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                                        От проф. Георги Велков 



                           С настоящия труд  Христо Христов Овчаров 

кандидатства за образователна и научна степен доктор, в 

качеството си на докторант в Националната Музикална 

Академия с научен ръководител професор доктор Петя 

Бъговска. 

                        Приблизително цели два века след издадения 

от Преториус през 1619 година трактат относно струнните 

лъкови  инструменти липсват каквито и да било писмени 

сведения  относно техния произход и еволюция. В днешно 

време обаче, това се компенсира  от значително голям брой 

изследвания и публикации, които до известна степен 

оборват, макар и трудно, наложеното становище, че 

контрабасът не е нищо друго освен една малко 

видоизменена контрабасова виола да гамба. Освен 

голямото разнообразие в големината, формата, броят на 

струните и пр., контрабасът е преминал и през различни 

начини на настройване, които единствено при него 

съществуват и в настоящето. Именно този факт ( най- вече) е 

предмет на настоящия труд на г-н Христо Овчаров. Казвам 

„най- вече“, защото различните начини на настройване не 

могат да се обосноват  и анализират освен паралелно с 

еволюцията на инструмента. Поради това авторът се спира 

даста подробно и на самата история на контрабаса, а 

именно: 



                     Произход на контрабаса, начин на настройване и 

приложение на инструмента през различните епохи, 

инструменталната музика през 18 – ти и 19- ти век, 

изчезналият вече виолоне, квартовият строй, Чехската и 

Немска контрабасови школи. Не са пропуснати  стремежът и 

желанието в музиката да се използват гигантски контрабаси 

от типа на Октобаса на Вийом, останали само в музиете. 

                        Авторът прави задълбочен хронологичен 

анализ на употребяваните в миналото начини на 

настройване, както и тези които съществуват и днес 

единствено при контрабаса между останалите лъкови 

инструменти. Освен познатият още от времето на Драгонети 

т.н. солов строй, в днешно време някои контрабасисти си 

позволяват да настройват инструмента още по- високо, 

благодарение на което успешно успяват да покажат своите 

невероятни  за близкото и по- далечно минало технически и 

музикални възможности. В дисертационния труд е 

приложен достатъчно голям брой снимков материал, 

графики и нотни примери илюстриращи разглежданите 

проблеми. Относно съществуващия единствено при 

контрабаса механизъм за удължаване на най- ниската 

струна  МИ с цел достигане ДО от контраоктавата авторът 

също е направил подробен и точен анализ. Не е пропуснат и 

завърналият се през първите години на миналия век в 



оркестровата практика петострунен контрабас. Може би, 

благодарение на напредналите технологии за направа на 

висококачествени метални струни, в момента най- големите 

оркестри си позволяват да ползват единствено такива 

контрабаси , като някои музиканти настройват най- ниската 

струна още полутон по- ниско , с което запазват изцяло 

квартовия строй на инструмента. 

                 Авторът на настоящия труд анализира и модното 

завръщане на бароковите инструментални състави  в 

музикалния живот на Европа и целия свят, както и стремежа 

към абсолютна автентичност на звука, инструментете и 

лъковете. Присъствието на триструнния контрабас в  някои 

инструментални състави в наше време  също така е обект на 

изследването.  

                   Дисертационният труд на Христо Овчаров е 

съществен принос към съвременното инструментознание 

със своята изчерпателност относно така малко 

споменавания факт за различното настройване на 

контрабаса, и поради тази причина на авторът заслужава да 

му бъде присъдена докторска образователна и научна 

степен.  

 

                                              Проф. Георги Велков 



     10. 4. 2020 г. 

                      

                          

                          

                        

                                                            

 

 

 

 

                  


