
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 Това поражда пределна отчетливост на всеки тон, акорд и се постига ярка 

динамичност на звука, маниер, свързан особено с голяма част от неговите 

темпераментни , виртуозни пиеси.  

 Намирам, че подобен начин на клавирен подход сякаш наподобява 

танцовите стъпки и бързи движения на танцьорите, а още повече и 

конкретно за Румънски танц № 1, свързан със стихията и виталността на 

румънската музика. 

 Особеност на пианизма при В.Стоянов се “корени” в изтънчен усет за 

извеждане на широкообхватна мелодична линия, в колоритната и чувствена 

екзотичност на музикалната експресия, реализирана с балансирано легато 

поотделно и между партиите, или с контрастен звуков интензитет на 

танцувалните епизоди.  

 Осъществяване на широк диапазон от леки стакатни щрихи до емоционално 

наситени акордови каскади в martelato със замах, придават на “Обреден 

танц из оп.Саламбо” импозантност и оркестров блясък. 

 По-различна е музикалната същност на Л.Пипков , която насочва към 

интерпретация с психологична и драматургична наситеност на всеки детайл, 

както и с мащабна симфонизация при развитието на интонационния 

материал в популярната симфонична творбa “Въведение и танци из 

оп.Момчил”. 
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II ГЛАВА 

 Композиционни  и интерпретаторски решения в Румънски танц 

№ 1 из “Четири симфонични румънски танца” Op. 38 от Панчо 

Владигеров, представени като Транскрипция за две пиана на 8 

ръце от Красимир Тасков 

Класикът на българската музика Панчо Владигеров (1899-1978) е създал 

многобройни симфоничните и камерни произведения , които очертават 

характерните за неговия стил черти – мащабна звучност, ярък оркестрово-

инструментален колорит , съчетан със сложни хармонични структури, с 

вплетени мотиви от народната песен и танц, с богато инвенционно 

полифонично и хетерофонно мислене. 

  Владигеров твори и отразява своите творчески намерения в редица 

музикални жанрове, в постоянно търсене на нови възможни модели на 

представяне, като видове транскрипции – инструментални, симфонични и 

камерни, преимуществено на множество солови клавирни пиеси, повечето 

обединени в цикли. Неговите многобройни авторски транскрипции, в 

отличие от оригиналните му творби, също така имат своя самостойна 

значимост като художествен резултат.  

Особено характерно за творческите търсения на Владигеров в областта на 

камерната музика е неговия стремеж за разработване и транскрибиране в 

различни жанрови области, в търсене на различни темброви звучения и 

максимално използване на музикалния материал с ярък тематичен заряд. 

Композиторът многократно се връща към свои оригинални творби, 

намирайки все нови , различни жанрови и звукови решения , като вероятно 

това е причината и за големия брой транскрипции, които Владигеров 

създава. 
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 Създадените 14 транскрипции за две пиана от Панчо Владигеров са 

реализирани от него през 1976-1977 година. Част от тези пиеси той 

посвещава на знаменитото клавирно дуо Джулия и Константин Ганеви. 

   В тази връзка ще изтъкна , като особено важен за творческата ми 

биография факт- представянето за първи път у нас на 14 творби за две пиана 

от Панчо Владигеров, в сътрудничество с пианистката проф.д-р Велислава 

Георгиева на 13.10.1999 г.  

Авторските 14 Транскрипции, по новому звучащи творби на познатия 

Владигеров, наред с оригиналните му пиеси, получават равностойно право 

за сценично изпълнение в тази си версия за клавирни дуети. 

  Това обстоятелство ме инспирира  да претворя  блестящата симфонична 

творба на Владигеров - Румънски танц № 1  из Четири симфонични 

румънски танца Op. 38 - 1942 , (особено подходяща за реализация в 

пианистично отношение) като Транскрипция за две пиана на 8 ръце, чиито 

неколкократни концертни изпълнения са имали подобаващ успех сред 

публиката. 

 Изследвайки генезиса на Румънски танц № 1 може да се приеме, че 

авторовия подход се насочва към варирана форма-процес, съставена като 

поредица от няколко епизода, изградени от т.н. колена - построения, 

характерни за фолклорната музика. Владигеров използва този тип 

множественост на материала, придавайки му симфонично развитие и 

колоритно звучене с възможностите на големия симфоничен оркестър. 

Формата се базира основно на вариантни мотиви, тематични построения с 

интензивно развитие и разнообразни композицинни решения, с инвентно 

представяне на всяко от тях в процеса на постоянно фактурно обновяване. 
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Формата–процес на Румънски танц № 1 може да се отнесе и към свободна 

трактовка на черти от рондообразен и/или сюитен тип, с репризиране на 

началната тема, както и с развити динамични Въведение и Кода, особено 

характерни за виртуозните , бързи пиеси на Владигеров. 

Променливият формообразуващ  модел на пиесата е следване на една след 

друга вериги от различни, но и сходни тематични построения, подчинени на 

общата динамика и стихия на румънския танц - хоро. 

Вариабелността на формата, като процес в развитие, е продиктувана от 

поредица различни тематични построения, с известна структурна 

мозаечност на материала, обединени от модална, хроматична хармония и 

сходни мотивни ядра .  Разнообразието на темпоритъма е продиктувано и от 

смяна на фактурното изложение в симфоничната партитура , смяна на типа 

оркестрация, с чести прояви на солистични темброви моменти от различни 

интрументи към постепенно нарастване на оркестровата тъкан в изграждане 

на кулминации. Детайлната щриховка и други способи, ефективно 

съдействат за максималното разгръщане и обновяване на музикалния 

материал, който поддържа постоянно “интрига” на въздействащ сетивата 

звуков поток.  

 В резултат на тази постоянна променливост се наблюдават неколкократни 

фактурни обновявания, чрез детайлизирана характеристична щриховка на 

всяко от представените тематични построения , чрез подходяща смяна на 

тембъра и оркестровата звучност, които съответно отчитат промяна и в 

партитурното изложение на клавирната адаптация за 8 ръце. 

Румънски танц № 1 от Панчо Владигеров е стилизирана и симфонично 

изградена пиеса , с оригинална авторска трактовка, базирана на етно 

елементи, свързани с танцувалната румънска фолклорна музика, като  

интонации и темпоритъм на характерни черти от този регион. 
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  В процеса на изграждане на формата се забелязва наличие на няколко 

епизода , с характерна за традиционния фолклорен тип структурна  

периодичност и мотивна вариантност , претворени от автора, с типична за 

музиката му хроматична хармонико-мелодична и ритмична инвенция.   

Пиесата е характерен образец на Владигеровия изказ на многообразно 

представяне на музикалния материал, заложен в неговите творби, 

изчерпващ по най-убедителен начин енергетичните си възможности за 

развитие на формата във всички аспекти на композиционния план,  с местни 

ярки изграждания и генерална кулминация, със запомняща се мелодичност, 

основана на постоянна хармонична променливост и акордова хроматика . 

  Колорирана с богат оркестров потенциал и разнообразна ритмика, пиесата  

поддържа постоянна динамика на темпоритъма - с експониране, с 

напрежение и разреждане на звуковия материал, което допринася за 

активния слушателски и изпълнителски интерес към атрактивното 

разгръщането на музикалния процес. 

    Композиционният ми анализ във Втора, Трета и Четвърта глави  се базира 

на паралелен сравнителен метод - постоянно съпоставяне между 

оригиналната авторова симфонично партитура и транскрибираното 

изложение за разширен клавирен ансамбъл за 2 пиана на 8 ръце, а така също 

и на възможни интерпретационни решения за всяка една от 

Транскрипциите. 

  Въведението на Румънски танц № 1 е директно, ударно и с апломб, като се 

експонира целия оркестров апарат, което намира съответно отражение във 

фактурата на Транскрипцията за 8 ръце. Четиримата изпълнители започват 

едновременно в синкопиран ритъм, изместващ устойчивостта на 

липсващото първо силно време, с плътна звучност , наситена и от 

политоналната хармония, разпределена балансирано на всички “етажи”  на 

оркестровата оригинална партитура. 
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Пример 1 
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Изпълнението на ударното, енергично встъпление с полиакордов строеж 

изисква добре балансирано съотношение между партиите, които обхващат 

разположение в целия звуков диапазон на пианото, като се предполага и 

обединено мислене на 4-мата пианисти , организирано в два такта и насочено 

към последната осмина! на втория такт. То е предпоставка за естествения 

енергетичен тласък, заложен от автора, като модел за постоянно ритмично 

движение, характерно за румънското хоро. 

Подчертаният, marcato щрих предполага дълбочина на тушето , дори с леко 

“вбиване” на ръката в клавиатурата, с рефлекторно интензивно движение -

изтласкване от китка нагоре, с мислено организиране на фразирането напред 

във времето, (чрез указаната синкопирана верига от автора) без стриктно 

съобразяване на (задържащо) метрономното отмерване. Това придава на 

изпълнението живост, активност, с присъща за музикалната природа на 

Владигеровата заразителна експанзивност.       

Пример 2 
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  Появата на първата танцувална тема - ц.B е с шеговит характер в двата 

кларинета и малък барабан , с отчетливи акценти на слабите времена и 

предявени форшлази , представена в 3-та партия. Постоянният ритмичен 

съпровод в пицикато акорди на струнни раздадени във 2 и 4-та партии  е с 

характерна ритмична пружинираща стъпка и оформя движение , което 

остава почти неизменно и определя облика на цялата пиеса. 

 Тук Владигеров използва акордови паралелизми, с предпочитана от него 

хармонизация на теми на фолклорна основа. 

Капризният характер на мотивните построения, с характерни , сякаш 

“накуцващи” движения  с акцентирани осмини, с форшлази на слаби 

времена, легатирани с прилежаща осмина, оформят своеобразна ритмо-

интонационна верига, взаимствана от маниера на фолклорното музициране.      

 

Пример 3 

 

 Ефектите –флатерцунге , тремоло също така допринасят за тембровата 

окраска и наситеност на оркестрово звучене в кулминацията. 
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Релефното звучене на фактурата в този участък от партитурата насочва към 

определен диференциран подход на звучене на всяка от 4 –те партии, 

следвайки модела на Владигеров с използваната от него полифонична игра 

между отделните линии. 

 

 

Пример 4 

 

  

В по-горе изложения пример се налага извода от намерението на автора да 

използва изграждащия принцип на редуващи се структури от 

взаимодопълващи се тематични или по-кратки мотивни построения, често 

произлизащи интонационно едно от друго, чрез смяна на  фактурата и  поява 

на нови тематични елементи. 
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Пример 5 

 

 В Пример 5 от ц. G до ц. I предлагам клавирен вариант , при който се 

формира ново мелодично образувание, с хармонична и мелодична основа, 

базирана на звукореда тон-полутон в соло кларинет, с ладова променливост 

и богата орнаментика, даваща свобода на интерпретация, сходна с 

импровизационен маниер на изпълнение под неизменен ритмичен съпровод  

на арфа и пицикато в нисък щрайх. 

Скерцозният характер и леко намаленото темпо, придават особен чар на 

този тематичен мелос, който впоследстие са пренася поетапно в проявление 

на други инструменти - соло флейта, подкрепен с контрамелодия и 

полифонични имитации в две корни, с дублиране в т. 94 на 

предкулминативата зона. 

Развитието на така представената оркестрова фактура представям в 

специфично клавирно отражение, чрез протичащите времево и 

пространствено разнообразни мелодико-ритмични линии в 4-те клавирни 

партии. Те се допълват взаимно, пластически очертани , с използване на 

няколко вида туше - стакато, портато и честа акцентировка. 
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Пример 6 

 

 

 

  Подготовката на кулминацията с настойчиво-повтарящ се мотив в 

шестнадесетини във 1, 3 и 4-та партии изисква по-ранно разширяване на 

темпото във времето, както и постепенно крешендиране. По такъв начин 

всеки от изпълнителите успява да усети намеренията на другите и да 

степенува своята темпоритмична и звукова настройка в ансамбъла.  

  

 



30 
 

Пример 7 

 

   Принципът на симфоничност при изграждането и развитие на материала в 

тази творба се проявява , като спираловидно хармонично и фактурно 

обогатяване в прогресия на няколко кулминационни зони, с’’преливане” на 

един епизод в друг, чрез използване на различни композиционни похвати и 

оригинални оркестрови авторски решения.  

В резултат от активното процесуално движение на материала , 

наподобяващо своеобразен калейдоскоп, който може да се отнесе към 

верижно/вариантна структура , със спираловидно и динамично насочена 

ритмична пулсация и с непрекъснато мелодично обновление, вниманието се 

насочва към сходни  фолклорни музикални практики на балканските 

народи.  

Контрастното редуване / съпоставяне на динамично наситени с по-изящни 

епизоди, с постепенно усилване на напрежението, водещо естествено и 

директно към кулминативни моменти в оригиналната партитура , намира 

съответното си проявление в осъществената от мен клавирна Транскрипция 

за 8 ръце . 
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Финалният стадий на творбата изисква подчертано внимание у 

изпълнителите, в балансирано отношение към темпоритъма, към звуковата 

постепенна настройка – кардинално “отстъпление” от наситената звучност 

,когато се налага и приоритетно “присъствие” на  1-ва партия, която е 

носител на основната мелодична линия.  

Пример 8 

 

   

 

Хармоничният език на Владигеров се отличава с тясна взаимосвързаност 

между тоналната и модална хармония, които са подбрани от автора умело 

спрямо конкретен мелодичен профил, като по такъв начин създават верига 

от устойчивост и вариабелност на звученето, поддържащо постоянен и 

интригуващ слухов интерес.  
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В аранжорската ми работа над творбата Румънски танц № 1 от П.Владигеров 

установих , че при периодичното редуване на кратки мотиви или по-

пространни построения в симфоничната партитура се ориентирам към 

сходно изложение в камерния вариант,  намиращо израз в диалога между 

партиите по двойки  в двете пиана. Този прийом стана водещ и предпочитан 

от мен в процеса на аранжирането. 

  Композиционният ми анализ се насочи към установяване на органичната 

връзка между всички компоненти на музикалната фактура, които са в 

постоянна променливост, с проява на така типичната за Владигеров 

изобретателност и инвенционно мислене, с динамичен интензитет на 

музикалния процес.  

По такъв начин считам, че тази музика поддържа постоянен интерес, 

интрига, чрез честите обрати и разнообразие на фактурното изложение,  с 

усещане за пъстра калейдоскопична звукова картинност. 

Умението да се транскрибира сложната оркестрова тъкан на Румънски танц 

№ 1 от П.Владигеров изисква разпределянето и логично структуриране на 

всеки инструмент или група от оркестъра в 4-те клавирни партии, като 

неделима част от целия камерен ансамбъл, а същевременно и като 

самостойна линеарност. 
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III ГЛАВА 

  

Композиционни и интерпретаторски решения в “Обреден танц’’ из 

оп.”Саламбо’’ за симфоничен оркестър на Веселин Стоянов, 

представени като Транскрипция за две пиана на 8 ръце от 

Красимир Тасков 

Веселин Стоянов (1902-1969) , чието творчество отдавна е признато за 

класика в музикалната ни култура е създал произведения в различни 

жанрове – камерни, вокални, симфонични оперите „Женско царство”, 

„Саламбо”, „Хитър Петър”, балетът „Папеса Йоана”, две симфонии, 

Презнична увертюра, Рапсодия за симфоничен оркестър. Като репертоарни 

и често изпълнявани са трите концерта за пиано, както и концертите за 

цигулка , за виолончело и др. 

 “Обреден танц” като част от операта “Саламбо”- шеста картина е широко 

известен и като самостоятелно симфонично произведение; с пищната си 

звучност, огнен темперамент и е една от кулминациите в операта. 

Творбата на В.Стоянов е в разгъната контрастно-съставна форма , с 

променлив темпоритъм на драматургично развитие.  

Образният , характеристичен звуков материал , заложен в творбата 

определено ме  инспирира,  да се насоча конкретно към тази творба, като 

избор в пресъздаване на Транскрипция за две пиана на 8 ръце .  

Във фокуса на научното изследване на тази мащабно разгърната оркестрова 

творба, с пищна колорирана оркестрация, се извежда и паралелен 

интерпретаторски анализ с практическа насоченост.  
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Изследването се базира на комплекс от изразни и технологични способи, 

насочени към осъществяване парадигмата на композиторския процес, на 

образната характеристичност и драматургични перипетии в симфоничното 

развитието на танца.  

Едновременно с това се описват конкретни подходи в звуковата реализация 

на Транскрипцията за разширен клавирен ансамбъл на оригиналната 

авторска оркестрова партитура.  

Образно казано, фактурния “пъзел” в графично измерение е своеобразна 

картина на единство и допълващи се главни и второстепенни линии , 

създаващи релефност и многомерност на общото клавирно звучене.  

Подходът при транскрибирането изисква специфично умение за 

разпределяне на оркестровия материал, така че всяка от партиите да 

притежава своя диференцирана функция, чрез която се оформя релефа и 

облика на епизода. 

Началните 38 такта от Пример 11 пресъздават атмосфера на екзотична 

загадъчност, с прозрачна, но и детайлизирана темброво фактура. 
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Пример 9 

 

 

Темпоритъмът на този въвеждащ епизод подготвя от дълбочина появата на 

нова , танцувална тема в т. 38. Фактурното му транскрибиране в 4-те 

клавирни партии представя в пълнота звуковото разгръщане на музикалния 

материал в няколко плана, с балансирано разпределение на всички мотиви, 

фигурации и хармонични съчетания, извлечени от симфоничната партитура. 
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Пример 10 

 

 

 Звукоизобразителният характер и екзотична атмосфера , ( в пресъздаване 

на широките и ефирни движения на воала, с който танцува главната героиня 

Саламбо) изисква определен начин на звукоизвличане на всеки от 

изпълнителите, с балансирано и координирано взаимно слухово усещане за 

лекота в подхода към тихата динамика на всеки от компонентите на 

фактурата. 

 Последващото динамично развитие на емоционалното напрежение води до 

нарастване експанзията на танца и звуково насищане. Това естествено се 

отразява и на енергетичното усилване и натиск при звукоизвличането в 

дълбочина на клавиатурата, с отчетлива изява на всички  акцентирани 

тонове, акорди, фигурации с включване на множество трилери и арпежи. 
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Пример 11 

 

 

 

В резултат от натрупаната звукова енергия в целия оркестров апарат и 

диапазон се поражда нов епизод , с динамичен и устремен танцувален 

характер, чиято интонационна природа е заложена още във Въведението – 

от т.19 до т.26.  Тя става ритмо-интонационна основа, с нов темпови облик , 

върху чиято канава се експонира гъвкава мелодична линия, която се развива 

последователно и интензивно в обой, флейта.  

Впоследствие  цялата група дървени духови и цигулки с виоли “подхваща” 

и развива прогресивно нейната потенциално заложена еспресивност.  
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Пример 12 

  

  

  Анализирайки този момент от творбата се налага фокусиране към 

композициония начин - вариантното развитие на тематичната линия от т.40, 

с чести модулативни отклонения в условията на модалност. 

Същевременно , в оркестровата фактура се наблюдава гъвкаво преминаване 

на тематични звена, с контрапунктиращи, съпътсващи мотиви, които 

постепенно насищат пространството, от стакато към плътно легато и 

насочват звуковия поток към общо кулминиране в 99 т. 
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Пример 13 
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 Анализирайки този момент от творбата се налага фокусиране към 

композициония начин - вариантното развитие на тематичната линия от т.40, 

с чести модулативни отклонения в условията на модалност. 

Същевременно , в оркестровата фактура се наблюдава гъвкаво преминаване 

на тематични звена, с контрапунктиращи, съпътсващи мотиви, които 

постепенно насищат пространството, от стакато към плътно легато и 

насочват звуковия поток към общо кулминиране в 99 т. 

Отличително при интерпретирането на тази творба е честото наличие на 

многослойното фактурно изложение, изискващо детайлно диференциране 

на различни видове тушета от всеки участник в изпълнителския процес. 

Това обстоятелство е породено от разнообразието и динамиката на 

оркестрацията на В.Стоянов. Балансираното и релефно звучене се получава 

при много точно, концентрирано взаимно слушане и клавирно майсторство 

на участниците.       

Постепенното увеличаване на енергетичния звуков поток, устремен към 

танцувалния епизод в 9/8 изисква извеждане на линиите на 3–та партия и 

контрамелодията във 2–ра партия , а останалите две контурни - 1 и 4-та 

партии подкрепят равномерното ритмично и хармонично движение, 

обогатявайки цялостната фактура . 

Чрез широко разгънатия предикт, включително и с оргелпункта, се повдига 

емоционалния тонус на изпълнителите. Наслагват се последователно   

няколко ритмо –интонационни елемента от въведението и ритмичното 

движение от предикта. На принципа на диалогично съпоставяне между 

партиите се определят движения на паралелни акордово-блокови 

последования с кварт-квинтов строеж.                           

 

 



41 
 

Пример14 

 

От 117 т. се оформят две линии, мелодична в 1 и 3-та партии и 

поддържащите ритмичния пласт в 2 и 4–та партии, с акордов строеж и 

характерни синкопи, които създават усещане за полиритмична игра с лека, 

стакатна щриховка. 

  За тази гъвкавост на фактурния профил допринасят и ритмичните фигури 

в триола и секстола, които се вместват в основния метроритъм на 

неравноделен  9/8. Диференцираният подход в разпределение между 

ритмичните и мелодични линии предполага специално внимание към 

динамичните отсенки в интерпретационно отношение. А полетният 

характер на движение на епизода се осъществява с леко и “пружиниращо” 

туше от китка, осъществено в баси и акорди - във 2 и 4-та партии ,  с 

дълбочина и плътност на звукоизвличането, съответно в 1 и 3-та партии.  
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Пример 15 

 

 

 

На този етап от процесуалното разгръщане, с разработъчна функция, се 

оформят няколко ритмико-мелодични построения, създаващи впечатление 

на диференцирана фактурна самостоятелност на отделните партии. 

 Изпълнението предполага гъвкавост в ритмично и линеарно отношение на 

всяка партия.  
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Пример 16 
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Широкият звуков и темброви диапазон е разпределен балансирано и в 

трансрибирания му вид, с известна самостойност на клавирните партии, 

което създава усещане за звуков и динамичен пространствен обем. 

В този заключителен дял се разполага фактурно целия арсенал от средства-

тематичен материал, хармонични остинатни ходове, каскади от пасажи и 

вибриращи тремоли в симфоничната партитура. 

А отражението на пищната оркестрация е пренесено в целия му концертен 

блясък в клавирната Трансрипция. 

 

Пример 17 
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IV ГЛАВА 

Композиционни и интерпретаторски решения във “Въведение и 

танци из оп. Момчил” за симфоничен оркестър от Любомир 

Пипков, представени като Транскрипция за две пиана на 8 ръце от 

Красимир Тасков 

  Любомир Пипков (1904-1974) е изтъкнат представител на българската 

композиторска школа, с богато и съдържателно творчество в почти всички 

области на музиката. Творчеството на Пипков е самобитно и  разпознаваемо 

като стилистика. Характерен белег за композитора е стремежът му към 

новаторство, както по отношение на тематиката, така и на формата и 

изразните средства. Във всяко свое произведение той привнася нови аспекти 

и стилистични решения в композиторското си израстване. 

Като самостоятелна симфоничната фреска “Въведение и Танци” може да се 

определи и като своебразно сгъстена времево проекция на заложената 

образна драматургия на операта “Момчил”.  

  Тази популярна и често изпълнявана симфонична творба на Л.Пипков е 

изградена на принципа на контрастно–съставната форма, включваща 

няколко различни по характер и ритмо-интонационен строеж вътрешни 

епизода. Драматургически те са разположени така; с повествователно, 

разгънато драматично въведение, последващ бърз и стремителен танц ,с 

финална енергична ръченица. 

  Налице е единен симфоничен триптих с епичен характер , съчетан с 

ритмични и танцувални моменти, с подчертано симфонично оркестрово 

разгръщане, с чести фактурни изменения, породени от променливостта на 

оперно/театралната образност. 
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  Динамиката на това музикално действие кореспондира и отразява пряко 

музикалните процеси, пораждащи развитието на всяка една от съставящите 

вътрешни фрагменти на творбата.  

  Епичният характер на самото начало от Въведението - затаена звучност и 

неколкократно повтарящ се основен мотив, съставен от септимова и 

тритонусова интонации и тремоло в ми бемол –доминанта към основната 

тоналност - ла бемол мажор в нисък регистър (в симфоничната партитура –

фаготи, туба, тимпани и лежащ педал в корна con sord. и виоли) е последван 

от кратки енергични възходящи мотиви и стонове, придаващи тайнствена 

атмосфера, която за кратко време бурно кулминира с включване на целия 

оркестров апарат. 

Пример 18 
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 Процесът на изграждане и ескалиране към кулминацията на епизода се 

постига чрез постепенно пасажно “завихрено” изкачване към по-висок 

регистров “етаж” на фактурата, с раздвижен ритмико-хармоничен фон в 

секстоли и широка акордова структура, ритмически изразена с характерна 

точкувана фигура, поверена основно на медни духови и ударни 

инструменти. Такъв подход на общо нарастване , чрез три разнородни , но 

допълващи се фактурни елементи е обичаен, като оркестров похват за 

моменти от партитурата, с натрупване на предкулминационна звукова маса.  

 Представянето на този първоначален фрагмент в Транскрипцията за 8 ръце 

на две пиана показва възможния фактурен облик в този вид ансамбъл , с 

умело разпределение на целия оркестровия материал в отделните клавирни 

партии и постепенното му звуково разгръщане и насищане с нови гласове 

чрез пространно “етажно” проявление. 

 Пример 19 
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 Последващата рязка смяна от ц.A до ц.B и новото обновление на 

оркестрацията, възвръща първоначалния характер и фактура.  

В т.32 динамиката и експресията рязко намаляват, като фактурата се 

обогатява допълнително с нова ритмо-интонационна линия в пулсиращи по 

двойки шестнадесетини в цигулки. Нейната поява контрастира, като 

движение на широкия и статичен основен мотив , създавайки усещане за 

пространственост . В изпълнителски аспект , този момент изисква повишена 

експресия на интерпретацията, дълбочина и обща линия при оформяне на 

акцентираните мотиви, както и ритмична стройност на акордите и 

тремолите по вертикал. Специално внимание трябва да се обърне на 

синхронното изпълнение на трилери и тремоланди, на точкувания ритъм в 

безударността на първите времена на тактове 25/27/29/33, необходими за 

ритмична спойка в целия ансамбъл.   

 

Пример 20 
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Изразителният характер на мелодичната линия на ц.C , основно предадена 

чрез унисони в легато, изисква изработване на хомогенна звукова спойка на 

изпълнение от всички участници в ансамбъла, усет за общо естествено 

фразиране, както и гъвкава агогика при осъществяване на указаното от 

автора con anima движение.        

Пример 21 

 

В кодата на епизода от ц. D отново се провежда началния мрачен и съдбовен 

мотив - върху тремоло оргелпункт в до минор, с включване на нов 

четиритактов мотив в соло кларинет, върху секундов ход в медни и струнни, 

сякаш наподобявайки човешки стонове.  

В клавирната транскрипция постепенно отпадат (или липсват) линии , като 

в края на епизода остатъчния звуков материал се провежда в едноглас. 

 Рязък контраст , като характер и темпо, в съчетание на две квинти- ми-си и 

сол-ре, пораждащи битоникално звучене, е появата на хармонична база на 

последващите танцувални колективни игри, свързани със светли младежки 

образи. 
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 Оркестровата партитура предлага пестеливо използване на отделни партии, 

(кларинети и бас кларинет, фаготи и контрафагот,корни,тимпани и голям 

барабан  и пицикати в нисък щрайх в тиха динамика- P) които са отразени  

по съответен начин и в клавирната Транскрипция във 2 и 4-та партии.     

 За кратко време в рамките само на четири такта, звучността интензивно се 

разгръща , с включване на пасажи в цигулки и сигнални възходящи кварти 

в дървени духови , подкрепени с тромпети.  

 Авторовата цел е, достигане на кулминация и разширяване на звуковото 

пространство, след което рязко то се свива във “вибриращ” остинатен пасаж 

шестнадесетини и “кръжащи” акцентирани осмини, подготвящи 

интонационно появата на основния тематичен мотив в т.100.          

 Пример 22 

 

 Вибриращият ритмичен фон в равномерни осмини с квартово-секундов 

строеж, като трилер и хармоничен интервал от ц.F се осъществява с леко, 

“пружиниращо” движение от китка в тиха динамика, за да осигури появата 

и звуковия превес на по-ярките мотивни ядра в лявата ръка на 4 –та партия.  
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В епизода се налага тенденцията към обща психологична настройка у 

изпълнителите, в стремеж за предаване на скерцозния, закачлив характер на 

този устремен танц. 

Интерпретацията на танцувалния епизод в размер 2/4 и живо темпо се 

основава на постоянна лекота на звукоизвличането , особено в осминковото 

остинатно движение. 

Пример 23 

 

 Разнообразната фактура на епизода е отразена в Транскрипцията чрез 

едновременното съчетание на няколко “етажа” и е подходящ пример за 

звукова наситеност, притежаваща всички компоненти – мелодия, с 

удвояване в квинти/кварти в 1-ва партия , бас, контрамелодия и хармоничен 

пълнеж в 3 партия, пасажни фигурации  във 2 и 3-та партии. 

 За мелоса и хармоничното мислене на Любомир Пипково е характерно 

наличието на ладова променливост , въпреки проявата на привидна 

тоникалност, особено в творбите му от ранния и среден творчески периоди. 

 Такава констатация се налага и в анализа на настоящето изследване, както 

е в конкретния пример на тази негова оперно-симфонична творба. 
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 Своеобразната игра на мотиви , в съчетание между диатоника и хроматика 

с разнообразна ладова окраска, с честа променливост чрез алтерации на 

различни степени от звукореда, а оттам и съответни модулации/ пренос към 

различни опорни центрове.  

 Взаимосвързаността на прилежаща и съответстваща хармонизация спрямо 

ладовия профил на мелоса е черта на оригиналния авторов подход и 

специфика на разширено ладотоникално мислене, с изразен стремеж към 

преодоляване на тоналната зависимост. То е в основата и  ключ за разбиране 

на творческата природа и музикална естетика на композитора Л.Пипков.  

 Генезисът на музиката му органично свързва две начала - разбирането му 

за национална принадлежност и изработване на самобитен индивидуален 

почерк във всички аспекти на професионално реализирани идеи.  

 Следвайки музикалната събитийност на тази творба, подкрепям с редица 

необходими примери от текста личните си наблюдения, чрез 

последователен композиционен и интерпретаторски подход. 

Пример 24 
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Релефът на фактурата на този фрагмент се характеризира със съчетание на 

няколко компонента, раздадени диференцирано на отделните партии; всяка 

със своя функционална стойност – мелодико-ритмична стегната стъпка, с 

разнообразие на движенията, изискващи,  както самостойност, така и 

стремеж към единство на ритмичното изпълнение. 

 Следвайки текстовата събитийност на този епизод ще изтъкна ролята на 

включените от автора нови елементи , като виртуозни пасажи, 

инкрустиращи стегнатата , волева тема - контрамелодия, с лидийско 

наклонение. Тя модулира в т. 185 и се превръща звуково и смислово в мощна 

кулминация в целия оркестър, подчертана чрез терцово унисонно удвояване 

на темата.  

В този момент блоковата фактура е пределно наситена , достигайки  апогей 

на развитие и обща събирателност на звучене във всички оркестрови групи 

и 4 –те клавирни партии. 

Ще отбележа  , че на ц. L се събират в единно ритмично, акордово съчетание 

четирите клавирни партии, като обединяващо е общото мислено фразиране 

на 5 такта, което осигурява спойката помежду им. 

Популярната Ръченица, като финален епизод от “Въведение и танци из оп. 

Момчил” на Л.Пипков е връхна точка на цялата оркестрова пиеса, с 

“покачване  градуса на напрежение” на темпоритъма, в стремително 

движение и бързо темпо в размер 7/8, с постоянно проведена до края 

удължена хемиолна фигура на трето време.  

 Квартквинтовата хармонична структура е в основата на Ръченицата, 

органично съчетана с изявата на променлив ладов мелос, преминаващ 

отчасти в макам.  
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 Маниерът на изпълнение и композиционно авторско решение е видимо 

заимстван от типичен начин за свирене на тамбура, като струнен дрънков 

инструмент. 

Транскрипцията в клавирния вариант за 8 ръце притежава инструментално 

адаптиране,  при което разпределението на първоначалните квинти между 

двете ръце и прехвърляне между партиите става основна ритмична “канава”.  

Диатоничната природа на темата е  хармонизирана чрез хроматични ходове 

в съпровождащата я контрапунктираща мелодика. 

Клавирното изражение дава превес на свирене с постоянно редуване между 

ръцете, тип precipitato,с максимално енергично звукоизвличане и отчетлива 

акордова акцентировка на слаби времена. Ударността и едновременното 

изпълнение на 4-та пианисти е поанта и събирателен звуков момент на 

Ръченицата, утвърдаващ енергичния характер на танца.  

 Редуване на солови с мощни оркестрови звучности, солистични с масови 

танцувални моменти , създава усещането за развит гъвкав темпоритъм на 

творбата и образната драматургия.  

Пример 25 
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 Бравурният характер в края на Ръченицата е с настойчива повторяемост на 

мотив с акордов секундово-квартов строеж, с удвоени терци и остинатен 

оргел в баса върху fis, доминанта към тоналния център Си, който 

фактически се явява и финалния стабилен тонално център на творбата. 

Кратката реминисценция с Въведението, разположена от ц.R  до т.195 в 

тремоло в оркестъра подсилва драматичната развръзка и устремен финал в 

последните шест такта. Тази наситеност на симфоничната фактура, чрез 

събирателност в унисон в последните тактове е отразена и разпределена 

съответно в 4 -те клавирни партии, с типични за клавирно изложение на 

акцентирана тремоло между двете ръце, с трилер и тремоло легато , 

създаващ максимална енергетичност и плътност на звучене. 

 

Пример 26 
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Изводи и Заключение 

 Феноменът клавирната транскрипция е такава специфична територия в 

музиката за пиано, която е резултат от обединяващо начало между 

композиторското и изпълнителско интерпретативно осъществяване. 

 Насочване към обекта на настоящето изследване е породено от желанието 

ми да “осветля” творчески и научно спецификата на тази проблематика, 

осмисляйки процеса на създаване и особености на “двойствената” същност 

на жанра Транскрипция.  

В резултат на моите занимания като аранжор и изследовател, установих 

органична връзка и съвместимост между композиционни и изпълнителски 

подходи на реализация, които пряко взаимодействат с определени способи 

за транскрибиране и разкриват нови възможности за звуков формат в 

представяне на българско симфонично творчество. 

Използваният метод на организация в творчески и научен аспект е свързан 

с преобразуване на измененията спрямо оригиналните творби, получили 

ново качество на художествения продукт и съхраняващи напълно (в 

конкретните случаи на транскрибиране) изходния текст. 

Основна цел и методология на изследване бе осъществения анализ на 

структурно-композиционните, стилистични и интерпретаторски решения на 

характерни особености на представените Три Транскрипции, с подчертан 

приоритет към фактурното изложение, като основен компонент на клавирно 

транскрибиране. 

    Представеното научно изследване : 

“Композиционни и интерпретаторски решения в Транскрипции за две пиана 

на 8 ръце на Три симфонични творби от български композитори” е плод на 

дългогодишния ми творчески опит в тази сфера и конкретно в разширените 

клавирни ансамбли. 
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 Активната ми концертна практика в периода 1974-2020 г., като камерен 

изпълнител в клавирни ансамбли – 4 ръце, 2 пиана, 8 ръце и свързаната с нея 

композиторска дейност с многобройни оригинални и транскрибирани 

опуси, оформи идеята за споделяне и подготвяне на настоящата дисертация. 

 Основание за това са и успешните представяния на творбите ми , както пред 

публика, така и на международни композиторски форуми, с множество 

награди и изпълнения у нас и в чужбина. 

А конкретният повод за намерението ми при изготвяне на дисертационния 

труд бе реализация на Трите Транскрипци за 2 пиана на 8 ръце на знакови 

творби от българската класика на знаменитите ни композитори – 

П.Владигеров, В.Стоянов и Л.Пипков. 

 Пиететът ми към тяхното творчество и личностното им присъствие в 

музикалното ни пространство преди - сега –и в бъдеще смятам, е  

основателно решение да представя няколко знакови симфонични творби в 

подходящ аранжимент за изпълнения от разширени клавирни ансамбли. 

 Определено считам, че такъв вид ансамбъл отразява пълноценно и 

автентично оригиналния музикален текст на сложната оркестрова партитура 

и представя авторите в тяхното звуково многообразие. 

 Съществено за мен бе аранжирането да отрази по възможно подходящ 

начин собствения ми вариант на партитурно изложение за разширен 

клавирен ансамбъл, адаптиран от симфонична към фактура от по-камерен 

тип.  

 В този смисъл, следвайки стриктно процеса на архитектонично изграждане 

на избраните от мен симфонични фрески, както и заложената логика на 

фактурното изложение , важно бе да определя конкретните способи за 

осъществяване и насочване към интепретацията на ансамбъла от 4 –ма 

пианисти. 
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 Идеята за практическо решение на подобно осъществяване породи и  

насоката в търсене и намиране на подходяща методологична обосновка, 

чрез теоретико-аналитичен и практически конкретни указания , които да 

осигурят изработване на надеждни рефлексии на сигурност при 

изпълненията, яснота при възприемане на музикалния текст на творбите и 

сценичното им представяне. 

Избраният от мен метод на паралелно провеждане на анализите с различна 

насоченост-композиционна и интепретаторска, бе резултат от пресъздаване 

на фактура от оригиналната симфонична партитура към нейната проекция 

от камерно–инструментален тип, и същевременно коментар на 

изпълнителските особености при клавирна реализация. 

  В процеса на подготовка на дисертацията установих , че материалите по 

тази проблематика са твърде оскъдни, в теоретичен и изпълнителски план. 

 Това обстоятелство ме насочи към преосмисляне и изработване на собствен 

практически и научен подход и метод за представяне, както и 

осъществяване на конкретни решения, свързани с творческия процес по 

веригата : творец - изпълнител -  теоретик/изследовател. 

  В хода на изложението на дисертацията съм приложил 42 партитурни 

примери в Главите II III и IV, които нагледно и последователно илюстрират 

изследователския процес и имат регулираща функция, за изясняване на 

представените композиционни и интерпретационни решения в дадените 

откъси на творбите. 

 От изпълнителската ми практика в клавирно дуо , както и в разширени 

клавирни ансамбли споделям наблюдението, че особено ефективно се 

оказва творческото дискутиране между изпълнителите - с предложения за 

възможни вариантни начини на интерпретиране, обогатяващи представите 

на всеки от участниците за намиране на общ възглед и убедителен резултат. 
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 Фокусирането върху по-рядко изследваната проблематика, относно жанра 

Транскриция, и по-специално за 2 пиана на 8 ръце, поражда редица нови 

интерпретивни възможности , които насочват към използване на все по-

широк творческия периметър, предоставен на автори и изпълнители в такъв 

формат.  

 От направените анализи на представените Три творби/Транскрипции в 

композиционен и интерпретационен план се очертаха редица съществени 

изводи, които насочват към ново разбиране за  взаимосвързаната симбиоза 

между творческото и изпълнителско начало и тяхното пълноценно 

художествено осъществяване. 

 В Заключение ще изтъкна , че представената от мен докторантура по 

професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство” е  

художественотворческа .  
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Приноси 

1. Представям за първи път мултифункционално музикално научно 

изследване в цялостен цикличен процес 

 на  Три Транскрипции , което включва в триединство:  

 транскрибиране в партитурно изложение за 2 пиана на 8 ръце с 

общ обем от 62 страници,  

 поредица от концертни интерпретации /изпълнения, 

 композиционен и интерпретаторски паралелен анализ. 

2. Осъществените Три Транскрипции са цялостно представяне на 

оркестровия текст от избраните симфонични партитури, като 

аранжимент за 2 пиана на 8 ръце от Красимир Тасков и новосъздадено 

партитурно изложение от камерно-инструментален тип , с приложени 

42 нотни примери. 

3. За първи път се предоставят практически и научни решения на 

проблематика, касаеща единството на композиционна и изпълнителска 

организация на Транскрипции за 2 пиана на 8 ръце на знакови 

симфонични творби от трима български композитори - класици. 

4. Предлагам редица художествени идеи и конкретни практически 

решения в интерпретирането на творби за разширен клавирен 

ансамбъл, пряко свързани с начини на усвояване в творчески и 

изпълнителски аспект. 

 5. Създадените Три Транскрипции са репертоарни за клавирни 

ансамбли не само у нас, а и в чужбина и/или могат да породят интерес, 

същевременно в учебния процес по оркестрово дирижиране и по 

камерна музика за студенти, както и от концертиращи изпълнители. 
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Приложение II 
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