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Увод 

 

Дисертационният труд на тема „Сюитни цикли в българската клавирна музика 

след 80-те години на ХХ век – интерпретационни проблеми” е структуриран в увод, пет 

глави, заключение, приноси, библиография, списък с публикациите и с концертните 

изяви на докторанта, включващи анализираните произведения. Първа глава 

„Приемственост в традициите между класическия сюитен цикъл и циклите в 

българската музика в последната четвърт на ХХ век” включва две точки: т.1. 

Българската композиторска школа и развитието на сюитния цикъл и т.2. Сюити и 

развитието им в ХХ век в творчеството на българските композитори. Втора глава 

разглежда творчеството на композитора Пенчо Стоянов и анализира неговата клавирна 

сюита „Микросюита”. Трета и четвърта глава са посветени на композиторите 

Николай Стойков и Красимир Милетков, като разглеждат характерните особености на 

техни клавирни сюити: „Три български танца” оп.75, „Старите латерни - 

характеристични пиеси” оп.85 и „Малка сюита от три родопски песни” оп.90 от 

Николай Стойков и сюита „Bacillus Bulgaricus” от Красимир Милетков. Пета глава 

разглежда детския свят като сюжетност в някои български сюитни цикли след 80-те 

години на ХХ век, като анализира сюитите: „Слънчеви лъчи” от Пенчо Стоянов –както 

и сюитите „Спомени от детството”, „Приказен свят” и „Картини от една ваканция” от  

Красимир Милетков, обединени в сборника „Музикална кутийка”.  

Целта и задачите, които си поставя дисертационният труд, са да даде информация 

за някои клавирни сюитни цикли от края на 20-ти век в българската музика, за 

естетиката и стила на техните автори, както и за интерпретационните проблеми на 

произведенията. В дисертацията и в анализите на посочените произведения е разгледан 

техния музикален език: структура, ладова основа, хармонии, ритми, връзката с 

българския фолклор, както и връзката с някои съвременни новаторски течения в 

музиката на ХХ век (като ритми, елементи на алеаторика, сериалност, джаз и др.) В тях 

се включва музикален език от народната музика, полиладова основа, някои елементи на 

авангардната техника. Дисертационният труд се състои от 179 страници, в него са 

приложени 143 музикални примера. 

Анализите в дисертацията имат практическо значение за обучението по пиано на 

малките и младите пианисти, за педагозите, за студенти и ученици по пиано. Тези 

познания обогатяват опита им в клавирната интерпретация, познанията им за репертоар, 

за стил, за музикален език. Тези разработки имат образователно знание за 

педагогическите школи като средство за овладяване на научно-методическите похвати, 

необходими на пианистите за клавирната интерпретация.  

Приносното значесние на дисертационния труд за музикалното обучение, за 

педагози и изпълнители е изтъкнато в точка Приноси. За първи път в България това 

изследване разглежда и анализира произведенията „Микросюита” от П. Стоянов и 

„Bacillus Bulgaricus” от Кр. Милетков. Дисертационният труд е първото изследване на 

някои клавирни сюитни цикли на български автори след 80-те години на ХХ в. от 

чуждестранен докторант в България – от Китай. Тази научна разработка дава 

възможност за разбиране на много от интерпретационните проблеми и музикалния език 



4 

на произведенията. Фактът, че докторанта е китайски студент дава възможност за 

разширяване на комуникациите между България и Китай, за разпространение и достъп 

на българската музикална култура и композиторска и клавирна школа до музиканти в 

друга държава, за опознаване на българските музикални традиции в Китай. 

Дисертацията дава възможност за навлизане на произведения от български автори в 

учебния и педагогически репертоар в Китай, с което се разширява международния 

авторитет на българската музикална култура в чужбина, т.е. този  труд е своеобразен 

мост между двете култури. 

За дисертационния труд е ползвана библиография от български автори - Лилия 

Крачева, проф. д-р Правда Горанова, проф. Милена Шушулова, проф. Ромео Смилков, 

проф. Богомил Стършенов, д-р Даниела Илич, някои електронни източници, както и 

трудове и на самите композитори: проф. д.н. Пенчо Стоянов, Акад. Николай Стойков,  

Красимир Милетков. Много от детайлите в анализите са резултат от лични 

срещи-интервюта на докторантката със самите  композитори П. Стоянов, Н. Стойков и 

Кр. Милетков. Концертно изпълнени от докторанта произведения, включени в 

анализите на дисертационния труд, са: „Микоросюита“ от П. Стоянов (няколкократно) 

и „Три български танца“ оп. 75 от Н. Стойков.   
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Глава Първа 

Приемственост в традициите между класическия сюитен цикъл и циклите 

в българската музика в последната четвърт на XX век 

т.1.  Обзор на българската композиторска школа и развитието на сюитния цикъл 

т.1.1. Създаване на българската професионална музика 

Когато в средата на 19 в. се заражда българската професионална музика, народната 

музика е основата, върху която тя се формира и развива като самобитно художествено 

явление. Заедно с това, българската народна музика е разполагала с инструментариум, 

свързан не само с песенния жанр, но и с танцувалните жанрове. Първите пиана в 

България попадат в необичайното обкръжение на български народни инструменти със 

стари исторически корени като гусла, гъдулка, пищялка, гайда, тамбура и др. 

 Докато европейската музикална култура изживява еволюция от Ренесанса, 

Просвещението, Барока и Класицизма, в България около средата на 19 в. са първите 

опити на професионалното музикално изкуство. То носи белезите на едно ускорено, 

изпреварващо развитие, за да се влее в течението на европейската музикална култура 

като част от нея. В този процес се полагат основите на българската клавирна музика, за 

да стане тя в кратко време част от националната култура на България.  

В края на 19 в. в София се разгръща интензивен музикален живот, който подпомага 

развитието на българската клавирна култура. Концертиращи пианисти, първото частно 

музикално училище, интерес на изпълнители от чужбина – всичко това създава една 

съвсем нова музикална среда.  

В следвоенните години на второто десетилетие на 20 в. българското клавирно 

изкуство навлиза в нов етап. През 1921 г. е открита Държавна музикална академия, в 

която работят, преподават изключително талантливи творчески личности. 

Професионалното клавирно изкуство в България е свързано с някои европейски школи, 

като най-силно е присъствието и влиянието на Виенската клавирна школа и Чешката 

школа.  

т.1.2 За българското клавирно творчество 

Усложненията в музикалния език на 20 в. се проявяват с пълна сила и в българската 

клавирна музика. Серийната техника - додекафонията, алеаториката и някои други нови 

системи на организация на звуковия материал внасят съществени корекции в 

композиторското творчество. Традиционните концертни и камерно-инструментални 

жанрове продължават да се обогатяват с нови средства. В творчеството на поколенията 

след втората световна война има голямо разнообразие и разнопосочност на творческите 

интереси.  

Независимо от новите явления, които изменят посоката на творческите търсения и 

интереси, клавирната музика, в лицето на клавирната сюита продължава да има място в 

творчеството на по-новото поколение композитори.  

Пенчо Стоянов създава сюитни цикли „Слънчеви лъчи”, Микросюита. Народната 
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инструментална музика е източник на нови идеи, намерили място в творчеството за 

пиано на Николай Стойков. Клавирни произведения в различни жанрове създават 

композиторите от по-новите поколения.  

 

т.2.  Видът клавирни сюитни цикли и развитието им 

Сюитните цикли са най-старите инструментални произведения, които се състоят от 

няколко части, обикновено танцувални пиеси. Те се подреждат и се организират под 

еднаква художествена логика,  според националния произход на отделните танци. По 

традиция те не са самостоятелни делими пиеси. Танците се различават по своето темпо, 

динамика, характер и звуково-емоционални състояния. Често те са контрастни. В своето 

историческо развитие проследяваме два типа сюитни цикли - старинна сюита и нова 

сюита от 20 век.  

 

т.2.1 Старинна сюита 

Старинната сюита е един типичен вид структура, която е създадена  през 17-ти 

век. Най-типична нейна характеристика е танцувалният произход на пиесите, които 

съставят сюитата.  

Във всяка сюита обикновено се включват четири типични танци от различни 

националности, които се подреждат в определен ред. Включват се Алеманда, Куранта, 

Сарабанда и Жига. Често Менует, Гавот, Паспие и др. 

 

т.2.2 Нов тип сюита 

Новата сюита възниква през 19 век и се отличава от старинната сюита. 

Най-основната разлика е, че не остава в границите на жанра танц, като основа на 

създаването, а дава израз на много широка скала по отношение на съдържание и 

музикален образ. Този вид сюита се състои от пиеси с различни характери, човешки 

емоции, образи, природни картини, жанрове и тоналности. Често пиесите са програмни 

със заглавия. 

В края на 19 в. и в първите десетилетия на 20 в. сюитата изживява голяма и сложна 

еволюция. Нейната историческа съдба отразява динамиката на процесите в изкуството, 

влиянието и взаимодействието на различни фактори, свързани с излизащите на 

историческата сцена нови национални култури, в това число и извън европейски. 

Сюитата е един от най-динамично развиващите се музикални жанрове през 20 в. с 

постоянно разширяващи се възможности за реализирането на нови художествени идеи. 
В своята сюита „Детски ъгъл” - 6 пиеси (Doctor Gradus ad Parnassum, Jimbo’s Lullaby, 

Serenade for the Doll, The Snow is Dancing, The Little Shepherd, Golliwog’s Cakewalk) 
Дебюси вече утвърждава новата традиция за заглавия и части, не свързани с 

танцувалния жанр. В сюитните цикли на българската, румънската, сръбската 

съвременна музика има пиеси с елементи от фолклорната музика и народната песен.  

 

 т.3. Сюити и развитието им в ХХ век в творчеството на българските      

    композитори 
Появяват се разновидности на новата сюита в инструменталната, оркестрова и 

камерна музика. Пример за това е анализираната „Микросюита“ от Пенчо Стоянов. 
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Взаимодействието и синтеза на изкуствата също играе важна роля за развитието на 

сюитата. Така се утвърждава програмността в този жанр. Тя е преобладаваща и в 

разглежданите образци в този дисертационен труд сюити.  

    Новата сюита открива неограничени перспективи за жанров синтез и възникването 

на нови явления, свързани с еволюцията на музикалния език.     

    В българската сюитата постепенно се създава един значителен творчески фонд от 

сюитни цикли, свързан с използването на българския фолклор като ритми, интонации, 

цитати на народни песни, имитация на народни инструменти. Тези тенденции 

своеобразно присъстват в разглежданите в дисертационния труд сюитни цикли на 

Николай Стойков - „Три български танца” оп.75, „Старите латерни - характеристични 

пиеси” оп.85, „Малка сюита от три родопски песни” оп.90, както и в „Микросюита“ на 

Пенчо Стоянов и в „”Bacilus Bulgarus” от Красимир Милетков. 

    „Микросюита“ от П. Стоянов е пример за пестеливост на средствата и 

лаконичност в изграждането на сюитния цикъл - една от тенденциите в развитието на 

сюитата през 20-ти в. Тенденция към камерност, остра характеристичност и 

съпоставяне на контрастни образи. Проявява се нов подход към музикалното време, към 

концентрирано и ускорено развитие, съзвучно с позициите на Антон Веберн, с неговите 

радикални виждания за време
1
.  

    Присъствието на миниатюрата в българската клавирна сюита, започнало като 

процес още в творчеството на Панчо  Владигеров със създаването на сюита op.51 

инспирира композитора Пенчо Стоянов за създаването на Микросюита години по-късно. 

Това произведение показва действителната стойност на миниатюрата, голямото 

изкуство на краткия израз, на точния щрих. Миниатюрата принадлежи към големите 

художествени открития в музикалното изкуство. В малък мащаб и в кратко време тя 

пресъздава богатството и разнообразието на душевните състояния у човека, неговите 

съкровени чувства и мисли. В най-типичните случаи миниатюрата е издържана в един 

образно- емоционален и психологически план, подчертава едно определено състояние. 

Това е изкуството на пречистената, освободена от излишества емоционалност, на 

точност и лаконичност на израза. 

    Миниатюрата изисква високо равнище на композиционната техника и зрялост на 

музикалното мислене. Това предполага една сериозна селекция на изразите и 

жанровите средства, овладяна форма и обобщеност на мисълта. 

 

Глава Втора 

Пенчо Стоянов и клавирните сюити в творчеството му 

т.1. Творецът Пенчо Стоянов 

Проф. д. н. Пенчо Стоянов е автор на 5 симфонии, симфония–кантата „Летопис за 

началото” за бас, сопран, орган и симфоничен оркестър (1983), симфонична поема „На 

прощаване” с рецитатор (1973) и други. Той е написал произведения за духов, камерен 

                                                             
1
 Стоянов П. Интервю от докторанта, ноември 2018 
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и струнен оркестър. За камерна музика създава: клавирен квинтет (1975), 2 струнни 

квартета, квартет за флейта, арфа, виола и пиано, произведения за цигулка и пиано, за 

флейта и пиано, за кларинет и пиано, за тромпет и пиано. Той е автор на музика за соло 

пиано: Соната, Сонатина, Акварел, Прелюд, Пиеси за пиано, сборник „Слънчеви лъчи” 

за пиано на 4 ръце и др. Създава вокална музика (над 350 хорови песни и други). Автор 

е на книги по теория на музиката: „Учебник по музикален анализ” (С., 1960; 62), 

„Контрастно-съставни форми” (С., 1973), „Христоматия по музикална литература с 

анализи ” (със съавтор Елена Стоянова, С., 1980), „Аспекти на стила в музиката” (2010) 

и др. 

 

т.2. „Микросюита“      

Дисертационният труд разглежда две клавирни сюити на композитора: 

„Микросюита“ и „Слънчеви лъчи”. Втората сюита „Слънчеви лъчи” е разгледана в 

Глава Пета: „Детският свят като сюжетност в някои български сюитни цикли след 80-те 

години на ХХ в.“  

Пенчо Стоянов написва своята „Микросюита“ за пиано през 1996 г. В 

предшестващите години са създадени някои от най-значителните му произведения като 

„Търновски акварели” за оркестър от духови инструменти, Соната №3 за цигулка и 

пиано, Концерт за две пиана и струнен оркестър, два цикъла за глас и пиано. 

В „Микросюита“ е използвана разнообразна техника на съвременната музика, с 

изключение на алеаторика. Последното обстоятелство в значителна степен е 

компенсирано от преобладаваща метрическа свобода, присъща на българските 

безмензурни песни и някои фолклорни инструментални жанрове. Композиторът отделя 

особено внимание на орнаментиката, на оцветената с високо изразителни украшения 

мелодична линия. С такъв орнаментален детайл започва произведението, това е 

неговото изходно тематично ядро. 

     Инкрустираните в мелодичната линия детайли в пиеса № 4 показват близост с 

песенната и инструментална орнаментика. Нейното постоянно присъствие в практиката 

на най-изявените български изпълнители очевидно е намерила благоприятна почва в 

творчеството на българските композитори. Интересен и любопитен е фактът, че 

орнаментите, както и други детайли на мелодиката и на ладовата структура се оказват 

съзвучни с някои съвременни видове техника като алеаториката. В някои стари 

български народни многогласни песни може да се видят т.н. архетипове на алеаторни 

модели, а това ги прави особено актуални и привлекателни както за композиторите, така 

и за изпълнителите. 

    В Микросюитата на Пенчо Стоянов връзките с фолклора се проявяват в различна 

степен. Те са по-приглушени в първите три части и по-открити в IV част. Може да се 

разграничи линията, където инструменталната изразителност, мелодичният рисунък от 

инструментален тип отстъпва място на вокалното - в третата част Larghetto. 

В повечето пиеси отчетливо се проявява похватът на речитативност. Така изпълнителят 

може да намери елементи на диалогичност. При знака recitando мелодичната линия е 

тембровото оцветена в удобния и напевен нисък регистър. В мелодичната структура са 

характерни низходящите секундови ходове Те естествено се сливат с речитативността, 

за което особено допринася интервалната структура на мелодичната линия. Ходовете на 
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малка секунда, последвана от възходяща кварта са сходни с началната група от тонове 

във втората пиеса. 

    В състава на акордите в началото на Larghetto - откриваме конструктивния 

интервал умалена октава, заложен в началото на първата пиеса.
2
 Присъствието му в 

отделните части на цикъла поддържа единството на цялото произведение, встъпва в 

контакт с нови контрастни елементи, интегрира ги в системата на цялостния 

композиционен план. 

    Понятието „конструктивен интервал” възниква в теоретичното музикознание през 

20-ти в.
3

 Необходимостта от него е породена от фундаменталната категория 

„музикален тематизъм” и учението за музикалната тема във връзка с явленията от 

музиката на 20-ти в. В Микросюитата тематичния материал се гради на основата на 

конструктивни интервали: малка секунда (низходяща и възходяща) и чиста кварта 

(възходяща и низходяща). В пример №3 конструктивните интервали са в основата на 

унисоновото мелодично развитие, а в началото на Andante първият акорд съдържа две 

чисти кварти.
4
 

    При Мeno mosso на фона на 12 звучен клъстер в горния слой на фактурата линията 

многократно възпроизвежда конструктивния интервал умалена октава: 

    В третата пиеса мелодичната линия още в началото на развитието има 

секундово-квартови ходове, а на кулминацията в първия раздел на пиесата остро 

дисониращото съзвучие съдържа в себе си умалена октава. Централният, речитативно 

изграден раздел, почти изцяло се опира на секундово-квартовите интервални връзки. Те 

обаче придобиват нов изразителен нюанс благодарение на резонанса от ниско звучащия 

клъстер. Аналогията с тембъра на виолончелото е очевидна в началото.
5
 Изпълнителят 

трябва да контролира ясното звукоизвличане, да не допуска нарушение на баланса и да 

очертава отчетливо фразите. Преминаването към свободно необвързано с метрична 

размереност движение - senza metrum - е указание за по-голямата агогическа свобода, 

присъща на речитативите. Линията на изграждането върви към драматизация на 

главната кулминация на пиесата, където целият звуков поток се събира в унисон. А в 

октавовото удвояване на пасажа - достигане на най-високата точка, конструктивните 

интервали малка секунда и възходяща кварта излизат на преден план (например пиеса 

№3).  

     Драматичната кулминация е необходимо да отзвучи по-дълго време (знакът Longa 

при клъстера подсказва за това). След кулминацията настъпва преминаване в 

противоположен образен план, потъване в различна звукова атмосфера. Динамиката на 

призрачно звучащите през една октава в „pp” тонове  (пиеса №3) позволява 

използването на тихия педал. Звучността при una corda е подходяща за 

                                                             
2
 Стоянов П. Интервю с докторанта, СБК, София, февруари 2019. 

3
 Стоянов П. пак там 

4
 Стоянов П. пак там 

5
 Стоянов П. пак там 
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интерпретирането на този момент като реакция на драматичната кулминация и 

постепенно да въведе в съкратената реприза. 

     Конструктивните интервали присъстват и в последните две пиеси, с някои 

различия в използването им.
6
 В четвъртата пиеса Rubato, началният възходящ пасаж е 

изграден изключително върху възходящи квартови интервали, свързани със секундови 

ходове. Линейното движение в основния мелодичен глас е изключително секундово. 

Извивките на мелодичната линия издават близост с безмензурните български народни 

песни, а тремолиращото, трептящо звучене на „до диез” от първа октава напомня за 

особеното интониране на певците в някои фолклорни региони на България, свързано с 

вибриращо звучене на 1/4 тон.   

Специфичното в изграждането на пета пиеса са секундово-квартовите интервалови 

съотношения, като се устремява надолу към по-богатите на обертонове регистри. В 

подхода към кулминацията музикалното развитие се влива в стремителен поток, 

достигащ подобно на тимпанен удар „до диез”
7
.  

      В праволинейното движение са използвани съчетания от свободно избираеми от 

изпълнителя тонове.
8
 В последната фаза на пиесата, започваща след гирляндите от 

секундови ходове, звуковият материал претърпява трансформация от точно фиксирани 

тонове към свободно избрани. Явлението е разпространено в съвременната клавирна 

музика, но не е достатъчно изследвано. Примери на такава трансформация се срещат 

достатъчно често в произведенията на Лютославски, Пиер Булез, Пендерецки, Лазар 

Николов, Васил Казанджиев
9
. 

    Проблемите на музикалната форма в Микросюитата на Пенчо Стоянов по 

същество са проблеми, свързани със съвременната музика. Те трудно се поддават на 

описание и определена класификация, поради използването на различни системи на 

организация на материала. В Микросюитата П.Стоянов съзнателно е търсил по-умерена 

линия, различна от строгата система на додекафонията, независимо от намиращите се в 

тематичния материал елементи на 12-тоновост. Изостреният в някои части музикален 

език не изключва използването на тричастност, на триделна симетрия на формата, както 

в епилога на хоралната, последна пета пиеса. В нея репризата идва естествено като 

момент на обобщение и завършек, без това да нарушава единството на цикъла. Самата 

репризност допуска неограничена свобода и множественост на решенията. Такъв е 

случаят в първата пиеса, в нейната микро- реприза на изходния тематичен комплекс. А 

този комплекс, по-точно началната му съставка (низходящите терцови ходове) има 4 

                                                             
6
 Стоянов П. Интервю с докторанта, СБК, София, март 2019. 

7
 Стоянов П. Интервю с докторанта, СБК, София, февруари 2019. 

8
 Стоянов П. Интервю с докторанта, СБК, ноември 2018, София   

9 Крачева Л. История на българската музика, М., София, Абагар, 2001. 
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провеждания, в резултат на което възниква микро-рефренна структура в цялата първа 

част. А в третата пиеса репризата е сведена до напомняне на началото и така образува 

рамка на формата. Четвъртата пиеса изцяло е изградена в свободна, „отворена” форма, 

разпространена в песенната лирика на 20-ти в., както и в някои далечни образци на 

фолклора. 

    Микросюитата на Пенчо Стоянов изисква от изпълнителя концентрираност на 

мисленето, повишено внимание към детайлите на всяка пиеса. Вътрешните контрасти, 

както и контрастите между отделните части са подчинени на точно обмислен 

драматургичен план: от по-ускореното развитие на образите, към драматичните 

речитативи в центъра, към размисъла и обобщението на хорала в последната пета 

пиеса.  

Отзвучават като в полусянка конструктивните интервали, а в звуковия материал 

наблюдаваме трансформации от плътно многогласие в началото, към постепенно 

събиране на звуковия поток в един единствен глас (директно отражение на III ч.), на 

фона на клъстер в бели и черни клавиши, който угасва в последните, прощални акорди 

на хорала
10

. 

 

Глава Трета 

Николай Стойков и някои клавирни сюити в творчеството му 

 

т.1.Творецът Николай Стойков  

Акад. Николай Стойков е изтъкнат български композитор и педагог. Създава голям 

брой произведения за симфоничен оркестър, камерна музика, сценична музика и хорова 

музика - над 96 опуса в каталога му са публикувани от Държавно Издателство „Музика”, 

Съюз на българските композитори, както и в различни европейски издателства. 

Създател е десетки камерни творби, стотици хорови песни, симфонични произведения, 

над 200 песни за народен хор и оркестър, музика към редица танцови постановки и др.  

Композиторът е автор на 15 пособия за обучението на студентите от фолклорните 

формации в АМТИИ и фолклорни училища с обработки на песни и оркестрова музика 

за нея, като с педагогическата си дейност е възпитал над 30 випуска от музикални 

специалисти: диригенти, изпълнители и педагози. Постоянен консултант е на 

музикалните фолклорни училища в страната. 

Произведенията на Н. Стойков  се изпълняват в Англия, Холандия, Германия, 

Русия, Япония, Полша, Чехия, Белгия и други, като част от хоровите му творби са в 

задължителната програма на редица хорови конкурса в България и в чужбина. С 

неговите песни „Калугерине”, „Урок по гъдулка” и „Йово, ле” редица български хорови 

колективи са спечелили над 32 международни награди на авторитетни хорови конкурси.  

Като композитор Н. Стойков изработва свой индивидуален език и система от 

изразни средства, които разширяват параметрите на съвременната музика. Те се 
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отличават с национална определеност, жизненост и непосредствено въздействие върху 

слушателя. Изходна точка за неговото творчество е българския фолклор, както и този на 

балканските народи. Големият творчески актив на композитора  допринася за 

приобщаването на българската музика към европейската духовност. 
 

т.2. Характерни особености на някои от сюитните цикли на Николай Стойков 

      В своите цикли Н. Стойков продължава традициите от типа на фолклорните 

инструментални пиеси „Китки“ (наниз от мелодии, песни и танци
11

), пресъздавани 

често и от духовите оркестри. Те носят условна програмност. Голяма част от тях са 

инспирирани от българските народни песни и танци. Например: „Три български танца” 

оп.75. Друга част пресъздават детското светоусещане, но не са пиеси предназначени за 

изпълнение от деца-пианисти. Например: „Старите латерни - характеристични 

пиеси“ оп.85 и „Малка сюита от три родопски песни“ оп.90.  

Сред сюитните цикли на Николай Стойков се откроява тричастният цикъл 

„Български танци” опус 75. Те са написани през лятото на 2009 година и са варианти за 

соло пиано на три пиеси от създадените през 90-те години
12

 три тетрадки от 18 пиеси 

„Български танци” за 4 ръце опуси № 30, 35 и 38. Тук те са обогатени с 

предизвикателството на соловия клавирен виртуозитет. 

Друго клавирен цикъл на Николай Стойков е произведение „Арабески за пиано” 

опус 77. За създаване на тази творба авторът, роден в древния Пловдив, но с  произход на 

родословието от селища в Родопите – „свещената Родопа планина“
13

, черпи вдъхновение 

от мистерията на родопското двугласно пеене от областта на с. Неделино. Композиторът 

вплита и интонации от красивата родопска песен „Мари гълъбе” (1, с.184). 

Двете сюити - „Три български танца” опус 75 и „Арабески за пиано” опус 77 са 

представени премиерно на концертния подиум на 42-ри Международен Фестивал 

„Софийски музикални седмици”юни 2011, изпълнени от пианиста Ромео Смилков
14

 .  

Клавирната фактура в тези произведения на Николай Стойков води до естествено 

алеаторно наслагване във вертикал на четири клавирни модела. В разположения в 

централната композиционна зона фрагмент се достига многопластовост до впечатляващо 

клавирно симфонизиране, при което сякаш четири интонационно-образни субекта 

влизат в изтънчен разговор, в който забравяме за всяко инструментално ограничение
15

. 

Някои от сюитните цикли на композитора са създадени на принципа на 

контрастност и алеаторика – изпълнителят подбира реда на изпълнение на пиесите. 

Някои пиеси могат да бъдат изпълнени и самостоятелно, като са адаптирани за две или 

четири ръце, или за две пиана. Например: „Пеперуда одеше”, Тропанка, „Три 

                                                             
11

 Стойков Н. Интервю с докторанта, СБК, февруари, 2019  

12
 Бюлетин АМТИИ, Пловдив, 2009, бр. 2, с. 41 

13 Стойков Н. Интервю с докторанта, СБК, София, декември 2018 

14
 Стойков Н. Интервю с докторанта, СБК, София, февруари 2018 

15
 Стойков Н. пак там 
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фрагмента”. 

 

т.3. Цикъл „Три български танца” оп.75 

 

„Три български танца” оп.75 са написани от Николай Стойков през 2009 г. Този 

цикъл се състои от три пиеси: „Родопско ноктюрно”, „Шопско стакато” и „Танц върху 

жарава”. Те са създадени с елементи от традициите в българската фолклорна 

танцувална музика, типична за три различни български региона: Родопите, Софийска 

област (Шопско стакато) и Странджа планина (Нестинарско хоро)) . 

 

Пиеса №1 „Родопско ноктюрно” 

Пиесата е написана в духа на народната българска песен от родопския край. 

Авторът е вдъхновен от богатите интонации и характерната орнаментика на красивите 

родопски песни. Основната тема на пиесата е цитат на българската народна песен 

„Дуйни ми, дуйни, бели ветре”.  

Чрез музикалната тъкан и фактура авторът постига лиричната художествена 

концепция на песента и спецификата на мелодическото богатство на вариационната 

орнаментика - особено типична за фолклора на родопския край. Така композиторът 

запазва българската автентичност и самобитната душевност на оригиналната песен. 

Големият регистров обхват и многоплановост на фактурата придава богата 

темброва окраска и на пиесата. Тя е диатонична, а хроматиката се появява в 

интермедиите между вариациите на темата – похват, повлиян от фолклорните „отсвири” 

в българската народна музика
16

.  

Пиесата е поетична, звукоизобразителна и виртуозна. За пианиста представлява 

трудност не само със своята бързина, съчетана с неудобни позиции в тиха динамика, но 

с полиритмията, която се образува между продължаващата тема в триолите на увода 

като фон, на който започва изложението на основната тема в 2/4 размер, както и с 

богатата многоплановост на полифоничната фактура в широк регистров обхват с 

подгласни мелодии. Допълнителна трудност представлява и основната тема, 

разпределена между двете ръце, променливо протичаща в различни регистри.  

Вариационноста е основен похват в изграждането на пиесата. В своето развитие 

главната тема, заедно с нейните две фрази се повтаря варирано в три последователни 

вариации.  

Във вариациите авторът използва умело полифонични похвати с добавянето на 

подгласни интонации и орнаменти - форшлази, придружаващи основната тема. 

Фактурата е многопластово изложена и това налага изписването на пиесата на три 

петолиния. 

Структурата на първата пиеса е триделна, като всеки дял представлява своеобразна 

                                                             
16

 Стойков, Н. Интервю с докторанта, февруари 2019, София. „Отсвири“ в песните от 

родопския край в българската народна музика са соловите инструментални интермедии в 

редуванията между солиста-певец и съпровождащия инструмент..  
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варирана основна първа тема.  

Темпото на тази част е умерено бързо и остава непроменливо във всички вариационни 

дялове. Авторът посочва in tempo. Третият дял на пиесата е репризира отново 

основната тема, но тя е по нов начин варирана. Този дял е кулминацията на цялата 

пиеса.  

След кулминацията на пиесата музикалното развитие преминава в Кодата. 

 

Пиеса №2 „Шопско стакато” 

Пиесата е с енергичен, жизнен характер и с блестяща звучност в дисканта. Темпото 

е бързо и предполага добри технически постижения на изпълнителя. Авторът указва 

Vivo (четвъртина =156). Фактурата е в триолов ритъм. Мелодията е в горния глас в 

изписаното двугласие в дясната ръка и имитира свиренето на кавал. 

Пиесата протича диатонично в различни тоналности: сол мажор-ла мажор-фа 

мажор-до мажор-сол мажор-ла мажор-сол мажор. Тя се състои от три дяла A B A. 

Втората тема b е в тоналност сол мажор, като в своя край модулира в ла мажор.  

Вторият дял В се състои от четирите тематични мотива: cdef, които представляват 

варианти с вариационни промени върху едно основно изходно тематично ядро. 

Мелодията е разпределена между дясна ръка и лява ръка, което представлява не 

малка пианистична трудност за изпълнителя (аналогичен случай е първата пиеса 

„Родопско ноктюрно“). Фактурата в края на третия дял е обогатена с акорди в лявата 

ръка. Характерът става по-енергичен, темпото непрекъснато се ускорява, танцът 

достига до своята първа кулминация. Авторът посочва  четвъртина =168 и после 

stringendo до четвъртина =180.   

Третият дял А репризира първата тема с звуков фон от акорди на възходяща 

хроматична гама на лява ръка. Авторът указва Tempo 1 и след малък преход в poco 

ritenuto. Кулминацията на „Шопско хоро“ е в края на пиесата, като „вихърът“ на танца 

завършва с клъстер sforzando върху бели и черни клавиши от двете ръце.  

Мелодичната хроматична линия в баса е проявена в акордовите последования в 

лявата ръка. 

 

Пиеса №3 „Танц върху жарава” 

Това е една много красива българска ритуална пиеса, пресъздаваща нестинарския  

танц, характерен за определени райони в южна България, богат на много емоции, 

мистика и символика, изискващ голям артистизъм от изпълнителя. Тази пиеса е 

кулминацията на целия сюитен цикъл. Тя се състои от три дяла A-A
1-

A
2
 и кода. Темпото 

е бързо, ben ritmiсo (половина=160).  

Първият дял А се състои от двете теми: ab. Първата тема a се повтаря за четири 

пъти варирано. Характерът е решителен, волеви, авторът указва risoluto.  

В пиесата авторът използва остинатна ритмична схема в лявата ръка, като имитира 

тембъра на българския фолклорен инструмент тъпан, върху който се играе 

нестинарският танц. 

Фактурата на втората тема b е на звуковия ритмичен фон от клъстери. В 

последващото развитие първата тема се добавя и протича едновременно с  втората 

тема като съпровод в лявата ръка. Темпото е бързо, въпреки, че авторът посочва 
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указание Grave, като има предвид характера: тежко. Метрономното авторово означение 

е половина нота = 160, което е много бързо и подсказва пулсация на движението на 

едно в такт. Динамиката е forte.  

В тази пиеса авторът използва цитат от автентично нестинарско хоро от фолклора 

в региона на Странджа планина. Същата тема е използвана и произведението на Марин 

Големинов „Нестинарка”. В тази пиеса, подобно на първата „Родопско ноктюрно”  

авторът редува основна тема с интермедии. Така се запазва националната автентичност 

на нестинарското хоро. 

Вторият дял обогатява тематичния материал на пиесата с нова тема, също цитат от 

народна песен от българския фолклор. Тя се състои предимно от интервали септими и 

изпълнява функцията на интермедия.  

В този дял мелодията преминава първо в лявата ръка в октави в басовия регистър, 

обогатена и с клъстери. В следващото провеждане темата протича между двете ръце. 

Това е един от примерите за техническо предизвикателство. Последващите триоли в 

дясната ръка са характерен контрапункт на основната мелодия в средния дял и 

фактурно представляват пианистична трудност. 

Третият дял Piu mosso (половина нота=80) е с по-енергичен, активен и по-буен 

характер като пресъздава кулминацията, транса на нестинарското хоро. Пиесата 

завършва със същата типична остинатна ритмична схема за фолклорния инструмент 

тъпан, като изпълнението на клъстерите може по желание на изпълнителя да бъде и 

върху струните на пианото (според авторовото указание). 

Кодата е кулминацията на цялата пиеса. Темпото е много бързо и се ускорява 

прогресивно. Авторът указва Vivo (четвъртина нота=160) и stringendo. Динамиката е fff  

и изразява върховия момент на транса. В края се появява ритъмът на първата тема, 

възпроизведен с длан. Авторът посочва col palmo (quassi Grand Cassa). Движението на 

танца постепенно завършва, замирайки в diminuendo и ritardando. Пиесата завършва със 

сфорцато sff. 

 

 

т.4. Цикъл „Старите латерни- характеристични пиеси” оп. 85 

Николай Стойков създава сюитния цикъл „Старите латерни - характеристични 

пиеси” за соло пиано през 2007 г. Цикълът включва четири пиеси: „Новата шапка на 

баба”, „Трендафилът мирише...или Но, млъкни сърце!”, „Ориентале” и „Ах, доброто 

старо време или Каролина”. Първата версия на цикъла е за две пиана под заглавието 

„Старият албум“ оп.25, написан през 80-те години и е инспириран от живота в стария 

възрожденски Пловдив от 18 и 19 век, с неговия артистичен дух, калдъръмени улички, 

занаятчийски ателиета и магазинчета, кафенета – места за общуване, срещи и показване 

на навлязлата в България западна цивилизация.
17

 Пиесите са написани по популярни 

инструментални мелодии, свирени тогава по улиците в стария Пловдив от уличните 

латерни и изпълнявани в кафенетата от певци, като заглавията са дадени от 

композитора. Цикълът илюстрира градския бит и фолклор от 19-20 век, влиянието на 

френски образци за поведение, образование, знаене на френски език, т. нар. атмосфера 
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на „Кафе-Шантан“. Пиесите, посредством музикалния език дават впечатления за 

живота през образното пречупване на портретите на семейство мъж и жена, 

разхождайки се по улиците,
18

 подобно на „Картини от една изложба“ от Мусоргски.     

 

Пиеса №1 „Новата шапка на баба” 

Тази пиеса има жизнерадостен характер. Размерът е 3/4. Фактурата е 

акордово-октавова, като представлява едногласна мелодия със съпровод от октави. 

Структурата е двуделна форма. 

Първият дял е в умерено темпо - авторът посочва Като марш (четвъртина 

нота=108). Този дял е в тоналност ми минор, включва две фрази. В първата фраза 

преобладава щрихът стакато. Темата протича в ниския регистър в лявата ръка. 

Инкрустираните инструментални орнаменти оформяват съпровода в дясната ръка. От 

тринадесетия до шестнадесетия такт мелодията отново преминава във високия 

регистър в дясната ръка, съпроводена от осмини с форшлази и стакатни октави на лява 

ръка. Тези елементи на музикалния език придават закачливост и хумор. 

Акордово-хармоничната фактура на пиесата представляват техническа трудност за 

изпълнителя – той трябва да потърси мелодична напевност, плавност, закачливост и 

лекота в линията на темата. 

Вторият дял Allegretto (четвъртина нота=144-152) е в тоналност ла мажор. 

Въведеният триолов ритъм, както и размерът ¾ придават мекота, валсуване и плавност 

на музикалното движение, въпреки акордово-октавовата фактура и неудобните скокове 

в акомпаниращата лявата ръка. Втората пиеса е пианистично трудна, а също и от 

музикална гледна точка: в сложна фактура трябва да бъдат извадени напевността на 

мелодичната линия и добрия звуков баланс със съпровода. 

В епизода Meno mosso се усеща стремеж към „валсуване“, асоцииращ с разходка и 

разглеждане на града. Движението е спокойно, но носи пластика, изразена с агогични 

отклонения, указани от  автора: poco string, редуване между мeno mosso и poco string.  

Авторът е много чувствителен към фините динамически нюанси, често указва 

промени между звучност mezzo forte и mezzo piano. 

В контекста на бляскавия светски живот и създаващата се нова буржоазна класа в 

стария град Пловдив от 19 век, пиесата завършва въодушевено, с акцентирани октави, 

създаващи виртуозен ефект.  

 

Пиеса №2 „Трендафилът мирише...или Но, млъкни сърце!” 

Пиесата има лиричен характер, авторът указва dolce, но тя съдържа и 

темперамента и носталгията по едно отминало време с ритмите на танца танго. 

Съпроводът в лявата ръка вкарва като остинатна основа ритъма на този танц. 

    Пиесата е инспирирана от навлизането на западната цивилизация в градския живот 

на българина в края на ХIХ началото на ХХ век, в контекста на песенно танцувалния 

градски фолклор с ритъма на танца танго, с привкус на салонния жанр. 

Темпото е умерено - Moderato (осмина нота=104), но е изпълнено с движение на 

тридесетвторини, създаващи подвижен бърз характер. По структура пиесата 
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представлява проста триделна форма: ABA.  

Тоналността сол бемол мажор придава специален колорит на пиесата. Със своята 

октавова фактура пиесата е виртуозна в пианистично отношение: тя е с богато 

хармонизиран съпровод и е трудна, представлява предизвикателство за техническите 

възможности на изпълнителя. Като характер пиесата изисква лирика, топлота и лекота, 

а фактурата е акордово-октавова, мелодизмът е придружен с много орнаменти – 

форшлази, които се използват в цялата пиеса. 

    Изискват се добри технически умения и сравнително голяма ръка, обхващаща 

интервали нони. Постигането на трептящата трилерова звучност, образувана между 

четвъртия и петия пръст на дясна ръка в разтворената позиция на октавово-нонов 

интервал, изтъкване на мелодичната линия в тях, както и точкувания ритъм са 

технически проблем в клавирното изпълнителство. 

В средния дял тоналното развитието е модулиращо от  доминанта към доминатата, 

търсещо основната тоналност към репризирането в третия дял. Тоналността на 

изречението “е” модулира в ла минор, която е основната доминантова хармония в 

тридесет и четвъртия такт. Мелодичната линия е изпълнена с арпежирани акорди в 

дясната ръка, което също е техническа трудност.  

Последният трети дял А репризира първия дял със знака Da capo al Fine. 

Пиеса №3 „Ориентале” 

Тази красива пиеса е изпълнена с типични хроматични интервали за 

ориенталската музика на Балканите: хиатуси между шеста и седма степен – до бекар и 

ре диез. В лявата ръка често съпроводът представлява ритъм на танго. В тази пиеса 

авторът дава изява на своята фолклорна родна принадлежност, но и съпричастност към 

съвремието на една епоха, в която навлизат модерни западни културни влияния и танци.  

Темпото е бързо. Авторът посочва осмина нота=126-132. Размерът е 2/4. Пиесата 

е в тоналност ми минор.   

Фактурата е акордова, в която звуково трябва да се подчертае мелодията в горния 

глас, изпълнени с четвърти и пети пръст на дясна ръка. Основната тема е придружена с 

контрапунктична мелодична линия и хармонии в скокове в щрих стакато. Пиесата е 

подчертано танцувална. 

Структурата представлява: въведение - А - интермедия - А - кода. Въведението се 

състои от три такта. Започва в триоли в тонична хармония. Мелодията в дясната ръка 

във високия глас в първия такт има ефект на трилери. Съпровождащите хармонии са в 

лявата ръка. Украшенията се използват в цялата пиеса. Характерният интервал в 

мелодичната линия е увеличената секунда. 

Пиесата е изпълнена с имитационно-полифонични елементи, с интонации, 

редуващи се регистрово между лявата и дясната ръка. В тринадесетия такт мелодизмът, 

започващ на второ време в лявата ръка е имитация на интонацията, започваща на първо 

време в дясната ръка. Триолите и елементите на полиритмия – две срещу три ноти, 

използвани например в четиринадесетия и в шестнадесетия такт създават колорит и са 

предпоставка за характерност, виртуозност и добри технически умения в изискваната 

смяна между стакатен и легатен щрих. В двадесет и първия такт протича възходяща и 

низходяща гама, с динамическо crescendo, постепенно до fortissimo в устрема към 

финала на дял А, както и финала на пиесата, завършващи с енергия, темперамент, с 
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акценти в sforzando и fortissimo 
Интермедията между дяловете има четири такта. Характерът е решителен, 

авторът посочва risoluto. Динамиката е forte. Мелодията е удвоена, започва в унисон в 

двете ръце. Акцентите на мелодичната линия в лявата ръка подчертават мелодичната 

линия. След това музиката се връща дяла А, и продължава кода.  

 Кодата има шестнадесет такта. Началните осем такта са  вариационно 

повторение на интермедията.  

Изпълнителят трябва да се съобрази с подробните авторови указания за динамика 

и темпо. Темпото в пиесата е много пластично променящо се: в тридесет и седмия такт 

се забавя - авторът пише molto rallentando. В четиридесет и първия такт темпото се 

възвръща: in tempo. Авторът използва и технически елементи за звуково характерни 

мотиви: глисандо в двете ръце,  а посочва quasi glissando в лява ръка, имаща 

алтерации върху черни клавиши. В своя край пиесата завършва в динамика fff, с 

акценти, като постига блестяща, ефектна звучност.  

 

Пиеса №4 „Ах, доброто старо време или Каролина” 

Пиесата е с песенно-танцувален  характер в тоналност ла мажор. Тя също е 

инспирирана от песните на навлизащия градски фолклор в стария Пловдив в началото 

на 20 век, с елементи на салонна музика, отразяваща градския хайлайф. Темпото е 

умерено, авторът посочва Moderato (четвъртина нота=92) в размер 2/4. Фактурата е 

октавово-акордова, като мелодизмът в дясната ръка е хармонично подплатен. Пиесата е 

пианистично виртуозна: изпълнена е с фигурации от възходящи  (в такт 2) и 

низходящи (в такт 8) хроматични гами в октави, разпределени между двете ръце, с 

форшлази в двойни ноти с тремолиращи двойни интервали и скокове в стакатни акорди 

в лявата ръка.  

Структурата е двуделна форма: А - А
1
. Първият дял А има двадесет и четири такта 

и експонира повторно темата. Акцентите в лявата ръка, както и щрихът стакато 

подчертават енергичния характер на пиесата. В тонален план музикалното развитие 

редува тоника и доминанта.  

Украшенията  - трилери, форшлази в двойни ноти, октавово мартелато, разложени 

акорди – присъстват в цялата пиеса като придават фолклорен колорит в интонациите и 

емоционална светлина и свежест на израза. Паралелно с бързото движение и скоковете 

е акомпаниращата лява ръка – тези елементи внасят виртуозност и изпълнителска 

техническа трудност.  

Във втория дял на пиесата темпото се успокоява. Авторът посочва Meno mosso. От 

двадесет и петия до тридесет и първия такт се репризира тематичния материал от 

първия дял и следва каденца. Характерното в този дял е: виртуозността (низходяща, 

възходяща и противоположнна хроматични гами в двете ръце в динамика crescendo) и 

метричната свобода - не изписването на тактови черти.  

Пластиката в темпово отношение е очевидна от авторовите означения и от 

характера на пиесата. След каденцата темпото отново възвръща своята първоначална 

пулсация: in tempo. В тридесет и четвъртия такт темпото става Meno mosso и отново се 

репризира първия дял. В тридесет и петия такт тремолото се свири в sotto voce с grand 

pedal. В последните два такта темпото се ускорява stringendo. Пиесата завършва в 
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динамика molto fortissimo и sforzando с орнаментика.  

 

т. 5. Цикъл „Малка сюита от три родопски песни” оп. 90 

Николай Стойков продължава своята творческа линия в създаване на клавирни 

пиеси по теми на народни български песни. Написва цикъла „Малка сюита от три 

родопски песни” за соло пиано през 2011 година. В него са включени три пиеси: 

„Дуйни ми, льохни, бел ветрец”, „Кога ме майка родила” и „Кукувичина кукува”. 

 

Пиеса №1 „Дуйни ми, льохни, бел ветрец” 

    Българската народна песен „Дуйни ми, льохни, бел ветрец” вълнува композитора. 

Тя също така е основа и на пиесата „Родопско ноктюрно“ от цикъла „Три български 

танца“ оп.75. 

Пиесата е с лиричен характер, темпото е бавно, размерът е 2/4. Фактурата 

представлява едногласна мелодия, съпроводена с контрапунктична мелодична линия. 

Пиесата е в тоналност ре минор.  

Структурата е тема с вариации: тема + 3 вариации + кода. Темата има седем такта, 

щрихът е legato.  

В осмия такт започва интермедия. Тя има шест такта. Динамиката е mezzo forte. 

Мелодичната линия на лява ръка е низходяща хроматична гама в осмия и деветия такт. 

За пиесата са характерни имитационно-полифонични повторения. В дванадесетия и 

тринадесетия такт мелодията в лявата ръка повтаря мелодията в дясната ръка от 

предишните два такта като ехо, появяващо се във високия/регистър в динамика piano. В 

тази пиеса също има редуване на куплети и рефрени с вокална и инструментална 

функция и така наречените във фолклора „отсвири“ – инструментални интермедии в 

песента
19

. 

Следва първата вариация на темата. Тя е обогатена с тремоло. Мелодията в лявата 

ръка в петнадесетия такт е имитация на темата. Украшенията се използват в цялата 

пиеса. 

Интермедията е от седемнадесетия до тридесетия такт. Състои се от две изречения: 

a (шест такта) + b (седем такта). Изречението а представлява тригласно развитие, а 

основната мелодия е в алтовия глас в дясната ръка. Съпровождащото тремоло в 

сопрановия глас в дясната ръка на израз трепета в контекста на родопската песен. 

Контрапунктичната мелодична линия в лявата ръка имитира ритъма в седемнадесетия 

такт. Щрихът е легато.  

Основната мелодия на изречението b е в горния глас, съпровождащ с акорди, 

октави и контрапунктична мелодична линия. Мелодията в лявата ръка образува 

низходяща хроматична гама в октави. Динамиката в двадесет и осмия такт достига 

постепенно до forte.  

Втората вариация се появява с октави и интервали във високия регистър в 

динамика piu forte. Октавите в лявата ръка се в ниския диапазон. Характерът става 
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по-песенен, динамиката по-силна. В тридесет и петия такт започва интермедия. Тя е 

съставена от единадесет такта. Състои се от две изречения: a
1
(шест такта) + b

1
(пет 

такта). Мелодията на изречението a
1
 се показва в сопранен диапазон с украшения, 

придружена с октави и хармонии. Изречението b
1 
повтаря мелодията на изречението b, а 

се появява в по-висока октава и се обогатява с орнаменти и малка имитация в лявата 

ръка. Съпроводът на лявата ръка е в широк регистров обхват. След crescendo в 

четиридесет и петия такт в следващия такт започва третата вариация в динамика forte, 

придружена от двупластов октавово-акордов съпровод.  

Характерът на тази вариация внася ритуалност, тежка стъпка. Авторът указва 

pesante. В петдесетия такт повтарящата се интермедия е обогатена с орнаментика и 

провеждането й е разпределено в различни регистри. 

Чрез crescendo до fortissimo в петдесет и четвъртия такт музикалното развитие 

води до кулминацията на цялата пиеса. Този дял завършва с притихваща динамика, 

минавайки през mezzo forte, piano, pianissimo. В петдесет и петия такт се явява 

мелодията от интермедията, която следва темата. В петдесет и седмия такт мелодията в 

лявата ръка е като ехо. Пиесата завършва с три такта кода, в динамика piano. 

Повтарящите се ноти подчертават трепетния израз на цялата песен 

Пиеса №2 „Кога ме майка родила” 

Пиесата е по мелодия на народна песен. Характерът е лирично-носталгичен, 

тоналността е  ми минор,  темпото - умерено бързо, размерът - 2/4. Фактурата е 

акордово-октавова, с двугласи в дясната ръка. За добрия баланс на изтъкване на 

мелодичната линия това е предпоставка за технически трудности. Структурата е: тема с 

две вариации и кода. Темата се състои от четиринадесет такта. Легатният щрих 

подчертава песенния характер на пиесата. Присъстват много мотиви, които на 

имитационен принцип повтарят мотиви на темата, наподобяващи планинския отзвук на 

певците в Родопа планина: например в третия и в седмия такт в лявата ръка.  

Първата вариация има петнадесет такта. Темата е обогатена с непосредствени 

мотивни имитации в същия такт между двете ръце. Напред в развитието характерът на 

музиката става по-жизнерадостен. Щрихът стакато се използва по-широко. В двадесет и 

първия такт темата се повтаря хармонизирана във високия регистър. Съпроводът на 

лявата ръка въвежда осминови контрапунктични линии, в акорди и двугласни 

интервали в различни регистри, преминаващи на моменти и в дясна ръка, паралелно с 

основната мелодия.   

Втората вариация достига кулминацията на цялата пиеса в динамика forte. 

Регистровия диапазон става по-широк. В кодата се появява мелодията на темата. 

 

Пиеса №3 „Кукувичина кукува” 

Тази пиеса има свеж, жизнерадостен характер, с атмосферата на идващата пролет. 

Темпото е бързо, размерът е 2/4. Структурата е тема с две вариации. Музикалното 

развитие започва с октави в динамика forte - авторът указва risoluto. Преобладават 

интервали и акорди в осмини стакато. Основната мелодична линия е в горния глас на 

дясната ръка, изпълнена със слабите анатомически четвърти и пети пръст, на фона на 

акомпаниращи стакатни хармонии,  които преминават в двете ръце чрез редуване. Този 
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вид фактура изисква добри технически постижения у изпълнителя. 

В тридесет и шестия такт започва втората вариация. Безпокойството и 

оживлението на характера са изразени чрез темпото, което става по-бързо: авторът 

посочва Poco piu mosso. Пиесата има песимистичен край - динамиката затихва 

постепенно, авторът изписва знака morendo с орнаментиран акорд с фермата, 

подчертавайки отново фолклорния произход на песента.  

 

Глава Четвърта  

Клавирни сюити в творчеството на Красимир Милетков 

 

т.1. Красимир Милетков като творец 

Красимир Милетков е автор на камерно-инструментални и вокални творби. Пише 

театрална, популярна и джазова музика. Носител е на награди от национални и 

международни конкурси. Има издадени сборници с клавирни пиеси, песни и фолклорни 

обработки в България и в САЩ. Негови пиеси за пиано са включени в каталога на 

американското издателство „Manduca Sheet Music & Scores”. Творбите му се излъчват 

по БНР и БНТ. Издал е няколко компактдиска със своя музика. През 2008 г. записва 

четири пиеси за Биг Бенд и кавал, които са включени в компактдиск на световно 

известния български музикант Теодосий Спасов. 

 

т.2. Сюита „Bacillus Bulgaricus” 

„Bacillus Bulgaricus” е сюита за соло пиано. Състои се от четири пиеси: „Тракийска 

песен”, „Шопска песен”, „Нестинарка” и „Задявка от Странджа”. Сюитата е написана 

върху песенни теми от различни фолклорни области в България.  

  

Пиеса №1 „Тракийска песен”  

Първата част на сюитата „Тракийска песен” представлява лирична балада върху 

автентична народна песен от тракийския регион. Темпото е умерено - авторът посочва 

Moderato (четвъртина=104) с размерът е 2/4. Цялата пиеса протича в тоналността сол 

мажор.  

Песента започва с въведение от шест такта в по-свободно и пластично рубатно 

темпо, авторът редува указания rit., a tempo, rit. 

Съпровождащата хармонията е с доминантова функция, което внася въпросителен 

характер на първите реплики. В началото музиката започва в динамика mezzo forte, а 

после се повтаря в mezzo piano. Двете фрази формират разлика в характера, обоснована 

от различния колорит на промяната в хармонията от ми бекар на ми бемол. Мелодията е 

изградена между тоника и доминанта. За по-голяма изразност доминатовият акорд е с 

понижена шеста  степен на лада, в резултат на което придобива ладовата окраска на 

хармоничния мажор.  

В такт 7 се появява главната тема. Тя е песенна с 10 тактова едноделна форма. В 

нея има три фрази. Музикално тя изразява песен с лиричен характер и започва в 
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динамика средно тихо - „mp“. Мелодията протича в секундови мелодични движения. 

Хармоничните интервали, както и в контрапунктичната мелодия, обикновено са на 

секста и кварта.  

   След провеждането на основната тема следват две вариации. В тях вариационно се 

променят мелодията, хармонията и динамиката. В края има една малка кода. Тя повтаря 

и е развита от главната тема. В нея има една имитация от темата и нагоре секунда.  

Пиесата по структура на цялата е едноделна форма: тема, две нейни вариации и 

малка кода. Те се повтарят два пъти. Втората вариация на пиесата представлява вариант 

на главната тема, но придружаващата подгласна контрапунктична мелодична линия е 

варирана. 

Музикалният материал на малката кода (т.37-т.49) произлиза от мелодичното ядро 

на темата. Темпото е пластично, по-свободно и се редуват авторови указания a tempo и 

poco rit. 

 

Пиеса №2 „Шопска песен” 

       Втората пиеса от цикъла - „Шопска песен” има жизнерадостен танцувален 

характер, в неравноделен размер 7/8. Темпото е бързо, тоналността е ми минор. 

Фактурата представлява едногласна мелодия на звуковия фон от остинатни 

(интонационно и ритмически) акорди. Формата на пиесата е рондо: АВАСАВАСА-кода, 

като дяловете са относително несиметрични.  

Първият дял А има четири такта. Той започва жизнено, във forte, като постепенно 

притихва. Музикалният материал е с остинатно повтарящ се тон „ми“, има уводна 

функция с изразена танцувалност. Съпроводът преставлява остинатен хармоничен фон 

на интервал  квинта. Принципът на остинатност доминира в цялата пиеса.  

Дял В е песенният в пиесата. Той е развит в осем такта, които се повтарят. 

Динамиката е mezzo forte. Мелодията е в последования от секундови интервали. 

Остинато, което е като съпровод на лявата ръка, променя своя интервалов обхват на 

квинти, сексти и септими. Особеността на горния глас на съпровождащото остинато е 

провеждането на контрапунктична мелодична линия в низходяща хроматична гама, а 

долният глас остава непроменлив върху тона „ми“, имитирайки ручилото на 

фолклорния инструмент гайда. Тази тема има двойна (повторна) експозиция, като във 

втория път регистровият диапазон преминава в по-ниската октава. Следва възвръщане 

отново на дял А. 

Дял С е едногласна мелодия в динамика mezzo forte. Темата се повтаря и в 

динамика piano на принципа ехо между двете малки изречения.  

В края на пиесата е проведена малка кода, която използва тематичните мотиви от 

вторите части на дял В и на дял А (в такава последователност). Музикалното развитие 

динамически се усилва чрез постепенно crescendo, като изгражда кулминацията на 

цялата пиеса, която завършва с fortissimo. 

 

Пиеса №3 „Нестинарка” 

Самото заглавие на пиесата подсказва характера на музиката и пресъздаването на 

този така специфичен танц за българския фоклор: неговата ритуална сюжетност, ритми 

и емоционална атмосфера от старинния народен епос. 
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Пиесата е в тоналност ми минор с размер 4/4. Структурата е малка едноделна 

форма, повтаряща се два пъти. 

В музиката откриваме характерното редуване за българския фолклор между 

песенното въведение и същинския инструментален танц с остинатен ритъм „в транс“. 

Това изгражда рондообразната форма на пиесата, с редуване на два епизода АВАВАВ.  

Пиесата започва с епизод А – тема с лиричен характер в динамика mezzo forte. 

Темпото е умерено. Авторът посочва Moderato (четвъртина=100). Първата тема „а“ има 

четири такта. Тя завършва на доминантова хармония, подсказваща подготовката преди 

продължението на танца върху жаравата. Форшлазите автентично пресъздават 

гласовите извивки в българските народни песни.   

Втората тема е проведена в епизод В и има контрастен характер. Това е 

същинският нестинарски танц. Темпото е по-бързо. Авторът указва Piu mosso 

(четвъртина=104). Музиката започва в динамика forte и е с енергичен и динамичен 

характер. Фактурата на темата b е едногласна мелодия със звуков фон от остинатен 

виртуозен съпровод в шестнадесетини с легатури, акценти и характерен ритъм в лявата 

ръка. Този съпровод имитира ударен инструмент и образува остинатна ритмическа 

схема. На фона на това остинато преминава цялата втора тема, която е 

октавото-акордова. Протича в синкопиран ритъм, започвайки във forte в енергичен 

темпераментен характер, като завършва в октава на тоника, след постепенен 

интонационен и динамически спад в diminuendo, в който се усеща емоционално 

успокояване. Авторът си служи с много интересен ритъм с нестандартни акценти на 

слаби метрични моменти и легатури в остинатния съпровод в лявата ръка.  

След последователно редуване два пъти на песенния и танцувалния епизоди, 

пиесата завършва с танцувалния епизод на нестинарското хоро. 

 

Пиеса №4 „Задявка от Странджа”  

Характерът на четвъртата пиеса „Задявка от Странджа” е жизнен и динамичен. 

Темпото е бързо, размерът е 4/4. В пиесата са използвани елементи от джаза. Тя е 

изградена в тоналност ре минор.  

Структурата е малка рондовидна форма с два дяла А и В, редуващи се ABABA, с 

въведение и кода. 

Пиесата започва с въведение, съдържащо осем такта, с  жизнерадостна тема с 

фолклорно - танцувален характер, в динамика mezzo forte. Темпото е бързо. Авторът 

посочва Allegro (четвъртина=138). Фактурата е едногласна мелодия като основна тема, 

протичаща на звуковия фон от двугласен контрапункт на интервали квинта, секста, 

септима в лявата ръка, на който долният глас е с остинатно звучащи тонове, а горният 

глас образува подгласна мелодична линия. Повтарящите се ноти в Темата изискват 

технически умения от изпълнителя. 

     След въведението се редуват двата дяла А и В в бързо темпо Vivace 

(четвъртина=172), имащи контрастен характер в емоционален план, но продължаващи 

същата фактура. Авторът посочва swinging, като използва двутактова мелодична серия в 

басовия слой, с танцувалния ритъм на swing. Тази ритмична схема се повтаря регулярно 

като придава джазовия характер на пиесата. Музикалното развитие на този дял започва 

в динамика piano, като едновременно с развитиeто на акордовата мелодия постепенно 
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се усилва. Суинговата остинатна двутактова серия е в басовата мелодия на лявата ръка 

и образува четири фрази. Ритъмът на триоли с верижни синкопи представлява 

изпълнителска трудност за пресъздаването на характерния суингов ритъм в лека 

джазова атмосфера. 
Вторият дял B, емоционално различен от дял А, е със солово по-разгърната 

акордова мелодична линия, представляваща темата от въведението. Тя е съпроводена от 

контрапунктична подгласна мелодия в лявата ръка с противоположни на соловата тема 

движения на секундови интервали. Динамиката е forte. Остинатната мелодия протича в 

целия епизод. Фактурно този дял продължава синкопирания суингов и триолов ритъм с 

легатури от дял А.  

    Пиесата завършва с двутактова кода с акордова низходяща хроматична интонация в 

динамика forte. 

 

Глава Пета 

Детският свят като сюжетност в някои български сюитни цикли 

след 80-те години на ХХ век 

 

В българското композиторско творчество музиката за деца има стари традиции. В 

областта на клавирното изкуство, детската сюжетност и тематика привличат вниманието 

на едни от най-значимите български композитори, създали ярки образци, запазили и до 

днес своята стойност. Те създават основата на едно значително творчество за деца, 

достигнало през втората половина на 19 в. високо художествено равнище, изиграло 

значителна роля за възпитанието и развитието на най-малките пианисти. С национално 

значение са цикли от пиеси с детско-юношеска насоченост от композиторите Парашкев 

Хаджиев, Веселин Стоянов, Светослав Обретенов, Константин Илиев,  

    Създадените от тях традиции продължават да се развиват интензивно. Разширява се и 

се обогатява техническата основа и жанровото разнообразие. Появяват се и детски 

миниатюри с различна техническа и интерпретационна трудност. 

Сравнително по-малко е създаденото творчество в тази област, предназначено за 

ансамблово музициране. Така се ражда и идеята за написването на клавирния цикъл 

„Слънчеви лъчи” за 4 ръце от Пенчо Стоянов. Композиторът Пенчо Стоянов отделя 

значително място в творчеството си на детската душевност в малката училищна песен, в 

остроумните детски игри и закачки на песните за детски хор като „Миши късмет”, 

„Весела лотария”, в гатанките, наследени от вековните народни песенни жанрове. Той 

достига и до по-големи и сериозни жанрове, като Детската оратория с оркестър и орган
20

. 

Основното предназначение на клавирния цикъл „Слънчеви лъчи” е за изпълнители в 

детско-юношеска възраст, без това да е пречка за изпълнение и от зрели пианисти. А 

както показва световната традиция и практика, детският свят е еднакво привлекателен и 
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необходим за всички (пиеси на Барток, Дебюси). Това е част от мирогледа и естетиката на 

най-големите композитори-мислители, хуманисти и в някои от най-значителните си 

произведения велики композитори се обръщат към детския свят.  

  

 

т.1. Пенчо Стоянов – сюитен цикъл „Слънчеви лъчи” 

 

Пенчо Стоянов пристъпва към написването на цикъла „Слънчеви лъчи” със 

значителен актив в областта на детската музика, в период на творческа зрялост. 

Произведението е замислено за двама изпълнители на едно пиано, с възможност да се 

изпълнява и на две пиана. Една подобна мобилност в позицията на двамата пианисти 

създава повече възможности за изпълнение.  

Клавирният цикъл „Слънчеви лъчи” е създаден през 1979 г. В цикъла от 9 части 

„Слънчеви лъчи” всяка пиеса трябва да достигне до децата, да ги заинтригува, да им 

разказва с езика на музиката, да рисува картини и образи от детството, от най-хубавата 

част от живота на човека. Затова музикалният език на пиесите трябва да бъде ясен, точен, 

да докосва детското светоусещане.  

 

„Слънчеви лъчи” представлява цикъл от девет пиеси, свързани с образи, картини и 

възприятия, типични за детския свят. Спецификата на детското светоусещане, 

непосредствения характер на изказа и емоционалните нюанси поставят пред 

композитора сериозни творчески проблеми. Галерията от образи, която разкриват 

пиесите, обединява в художествено единство както жанрово-битови елементи  (в 

пиесите Вечерна песен, Хорце, Шега, Игра), така и природни, приказни картини (в 

пиесите Пещерата, На лов, Слънчеви лъчи). Звуко-изобразителни моменти усещаме в 

пиесите Старите камбани, Пещерата, в които се пораждат асоциативни връзки и 

представи. Това определя характера на избраните изразни средства, особеностите на 

музикалния език, технологичните решения и фактурата. Композиторът не се ограничава 

при използването на изразните и технически възможности : от най-простите тризвучия, 

към акорди с квартово-квинтова структура, политонални съчетания, до 12-гласни 

съзвучия, клъстери, глисанди, а също и ударни ефекти. Те се оказват близки до детския 

свят, създават атмосфера на атрактивност, подбуждат фантазията и музикалния интерес.  

    Към многогласните съчетания и особено към клъстерите е необходимо повишено 

внимание на изпълнителите към звукоизвличането. В тези средства се съдържат 

колористични свойства на звуковия материал, които могат да останат незабелязани ако не 

се познава и владее интервалният им състав. 

Многогласието има неограничени възможности при разполагането на звуковия 

материал в пространството. В изграждането на отделните части на цикъла жанровите 

особености на изходния тематичен материал се проявяват по отношение на фактурата, 

движението на гласовете, тяхната функция и координация.  

В първата пиеса Вечерна песен се забелязват ясно очертаните класически 

съотношения на елементите : в партията на първото пиано водещата мелодична линия е 

проведена в октавово удвояване. Второто пиано представлява друг план на фактурата, 

съдържащ лежащ, неподвижен басов тон и равномерно движение в секстакорди, 
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образуващи своя самостоятелна линия. Практически налице са два плана на фактурата с 

ясно определени функции на гласовете, характерни за песенните жанрове. 

Двата плана на фактурата могат да бъдат по-тясно свързани и взаимодействието 

между тях да бъде осъществено чрез кратки диалози или имитационно проведени в двата 

плана построения. 

В цикъла „Слънчеви лъчи” отделните пиеси имат различна фактура, в зависимост от 

конкретните художествени особености. При някои от тях фактурата е непроменлива, 

изградена еднопланово - Вечерна песен, Шега, На лов, Игра, при минимални отклонения 

чрез въвеждането на нови гласове, имитационно провеждане на тематичен материал - 

Слънчеви лъчи, или чрез постепенно увеличаване броя на гласовете. Това е типично за 

пиесата Пещерата, където началните 6 такта са изградени при запазено четиригласие. В 

7-ти и 8-ти такт фактурата става плътна : в първото пиано 6-гласни акорди, във второто 

пиано се запазва остинатната линия като в 9-ти такт в тази линия се включва началното 

интонационно ядро с типична секундова мелодична фактура, типична за някои 

фолклорни мелодии. 

Увеличаващият се брой на гласовете във фактурата създава естествено нарастване 

на напрежението и поражда определени изобразителни представи. В това се проявяват 

цветовите, колористични страни на многогласието, свързани с така наречения фонизъм
21

. 

В музиката на 20-ти в. фонизмът има много и разнообразни форми, интересни и 

привлекателни за младите изпълнители
21

. Точно пиесата Пещерата показва 

безпроблемното им приемане и повишения интерес към подобни звукосъчетания. 

Детската психика е чувствителна към по-изострените звукови комплекси, бързо се 

адаптира към особеностите им, когато на преден план излизат изобразителни елементи, 

свързани с такива природни феномени и образувания, които могат да се видят пещерите.  

По този повод композиторът Пенчо Стоянов, в среща с мен  сподели 

непосредствените си впечатления от децата-изпълнители и детската слушателска 

аудитория: „Децата с много голям интерес приемат загадъчния, тайнствен свят на 

пещерите, докосващ земните дълбини и недра. Те усещат неведомите сили и могъщество 

на природата, особено, когато до тях достигат неподражаемите резонанси, ехо- ефектите 

с поразяваща сила. Обичайните звукове на ежедневието, на видимия свят като че ли 

остават някъде далеч, отстъпват място на съвършено нова звукова среда, пораждаща 

съвсем различни усещания. Видимият свят и особено живото усещане за земя, слънце, 

небе, растения сякаш са изчезнали, водени от невидим, всемогъщ режисьор. Дори 

нашият собствен глас е станал част от нещо, в което се таи страховитата сила на вечната 

природа. Съвършено новото усещане за пространство не ни напуска нито за миг, увлича 

ни в нов, непознат за човека ритъм. Някои от пещерите в България притежават природни, 

естествени акустически свойства, които ги превръщат в готови концертни зали, 

привличащи любопитните посетители на необикновени атракции. Преди няколко години 

Врачанската филхармония, а също и някои от прекрасните български хорове са изнесли в 

някои от пещерите концертни програми, предизвикали сензация.”  

Пиесата Пещерата е най-сложната по музикален език в целия цикъл „Слънчеви 

лъчи” . Разположена е в центъра на произведението и би било добре изпълнителите да 
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направят преди нея една неизписана по-голяма пауза. Някои от съзвучията притежават 

особен колорит и строго определен звуков състав, както и височинна позиция. В първо 

пиано акордите са с терцова структура, образуваща двойки от съзвучия в тритонусово 

отношение. Двата акорда прозвучават един след друг, като в края на всеки такт 

прозвучават едновременно. Възникват т. нар. полиакорди
22

, които подчертани от 

акцентите, пораждат една особена, вибрираща звучност. Фоничният ефект излъчва 

колорит подобно на светлосенки, които просветват и угасват. В следващия пример 

полиакордите, разположени в няколко октави образуват 12 гласни акорди
23

. 

За изпълнителите е важно да постигнат изобразителен ефект в музикалните  

мотиви, разположени многослойно на „няколко етажа”, „на подвижна, жива материя, 

подобна на сияние, което проблясва и внезапно изчезва“
24

. Подобни звукови явления не 

са рядкост в пещерите. От тях се раждат идеи за непознати, свежи звучности, за нови 

средства на композиторите. Особено продължително отзвучаващите тонове пораждат 

усещане за близка или далечна дистанция, за предмети и явления, идващи от далече. А 

това е светът на природата, богат на звукови съчетания и който винаги може да даде идеи 

на художник, композитор, архитект, поет.
25

 

В пиесата дванадесетгласно построените съзвучия се състоят от тризвучия, 

отстоящи на малка секунда. Всички тризвучия са построени по класическия терцов 

принцип. Без изключение, тризвучията са с точно запазена величина (мажорни 

тризвучия).
26

  
     При клъстерите съставът може да бъде обозначен условно, или при използването на 

свободно избрани от изпълнителя тонове, както и чрез глисанди по белите или по 

черните клавиши. 
При свръх-многогласието при използването на глисанди, клъстери със свободно 

избрана структура, или на удар с лакът, както и звучността на струните (sul le cordiera), 

изпълнителите трябва предварително много внимателно и точно да се запознаят със 

знаците, поставени от композиторите в специални указания или т.нар. легенда. 

     В някои от пиесите на цикъла колористичните (фоничните) средства са свързани с 

ладовата организация
27

. В пиесата Слънчеви лъчи, дорийският лад е в основата на 

специфичната атмосфера на ведрото настроение, на радостта, която носят 

животоворните слънчеви лъчи. Особено след тайнствените и понякога загадъчни 

състояния на пиесата Пещерата, дорийският лад в съчетание с трепетното кръгообразно 
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движение в триоли се възприема като просветляване на колорита и може да се 

интерпретира като ефект на лъчезарни светлинни краски, които трябва да се предадат 

внимателно и деликатно.  

       Ладовият колорит в едноименната на цикъла пиеса Слънчеви лъчи непосредствено 

е свързан с образните решения и съдържанието на пиесата. Дорийският лад в първата 

част на формата, не се задържа за дълго, почти незабелязано е въвеждането на 

миксолидийски в средната част, а в репризата фригийски лад оцветява с по-тъмен цвят 

звучността, създавайки впечатление за постепенно угасващите в далечината слънчеви 

лъчи. Колористичното усещане на звуковия материал трябва да намери място в 

музикалното мислене на децата- изпълнители, да стимулира творческото им вображение 

и фантазията. Дори и при по-опростени ладово- хармонични средства, както в пиесата 

Вечерна песен се съдържат моменти, които могат да се подчертаят като носители на 

освежаващ звучността колорит. Такъв момент се съдържа в репризата, където 

непосредствено са съпоставени тризвучията „до-ми-сол” и „до диез-ми-сол диез”
28

. 

Тези две тризвучия са типичен пример за т.н. еднотерцови съотношения
29

. Звукът „ми” се 

съдържа и в двете съзвучия, но просветва с различен цвят, което трябва да се подчертае 

от изпълнителите
30

. 

Мелодичната наситеност на пиесата Песен е особено важна, тъй като поражда 

връзка с първата пиеса - Вечерна песен. Възниква връзка между двете отдалечени части, 

която създава „мост” между тях, а това поставя проблема за контраста и единството в 

цикъла, за цялостното му изграждане: проблема за драматурги
31

. Тя почива на 

съпоставянето и редуването на частите в определен порядък. Така в началните три части 

развитието започва от спокойната изходна позиция на Вечерна песен, последвана от 

постепенно ускорение в Хорце и Шега. Силен контраст създава пиесата Старите 

камбани, последвана от кратката изобразителна сцена На лов и достига централния 

раздел- това е най-контрастната и ярка по образност част- Пещерата. Появата и се 

възприема като своеобразен скок, като прелом в нова образна сфера. В последващите я 

части: Слънчеви лъчи, Песен и Игра, скокът постепенно се запълва, получава се 

характерният за сюитните цикли баланс в съотношението на центровете на по-забавено и 

по-ускорено развитие
32

. 

В драматургията на цикъла е съществена ролята на жанровите контрасти, на 
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съпоставянето на бавни, по-напевни с бързи части, на части с подчертана 

изобразителност с такива части, които са изградени в по-общ образен тон
33

. В общото 

изграждане е проведена линия на постепенно ускорение в началните три пиеси (Вечерна 

песен, Хорце, Шега), от по-кратки към по-разгърнати пиеси с по-усложнено изграждане. 

Важен драматургически момент е пиесата Старите камбани, намираща се пред 

най-разгърнатите пиеси Пещерата и Слънчеви лъчи, а пиесата Песен изпълнява ролята 

на лиричен център в цикъла, последван от изпълнения с енергия и динамичност финал 

Игра. Тези моменти трябва да бъдат добре обмислени от изпълнителите и да бъдат 

подчертани от  съответните цезури от различни по продължителност неизписани паузи. 

Формите в отделните части на цикъла са разнообразни. В някои от тях е използван 

период с повторен строеж (Песен, първият дял на пиесата), период с неповторен строеж 

(Слънчеви лъчи - експозиционният дял), проста триделна форма (Вечерна песен), 

свободно изградени форми, в които дяловете не образуват устойчиви структури, 

напомнящи речитативите. Срещат се и свободно построени форми с тристадийно 

развитие (Хорце)
34

. 

Специфичен е проблемът за педализацията, изискващ добро овладяване на 

фактурата, смяна на акордите, жанровите особености на пиесите, характера на 

контрастите. Необходима е точна координация между изпълнителите, внимателно и 

разумно звукоизвличане при глисандите, клъстерите или други технически похвати, 

указани в авторското предписание. 

Клавирният цикъл „Слънчеви лъчи” е прозвучал в много страни на света като 

Англия, Русия, Германия, Япония, Швеция, Норвегия, Дания, Финландия, Гърция, 

Аржентина, Южна Корея, Италия, Испания. Издаван е два пъти в България.
35

 

 

т.2.  Красимир Милетков  - „Музикална кутийка” - сборник три сюитни 

цикъла 

Композиторът Красимир Милетков създава сборника „Музикална кутийка” пиеси 

за соло пиано, посветени на неговите деца. Сборникът съдържа три сюити на детска 

тематика: „Спомени от детството”, „Приказен свят” и „Картини от една ваканция”. 

 

2.1. Сюита „Спомени от детството”  

В този цикъл пиесите са програмни и изобразяват картини от бита и случки от 

детството. Сюитата „Спомени от детството” съдържа шест пиеси-миниатюри: „Игра”, 

„Музикална кутийка”, „В пещерата”, „Хорце”, „Приказка за Кокошката и Лисицата” и 

„Приспивна песен”. В тези пиеси авторските указания са подробни, композиторът 

посочва и метрономните темпа.  
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Пиеса №1 „Игра” 

    Първата пиеса „Игра” има жизнерадостен характер, авторовото указание giocoso, 

с динамика forte. Тя започва с Allegretto (четвъртина=116) и размер 4/4. Пиесата е 

изградена в светлата тоналност до мажор. Изложението на темата е в лявата ръка в 

цялата пиеса, в стакато с паузи. Съпроводът в дясната е с повтарящи се стакатни 

интервали – терци, кварти, които създават атмосфера на лекота, шеговитост, на 

скоклива и плавна подвижност. 

По структура пиесата е триделна, като репризираната тема а е повторена два пъти, 

вторият от които в регистър на октава по-ниско: абaа с двутактова кода. Всеки малък 

дял се състои от четири такта. Първият дял а има две изречения и вторият дял а
1
. 

Мелодията протича в различни регистрови обхвати. Характерният щрих е стакато, 

който доминира в цялата пиеса. Второто изречение е темата b, която има пет такта. 

Трето и четвърто изречение се основават на тема а и образуват 4-5 такта. Двете теми са 

много образни и създават асоциация с типични детски игри.  

 

Пиеса №2 „Музикална кутийка” 

Тази поетична миниатюра дава заглавието на целия сборник с трите цикъла. Тя е с 

лиричен характер и имитира нежния приказен звук на свирещата музикална кутийка. 

Авторовото означение за темпо е Adagio (четвъртина=54) и размер 2/4. Пиесата е 

изградена в тоналност до мажор. Фактурата е много изчистена и графична: едногласна 

мелодия в горния регистър, придружена с контрапунктична едногласна (а в средния дял 

– двугласна) линия.  

Структурата на пиесата е проста триделна форма aba. Първият дял а има осем 

такта, в него е изложена основната тема. Тя се състои от две малки изречния, в 

динамика mezzo forte и щрих legato. Вторият дял b има осем такта. Той е с контрастен 

характер: по-жизнен и енергичен, в динамика forte.  

    Мелодията започва в горния нежен регистър. Авторът редува щрихи стакато и 

легато. В края на средния дял темпото става постепенно по-бавно, като динамиката 

постепенно притихва (чрез фактурното изчистване и означението piano.  

В третия дял се възвръща тема а. В края на пиесата в по-високата октава се 

повтаря последния такт на тема а. Динамиката затихва в pianissimo, пресъздавайки 

замирането на мелодията и спирането на механизма в музикалната кутийка.  

 

Пиеса №3 „В пещерата” 

Характерът на тази пиеса е много загадъчен - авторът указва misterioso с умерено 

темпо: Andantino (четвъртина=72) с размер 6/4. Пиесата е в тоналност фа минор. 

Авторът използва секундови интервали, фактурно едногласна мелодия с мартелатно 

вибриращи, изразяващи ехото и детския страх от мрака и неизвестното в пещерата.  

По структура пиесата е едноделна с кратко въведение. Въведението, което има два 

такта, подсказва тайнствената тишина в пещерата.
36

 Динамиката е piano, авторът 

използва широк регистров обхват, съдава се звукова стереофоничност, указва misterioso.  
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Със своята многопластовост и образност пиесата изисква фантазия и добри 

звукови умения у изпилнителя. 

Динамиката в тази пиеса е много пластично променлива от mezzo forte до 

pianissimo - като ехо на предишния такт. Линията на низходящия хроматизъм много 

образно пресъздава мистериозната атмосфера на неизвестност, тъмнина, страх и 

различни звуци (капки, ехо, прилепи). 

Кодата на пиесата (Tempo I)  възвръща мотивите на въведението, отново се 

възцарява тайнствената тишина и спокойствие в пещерата. Последният такт използва 

арпежи като ехо. Педализацията спомага за звуковите ефекти и може да се използва от 

началото до края на пиесата и никога не се сменя
37

. 

 

Пиеса №4 „Хорце” 

Тази пиеса има танцувален, жизнерадостен и енергичен характер, в бързо темпо 

Allegretto. Размерът е неравноделен (5/8). Пиесата „Хорце” представлява български 

танц ситна, лека ръченица  в тоналност до мажор. Фактурата е едногласна мелодия, 

придружена от подгласен контрапункт. Темата е хармонизирана с хармонични 

интервали в дясната ръка. Мелодията  е придружена от много форшлази, които 

придават на характера закачливост, лекота, енергия и фолклорна автентичност с 

извивките на интонацията.  

Структурата е двуделна ab, като началото на втория дял повтаря началния момент 

на първата тема. Основната тема се състои от две полуизречения, като първото има 

песенно танцувален характер, а второто е с хороводен орнаментиран повтарящ се 

еднотактов мотив. Този мотив е типично фолклорен български, форшлаците 

подчертават неравноделността, придавайки акцент на удълженото време, едновременно 

и хумористичен, закачлив характер
38

.  

Пиесата завършва с малка кода. Контрастно динамически повторените последни 

два такта (forte и sub. piano) подсказват обобщение на хумористичния, закачлив и 

танцувален характер на пиесата.  

 

Пиеса №5 „Приказка за Кокошката и Лисицата” 

Това е една много живописна и звуково-образна пиеса с конкретна сюжетна 

програмност и хумористичен характер. У подрастващите млади пианисти тя развива 

фантазия, образно мислене и усет за звуковия колорит.  

Пиесата по структура е безрепризна проста триделна форма, с повторен втори дял: 

аbbc. 

Тази пиеса е тематично и звуково по-богата, програмната сюжетност е 

по-разгърната, присъстват звуково-образните характеристики на три персонажа. Те са 

изразени чрез различни похвати в музикален език (щрихи, форшлази, регистри, ритми, 

фактурни елементи).  

Пиесата е сравнително виртуозна, в бързо темпо Allegretto (четвъртина=116) в 
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размер 4/4. Техническите трудности за малките пианисти произлизат от бързото темпо, 

повтарящите се ноти в стакато с форшлази, несиметричните характерни акценти на 

четвърто време. Фактурата представлява едногласна мелодия придружена с акордово 

хармонизирана хроматична басова мелодична линия. Особеността на мелодията е 

акцентът на четвърто време. Дял а пресъздава образа на кокошката. Вторият дял на 

пиесата b е контрастен във всяко едно отношение: характер, темпо, ритмично движение, 

щрих, интервали, персонажност. Той пресъздава образа на лисицата.Темпото е умерено, 

в плавността на размер 6/8, Moderato (четвъртина с точка=96), в динамика piano. Като 

сюжет този дял звуково пресъздава образа на другия персонаж – лисицата, с 

грациозността и предпазливостта на нейната походка в ритъм на swing тривременност 

без второто време в пулсацията
39

. Едногласна мелодична линия е в широки интервалови 

последования, мелодично движение е много плавно, в съпровождащата 

контрапунктична басова мелодия присъстват възходящи хроматизми.  

Интересно авторово решение за звуковата образност са терцовите интервали на 

шесто време, асоцииращи с предпазливите стъпки на персонажа. 

В третия дял c са проведени интонациите на нов образен персонаж, изразен с нови 

музикални средства, различни от употребените до сега. Този дял събира едновременно 

характерните интонации за трите персонажа и е подчинен на полифонични принципи. 

Този дял възвръща първоначалното Tempo I. Размерът е 4/4. Новата тема е придружена 

от контрапунктична хроматична линия. Щрихът е non legato. Този дял е кулминацията 

на цялата пиеса, в него присъстват и си взаимодействат темите на всеки персонаж. 

Акордите, в динамика forte със сфорцати („sf“) имитират кучешки лай. Динамиката, с 

честите subito и акценти, като изразно средство подпомага звуковата асоциация с 

персонажите. Редуват се характерните интонации, ритми и щрихи от трите дяла, 

характерни за всеки образ. Емоционално пресъздадената суматоха в кулминацията, 

спряла в дисонантният акорд sf пет такта преди края преминават в успокоение от 

сюжетната развръзка: низходящата хроматична гама в стакато и diminuendo в лявата 

ръка образно асоциира с изчезването на конфликта и напрежението. 

 

Пиеса №6 „Приспивна песен” 

Тази пиеса е последната в сюитата. Тя е с лиричен характер, бавно темпо Adagio 

(четвъртина=54), с размер 2/4. Както повечето пиеси от цикъла, тази също е в до мажор. 

В нея авторът изразява типичната плавност, нежност и тишина на люлчината приспивна  

песен с нейната монотонна остинатност.  

Формата е едноделна, с кратко въведение и вариационно повторение на темата.  

Пиесата започва с четири такта въведение (майката люлее детето „На-ни,на-ни...“), 

след което започва същинската песен. Последният тон в пиесата 
„
до

“ 
на четвърта октава

 

е „звездичката в небето, която ще бди цяла нощ над съня на детето“.
40

 

Пиесата е в щрих легато, динамиката е piano. Песента е типична за този жанр: 

двутонови и тритонови низходящи интонации в постоянно diminuendo. Мелодията на 
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тема а (четири такта) е основава на въведението и динамиката е mezzo piano. Второто 

изречение показва тема b. Тя има четири такта. Съпроводът на лява ръка в началните 

два такта е низходяща хроматична гама. В края се повтаря темата в по-високата октава 

и завършва в динамика ррianissimo. 

Този цикъл има голяма педагогическа стойност за деца и юноши, като учи на много 

професионално разбиране ги: на изразните средства (щрихи, темпо, динамика, 

интонация). 

 

2.2. Сюита „Приказен свят” 

Втората сюита „Приказен свят” се състои от седем пиеси. Те пресъздават 

сюжетите на популярни детски приказки или персонажите на известни приказни герои: 

„Снежанка и седемте джуджета”, „Коломбина и Арлекин”, „Балерината и Оловният 

войник”, „Котаракът с чизми”, „Вълкът”, „Вещицата” и „Палячо”.  

Интерпретационните проблеми в тези пиеси също подготвят младия пианист за 

образно-контрастно мислене и разнообразие в арсенала на използването на различни 

технически похвати и клавирни щрихи. От друга страна, изпълнението им е 

предпоставка за обогатяване средствата и похватите и разнообразен звук и качество на 

звукоизвличането на пианиста. 

   

Пиеса №1 „Снежанка и седемте джуджета” 

Пиесата е виртуозна и изисква ясна артикулация в стакатния щрих с бързо темпо, 

авторът указва аnimato (четвъртина=126). Характерът е жизнерадостен (giocoso).  

Вторият дял е контрастен, в щрих легато и с лиричен характер. Авторът пише 

delicatamente. Темпото протича с гъвкава пластика в агогиката (rit.).  

Третият дял връща тема а в първоначалното движение (a tempo). Динамиката е 

forte. Този дял се повтаря още веднъж.  

 

Пиеса №2 „Коломбина и Арлекин” 

Пиесата пресъздава двата образа на известните герои-кукли. Структурата е проста 

триделна форма aba. Първият дял а започва с танца на балерината Коломбина с ритъм 

на валс - Tempo di Valse, в размер ¾ и щрих легато. Този дял излъчва много лирика, 

елегантност и нежност. Авторът посочва grazioso con eleganza. Динамиката е mezzo 

forte. Темата протича в до минор с относителна тонална неустойчивост. Въртеливото 

движение на танца е пресъздадено с обикалящите повторяеми хроматични интонации 

на съпровождащата контрапунктична подгласна мелодия в лявата ръка: 

Вторият дял b има хумористично-саркастичен характер. Авторът указва grottesco. 

Дял b пресъздава образа на Арлекин
41

. Този контраст е постигнат посредством акценти 

на дисонантните интервали и паралелни септими с гамовидни движения в стакатен 

щрих. Темпото е по-бързо - Piu mosso. Динамиката е forte, тоналността - до мажор. 

Преходът на музикалното развитие от дял b към репризирането на дял а е  модулация 
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в разложен неустойчив доминантов акорд с фермата, изразяващ въпросителност, 

в динамика piano, след което авторът посочва „D.C. al Fine“.  

 

 

 

Пиеса №3 „Балерината и Оловният войник” 

Сюжетът на тази пиеса е по приказката на Кристиан Андерсен (Дания) с герои – 

кукли: Балерината и Оловният войник. Ритмически тя е много разнообразна, като 

всички ритмически стойности символизират характерни черти от образите на 

героите-персонажи. Пиесата има елегантен танцувален характер и е написана в размер 

3/4.  

Фактурата е линеарно – графична, с изящна едногласна мелодия, придружена от 

валсовиден акомпанимент. Формата е проста триделна, с кратко двутактово въведение. 

Основната тоналност е ре минор, средният дял е в ла мажор.  

Въведението изобразява излизането на балерината на сцената
42

. Темпото е бързо, 

авторовото указание е Allegretto (с четвъртина=116) и динамика mezzo forte. Характерът 

на пиесата е подсказан от автора: grazioso con eleganza.  

Интонацията на шестнадесетините във въведението е трилерово-групетова и 

имитира въртеливото движение на балерината, а двете фермати спират движението, за 

да започне същинският танц. 

В първия дял на пиесата основната тема характеризира образа Балерината и 

представлява нейния танц. Характерна ритмическа фигура на мелодическата линия в 

този епизод, както и за персонажа на балерината е петола във вид на изписано групето. 

Повтарящата се петола с групетовото обикаляне около един тон пресъздава 

впечатлението за грациозните въртеливи движения в танца на Балерината. Основният 

щрих е легато, пресъздаващ плавността на танца се редува с осмини стакато, 

имитиращи ситните стъпки на балерината.  

    Вторият дял на пиесата ни пренася към музикалния образ на Оловния войник чрез 

новата тема, която има маршовиден характер, въпреки размера 3/4. Тя е в ла мажор. 

Темпото на този дял е доста по-бързо, Presto (четвъртина нота=184). Характерът на 

музиката е в контекста на персонажа на войника – стегнат и енергичен. В контекста на 

приказката са: ритмическата стъпка, спираща на второ време (четвъртина и половина) в 

тривременния размер, повтарящите се ноти в осминов и точкуван ритъм, както и 

призивните интервали на квинти и сексти.
43

 Авторът указва energico с динамика forte. 

Тази тема контрастира на нежността и меланхолията на темата на балерината от дял а.  

Третият дял репризира първата тема, както и основното Tempo I, но не е буквална 

реприза. Авторът обобщено пресъздава двата персонажа едновременно
44

. В дясната 

ръка е темата на Балерината, а в лявата долавяме ритъма от темата на Оловния войник. 

Паралелно с плавните четвъртини в размер ¾ в танца на балерината, в съпровода на 
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лява ръка, в контрапунктичната линия на всяко второ време ритмическото движение 

спира на второ време, в стойност на половина нота.  

 

Пиеса №4 „Котаракът с чизми”  

Пиесата е сложна за изпълнение и има интересен характер. Тя е полифонична, с 

имитации и подгласни мелодични линии, със сложен ритъм на непълни триоли в 

размер 4/4, с много несиметрични легатури между двете ръце. В нея авторът използва 

елементи от джаза, много умалени интервали и алтерации.
45

 Темпото е умерено, 

авторът указва Allegretto (четвъртина=108). Пиесата е в тоналност сол мажор.  

По структура представлява едноделна форма, повторно експонирана.  

В третият такт започва темата, която изобразява танца на Котарака. Използвайки в 

цялата пиеса щриха легато, авторът пресъздава грациозността, мекотата и гальовността 

на Котарака.  

Метрумът 4/4 с триоли е избран, за да се придаде нахаканата походка на хитрия и 

смел Котарак. Ако пиесата се изпише в 12/8, партитурата няма много да се облекчи, а 

съществува риск походката на персонажа да придобие женственост и кокетност, които 

са му напълно чужди,
46

а в 6/8 суингира Лисицата от „Приказка за Кокошката и 

Лисицата“. В края на пиесата авторът внася нетрадиционен похват: в завършващия 

акорд пианистът имитира мяукането на котарака с глас.  

 

Пиеса №5 „Вълкът”  

Пиесата има разнообразен характер, с променящи се ритъм и интонации. Темпото 

е бързо: Allegretto (четвъртина=112). Размерът е 4/4, тоналността - фа минор.  

Пиесата е в едноделна форма с Въведение и Coda или може да бъде дефинирана 

като проста триделна несиметрична форма аbа.                       

Въведението е много образно: посредством форшлази и глисандо-подобни 

интонации в низходящ хроматизъм имитира воя на вълка. Динамиката е mezzo forte с 

diminuendo до piano. Използваният щрих е легато.  

Основната тема е в динамика mezzo forte, щрих non legato и пресъздава стъпките на 

вълка. Тя протича в диапазона на ниския регистър. Ритмическата особеността на 

мелодичната линия са маршовидно редуващите се четвъртини в размер 4/4 с 

периодично звучащи непълни триоли (четвъртина и осмина), както и легатури. 

Интонационно и ритмически авторът внася елементи на джаз. Темата представлява 

период с повторен строеж, съдържа осем такта, които се повтарят. 

Кодата от шест такта повтаря двете характерни теми ab от двата дяла, но в 

динамика  forte.  

 

Пиеса №6 „Вещицата” 

Тази пиеса има фантастичен и капризен характер. Тя е виртуозна и трудна 
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технически. Темпото е много бързо - Prestissimo (четвъртина=208) в  размер е 4/4. 

Пиесата е в тоналност сол мажор.    

Фактурата представлява осминови мелодични линии, на места удвоени в унисон 

между двете ръце, с много хроматизми възходящи и низходящи (имитиращиу летенето 

на вещицата), както и с трилерови секундови движения на осмини.   

Използваните от автора похвати и елементи на музикалния език: бързото темпо, 

скоковете в голям регистров обхват, както и бързата смяна на динамиката с внeзапни 

акценти, сфорцати, crescendo и diminuendo в големи звукови амплитуди са средства, 

спомагат за постигането на шеметно-динамичния образ на основния персонаж в 

пиесата. От друга страна, пианистът трябва да има добри технически постижения в 

изпълнението на тези елементи, които може да се окажат предизвикателство.      

 

Пиеса №7 „Палячо” 

Тази пиеса е с комичен характер. Пренася ни в атмосферата, смешките, 

жонгльорството и несръчните имитации на цирковия палячо. Авторът указва grottesco. 

Темпото е бързо - Animato (четвъртина=126) в размер 4/4 и тоналност до мажор. 

Формата на пиесата е триделна с варирани повторения на основната тема: abа.  

В темата на Палячото авторът използва низходящи хроматични тризвучия в стакато, 

изпълнени от двете ръце, започващи с форшлаг и с акцент на ауфтакта, свързан с 

легатура с първото време. Това  асоциира с бързо стремително летене от високо надолу. 

Динамиката е mezzo forte. Вторият мотив асоциира с падането: представлява 

синкопирани акорди с акценти, като означеният педал удължава и обогатява звучността 

им.  

 

2.3. Сюита „Картини от една ваканция” 

Третата сюита, включена в сборника „Музикална кутийка“ е цикълът  „Картини от 

една ваканция”, който съдържа седем пиеси: „Пролетни копнежи”, „Кънтри 

пътешествие”, „Песента на вълните”, „На морското дъно”, „Спомен от морето”, 

„Есенни ята” и „Парният локомотив”. За разлика от първите два цикъла, пиесите в него 

пресъздават природни картини и са като импресии. 

 

Пиеса №1  „Пролетни копнежи” 

Характерът на тази пиеса е лирико-романтичен, с лека ефирна звучност и плавно 

осминково движение в размер 6/8. Темпото е умерено, Poco rubato (четвъртина с 

точка=63). Динамиката е mezzo forte.  

Пиесата е изградена в колоритната тоналност ми бемол мажор и започва с 

елегантна, лека, плавна мелодия в легато. Авторът пише leggiero. Темата има повторен 

стреж. Съпровождащата контрапунктична мелодия в лявата ръка носи плавността, 

нежността и фактурните елементи на люлчената песен. Специфична е авторовата 

фразировка на основната тема в осмините на дясната ръка. 

Размерът 6/8, както и постоянното равномерно осминково движение в мелодичната 

линия внасят усещането за спокойствие и плавност в музикалното развитие. Пиесата 

напомня за жанра баркарола и за италианската „Гондолиера“. 
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Изпълнителят трябва да обърне специално внимание на легатираните ноти в лявата 

ръка. Използването на педал би допринесло за красивата звучност на пиесата. 

В последните два такта на пиесата е потърсен ехо-ефектът като се повтаря края на 

темата в по-висока октава. в динамика piano. Пиесата завършва с два такта малка кода. 

Използваното  арпеджио имитира звучността на флейта и пиано. Последният акорд е в 

динамика piano и с фермата. Използването на педал би допринесло за по-поетична 

звукова картина. 

  

 Пиеса №2 „Кънтри пътешествие” 

Тази пиеса има жизнерадостен характер. Тя ни въвежда в атмосферата на 

каубойските филми
47

.  

 Темпото е умерено - Moderato (четвъртина=100). Размерът е 4/4. Пиесата е в 

тоналност фа мажор. Музикалната форма е триделна: въведение, aba, Coda.  

Характерни за мелодията са ритмическите задържания в синкопи и в легатури. Те 

внасят в атмосферата типичните ритми и колорит на кънтри музиката. 

В съпровода в лявата ръка преобладават осмини със стакато. Характерните 

синкопи с легатури и с акценти в дясната ръка са добър тест за ритмическия усет на 

пианиста. Лявата ръка провежда фоновата линия от остинатни стакатни осмини на 

интервал секунда. Във втория дял секундовото остинатно фоново движение на осмини 

в лявата ръка преминава в движение на осминков остинатен мотив в разложени октави. 

Дясната ръка провежда синкопирания ритъм (от точкувани ноти и легатури) на 

акордовата мелодия. И двете ръце  създават звуковата картина и усещането за пътуващ 

парен локомотив. 

 

Пиеса №3 „Песента на вълните” 

Пиесата е лирична, с много поетичен и изобразителен характер. Тя пресъздава 

морска природна картина. Темпото е умерено - Andantino (четвъртина=69) в размер  

4/4 и в тоналност до мажор. Художествената атвосфера напомня импресионистичния 

стил, звуково наподобява вятър и море. Шеснадесетиновата фактура на секундови 

движения с разложените акорди в лявата ръка имитират вълните на море. 

Педализацията спомага за обхващане на широк регистров диапазон. Повторението на 

тематичните мотиви е в piano (третия такт на темата) на ехо принципа. Интересно 

авторово решение е синкопираният ритъм чрез точкувани нотни стойности и легатури. 

Темата на втория дял е същинската песен на вълните. Тази тема също е в 

синкопиран точкуван ритъм с легатури. Изпълнителят трябва да изсвирва компактно 

разложените акорди в цялата пиеса, за да не се нарушава ритъма и пулсацията. 

 

Пиеса №4 „На морското дъно” 

Тази пиеса е с мистериозен и фантастичен характер, изразява усещането за 

вълшебство от красивото и неизвестното. В нея авторът използва характерната за 

импресионизма целотонна гама и увеличени квинт-акорди, които придават приказност, 

                                                             
47

 Милетков, Кр. Интервю с докторанта, НМА, март 2019. „Влак минава през прерията. В него 

пътуват кънтри музиканти.“ 



38 

красота и нежност на звуковия колорит. Темпото е умерено (половина нота с точка=66) 

в размер ¾ и тоналност до мажор. Едногласната осминкова фактура: целотонна гама, на 

места арпежовидна,  е много сполучливо изобразяване на вълните и на морското 

плавно движение. Педализацията обогатява темброво звуковата картина. Осминковите 

движение се изпълняват от двете ръце, с изключение на кулминацията на пиесата в 

средния дял, където фактурата става двугласна. От интерпретационна гледна точка, 

както и от педагогическа, пианистът трябва да внимава техническия преход между 

двете ръце да не е нарушен с акценти при смяна на ръцете, а педалът да се сменя с 

добро изчистване между хармониите. 

По структура пиесата е проста триделна форма aba. Спецификата на мелодичната 

линия е възходящата целотонна гама, „изобразяваща люлеещи се на дъното водорасли, 

между които плуват рибки
48

.“ 

 

Пиеса №5 „Спомен от морето” 

Пиесата е лирична импресия, в подвижно темпо - Allegretto (четвъртина нота=108), 

с плавното движение на осмини в размер ¾, в тоналност фа мажор и звучност leggero. 

Композиторът пресъздава отново картина на морето и на разлюляната морска шир. . В 

съзнанието на слушателя изниква красив спомен от прекараното край морето лято. 

Музикалната форма е проста триделна: aba. Хармоничният план на пиесата се 

базира на редуването на тоника и доминанта.  

За разлика от първия дял, който фактурно представлява разложени хармонии, 

вторият дял въвежда мелодична линия, напомняща една лирична песен без 

думиСъпровождащата контрапунктична линия е двупластова: интервали с един лежащ 

тон, а движещият се образува втора, подгласна тема с гамовидно движение. Пианистът 

трябва да обърне специално внимание на интересното вливане на средния дял към 

репизирания материал в третия дял: последния тон фа в мелодията на дял b продължава 

и в репризирания дял a
 
.  

 

Пиеса №6 „Есенни ята”  

Пиесата е със светъл лиричен характер в тоналност до мажор. Тя пресъздава 

впечатленията на композитора от есента и отлитащи птичи ята. Темпото е умерено 

(четвъртина нота с точка=58) в размер 6/8. Фактурата е полифонична, четиригласна, с 

провеждането на подгласни контрапункти. Музикалната форма е: въведение, тема с 

повторна експозиция
 
и кода.  

Основната ритмична пулсация е осминова. Фоновите шестнадесетини във вид на 

изписани трилери създават усещане  трепет: асоциират с края на лятото, настъпващата 

есен, промяна в природата. 
 

Композиторът подробно изписва начина на педализация.  

Тази пиеса е една от най-полифоничните и изисква умението за добра фразировка 

и добро балансиране на гласоводенето за  изтъкване на основната тема в горния глас 

на дясната ръка, обикновено изсвирван с най-слабите анатомически пръсти: трети, 

четвърти и пети. 
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Пиеса №7 „Парният локомотив”   

Последната пиеса от цикъла пресъздава с музикални средства много образно 

звуковото усещане от движещия се влак. Тя е с енергичен характер, в размер 4/4, в 

тоналност до мажор. Ритмическата структура, регистровият обхват, хармониите, както и 

интонациионният мелодизъм на акордите много сполучливо имитират ускоряването, 

равномерното движение и „сирената“ на влака. Фактурата е акордова, с придружаващо 

осминово остинатно движение. Ритъмът играе формообразуваща роля, като е важен 

фактор за образната характеристика на цялата пиеса. В него от голямо значение са 

синкопите, равномерните остинатни осмини,  полиритмията и легатурите, 

подпомагащи акцентите на слаби времена.  

Ритъмът и темпото се променят в контекста на изобразявания момент от 

движението на влака: Comodо, poco a poco accel., Presto. Полиритмията, образувана 

между двете ръце (две четвъртини и триоли от четвъртини), както и образуваните 

асиметрии във влизането на акордите в дясната ръка след легатури, създават една много 

правдива звукова характеристика. Акцентите, както и бързото отнемане от звука с 

diminuendo подсилват звуковите ефекти в пиесата. 

Съпроводът на лява ръка е с остинатни осмини, които продължават до края на 

пиеса. В хармоническата и в интонационната основа на  осминовите движения и на 

акордите композиторът използва елементи от джаза. 
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Заключение 

 

Дисертационният труд изследва интерпретационните проблеми в някои сюитни 

цикли в българската клавирна музика след 80-те години на ХХ век. Включени са 

произведения на водещи композитори в българската музика от края на 20 век като 

Пенчо Стоянов, Николай Стойков, както и композитор от по-младото поколение 

Красимир Милетков.  

Изследвани са характерни сюитни цикли из творчеството на посочените 

композитори, които дават представа за някои тенденции в развитието на българската 

клавирна музика след 80-те години на ХХ век. 

В анализите на посочените произведения е разгледан техния музикален език: 

структура, ладова основа, хармонии, ритми, връзката с българския фолклор, както и с 

някои съвременни новаторски течения в музиката на ХХ век (като ритми, елементи на 

авангардната техника, алеаторика, сериалност, джаз и др).  

    Изтъкнати са някои насоки в развитието на българската клавирна музика от този 

период: например към камерност, остра характеристичност и съпоставяне на 

контрастни образи, изразени с пестеливост на музикалния език и краткост на формата. 

Проявата на този нов подход към музикалното време, към концентрирано и ускорено 

развитие са елементи, които ярко присъстват в „Микросюита“ от Пенчо Стоянов. Това 

произведение е пример за пестеливост на средствата и лаконичност в изграждането на 

сюитния цикъл - една от тенденциите в развитието на сюитата през 20-ти в. 

В анализите на произведенията се изследва и твзаимовръзката на българския 

фолклор с музикалния език на избраните произведения: интонации и цитати от 

народната музика, полиладова основа, ритми, имитация тембри на български народни 

инструменти – струнни, духови и ударни. Такава взаимовръзка своеобразно присъства в 

разглежданите в дисертационния труд сюитни цикли: Николай Стойков - „Три 

български танца” оп.75, „Старите латерни - характеристични пиеси” оп.85, „Малка 

сюита от три родопски песни” оп.90, както и в „Микросюита“ на Пенчо Стоянов и в 

„Bacillus Bulgaricus“ от Красимир Милетков. 

 

 

. 
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Приноси на дисертационния труд 

 

1. За първи път в България дисертационният труд изследва клавирните сюити: 

„Микросюита” от П. Стоянов и „Bacillus Bulgaricus” от Кр. Милетков. Тези 

произведения не са анализирани от музиколози. 

2. Дисертационният труд е първо изследване от чуждестранен докторант в България 

на сюитни цикли и произведения от български композитори.  

3. Този научен труд дава своя принос за: 

- за опознаването и разпространението на българските музикални традиции в 

Китай. Той е своеобразен мост между двете култури. 

- дава възможност за разширяване на комуникациите между България и Китай.  

- за достъп на българската музикална култура и композиторска школа до музиканти от 

други държави (Китай и др.). 

4. Дисертацията дава възможност за навлизане на нови репертоарни произведения от 

български автори в учебния и педагогически план в: 

- в България музикални школи, професионални музикални училища и ВУЗ-ове 

(например „Микросюита“ от П. Стоянов). 

- в Китай, с което се разширява международния авторитет на българската музикална 

култура в други страни. 

5. Дисертационният труд е приносен за обогатяването на професионалните 

познания на педагози и изпълнители с поднесената подробна информация за 

изразните средства в анализите на произведенията. Тези познания обогатяват техния 

музикален опит в клавирната интерпретация, познанията им за репертоар, за стил, за 

музикален език. Разработките обогатяват теоретичната и практическата подготовка на 

педагози, учащи се и изпълнители; Анализите имат образователно значение за 

педагогическите школи като средство за овладяване на научно-методическите похвати, 

необходими на пианистите в клавирната интерпретация, както и за овладяването на нов 

репертоар. 

6. Трудът има практическо значение за теоретическата и практическа подготовка на 

педагози и изпълнители, за професионалното преосмисляне и отношение към 

авторовите означения, провокира усета към звуковата изобразителност, търсене на 

персонажност и изразност. 

7. Трудът дава принос към българското музикознание с първите изследвания на 

някои клавирни сюити от края на ХХ век в българската музика: „Микросюита” от П. 

Стоянов и „Bacillus Bulgaricus” от Кр. Милетков. 
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