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Има много трактовки на смисъла, вложен в 
творбата, дали е рефлексия на завършилата 
война, дали е надбягване между живота и смъртта 
– сигурното е, че Равел е създал поредния си 
шедьовър.

През 1914, в навечерието на войната, КЛОД 
ДЕБЮСИ възобновява интереса си към по-
камерните музикални форми и замисля цели шест 
сонати за различни комбинации от инструменти, 
като последно завършва Сонатата за цигулка 
и пиано (1917). Мелодичната изразност в нея е 
прекрасна, но впечатляващ е хармоничния език. 
В нея композиторът, който, според Пиер Булез 
поставя началната точка на модерната музика със 
„Следобедът на един фавн“, отвежда слушателите 
в различни светове – някои бляскави, други 
меланхолични, много загадъчни и леко екзотични.

Клавирното си трио в ла минор МОРИС РАВЕЛ 
създава през 1914, когато Европа навлиза в 
Първата световна война. Както пише на свой 
приятел композиторът (който е шофьор на 
линейка към 13-ти артилерийски полк), той „се 
втурва да завърши творбата и работи като 
луд“. Посвещава триото на своя преподавател 
по контрапункт от Парижката консерватория, 
премиерата се състои във френската столица на 
28 януари 1915. Безспорно (и времето го доказва) 
това е един от най-завършените образци на 
жанра. Написано сякаш с мисълта за оркестър, 
триото е своеобразно бягство от тревожната 
реалност – с елементите от фолклора на баските 
и джазовите отгласи в първата част, през „взетия 
назаем“ от Малайзия модел на писане, използван 
от някои европейски поети през XIX век, на който 
Равел прави музикален аналог във втората, до 
завръщането в структурираността на миналото в 
Пасакалията и запомнящия се еуфоричен финал с 
вплетени неравноделни ритми.

Програмата изготви Лилия Големинова



МОРИС РАВЕЛ 
(1875 – 1937)

Клавирно трио ла минор
Modere

Pantoum: Asez Vif
Passacaile: Tres Large

Finale: Anime

Оливие Шарлие – цигулка
Фредерик Одибер – виолончело

Емануела Пиемонти – пиано

Творбите в концерта са написани в рамките на 11 
години през първите две декади на XX век. Най-
ранна е сонатата за пиано на Албан Берг (1908), 
а най-късна – Валсът на Равел (1919). Създадени 
в тревожни времена, преди, по време и след 
Първата световна война, отразявайки състоянието 
на обществото в Европа (и по-точно във Виена 
и Париж) или давайки възможност за бягство от 
реалността.

Сиринкс  е първата пиеса за соло флейта след 
творбите на Карл-Филип Емануел Бах и първата 
за модерния „тип“ флейта. КЛОД ДЕБЮСИ я 
пише през 1913 под името „Флейтата на Пан“ 
първоначално като театрална музика към конкретна 
сцена от постановката на пиесата „Психея“ на 
неговия приятел Габриел Мури.  
Известно време се свири и като интермедия между 
частите на негови балети. 
Първият й изпълнител е Луи Фльори, който е 
очарован от пиесата, започва често да я изпълнява 
и запазва за себе си непубликувания още ръкопис. 
Днес Сиринкс (която е публикувана едва през 1927) 
е неотменна част от репертоара на всеки виртуозен 
флейтист.

Като музика за балет (при това по поръчка на 
Сергей Дягилев) е бил замислен и Валса (с 
оригинално заглавие хореографска поема) от 
МОРИС РАВЕЛ. Този балет не се осъществява, 
но Валсът заживява свой собствен живот – и във 
великолепната оркестрова версия (Равел е един от 
големите майстори при боравенето с тембрите в 
оркестъра) и във варианта за две пиана. 
Композиран е през 1919, премиерата е в Париж през 
1920. Разделен е на две части – първата представя 
по един типично „равелски“ импресионистичен 
маниер есенцията на валса, докато интензивната, 
задъхана, сякаш, с богат музикален колорит втора 
част е ярко експресивна. 

ПРОГРАМА

КЛОД ДЕБЮСИ 
(1862 – 1918)

Сиринкс за соло флейта

Марио Карбота – флейта

МОРИС РАВЕЛ 
(1875 – 1937)

Валс/La Valse за две пиана

Милена Моллова и Милена Радинска

КЛОД ДЕБЮСИ 
(1862 – 1918)

Соната за цигулка и пиано сол минор
Allegro vivo

Intermede (fantastique e leger)
Funale (Tres anime)

Марио Хосен – цигулка
Анжела Тодорова – пиано


