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произведения, които стават известни по онова време. След почти 
четиридесет години композиране на музика за орган и творби, 
вдъхновени от свещени текстове, примерът на Бах потвърждава, 
че светската музика може да запази духовна идентичност и в 
абстрактна форма. Решението на Франк да добави вътрешен 
дял, различен от Прелюда и фугата, идва по-късно. Възможно 
е Бах да е повлиял индиректно на този избор чрез трогателните 
бавни интерлюди, които той пише в своите токати. Сен-Санс, 
обаче, въобще не харесва (или не разбира) цялостната форма 
на произведението и горчиво отбелязва, че ,,хоралът не е хорал 
и фугата не е фуга”. Това може би насочва към вероятността 
формите на произведението да са символични, апотеози на 
техните академични еквиваленти. Големият френски пианист и 
педагог Алфред Корто описва фугата, разгледана в контекста 
на цялата творба, като ,,произтичаща от психологическа 
необходимост, а не толкова от принцип на музикална 
композиция.” Прелюд, хорал и фуга е завършена през 1884, а след 
нея се появяат другите крупни творби на Цезар Франк, свързани 
с пианото като Прелюд, ария и финал за соло пиано (1886), и 
Сонатата за цигулка и пиано в ла мажор (1886).

ФРАНСИС ПУЛЕНК започва да пише тричастната сюита Неапол 
през 1922 по време на посещението си в Италия, и я завършва през 
1925, вече във Франция. Пианистката Марсел Мейе осъществява 
първото цялостно изпълнение на живописната творба в Париж 
на 2 май 1926. Замислена като мащабна и виртуозна поредица за 
пиано, тя започва с Баркарола под формата на плавна, люлееща 
песен. Ноктюрното, което следва, е също толкова лирично, 
но същевременно някак по-нежно и спокойно (с изключение на 
средния си дял). Третата част, Италианско капричио е вдъхновена 
от оживлението и веселата суматоха на Неапол и е описана от 
Пуленк като танц в стила на Bourrée Fantasque от Еманюел Шабрие 
– Пуленк е един от многото, черпил вдъхновение от музиката 
на Шабрие. Въпреки успеха на тази сюита, тя по-късно е сред 
произведенията, от които силно взискателният Пуленк се отрича. 
Гледайки обратно към музиката си за пиано през петдесетте години 
на XX век, той казва: ,,Харесват ми Постоянните движения/
Mouvements perpétuels, старата ми Сюита в до, Tрите пиеси. 
Също така много харесвам двата си сборника с Импровизации, 
Интермецото в ла-бемол, и някои Ноктюрни. Твърдо се отричам 
от сюитата Неапол и Вечери в Назел.’’  Но публиката, а и 
критиката са на друго мнение.

,,В музиката за пиано няма място за подплата, човек трябва 
винаги да плаща в брой и да я поддържа продължително 
интересна. Най-вероятно е най-трудното средство от всички, 
с които разполагаме, особено ако музикантът иска да го 
използва по най-удовлетворяващия начин” – това е фрагмент 
от писмо на ГАБРИЕЛ ФОРЕ до неговата съпруга Мари от 
август 1910. По-малкият син на компоизтора по-късно пише, че 
Ноктюрните на баща му (общо тринадесет на брой) не са били 
непременно базирани на мечти, чувства или вдъхновения, а са 
по-скоро „лирични, страстни произведения, понякога измъчени, 
понякога същински елегии”. Тринадесетте Ноктюрни на Форе 

обобщават развитието на композитора за период от повече от 
половин век – първото е написано през седемдесетте години на 
XIX век, а последното е завършено през 1921. За точния период на 
композиране на трите Ноктюрни опус 33 може само да се гадае, тъй 
като техните ръкописи са изчезнали – първоначално са отпечатани 
през 1884, носейки един и същ опус и оттук може да се разбере 
единствено годината на издаване. Творбите за пиано на Габриел 
Форе носят типичната за френската музика прозрачност. Той не се 
е впечатлявал от клавирните виртуози (въпреки епохата, в която е 
живял) – ,,колкото по-велики са те, толкова по-зле свирят моята 
музика’’. Дори Лист е твърдял, че му е било много трудно да свири 
музиката на Форе – при първия си опит да я изпълни, той възкликва 
,,Не ми останаха пръсти!“ На всичкото отгоре, Форе по естество 
е бил еднакво чевръст и с двете си ръце, което показва защо 
невинаги е склонен да следва установената практика мелодията 
да е в дясната ръка, а съпроводът – в лявата. През 1917 в писмо 
до Форе, дългогодишният му приятел и бивш учител Сен-Санс 
пише следното: ,,Ех! Ако има бог за лявата ръка, много бих искал 
да се запозная с него и да преговарям с него всеки път когато 
ми се налага да изпълнявам твоята музика“. Междувременно 
Габриел Форе е започнал да преподава композиция в Парижката 
консерватория (сред неговите ученици са Морис Равел и Надя 
Буланже), на която става и директор и се изгражда като един от най-
влиятелните музикални критици във Франция, който с търсенията 
си в музиката си ще бъде вдъхновение и за композиторите, които 
създават Парижката шесторка.

MОРИС РАВЕЛ започва да композира сюитата Гробът на 
Купрен през юли 1914, но не е абсолютно сигурно кои части от 
нея е създал преди да се запише през март 1915 в армията (като 
шофьор на линейка към 13-ти артилерийски полк). Музикологът 
Марсел Марна твърди, че заглавието ,,Гробът на Купрен” е било 
избрано преди войната и следователно не би трябвало да носи 
каквото и да било погребално усещане. Самият Равел е споделял, 
че ,,произведението е написано, за да се отдаде почит не 
толкова към самия Купрен, колкото към цялата френска музика 
на XVIII век.” Това се вижда ясно още от решението на Равел да 
използва форма, силно наподобяваща типичната френска барокова 
(танцувална) сюита. Но по-късно става ясно (най-вече заради 
решението на Равел да посвети шестте произведения на свои 
приятели, загубили живота си във войната и заради погребалната 
урна, която той сам рисува и предоставя за вътрешната корица 
на първото издание на музикалната творба), че когато той се 
завръща към композирането на произведението (което става 
заради временното му изписване от армията през юни 1917), то 
вече е придобило силни скръбни нотки. Като добавим и загубата 
на неговата майка през януари 1917 (от която много приятели на 
Равел смятат, че той никога не е успял да се възстанови напълно) 
и фактът, че цялата западноевропейска цивилизация, за която 
Равел смята, че е достигнала своят апогей през любимия за него 
XVIII век вече никога няма да бъде същата, разбираме сложните 
пластове, скрити зад иначе ясната структурно и отдаваща почит на 
някогашното изящество сюита и заглавието Гробът на Купрен.
Програмата изготви Лилия Големинова



ПРОГРАМА 

ЖАН-ФИЛИП РАМО (1683 – 1764)
Четири пиеси из „Нови пиеси за клавесин/

Сюита в сол“ RCT6
Египтянката / L'Égyptienne

Енхармония. Милостиво / L'Enharmonique. Gracieusement
Триолите / Les Triolets

Диваците / Les Sauvages

ЕМАНЮЕЛ ШАБРИЕ (1841 – 1894)
Две пиеси из Живописни произведения/

Pièces pittoresque
Меланхолия / Mélancolie

Импровизация / Improvisation

ЦЕЗАР ФРАНК (1822 – 1890)
Прелюд, Хорал и Фуга/ 

Prélude, Chorale et Fugue FWV 21
1 5  м и н у т и  а н т р а к т

ФРАНСИС ПУЛЕНК (1899 – 1963)
 Сюита ,,Неапол'' / Napoli Suite

Баркарола / Barcarolle
Ноктюрно / Nocturne

Италианско Капричио / Caprice Italien

ГАБРИЕЛ ФОРE (1845 – 1924)
Ноктюрно оп.33, №2 си мажор/ 

Deuxieme nocturne en si Majeur op.33,  №2

МОРИС РАВЕЛ (1875 – 1937)
Гробът на Купрен'' / Le tombeau de Couperin

Прелюд / Prelude
Фуга / Fugue

Форлан / Forlane
Ригодон / Rigaudon
Менует / Menuet
Токата / Тоccata

ГАЛИН ГАНЧЕВ е роден през 1996 във Варна в семейство на 
музиканти. Възпитаник на НУИ ,,Добри Христов“ Варна при Ели 
Чорбаджийска и Станислава Ставрева. Още като дете има над 100 
изяви с варненската детско-юношеска школа в опери, мюзикъли и 
оперети. През 2009 Галин е поканен да участва в Международен 
благотворителен концерт в Shrewsbury School – училището на Чарлз 
Дарвин и от 2010 до 2015 е редовен ученик там –  учи пиано при 
Питър Брадли-Фулгони и дирижиране и композиция при Джон Мур. По 
време на обучението си в Шрусбъри печели много награди, сред които 
Голямата купа за инструменталисти в конкурса в Тръвеглойс, трета 
награда в соловата музикална категория на Ланголен и приза ,,Млад 
музикант на годината – 2012” от конкурса на радио BBC Shropshire.
През 2017 участва в откриването на Европейския музикален 
фестивал във Варна с изпълнение на Концерт № 1 за пиано 

и оркестър от Ф.Лист, с Варненска филхармония и диригент 
Мартин Георгиев. Свири и на фестивала ,,Шалом и приятели’’. През 
2019 получава наградата Лилиън Дейвис от Кралската музикална 
академия за изпълнението на „Апасионата“ от Бетовен, с която 
представя Академията в конкурса за пианисти на Европейската 
общност на Лудвиг ван Бетовен в Лондон. Печели Първа награда в 
категорията Клавирен рецитал на Оксфордския музикален фестивал 
в Обединеното кралство. През 2021 получава наградата на Тънел 
Тръст Великобритания за изпълненията му с дуо ,,Персей’’, което 
формира заедно с цигуларя Антъни Пуун. През 2021 се дипломира 
с магистърска степен – пиано при Иън Фаунтин и съпровод при 
Майкъл Дюсек в Кралската академия за музика в Лондон с отличие. 
Последните му изяви включват откриване на Международния 
фестивал ,,Дни на пианото’’ в Балчик (2021), изпълнение на Концерти 
за клавесин и оркестър в ре минор от Й.С.Бах BWV 1052 и в ре 
мажор BWV 1054 (2020, 2021), при които е и диригент, и солист, както 
и участието му в ММФ „Варненско лято“ 2020, където си партнира 
с Марио Хосен, Теодосий Спасов и Клаудиуш Баран. Записва 
,,Апасионата’’ от Лудвиг ван Бетовен и ,,Игра на водата’’ от Морис 
Равел в студиото на Радио Варна. Галин Ганчев е свирил в зали от 
ранга на Уигмор Хол, Холиуел Руумс и Махънклет, а в България – във 
Варненската опера, Фестивален и конгресен център Варна, камерна 
зала ,,България’’ София. Бил е солист на Видинска филхармония, 
Шропширска филхармония, Варненска филхармония, Варненски 
камерен оркестър. Участвал е в майсторските класове на Майкъл 
Рол, Евгени Судбин, Татяна Саркисова, Майкъл Фойл, Джак Лийбек, 
Паскал Девойон, Адриан Брендел, Имоджен Купър. Репертоарът на 
Галин Ганчев е изключително богат и включва произведения от барока 
до наши дни. "Това, което прави Галин толкова завладяващ като 
изпълнител е, че няма нужда да се правят никакви компромиси от 
страна на слушателя!’’ , Ричард Хъдсън

ЖАН-ФИЛИП РАМО е основополагаща фигура в развитието на 
френската музика. Той оставя огромно творчество след себе си – 
клавирни творби, камерна музика, религиозна вокална музика и, 
разбира се, опери, към които се насочва чак след като е навършил 
50 години. Енциклопедична личност, Рамо е считан за един от 
основоположниците на класическото теоретическо музикознание 
(особено в областта на хармонията), но същевременно е и 
философ, участвал в множество естетически дебати в епохата на 
Просветлението. Рамо има три сборника с пиеси за клавесин, като 
третият, наречен Нови пиеси за клавесин, съдържа две сюити – 
едната в ла минор, със седем части, а втората – в сол, съставена от 
осем пиеси. Именно четири части от последната от тях, композирана 
в края на 20-те години на XVIII век, ще прозвучат на концерта тази 
вечер. Египтянката носи особен, мистериозен характер. Жестовете 
на двете ръце, наподобяващи една друга, създават звук, носещ както 
сила, така и нежност, и свобода. Енхармония е била обобщена 
от самия Рамо така: ,,Хармонията, използвана за достигането 
на поразителни хроматични модулации, не е била хвърлена 
в произведението случайно; тя е основана на логика и носи 
одобрението на природата.” Триолите дължи името си на жанр от 
френската поезия, който дори по времето на Рамо вече е бил доста 
архаичен. Няма особена връзка между произведението и поетичната 

форма, въпреки че емоционалното съдържание на произведението 
със сигурност може да бъде приписано на поетична творба. Счита 
се, че Диваците представя впечатленията на Рамо от двама 
индианци хурони (изпратени от френска Канада през двадесетте 
години на XVIII век), които са представили спектакъл в Италианския 
театър в Париж пред широка публика от любознателни зрители. 
Произведението на Рамо (със своя характер и странната 
мелодична линия, съдържаща почти само непрестанни скокове), 
предава представата за наивност, приписвана от европейците от 
XVIII век на всеки, когото са смятали за ,,благороден дивак’’.

ЕМАНЮЕЛ ШАБРИЕ е композиторът, който може би повече от 
всеки друг през XIX век възвръща яснотата, нежността, остроумния 
хумор и емоционална жизненост във френската музика – нейни 
основни характеристики всъщност. При това Шабрие прави това в 
решаващ момент – когато музиката на собствената му държава се 
бори от една страна със силното влияние на Вагнеровата музика и 
похвати, и от друга – с прекалената академичност. Въпреки многото 
трудности в творческия му път, Шабрие е бил изключително 
уважаван и обичан от съвременниците си – също както и от 
френските композитори, живяли след него. Своите Живописни 
произведения той създава през лятото на 1880, докато е на 
ваканция в Сан-Пер. От писма до издателите му научаваме, 
че първоначално Шабрие е искал да напише дванадесет 
произведения. Оказва се, че е трябвало да води преговори за 
издаването само на десет, които впоследствие са били приети и 
оформят сборника от произведения така, както ги знаем и днес. 
Друг голям френски композитор, роден година преди настъпването 
на XX век, Франсис Пуленк е бил силно впечатлен, когато за първи 
път е чул Идилия (шестата пиеса от Живописни произведения на 
Шабрие). Бил е на 11 години, а по-късно описва преживяването 
си така: ,,И днес ме побиват тръпки като си спомня чудото, 
което ми се случи тогава; нов хармоничен свят се отвори 
пред мен, и моята собствена музика никога не е забравила 
тази първа любовна целувка.” Пуленк, в собствената си книга 
за Шабрие, заявява, че Живописните произведения са толкова 
важни за френската музика, колкото и Прелюдите от Дебюси. Клод 
Дебюси от своя страна, като много млад, се разплаква със сълзи 
от безпомощна радост след като чува дуета из операта Звездата 
на Шабрие. Морис Равел пък твърдо заявява, че би предпочел да 
е написал комичната опера от Шабрие Царят повече, отколкото 
целия оперен цикъл на Вагнер Пръстенът на Нибелунга, а 
през 1881, след първото изпълнение на някои от Живописните 
произведения, Цезар Франк отбелязва: ,,Току-що чухме нещо 
невероятно – тази музика свързва нашето време с времето на 
Купрен и Рамо.”

Прелюд, хорал и фуга е една от малкото клавирни солови творби 
на родения в Белгия, но по-късно приел френско гражданство и 
превърнал се в основна за френската музика личност, ЦЕЗАР 
ФРАНК. Според негоия именит ученик Венсан Д’Енди, Франк 
първоначално е искал да напише само Прелюд и фуга – утвърдена 
форма, увековечена от Бах и същевременно пренебрегната 
от Менделсон за сметка на многообразието от виртуозни 


