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КОМПОЗИЦИЯ И ИНТОНАЦИОННА ДРАМАТУРГИЯ 

В СОНАТА ЗА ЦИГУЛКА И ПИАНО ОП. 134 

 ОТ ДМИТРИЙ ШОСТАКОВИЧ  

  

(формообразуващи взаимодействия на основата 

 на сонатност и вариационност) 
             

Михаела Колева 

 

Камерноансамбловите композиции на Дмитрий Шостакович (1906 – 1975), 

сред които се открояват петнадесетте струнни квартета, двете клавирни триа, 

клавирният квинтет и трите сонати – за виолончело и пиано, за цигулка и 

пиано и за виола и пиано – заемат важно място в жанровата картина на 

неговото творчество. Музикалният му език в тях, обратно на грандиозните му 

симфонични платна, се концентрира в една интровертна звукова алтернатива, 

без да измени на великия музикален хуманизъм на композитора.  

      Обект на това изследване е Сонатата за цигулка и пиано на Шостакович 

оп. 134, композирана през 1968 и изпълнена премиерно през 1969 от Давид 

Ойстрах и Святослав Рихтер. 

                               

Oбщ план на произведението 

Сонатата за цигулка и пиано е една от късните камерноинструментални 

творби на композитора – създадена е между Струнния квартет № 12 оп. 133 и 

Симфония № 14 оп. 135. Шостакович я посвещава на изключителния Давид 

Ойстрах, на когото преди това е посветил и своя Концерт за цигулка и 

_________________________ 

Михаела Колева е студентка по композиция в V курс (ТКДФ) и специализантка по 

пиано  (ИФ). Настоящият текст е нейна курсова работа по музикален анализ, 

разработена под научното ръководство на доц. д-р Снежина Врангова-Петкова. 
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и оркестър № 1
1

. Цигулковата соната е образец, който предявява 

изключително високи технически и художествени изисквания към 

изпълнителите
2
. 

      В композиционния подход при изграждането на цикъла са синтезирани 

класическата идея за сонатност при отчетливи, макар и модифицирани 

структурно-функционални отношения
3
, и характерни за музиката на ХХ век 

тенденции към „доминираща роля на линеарното начало […], пределно 

разширение на границите на тоналността“
4
, взаимодействие на сонатността с 

остинатно-вариационни процеси. Този синтез, получен вследствие на 

взаимодействието на различни типове опозиции (тоналност – атоналност, 

сонатност – несонатни процеси, контраст – производност), дава като резултат 

едно творческо отношение към сонатността и цикъла като цяло, 

формулирано от Томи Кърклисийски като „сонатно-формообразуващ 

континуитет“
5
. Той означава един от възможните аспекти на отношение към 

сонатността през ХХ век: „приемствено-континуалните характеристики на 

нейната връзка с наследени жанрово-стилови, композиционно-

драматургични и естетически основи на музикалната форма в творчеството 

на Шостакович, Прокофиев, Онегер, Хиндемит, Барток и др., при което 

                                                 
1
 Концертът е композиран през 1947 – 1948 г., но поради репресията върху Шостакович в този период в 

Русия и забраната да се изпълнява творчеството му Ойстрах го представя премиерно едва през 1955 г. 
2
 Неслучайно във втория тур на Международния конкурс за камерни ансамбли на името на Дмитрий 

Шостакович тази соната е задължително произведение за старшата възрастова група (от 21 до 30 

години).  
3
 „Функционалната диференциация претърпява корекции, засягащи големите планове на формата, 

проектира се и на разположението на функционалните зони в експозицията, процесите в 

разработката и ролята на репризата“.  – Стоянов, Пенчо. Музикален анализ. Ч. 2. София: Музика, 

1995, с. 185 – 186.  
4
 Пак там, с. 185.  

5
 Кърклисийски, Томи. Проблеми на музикалния анализ. Жанрове, процеси, аспекти. София: Хайни, 

2006, с. 233.  
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отчетливите симптоми и тенденции към индивидуализация не изключват 

фундаментални творчески взаимовръзки, наследени от XVIII – XIX век, а ги 

продължават и ги модифицират всестранно“
6
.  

      В Сонатата за цигулка и пиано Шостакович дава индивидуализиран 

прочит на сложния организъм на сонатната форма и сонатно-симфоничния 

цикъл, който обаче може да бъде видян и като резултат от протеклите в 

историческото време процеси на развитие, взаимопроникване, синтез. 

Конкретни примери за това могат да бъдат открити, като се започне от 

генералната картина на цялостната композиция и се стигне до най-фината 

мотивна работа в произведението - подход, който може да бъде проследен 

назад до Бетовеновите мотивни ядра, носещи заряда и идеята на цялото и 

изграждащи контрастите в него на обща основа. Сонатата запазва 

тричастността като циклична рамка, но вътрешната организация на 

частите е в инверсия спрямо тяхната традиционна подредба, което води и до 

промяна на традиционната им функционалност. Първата част е синтез между 

сонатна и остинатно-вариационна форма, рондо-сонатната форма, която по-

често е предпочитана като финал на сонатния цикъл, е изместена на второ 

място, а заключителната трета представлява, макар и неназована, пасакалия в 

остинатно-вариационна форма. От гледна точка на темпова драматургия 

вместо една бавна част, рамкирана от две бързи, се получава обратното – две 

бавни, които обграждат една бърза
7
.    

 

 

                                                 
6
 Пак там, с. 233.  

7
 Менашир Якубов в редакторския си предговор към изданието на сонатата от 2002 г., цитирайки 

интервю на Шостакович от дните преди премиерата й (03.05.1969), дава информация, че частите са 

имали наименования, oт които впоследствие композиторът се е отказал: I. Пасторал, II. Allegro furioso, 
III. Тема с вариации. – Вж.  Дмитрий Шостакович. Соната для скрипки и фортепиано соч. 134. 

Редакция партии скрипки Давида Ойстраха. Общая редакция и вступительная статья Манашира 

Якубова. Москва: DSCH, 2002, с. 4). 
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Първа част. Andante 

      1. Експозиция. Зона на първа тема 

      Формата на първа част е сонатна с обичайните три функционално 

организирани дяла (експозиция, разработка, реприза) и с две контрастни теми 

в експозицията.  

         Пример 1
8
 

 

 

 

 

 

Първа тема е едногласна, организирана линеарно в две полуизречения, 

като второто представлява огледална инверсия на първото. В нея е изразена 

идеята за неповторяемост на тоновете, но без да са въвлечени всичките 12 

тона. В късното творчество на Шостакович, в произведения, създадени 

преди и след Сонатата за цигулка, често се срещат дванадесеттонови теми: в 

Струнен квартет № 12 оп. 133 (начало на първа част), Четиринадесета 

                                                 
8
 Тук и нататък нотните примери са по цит. по-горе издание на сонатата. 
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симфония оп. 135 (V част), Струнен квартет № 13, оп. 138. Соната за виола 

оp. 147. 

Лев Мазел
9
 разглежда спецификата 12-тоновите поредици

10
 в творчеството 

на Шостакович в три основни аспекта:  

1. Въвеждане в рамките на крупномащабна тонална творба на 

неустойчиви в тонално отношение откъси, чиято нестабилност прераства в 

неопределеност, близка до атоналността. Този тип отношение има за цел 

създаването на рязък (понякога – и програмно обусловен) контраст между 

тонално и нетонално организирани построения, създаващ ефект на 

противопоставяне или „раждане на тоналността от „хаоса“ на 

атоналността, подобен на този, получаващ се от появата на по-рано 

устойчивата главна тема след неустойчивото въведение, блуждаещо в 

тъмните дълбини на субдоминантовата сфера“
11

.   

2. 12-тоновите поредици могат и да не се противопоставят на 

тоналността и съответно да не изключват тонални асоциации, а да служат за 

допълнителен скрепващ фактор там, където има такава необходимост. При 

това „12-тоновата поредица изпълнява функцията на „лайтинтонационен 

комплекс“, непротиворечащ на тоналната организация и неизземащ 

нейната роля“
12

.  

3. Според Мазел най-важният аспект е естетическият: при 

прозвучаване на поредица от дванадесет тона „всеки тон е нов, свеж, 

                                                 
9
 Мазель, Лев. Двенадцатитоновые ряды в музыке Дм. Шостаковича. – В: Этюды о Шостаковиче. 

Статьи и заметки о творчестве. Москва: Советский композитор, 1986, с. 117.  
10

 Употребената от Мазел дума „ряд“ в руски език включва в значенията си „ред“,  „редица“, 

„последователност“, „поредица“, „стих“. Доколкото Шостакович никога не третира изреждането на 12-

те тона на равномерно темперирания строй като „редица“ в смисъла на Reihe в 12-тоновата (серийна) 

техника (тази техника е напълно чужда на Шостакович, което се доказва и от настоящия анализ), 
приемаме за целесъобразна за българския превод дума „поредица“. – Бел. ред.  
11

 Пак там, с. 119. 
12

 Пак там, с. 120. 
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неизразходван, а обособеното въз основа на него използва целия наличен в 

контекста на темперираната система звуков материал“
13

.  

      При анализа на първа тема в сонатната форма на тази част възниква 

въпросът: защо композиторът намеква за 12-тонова последователност, но се 

отказва от неповтаряемостта на тоновете? Отговорът се крие в това върху кои 

тонове специално е наблегнато чрез повторение, както и в конкретното им 

място в поредицата. Очевидно това са тоновете до и сол. Ако приемем, че 

притегателен център е до (като начало и край), най-високият тон сол има 

доминантово тежнение, с което Шостакович подчертава още повече най-

напрегнатата точка (кулминацията), а именно средата. Тонът сол освен това 

играе и ролята на ос, от която второто полуизречение ще смени посоката на 

движение и ще проведе огледалната инверсия на първото. Тези подчертани 

опорни тонове показват, че композиторът няма за цел да избяга съвсем от 

функционалността. Въпреки че в тази тема не можем да говорим за 

тоналност, тя не е напълно отречена, а може да бъде разглеждана в контекста 

на втория аспект чрез моделирането на тонални асоциации в рамките на 

поредицата, както и пределно разширяване на тоналността, реализирано като 

синтез на 12-тоновия материал с функционални отношения, присъщи на 

тоналността.    

      Забележително е решението на Шостакович I тема на сонатната първа 

част, след изложението си, да се третира като остинато, а цялата ѝ 

експозиционна зона да образува остинатна пасакална форма, изградена от 

шест вариации. Това е специфично взаимодействие между сонатната и 

остинатно-вариационната форма, което изследователите отчитат като 

характерно за стила на Шостакович и използвано както като движение към 

сонатност в условията на пасакалната форма, така и като разсредоточаване на 

                                                 
13

 Пак там, с. 120. 
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вариационност в сонатната форма с въвеждане в нея на  медитативен 

драматургичен модел
14

. Второто и третото провеждане на остинатото в 

пианото са контрапунктирани с ярка мелодическа линия в цигулката, която е 

модифициран вариант на темата-монограм на Шостакович: D Es (Des) C H. 

Четвъртото провеждане активизира вътрешни вариантни процеси, променя 

структурната симетрия – решение, обусловено от фрагментната аугментация 

в началото му, петото провеждане е превратен контрапункт спрямо второто, а 

шестото променя устойчивата звуковисочинна позиция на началото чрез 

транспозиция на полутон по-високо и се отличава с мотивно-разработъчно 

развитие, излизащо извън параметрите на строгото остинатно вариране. Това 

поетапно напускане на територията на строгата вариация продължава да се 

извършва и в седмото провеждане, в което се запазва стабилно единствено 

квартовото мелодическо ядро на остинатото..  

 

Схема I. Зона на първа тема             

       

       

 

 

      

    

 

      Тематичният материал е специфичен с лаконичния си изказ, постигнат 

чрез вариантната интерпретация на кратки мелодически ядра, ритмическа 

сдържаност и прозрачност на фактурата. По този начин се внедрява скрито, 

но концентрирано напрежение, което става основа на по-нататъшното 

драматургично развитие и разгръщане на тематичния потенциал. 

                                                 
14

 Кърклисийски, Томи. Проблеми на музикалния анализ..., с. 126, 150.  



8 

 

Полифонизацията и линеарността, проявени в случая и като полимелодизъм, 

вариационността и обръщането към старите форми, в частност остинатните, 

при Шостакович са сред значимите характеристтики на композиционното му 

мислене..  

      Втора тема се въвежда чрез т. нар. ,,подготвен контраст“, който 

предвещава предстоящата смяна на характер в новия материал, каквато е и 

класически утвърдената функция на прехода между двете сонатни теми. Тази 

роля на преход е изпълнена от последното, седмо провеждане на остинатната 

тема. Бифункционалността на фазата се изразява в съвместяването на 

terminus и motus чрез прерастването на финала на остинатно-пасакалната 

форма в неустойчива подготовка на сонатна функция (втора тема) в рамките 

на една и съща структура
15

. От една страна, ритмическите фигури се запазват, 

темпото не се променя, а докато пианото все още ,,доизказва” материала от 

първа тема, в цигулковата партия новият характер се предвещава с въвеждане 

на „почукващ“ мотив в стакато. От друга страна, както до момента зоната на 

първа тема се е развивала в атонална сфера, изведнъж се явява втора тема с 

очевидно мажорно наклонение и център ре. Така се оформя очакваният 

сонатен конфликт между двете контрастни теми, тук изявявящ се като първа 

атонална – втора тонална тема. От гледна точка на класическата аксиома за 

тонико-доминантово функционално отношение от висш порядък между 

тоналностите на първа и втора тема в експозицията на сонатната форма, 

решението може да се приеме и като модификация на традиционната 

представа за хармонически контраст. На фона на полифоничната тенденция, 

реализирана от остинатно-контрапунктичното развитие на първа тема, втора 

                                                 
15

 Неслучайно по отношение на подхода към сонатната форма в творчеството на Шостакович 
изследователите обръщат внимание, че вследствие на вариантно-вариационния тип развитие на 

сонатните теми още в рамките на експозицията се стига до отстраняването на прехода и заключението 

като самостоятелни и ясно синтактично отделени етепи в нейната композиционна организация.  
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тема възвръща хомофонията в сонатната експозиция. Въпреки тези 

противоположни една спрямо друга характеристики, двете теми са също 

толкова близки, колкото и далечни, благодарение на производния контраст, 

който също е част от класическата сонатна конвенция. Те имат заложена 

„обща ДНК“ – квартата. Появяваща се хармонически, мелодически, 

увеличена, умалена или обърната в квинта, тя е градивен елемент, който стои 

в основата и на двете теми. Друг мотив, който също може да се възприеме 

като лайттематично ядро, е ритмическата фигура от две осмини и четвъртина 

(оградена в синьо на примерите по-долу).  

 

                          Пример 2 

 

 

 

 

 

     2. Зона на втора тема 

 

      Пример 3.  Тема 2 

 

 

 

 

 

   

      В структурно отношение и първа, и втора тема всъщност представляват 

разновидности на периода, създадени с 12-тонов материал (първите 12 тона 
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от втора тема също са на принципа на неповторяемостта), но постигат 

напълно различно внушение благодарение на фактурната си реализация и 

интонационния си състав. От гледна точка на сонорност, фактура и структура 

втора тема стои значително по-близо до класическата идея за сонатен 

тематизъм, което сякаш само допринася за нейния скерцозно-гротесков 

характер. Ако разгледаме същата тема, изхождайки от противоположната 

гледна точка, а именно безспорното наличие на ре мажорен колорит, ще 

забележим характерния за него битонален израз, представляващ съпоставяне 

на две тоналности, често отстоящи на малка секунда една от друга. В този 

случай става въпрос за D dur с Es dur; вземайки под внимание тона сол в  

баса, който в контекста на Es dur става терцов, можем да кажем, че се създава 

идеално условие акордът да бъде възприет като неаполитански. Сходна 

съпоставка може да бъде открита в основната тема на пиесата ,,Пантомима“, 

създадена по  музиката към постановката на „Хамлет“. 

      След излагането на II тема прозвучава следната фраза:  

                                    

                                     Пример 4 

 

 

 

    

      За пръв път явявайки се в цигулката, в зоната на втора тема, тази фраза 

възвръща строежа на първа, като изрежда всички 12 тона подобно на прелома 

в зоната на втора тема в класическата сонатна форма. По-късно тя се отделя 

от зоната на втора тема и започва да се появява периодично, нефиксирано, 

напомняйки на микрорефрен и давайки възможност за тематична 

идентификация. Във връзка с това наблюдение може да се припомни и 
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принципното запазване на индивидуалността на тематичните ядра в 

развитието на формата, отбелязано от Бобровски, което е валидно и за този 

късен опус на Шостакович. Тук е уместно да напомним, че Томи 

Кърклисийски вижда цялостната форма като „своеобразна поли- и микро-

остинатна система“, базирана на съсредоточаването на съдържателно-

тематичната идентификация върху отделни тематични ядра
16

. Той разглежда 

подобно решение като „концентриран композиционно-творчески синтез и 

като израз на процеси, принципно познати във вариационната практика в 

историческия преход от барокови към класицистични модели“
17

.   

  Заключението на експозицията (Ц. 14) се осъществява чрез синтез 

между характерните за всяка отделна тема изразни средства, като първа тема 

е представлявана от нейния тонов състав и обща експресия (в пианото), а 

втора – от индивидуалния ѝ щрих и ритъм (в цигулката). 

 

      3. Разработка 

      Разработката продължава процеса на остинатно вариране на главната 

тема чрез аугментираното ѝ канонично провеждане, отвеждащо отново в 

мотива-монограм D Es Des C H (Ц. 17),прибавяйки още една, значително по-

съкратена вариация (Ц.18). Следващата вълна на разработката (Ц. 19) е 

прелом в ритмическата и фактурната драматургия на частта, въвеждащ 

шестнадесетиново движение и акордово-фигурационен тип фактура, както и 

вертикализация на линейно излаганата до момента 12-тонова поредица, на 

която е основано остинатото (първа тема). Хипотезата за деконструиране на 

темата чрез свеждането ѝ до „лайтинтонационен комплекс“ (Мазел) се 

потвърждава в следващите фази на разработката, чийто предиктов етап (Ц. 

                                                 
16

 Кърклисийски, Томи. „24 капричии по Гоя“ оп. 195 за китара от Марио Кастелнуово-Тедеско като 

метод за творчески музикално-жанров и музикално-стилов анализ. София: Хайни, 2017, с. 140.  
17

 Пак там, с. 140.  
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20, Ц. 21) е изцяло атонален, протичайки върху построения, основани върху 

принципа на неповторение на тонове и секундово-квартови интонации. 

Синтезирането на двете контрастни теми, започнало още в обобщаващото 

заключение на експозицията, продължава, достигайки до изложението на 

низходящ квартов мотив (вж. примера по-долу), който пряко въвежда 

репризата на втора тема и който се оказва своеобразно ядро на цялото 

развитие в частта, както и идентификационен знак на тематизма в цикличен 

план:  

                                      

                                         Пример 5. 

 

 

 

 

      Характерният за Шостакович подход към тематизма, а именно 

индивидуализираното развитие на  „тема ембрион“
18

, представляващо 

залагане на тематичното ядро в началото и по-нататъшно разгръщане чрез 

вариантно и полифонично развитие, се реализира и в тази сонатна форма с 

разликата, че процесът протича в обратен ред. И двете теми са изложени и 

развити в самата експозиция, в разработката се осъществява „сближаването“ 

помежду им, а в репризата те постепенно се свеждат до общия за тях квартов 

мотив. Така вместо да се развива, тематичният материал се редуцира и 

„темата ембрион” се излага не в началото, а в самия край, в последните 

тактове на първа част. Това може да се тълкува и като още един начин за 

                                                 
18

 Бобровский, Виктор. Камерные инструментальные ансамбли Д. Шостаковича. Москва: Советский 

композитор, 1961, с. 27.   
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разрешаването на сонатния конфликт между двете контрастни теми – чрез 

намирането на съгласие в техния общ първоизточник.  

     

      4. Реприза и кода 

      След разработката, продължаваща и нюансираща вариационните процеси 

върху основата на първата тема (тема на сонатна форма – тема на 

остинатните вариации), репризата показва напълно нова организация на 

материала. От една страна, тя може да се види като „реприза с пропуск на 

първа тема“, предвид започването си с втората тема в es. От друга – като 

синтетична, предвид контрапунктирането на тази тема с установения 

лайтинтонационен комплекс от първа. Вследствие на интегрирането след 

втора тема на акордово-фигурационния епизод от разработката в 

транспозиция (три такта след Ц. 23) репризата може да се характеризира и 

през призмата на замяна на теми, естествено с изричната уговорка за статута 

на този епизод на вертикализирана проекция на тоновия материал на първата 

тема. В тази светлина именно в репризата парадоксално може да се потърси и 

аспект на модифицирана „огледалност“.    

      Посоченият по-долу мотив, който се появява в заключението на 

експозицията в качеството си на обща ритмическа фигура между двете теми, 

като по този начин участва в синтеза между тях, сега маркира началото на 

кодата, но обърнат огледално. Тази огледална инверсия на формата е 

заложена още в строежа на остинатната тема. 

Пример 6а                                                     Пример 6б   

Заключение на експозиция                          Начало на кода 
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      В репризата нито една от двете теми не прозвучава цялостно и 

тъждествено спрямо експозицията, а се идентифицира чрез отделни свои 

характерни белези, като продължаваща вариация. Съвместяването на 

репризност, монтажен принцип и редукция на тематичния материал до 

неговата единна пораждаща основа дава като резултат и една низходяща 

структурна модулация във формата вследствие на постигнатия синтез 

(експозиция – 116 т., разработка – 56 т., реприза – 32 т., кода – 25 т.).  

      Шостакович едновременно отстоява класическите сонатни традиции и се 

отдалечава напред във времето от тях. Докато се придържа към рамките на 

сонатна структурна функционалност той интегрира в нея формите на 

полифоничната барокова остинатно-пасакална традиция. Известно е, че 

полифоничните построения в рамките на хомофонен тип изграждане са 

намерили своето място в сонатата много преди ХХ век, но по-скоро в 

разработъчните фази на сонатната форма или заключителните етапи на 

цикъла, като израз на композиторско майсторство и стилистична концепция. 

Тук още в самото начало светлината пада върху активната тематична работа 

при константност на структурата чрез принципа на остинатото.   

      Още с първите тонове се залага символиката в произведението: в пианото  

– четири последователни кварти с различен качествен състав;   Пример 7 

 

 

в цигулката – като първи, тематизиран контрапункт на остинатото – 

монограмът D Es C H, във вариант с des;           Пример 8 

 

  

а втората тема залага ритмическата основа        Пример 9   

за следващата втора част на сонатата.  
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Втора част. Allegretto 

      Тематизацията на ритъма продължава да бъде важна част от реализацията 

на единството на формата не само в рамките на сонатното, но и на 

цикличното изграждане. Освен натоварен с формообразуваща роля, ритъмът 

е отговорен и за продължаващата поли- и микро-остинатност.    

      Формата на втора част отново е сонатна, този път с триделно 

организирана зона на първа тема (аbа1). Ярката характерност и изразителност 

на ритъма, мелодията и щриха на първа тема създават впечатление за 

препратка към фолклорен първоизточник, за което силно допринася и 

ладовата характеристика – с тонален център ми бемол, където до бекар се 

възприема слухово като VI-та повишена и се получава дорийски лад. 

Същевременно в един от гласовете на тройния превратен контрапункт във 

втория дял на първата тема (b) се реализира продължение на 12-тоновата 

тенденция от първа част, а ако вземем под внимание и неговото 

преобладаващо квартово мелодическо движение, този глас може да се 

възприеме и като продължаващо развитие във втора част на остинатната 

тема от първа. Отново липсва синтактично обособен преход към втора тема. 

Тази функция се изпълнява от репризния дял на първа тема а1 , който 

възвръща началната ритмоформула, но е хармонически неустойчив. 

Встъпването на втора тема е подготвено от двутактово квазивъведение, което 

е построено мелодически концентрично върху 12-тонова поредица. След 

изложението си, то придобива самостоятелност и започва да функционира 

като микрорефрен, който свободно се появява във формата и става главен 

обект на мотивна разработка (c). 
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                                         Пример 10 

 

 

     

          Самата втора тема, която също притежава ярки мелодически 

характеристики и песенно-танцувална жанровост, свързана с тривременния 

размер, се намира на доминантово отстояние спрямо първа тема – с център си 

бемол. Тя, отново без преход, отвежда в разработката, където основен 

материал са 12-тоновият микрорефрен и ритмоформулата на първа тема. Те 

преминават през различни транспозиции, форми и метрически варианти, като 

в края на разработъчния дял (ц. 44) се въвежда остинато именно върху 

микрорефрена, което се възприема като предикт към репризата. След 

нетонално протеклата разработка тоналната организация се възстановява, 

като в репризата се възвръщат и двете сонатни теми, но ладово и метрически 

реорганизирани. След аугментацията на втора тема настъпва втора 

разработка, която съответно отвежда в нова реприза, като този момент 

маркира настъпването на модулация във формата – от сонатна към рондо-

сонатна. Кодата е вертикално съчетание на главните формообразуващи 

елементи, а именно характерната ритмоформула от първа тема (и рефрен) и 

12-тоновата поредица от микрорефрена. 
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Схема 2 

 

      Подходът към атоналността във втора част спрямо първа се различава по 

това, че се засягат предимно неустойчивите моменти, каквито са преходните 

и разработъчните етапи на формата. Контрастът се осъществява чрез 

съпоставяне на ориентираните към определен тонален център теми и 

нетоналните зони. Сонатният конфликт е реализиран – освен между двете 

основни теми – и между утвърдилите се като такива рефрени – първа тема и 

микрорефрена, носител на 12-тоновата тенденция. Тематичният статут на 

квартовия мотив и квазивъведението, означено от мен като микрорефрен, и 

тяхното перманентно вариантно присъствие в развитието на композицията 

говори за продължение на тенденцията за разсредоточаване на остинатността 

и извън рамките на първата част, където остинатна е организацията на 

главната тема. Същевременно в сонатната форма на втора част, освен 

взаимодействието с остинатността и като цяло контрапунктичността, 

репризирането на главната тема преди кодата ѝ придава статут на рефрен; 

това съответно е знак за структурна модулация към специфичен рондо-

сонатен модел (АВА1СА2 Сoda, където като А е означена експозицията, а като 

А1 и А2 – двете видоизменени репризи). 

  

А В А
1
 С А

2
 Кода 

Експозиция Разработка
1
 Реприза Разр.

2
 Реприза 

2
  Кода 
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тема 

Втора тема                          

 

Първа 

тема
1
 

Втора тема
1
 в 

аугментация 

 Първа тема
2
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Първа 
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на а и 
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триделна 

орг: ава
1 

es 

12-тонов 

микрорефр. 

„с“ 

d 

 

B 

„с“ – 

„а“ 

ostinato 

върху „с“ 

като пре-

дикт към 

а
2
в

1 

 

e-es 

12-тонов 

микрорефр. 

„с
1
“ 

d
1 

 

Es 

 a
3
 a  

сонатна форма модулация в ново качество  
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Трета част. Largo – Andante 

Финалът на сонатата е пасакалия. С този избор Шостакович за пръв 

път в творчеството си поставя старинната жанрова форма като последна част 

в сонатно-цикличен контекст. Както Виктор Бобровски отбелязва, в подобни 

условия композиторът обичайно разполага пасакалията в предпоследната 

част като етап от вълнова драматургия (пределна динамичност и енергия се 

сблъскват с пределна съсредоточеност и сдържаност, обичайно в жанровата 

съпоставка Scherzo – Passacaglia)
19

. В случая пасакалията е извод и събиране 

в единна остинатна форма на всички принципи, установени в предходните 

части
20

. Ще си позволя един по-дълъг цитат, за да акцентирам върху етосния 

и философски смисъл, който Шостакович влага в жанра на пасакалията и с 

който обогатява цикличната драматургия в сонатни (камерноансамблови и 

симфонични) условия: „не случайно жанрът на пасакалията прониква в 

камерното и симфоничното творчество [на Шостакович] със статут на 

един от съществено важните методи на обобщение именно в онези години, 

когато на човека, от една страна, се налага да преживее силни емоционални 

сътресения, от друга – да се сблъска с философски дълбоки въпроси. Освен 

че вътрешната същност на пасакалията удовлетворява творческата 

необходимост на Шостакович от създаването на музика, способна да 

съчетава емоционална активност със строгост и дисциплинираност, в 

която чувството, разумът и волята са обединени от общността на 

основополагащата идея, самият старинен жанр пасакалия се асоциира с 

благородството и дълбоката етическа проникновеност на музиката на Бах 

и старите майстори. За Шостакович изкуството на миналото не е реликт, 

                                                 
19

 Бобровский, Виктор. Претворение жанра пассакалии в сонатно-симфонических циклах Д. 
Шостаковича. – В: Статьи. Исследования. Москва: 1990, с. 235.  
20

 Може да се направи аналогия с финала на Четвърта симфония от Брамс – творба, която с основание 

може да се разгледа като първообраз на идеята за пасакалията като финален извод – обобщение.  
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а живо въплъщение на светоусещането на съвременността“
21

. Разбира се, 

тук претворяването на бароковата жанрова традиция носи отпечатъка на 

мисленето на ХХ век по отношение както на изразността, така и на 

формообразуващите принципи.  

      За Шостакович пасакалията определено е контрапунктична и 

многотемна форма – особено ярък образец е пасакалията от Цигулковия 

концерт, чиято композиционна схема привеждам по Валентина Холопова:  

  

                            Схема 3 

       

 

 

 

 

        

Общ структурно-тематичен план на пасакалията от Концерт за цигулка и 

оркестър №1 от Шостакович 
 (По: Холопова, Валентина. Формы музыкальных произведений. Учебное пособие. 2-е 

издание. СПБ: „Лань“, 2001.) 

 

В контекста на неговото творчество остинатото често е съпровождано от 

ярки в тематично отношение контрапункти, образуващи именно многотемна 

структура, като темите могат да бъдат както съвместно, така и разделно 

провеждани: в примера по-горе А е остинатната, главна и неизменно 

провеждана (темброво-регистрово варирана) тема, В – триолова сигнално-

фанфарна, С – хорал, D – кантабилна тема, Е – неин вариант. Подобна 

тенденция за повишаване на конструктивизма чрез контрапунктични техники 
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20 

 

е забележима и в по-широкия контекст на европейското творчество 

(например при Хиндемит). В българската композиционна традиция ярък 

пример за подобен тип политематизъм в рамките на жанрово-

композиционното обединение пасакалия и фуга е Пасакалия и фуга за голям 

симфоничен оркестър
22

 от Здравко Манолов.  

      Изследователите на Шостакович отбелязват провежданията на остинатото 

с удържани противосложения, които са частично или цялостно съхранени в 

процеса на изграждане на формата като както остинатото, така и те се 

варират като регистър и фактурна позиция, образувайки различни типове 

превратен контрапункт.  

      Независимо от множеството връзки с бароковата остинатна пасакална 

традиция, по отношение на редица пасакалии на Шостакович употребата на 

израза  basso ostinato определено се нуждае от обговаряне предвид някои 

особености, видими и в конкретната творба. Темата се съхранява по 

протежение на формата и представлява функционално-хармоническа и 

структурна основа, определяща строежа и границите между вариациите, но 

тя преминава през различни видове  трансформации. По този начин в нея се 

залагат устойчивост и променливост, което е и самата композиционна идея 

на остинатно-вариационната форма. Нека разгледаме по-подробно 

остинатните провеждания и техните особености: 

 

 

 

                                                 
 

 
22

 Вж. пространния анализ на творбата във: Врангова-Петкова, Снежина. „Пассакалия и фуга“ для 

большого симфонического оркестра Здравко Манолова – вклад в европейские музыкально-творческие 

традиции XX в. – В:  Вестник музыкальной науки. Т. 8, № 21 2002, с. 144 –156. 
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Схема 4  

 

    

 

Пример 11. Остинатна тема (А) 

 

 

 

 

     

 

      Още при първите вариации се забелязва, че остинатото е освободено от 

октавова фиксираност и често преминава от нисък към висок регистър (т.е. 

basso ostinato се превръща в soprano ostinato), а понякога се явява и като 

среден глас. Оттам може да се счете, че темата се намира в непрекъснат 

процес на регистрово и темброво вариране. Удвояването в чисти интервали 

(кварти, квинти, окатви) в трета вариация също може да се възприеме като 
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вид темброво вариране, реализирано чрез подчертаване на основните 

интервали от обертоновия ред. Друг тип вариране, свързан с метроритмичния 

аспект на темата, се среща в шеста вариация, където тя се провежда в 

точкуван ритъм, създаващ алюзия за въведението. Поставяйки тази ос на 

симетрия, Шостакович маркира средата на построението, от която на 

приблизително равни отстояния се намират първото и второто (откриващо 

репризата) въведения. Тенденцията за уплътняване на темата от трета 

вариация продължава и в седма, където контрастно на атоналния фон 

прозвучават акорди, намекващи за тонална хармония. Следващата осма 

вариация е канон върху тема A, който предшества излагането на нов 

материал в девета – ярък мелодически контрапункт, основан върху 12-тонова 

поредица, който от този момент ще се отдели като нова тема-

противосложение (B).  

 

 Пример 12.  Тема Б  

 

 

 

 

 

 

 

      Този подход към въвеждане на самостоятелни второстепенни фигури, 

изградени на чрез 12-те тона, тяхното последващо тематизиране и 

обособяване като материал за развитие, се наблюдава и в двете предходни 

части (изреждането на 12-те тона след втора тема в първа част, 

микрорефрена във втора). Успоредни с това от същата тази вариация насетне 
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остинатото започва да променя своята транспозиция, запазвайки 

интерваловата организация и мащаба си.     

      Кулминацията на пасакалията е подготвена от канон върху аугментиран 

вариант на тема В
23

, който изцяло измества тема А. В цигулковата каденца 

двете теми са във вертикален синтез (А – в бас; В – в сопран). Преди самия 

финал тема В все пак успява да измести А, която напълно изчезва още при 

ц.79, което е в разрез с установения в бароковата пасакалия принцип на 

стабилизация и потвърждаване на темата като източник. Предфиналната 

вариация (върху втората тема) и кодата изпълняват рамкираща функция по 

отношение не на вариационната, а на цикличната форма. В тази ситуация е 

резонно изключването на  остинатото и концентрирането върху общите за 

цялото знаци, какъвто в случая явно се оказват 12-тоновият материал – 

основа на тематично изграждане, както и квартовата интонация. Припомням, 

че първата част, залагаща остинатно-пасакалния принцип
24

,  завършва чрез 

аналогично концентриране на тези основни ядра, което на репризен принцип 

рамкира и затваря и самия сонатен цикъл. 

  

Заключение 

      Според В. Бобровски предпоставка за забележителноя синтез в 

произведенията на Шостакович, а от драматургична гледна точка –  

,,неизменно състояние, статично съзерцаване“ и „резки смени“, е 

необикновената личност на Шостакович, често описвана с изречението 

„Гореща душа, хладен ум“. В Сонатата за цигулка и пиано този дуализъм 

може да се изведе на равнището на: 
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 Шостакович използва канона или прилага други полифонични похвати като диминуиране или 

аугментиране с цел подготвяне на драматургично значими моменти в изграждането на формата, като 
например въвеждането на нов материал или, както вече беше споменато, самата кулминация. 
24

 В нея свеждането на темите до техни микроядра – формули води до взаимопроникването на basso 
ostinato като форма и остинатността като принцип на развитие. 
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- сонатността като начин на мислене, базиран върху идеята за 

противоположностите и тяхното съжителство в единна форма; 

- остинатната вариационност, съчетаваща едновременно устойчивия и 

променливия фактор; 

- взаимопроникването на сонатната и остинатно-вариационната форма (в 

първа част остинатото навлиза в сонатата; във втора част наличието на 

противостоящи две теми и репризността могат да се възприемат като 

белези на сонатност в остинатността; в трета част – пасакалията  – 

динамизацията на тоналния план и въвеждането на втора тема са израз 

на своеобразна „сонатизация“ на пасакалната форма.  

      

       Връзките между тоналност и атоналност, третирането на 12-тоновата 

последователност като лайтинтонационен комплекс без задължително 

отричане на тоналността
25

, както и координирането на дисонанса и 

получаването на „дисонантен фонизъм“ също могат да се тълкуват като 

смесване на противоположни композиционни похвати. Очертаването на 

композиционните принципи, върху които е изградена Сонатата за цигулка и 

пиано op.134 от Дмитрий Шостакович, обхваща само малка част от общата 

картина на стила на композитора, превърнал се в художествен еталон за 

дълбока музикална философия, концентрирана вътрешна емоционалност и 

изразно богатство. 
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