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Там замисля шест сонати за различни ансамбли, които 
да са символ на утвърждаването на френската култура. 
Затова и в сонатата за виолончело и пиано, композирана 
през лятото на 1915, Дебюси се обръща към френските 
сонати от XVII-XVIII век и възкресява формата по един 
изкусно стилизиран начин. Зад гърба си той вече има 
процеса на редактиране на пълните съчинения на Рамо, 
преди те да бъдат издадени. И макар че в Сонатата 
за виолончело и пиано се усеща и еволюцията на 
този жанр през вековете – с това, с което са допринесли 
Бетовен и Брамс и цялото темброво богатство и 
нюансираност – които са същността на Дебюси, над 
всичко сякаш са „пропорциите и почти класическата 
форма в най-хубавия смисъл на тази дума“ (както 
самият композитор отбелязва). И същевременно 
това е една от най-авангардните и новаторски творби 
на Дебюси, с изненадващи ритмични ходове, богат 
хармоничен език (ту тонален, ту изплъзващ се), с широка 
палитра специални ефекти в партията на виолончелото.

Широкомащабна личност, една от обединяващите 
през втората половина на XIX век, ЦЕЗАР ФРАНК не 
само играе ключова роля в обновяването на френската 
инструментална композиционна школа, но е и един 
от най-значимите преподаватели на своето време. 
Макар че формално той преподава орган в Парижката 
консерватория, Цезар Франк набляга сериозно на 
контрапункта и импровизацията, оформяйки цяла плеяда 
композитори като Венсан д‘Енди и Ернест Шосон.
Не е лесен, обаче, пътят на Сезар Франк до признанието 
и утвърждаването му като една от водещите личности 
във френската култура. Дори и само поради факта, че 
той е роден в белгийския град Лиеж. Баща му, банков 
чиновник, има големи амбиции за своите двама сина (и 
двамата стават музиканти). Усетил големия талант на 
Цезар, който едва 11-годишен печели първа награда 
на конкурса в Лиеж, той премества семейството си в 
Париж през 1835. Тогава Цезар е твърде малък за да 
учи в Консерваторията и първоначално взима частни 
уроци, а през 1837 със специално разрешение е приет за 
студент. Историята за отказа на Керубини като ректор на 
Парижката консерватория да приеме Лист, тъй като не 
е французин, води до идеята на бащата за приемане на 
френско гражданство. Затова (а и защото от този момент 
нататък животът на Франк е неизменно свързан с Париж), 
той е считан за френски композитор. Баща му иска да 
го превърне в дете чудо – пианист, което не е присърце 
на самия Цезар и води до поредица от конфликти. В 
крайна сметка той се отказва от живота на концертиращ 
пианист, завърша консерваторията и намира 

своята ниша като органист. Това са времена, в които 
органът като инструмент се променя и развива почти 
революционно. Това дава нови възможности за Цезар 
Франк, който, бидейки дълги години органист в църквата 
Света Клотилд, да превърне органовите моменти  по 
време на службата в истински мини концерти и празник 
на импровизацията. Именно за преподавател по орган 
е поканен той в Парижката консерватория, но е считан 
за учител на някои от големите френски композитори от 
следващото поколение.

Клавирният си квинтет Цезар Франк пише в началото 
на последната декада от свои живот (тогава той е на 56), 
през която ще композира някои от най-изпълняваните 
днес свои творби като Сонатата за пиано и цигулка, 
Симфонията в ре-минор, клавирните си квартети. 
Квинтетът е създаден през 1878 и 1879 и е много 
различен от предните камерни творби на Франк, писани 
преди почти тридесет години. Това се случва и защото 
тогава се създава Национално музикално общество с 
мисията да създаде (или възроди) френска школа в 
камерната музика, която е била пренебрегвана дълги 
години за сметка на операта, и в противовес на влиянието 
на немската музика Премиерата е на 17 януари 1880 и 
предизвиква разнопосочни реакции. Някои са шокирани 
от „интензивната експресивна сила“, която струи от 
квинтета, други са впечатлени от новата жизненост 
в музиката му, но за всички езикът на  творбата е 
неочакван. Изпълнена е от квартет Марсик и Камий Сен-
Санс на пианото, за когото има специално посвещение. 
Много се коментира като неуважителен фактът, че Сен-
Санс на финала си тръгва, оставяйки нотите отворени 
на рояла. Но по-важното е, че клавирният квинтет на 
Франк преминава изпитанията на времето и е не само 
неизменна, но и ключова част от камерния репертоар до 
днес. Построен е в циклична форма, в която тематичният 
материал, появил се в първата част, бива развит в 
следващите части, така създавайки хомогенност и 
единно цялостно звучене на творбата. Този похват малко 
напомня лайтмотивната техника на Вагнер или пък 
тематичните трансформации на Лист. За този клавирен 
квинтет Надя Буланже казва, че е него се съдържа най-
големият диапазон от динамични нюанси между piano 
pianissimo и fortsissimo от всички камерни произведения. 
Богата и наситена хроматична хармония и многообразен 
и многопластов диалог между пианото и струнните са 
друга част от характеристиките на това изключително 
произведение.

Програмата изготви Лилия Големинова



ПРОГРАМА 

АРНОЛД ШЬОНБЕРГ (1874 – 1951)
"Нощ на просветление" фуга 

(аранжимент – Райнер Бишоф)
Марио Хосен – цигулка

Мария Долорес Гайтан – пиано
Фредерик Одибер – виолончело

ФРАНСИС ПУЛЕНК (1899 – 1963)
Соната за флейта и пиано

Allegro malinconico
Cantilena

Presto giocoso
Марио Карбота – флейта
Милена Моллова – пиано

ПОЛ ДЮКА (1865 – 1935)
Вариации, интерлюдия и финал 

по тема от Рамо
Виктория Василенко – пиано

КЛОД ДЕБЮСИ (1862 – 1918)
Соната за виолончело и пиано

Prologue: Lent, sostenuto e molto risouito
Serenade: Moderement anime
Final: Anime, leger et nerveux

Антон Никулеску – виолончело
Емануела Пиемонти – пиано

Лунна светлина
Милена Моллова и Милена Радинска – пиано

ЦЕЗАР ФРАНК 
(1822 – 1890)

Клавирен квинтет
Molto moderato quasi lento
Lento, con molto sentiment

Allegro non troppo, ma con fuoco
Марио Хосен – цигулка

Жаклин Прейс – цигулка
Марта Потулска – виола

Сандро Лафранкини – виолончело
Надежда Цанова – пиано

Нощ на просветление е първото значимо произведение 
на композитора, който малко по-късно ще осъществи 
революция в музиката със създаването на додекафонията. 
Но нека се върнем година преди края на XIX век. Тогава 
25-годишният АРНОЛД ШЬОНБЕРГ заминава на почивка 
в градчето Пайербах заедно със своя учител Александър 
фон Цемлински и сестра му Матилде. Шьонберг е влюбен 
в нея и младият му и буден ум е изпълнен с емоции. 
Може би това е една от причините само в рамките на три 
седмици той да замисли и напише своя опус 4 – Нощ на 
просветление, като оригиналната партитура е за струнен 
секстет – две цигулки, две виоли и две виолончели. 
Творбата е вдъхновена от едноименната поема на Рихард 
Демел с много актуалния и за времето (и за днес) сюжет – в 
лунна нощ мъж и жена, влюбени един в друг, се разхождат 
из тъмна гора. Тя признава на любимия си, че носи дете, но 
то не е от него. Той обаче толкова я обича, че се зарича в 
името на това, което изпитват един към друг, да преобрази 
това дете и то да стане негово. Композирана за три 
седмици, но чака три години, за да има своята премиера, 
защото Виенското музикално общество отхвърля Нощ на 
просветление с разнородни мотиви, свързани не само с 
твърде модерния си хармоничен изказ, но и с текста на 
Демел, определян като неморален. Премиерата, все пак, 
е на 18 март 1902 във Виена в изпълнение на квартет 
Розе, в комбинация с Франц Йелинек (втора виола) и 
Франц Шмид (второ виолончело). Реакцията на публиката 
тогава е нееднозначна и противоречива – някои хвалят 
Шьонберг за неговата изобретателност, но повечето 
са стреснати от необичаните хармонични ходове и от 
цялостния музикален език на Шьонберг. Но с течение на 
годините Нощ на просветление става може би най-често 
изпълняваната творба на Шьонберг, който през 1917 прави 
версия за струнен оркестър, а 26 години по-късно – през 
1943, внася допълнителни промени в оркестрацията. 
Тук ще чуете вариант на произведението за трио, дело 
на Райнер Бишоф – световноизвестен съвременен 
композитор, автор на философски студии, водещ мениджър 
в областта на музиката. Завършил е Виенския университет 
за музика и изпълнителски изкуства, но същевременно и 
право, философия, история на изкуството и педагогика 
във Виенския университет. Проф. Бишоф е преподавател 
по философия в Университета по музика и изпълнителски 
изкуства – Виена, президент е на международното 
общество Густав Малер, води клас пo композиция във 
Виенската консерватория. Носител е на редица престижни 
награди, сред които са Австрийски почетен кръст за наука 
и изкуство, Почетен знак на Фестивала в Брегенц, Почетен 
знак на Виенския симфоничен оркестър, както и Златен 
медал на Виена-2007.

Роден три години след Дебюси, ПОЛ ДЮКА твори 
във времена на промени, музиката му е на границата 
на късния романтизъм и новите модерни течения. 
Изключителен ерудит, той оставя сериозен отпечатък във 
френската култура. Завършва Парижката консерватория. 
След като печели второто издание на новосъздадената 
Grand Prix de Rome през 1888, той се утвърждава 
като водеща фигура сред младите тогава френски 
композитори със своята увертюра по Пиер Корней и със 
Симфонията си в до мажор. По-нататък творчеството 
му, което вижда бял свят, не е обширно поради силната 
му самокритичност и включва най-вече творби за пиано 
и програмна музика, като безспорно най-прочутото 
му произведение е Чиракът-магьосник. Известен с 
майсторството си в оркестрацията, Пол Дюка води 
оркестрови класове в Парижката консерватория от 1910 
до 1912, а след това става професор по композиция там, 
като успоредно преподава в École Normale de Musique de 
Paris. Той е и един от най-ерудираните музиколози, автор 
на редица рецензии за водещи френски вестници, а в 
неговите Записки за музиката могат да бъдат прочетени 
някои от най-задълбочените изследвания на музиката 
на Жан-Филип Рамо, Кристоф Вилибалд Глук и Ектор 
Берлиоз.
Пол Дюка пише Вариации, интерлюдия и финал по 
тема от Рамо между 1899 и 1902, на прага на новия 
век, успоредно със своята Соната за пиано, считана за 
последната значима творба в клавирната стилистика 
на Бетовен и Шуман. Вариации, интерлюдия и финал 
по тема от Рамо също продължават традициите на 
Бетовеновите Вариации Диабели, но по характерния за 
Дюка елегантен френски маниер.

1915 е тежка година и за Европа, и за света, и лично 
за КЛОД ДЕБЮСИ. Настъпва последния период в 
живота му, мъчителен в много отношения: светът е във 
война, той е болен от рак и е обезверен за бъдещето 
на човечеството. През тази 1915 (цяла година пауза в 
творчеството на Дебюси след избухването на Първата 
световна война) той композира интензивно – едно 
свидетелство за неговата страстна борба да продължава 
да създава своята изискана и крехка музика в тези почти 
невъзможни условия. Свободният полет от предните 
години е заменен с тревожност, съмнения и колебания (в 
последната част на Сонатата за виолончело и пиано 
дори има указание да се свири нервно). „Често дните 
ми са мрачни, празни и беззвучни, като че ли съм герой 
на Едгар Алан По, а душата ми е романтична като 
балада на Шопен“ – пише на свой приятел Дебюси. Мести 
се от Париж и отива в Нормандия, на крайбрежието. 


