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РЕЦЕНЗИЯ

от доц. д-р Николай Стефанов Градев – преподавател по хармония в НМА

„Проф. Панчо Владигеров“

по процедурата за конкурс за академичната длъжност доцент по

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…

(Хармония с аранжиране) в Академията за музикално, танцово и

изобразително изкуство – Пловдив (ДВ бр. 100/петък, 15 декември 2017 г.,

София, с. 162, & 67) с единствен кандидат гл. ас. д-р Светослав Петров

Карагенов

Кратки данни за кандидата

Светослав Петров Карагенов завършва СМУ „Панайот Пипков“ –

Плевен със специалност Пиано (1986 г.) и ВМПИ (сега АМТИИ) –

Пловдив със специалности Музикална педагогика (1992 г.) и Композиция

(1993 г.) в класа на проф. Иван Спасов. През 1994 г. е назначен като щатен

асистент по Хармония в АМТИИ, където понастоящем е главен асистент и

преподава хармония, музикален анализ, солфеж, методика и аранжиране.

Автор е на дидактичните пособия „Технология на клавирния съпровод“

(2009 г., в съавторство с проф. д-р Пламен Арабов), „Задачи по хармония“

(2017 г.) и „Музикално-слухово обучение (2017)“. Редовно участва в

национални научни форуми с доклади, повечето от които са публикувани.

Наред с педагогическата и научната си работа Св. Карагенов развива и

активна творческа дейност като композитор. Автор е на над двадесет

творби предимно в областта на камерно-инструменталната музика,
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повечето от които прозвучават на престижни сцени у нас и в чужбина

(Полша, САЩ, Италия). През 2015 г. Св. Карагенов защитава докторат на

тема „Категорията съпровод в музикалната история, теория и практика“, а

през 2017 г. излиза от печат книгата му „Явлението енхармонизъм в

„златния век“ на клавирната соната“, представена като хабилитационен

труд по настоящата процедура.

Обща характеристика и оценка на хабилитационните материали

на кандидата

Централно място сред представените хабилитационни материали

заема публикуваният хабилитационен труд на гл. ас. д-р Светослав

Карагенов – монографията „Енхармонизмът в „златния век“ на

клавирната соната“ (Пловдив: FastPrintBooks, 2017, ISBN 978-619-7312-

56-0, рецензиран от проф. д-р Пламен Арабов и доц. д.н. Марияна Булева),

която няма аналог както по отношение на обекта, чиито граници са

определени именно чрез авторския избор, така и като изследователски

метод. По такъв начин самата тема на монографичния труд, която до

момента не е била разглеждана като самостоятелен научен обект, се

представя от Св. Карагенов като актуална и перспективна, полагаща

основи за ответни резултати.

Още във въведението на монографията си Св. Карагенов прецизно

дефинира избрания изследователски проблем – „проявите на едно

явление в определен жанр в конкретни времеви измерения“ (с. 5).

Изследването е структурирано логично в две части, профилирани

съдържателно по линия на научнотеоретичната база на проблема за

енхармонизма (част първа „Същност и предпоставки на енхармонизма“,
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с. 13 – 82) и на неговото творческо отражение в исторически аспект в

конкретен музикален жанр – клавирната соната и в конкретни времеви

граници – от 20-те г. на XVIII век до 20-те г. на XIX век – период,

метафорично определен от Св. Карагенов като „златен век“ на клавирната

соната (част втора „Енхармонизмът през погледа на композитора.

Явлението „енхармонизъм“ – от „дефект в системата“ до „ефект на

системата““, с. 85 – 245). Убедително са аргументирани и клавирните

измерения на избрания изследователски проблем – както по отношение на

конкретната музикална практика, в която се наблюдава предметът на

изследването – явлението „енхармонизъм“, зародило се и отбелязало зрели

творчески постижения през изследвания период от време именно в

областта на клавирната соната, така и по отношение на основната

предпоставка за неговото съществуване – темперацията, „фиксираният

строй“, като отношението строй – енхармонизъм е разгледано от Св.

Карагенов в четири взаимодопълващи се аспекта – логико-конструктивен,

исторически, структурно-процесуален и субективно-емоционален (с. 122 –

124).

Проблемът за темперацията в монографичния труд намира

задълбочено многоаспектно решение, като първо бива изяснен от гледна

точка на точните науки – физиката и математиката. На свой ред това

явление също така двупосочно е свързано и с усъвършенстването на

клавишните музикални инструменти – и като стимул за развитието им, и

като резултат от него. В резултат на намèрения от автора адекватен

научноизследователски метод избраният жанров „общ знаменател“ на

труда позволява максималното разкриване на разнородни взаимосвързани

изследователски проблеми, фокусирани като в „Гордиев възел“ около

явлението енхармонизъм – музикален строй, темперация, усъвършенстване
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на клавишните музикални инструменти – проблеми, които в съвкупност

формират една широка комплексна изследователска зона, значително

надхвърляща темата, заявена в заглавието на труда.

Към основния текст на монографичния труд от общо 248 с. има и

четири приложения (първите две посветени на енхармоничния потенциал

на умаленото и на мажорномалкото четиризвучие, третото представящо

две таблици с аналитични характеристики на детайлно изследваните 150

сонати на Д. Скарлати, а четвъртото – посветено на семантиката на всяка

тоналност според Л. Шубарт), списък на ползваната литература (общо 72

източника, от които 36 на кирилица, 20 на латиница и 16 електронни

ресурса), както и списък на ползвания нотен материал от Д. Скарлати, К.

Ф. Е. Бах, Й. Хайдн, В. А. Моцарт, Л. ван Бетовен и Фр. Шуберт –

авторите, върху чиито клавирни сонати Св. Карагенов организира във

втората глава на изследването персонални теоретико-аналитични

раздели, посветени на детайлното стилово профилирано разглеждане

на енхармоничните „казуси“ в тях. Тук е мястото специално да

акцентирам върху разширяването на смисловия обхват на самия

термин енхармонизъм чрез въвеждането на перспективния

терминологичен израз енхармоничен „казус“1 – понятие с „по-широк и

оперативен обхват“, позволяващо на Св. Карагенов да представи в

пълнота собственото си разбиране за енхармонизма като научен проблем,

който „придобива съвсем друга историческа и теоретична дълбочина,

когато бива разгледан от позицията на учението за музикалния строй и

темперацията“ (докато „в разноезичната специализирана литература

проблемът „енхармонизъм“ се разглежда тясно и еднопосочно – само

1 Тази заимствана от правото дума е въведена специално от автора, за да се означи представянето на

„проблемната ситуация“ и съответно да се открои конкретното решение в изследваните клавирни сонати.
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като специфичен ефект на хроматичната музикална система,

благодарение на който стават възможни т. н. енхармонични модулации“,

с. 125).

Не искам да пропусна и още един приносен момент в тази посока –

Св. Карагенов създава и собствена класификация на изведените от него

различни видове енхармонизъм, наблюдавани в музикалното творчество

от разглеждания период, които детайлно проследява в различните

изследвани композиторски стилове и специално ги терминологизира:

неявни енхармонични замени, непряк енхармонизъм, дискретни

енхармонични казуси, дискретна енхармонична модулация, директна

енхармонична замяна, мними енхармонични замени, мним и действителен

енхармонизъм, смислов енхармонизъм (мним, недействителен),

контекстуален енхармонизъм, ортографски енхармонизъм, енхармонични

казуси в секвенция, „принудителен енхармонизъм“, системно-

рефлекторен енхармонизъм (енхармонизъм с т. нар. „Виенски акорд“),

модулативен енхармонизъм с локално действие („активен енхармонизъм в

контекста отклонение“), модулативен енхармонизъм на ниво „тонален

план“ („енхармонична модулация“), явни енхармонични казуси с ранг на

модулации. Въз основа на тези видове енхармонизъм в сравнителен план

комплексно може да бъде проследена цялостната картина на творческия

интерес към на енхармоничните казуси в периода на формиране и зрялост

на клавирната соната. И тук ми се иска, попадайки на различни места в

текста на някои от изброените видове енхармонизъм, да мога с лекота във

всеки отделен случай да преценя какъв точно тип енхармоничен казус се

крие зад всяко едно от тези конкретни понятия. Затова препоръчвам на Св.

Карагенов да прецизира техния смисъл, което, според мен, би могло да

стане или за сметка на намаляване на броя на понятията, или, ако е
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необходимо тяхното многообразие да се запази, те да бъдат систематично

представени на едно място в съпоставителен план. Смятам, че подобен

подход би бил само от полза за „избистрянето“ докрай в терминологичен

план на теорията на Св. Карагенов за „енхармоничните казуси“, която

безспорно ще намери съществено място и в научнотеоретичен, и в

педагогически аспект.

Още тук, в началото на рецензията си, искам да подчертая, че

откриването на проблем в енхармоничните „казуси“ и оригиналният

подход към този проблем дават възможност на гл. ас. д-р Св. Карагенов по

един неординерен начин да осветли такива съществени за

музикалноисторическия период музикални явления като музикален строй и

темперация, които от позициите на традиционните за музикалната теория

изследователски ракурси като цяло остават не само недостатъчно

проучени, но в повечето от случаите изобщо биват игнорирани. Нещо

повече, именно избраната изследователска призма на изучаването на

закономерностите на музикалната практика на този исторически

период през проблематизацията на явлението енхармонизъм като

средоточие на най-дълбинните и едновременно с това едни от най-

глобалните в продължение на векове въпроси на музикалното мислене

– музикалният строй и темперацията – е едно от безспорните

изследователски „попадения в десятката“ на Св. Карагенов. Този

негов индивидуален изследователски метод разкрива способността му,

възползвайки се от отличната си творческа интуиция, да избере

перспективен научен проблем, проектиращ в себе си още редица други не

по-малко съществени, които в съвкупност формират комплексна научна

проблемна зона. По такъв начин Св. Карагенов успява, от една страна, не

само аргументирано, но и приносно да изведе закономерностите, които
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заявява като цели на изследването си (1. изясняване на „същността и

предпоставките на енхармонизма“; 2. изследване на „идеята

„темперация“ през призмата на точните науки, психологията и

професионалната музикална теория“; 3. дълбинно проучване на „изявите

на енхармонизъм в жанра „клавирна соната““, с. 9), и, от друга страна,

проектирайки ги предварително в един изключително широк контекст, да

изгради и надеждни мостове към множество други, често съвсем

разнородни проблеми и области на познанието.

Отбелязаните научноизследователски качества на Св. Карагенов, които

той демонстрира по един оптимален начин не само в разглеждания

монографичен труд, но и в останалите, предложени за хабилитация свои

научни текстове, ми дават основание да смятам, че моят уважаван колега,

който проявява и изключителна творческа продуктивност, е достигнал

етап на творческа зрялост, съчетаваща в хармонично единство

изключителната му ерудиция с усет за „изнамиране“ на перспективни

неразработени научни проблеми и способност, намирайки адекватна

на тях методология, да ги изведе до нивото на открития в

неразработени научни полета – рядко съчетание от качества, което

безспорно е предпоставка за сериозни научни перспективи.

Отчитайки, че методът за изследване на явлението енхармонизъм,

разбирано от Св. Карагенов като „амбивалентно“ – „съчетаващо в едно

естествата на теоретичен феномен и композиционен похват“ (с. 8),

непременно трябва да бъде комплексен, авторът предпоставя

необходимостта от няколко изследователски ракурса, в които детайлно

разглежда проблема в първата част на труда: музикално-теоретичен,

физико-акустически, математически, психо-физиологичен, историко-

културологичен (с. 9), като подчертава, че „именно в този контекст
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изглежда оправдано да се погледне върху една от основните движещи

сили на т. н. „тонална музика“ – т. н. „енхармонична модулация““ (с. 9).

След като аргументирах цялостната си положителна оценка за

монографичния труд на Св. Карагенов „Енхармонизмът в „златния век“ на

клавирната соната“, без каквато и да е претенция за изчерпателност по-

нататък ще се опитам изведа накратко и някои по-съществени частни

приносни моменти на изследването:

– прецизно са изяснени етимологията и различните исторически

интерпретации на термина енхармонизъм;

– историко-стилистично е представена в пълнота художествената

употреба на енхармонизма в изследвания период, която авторът датира

„приблизително от началото на 16-ти в.“ (при А. Виларт), проследява в

хроматизираните мадригали на Джезуалдо от началото на XVII в. и на

базата на конкретни творчески решения заключава, че от времето на Бах

енхармонизмът придобива значението на „важно средство за внезапно

модулиране“ (с. 13);

– на базата на точни статистически данни във физико-акустически,

математически и психофизиологически аспект, които „имат различни

отправни точки и ползват различен научен инструментариум“ (с. 64), са

разгледани неизследваните по този начин и в такава дълбочина проблеми

за музикалния строй и темперацията, различните ѝ исторически форми са

предствени в детайли в табличен вид, изяснен е и смисълът на редица

основни понятия, свързани с тях (Питагорова(диатонична) кома,

синтонична (хроматична) кома, енхармонична кома, голям диезис, малък

диезис, схизма, диасхизма);
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– проследен е и процесът на усъвършенстване на клавишните

инструменти, като се достига до извода, че „акустиката става клавирна, а

в акустичен аспект темперацията се изразява в еволюция на клавирната

настройка“ (с. 28);

– проблемите на темперацията са обвързани с принципа на

симетрията, на базата на което Св. Карагенов изяснява, че в равномерно

темперирания, Питагоровия и мезотоничния звукоред „точно е изпълнен

един вид симетрия, а другият е изпълнен само приблизително“ и

„нарушаването на една симетрия установява друга симетрия“, поради

което „модулациите в тези строеве са затруднени“ (с. 53);

– специално искам да отбележа следния генерален в историко-

теоретичен аспект извод: „Симетрията около квинтата бива сменена от

симетрията около квинтакорда. На свой ред тя бива сменена от

симетрия около тритонуса. Съответно тези промени се отразяват върху

виталността на музикално-теоретичните системи, построени върху

подобна база. Включването на тритонуса в ладо-звукоредни образувания

полага края на йерархичните системи, базирани върху център и

периферия и залага началото на симетричните ладови проекции в

условията на равномерна темперация. Същевременно те затвърждават

структурното единство и поливалентната потенция на интервалово-

симетричните акордови формации“ (с. 53 – 54);

– във връзка с изясняването на смисъла на модулацията се извеждат

основни характеристики на класическата тоналност и на тази база в

сравнителен план с т. нар. модулация с общ акорд („плавен и почти

незабележим планомерен междутонален преход“, при който

„ангажираните в този процес фактори на тонално преосмисляне често

губят своята показност и релефност в интерес на постигането на
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единно развитие“, с. 85) е разкрит механизмът на енхармоничната

модулация като „изненадващ ладо-тонален обрат“, „неподготвен изблик

на ладохармонична експресия, съсредоточен в съвсем кратък времеви

интервал“, основан на „различния механизъм на ладотонална промяна –

чрез пренасочване на ладовите тежнения посредством енхармонично

преосмисляне в активния компонент на енхармоничната модулация“ (с.

86), т.е. „главното […] е осъществяващото се пренасочване на изначално

зададените полутонови тежнения на акорда-оператор“2 (с. 17);

– разглеждането на енхармоничната модулация – явление,

неосъществимо в бароковите мезотонични системи заради прекомерно

широката последна, дванадесета „вълча квинта“, превръщаща цялата

система в „енхармонично нетъждествена, необратима,

„нециркулираща““ – като „един от символите на равномерната

темперация“, докато именно енхармонично затворената равномерно

темперирана система, в която „пълната унифицираност на 12-тоновото

полутоново поле“, напротив, е в състояние да предостави не просто

възможност за „изява на функцията „чувствителен тон““, а

„универсална енхармонична реализация на полутоновото тежнение“,

„безпрепятствено активно енхармонично преосмисляне с възможно

пренасочване на тежнението“, като „всеки полутон тежи еднакво както

нагоре (като чувствителен тон), така и надолу – като четвърта степен

в мажор, респективно – като шеста в минор“ – нещо, което няма как да

се случи без „затварянето на квинтовия кръг с помощта на

постигнатата енхармонична идентичност“ (с. 85, 101). Затова

2 Св. Карагенов използва в технологичен план понятието акорд-оператор на енхармоничната модулация

за едноструктурните акорди или акорда, съдържащ енхармоничното равенство „малка септима/увеличена

секста“ (в обръщение – голяма секунда/умалена терца) – т. нар. от Шьонберг блуждаещи акорди

(умаленото четиризвучие, мажорномалкото четиризвучие и увеличеното тризвучие).
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осъществяването на енхармоничната модулация предполага „възможност

за двупосочно реализиране на съпоставимо по качество полутоново

отношение след енхармонично преосмисляне спрямо всяка тоналност, в

съчетание със съхраняване на терцовата структура и качеството на

звучене на съдържащия го неустойчив акорд, независимо от неговото

формално и/или функционално преосмисляне спрямо новата тоналност“

(с. 86);

– не бива да се подминава без внимание и още един важен извод на

Св. Карагенов, отнасящ се до условията за възникване на енхармоничен

ефект: „опитът за последователно прилагане на симетрични

моноинтервалови проекции винаги поражда енхармоничен ефект“ (с.

103), което именно обяснява защо в исторически план на енхармонично

преосмисляне първо се подлага умаленото четиризвучие – още в епохата

на барока, а мажорномалкото четиризвучие, което енхармонично може да

се преосмисли в акорд с увеличена секста, едва по-късно бива припознато

от композиторите като възможен „акорд-оператор“ за енхармоничната

модулация;

– във връзка с изложеното дотук съществени са следните изводи на

Св. Карагенов: „… всъщност цялата нагласа на музикантите от 17, 18 и

19 в. е в търсене на добре и недобре звучащи тоналности“ и „в този

смисъл модулацията винаги се очертава като екскурзия до различни добри

или лоши места“ (с. 44), откъдето по отношение на енхармоничната

модулация той заключава: „Енхармоничните модулации се затрудняват

или от невъзможност за разрешение (тониката на прицелената

тоналност не е „в наличност“), или от невъзможност за построяване на

„водещия акорд“. При междутонално ориентирания енхармонизъм

тонове от състава на изходния акорд се преосмислят в диатонични или
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хроматично постигнати чувствителни тонове за друга тоналност. Този

логически механизъм предполага ако не равно отдалечено, то поне

максимално приближено към него неравностойно локално полутоново

членене“ (с. 41 – 42);

– на базата на разкриването на тоналните качества на различните

строеве, използвани в периода XVI – XIX в., и уточняването на кръга на

възможните за изпълнение тоналности във всеки от тях, Св. Карагенов

подчертава, че „най-често пренебрегнатите тоналности в

модифицираните темперации са Fis, Cis и As dur“ (с. 43) – факт, който се

потвърждава от Баховите произведения;

– друг съществен стилистичен извод на автора е, че „в барока и

класицизма се пребивава в тоналност, докато в романтизма преобладава

„колебанието между тоналности““ (с. 44).

Сред множеството достойнства във втората част на труда искам

специално да откроя като нов акцент извеждането на композиторския

поглед към явлението, който Св. Карагенов поставя тук върху

индивидуалните позиции на различни автори от разглеждания период. Във

връзка с това мен беше изненадващо да науча, че именно „композиторите

са тези, които продължително се съпротивляват на установяването на

равномерна темперация“, защото „за тях много по-важна се оказва

изразността на отделните тонални транспозиции, получена от

микроинтервалните „дефекти“ в неравномерните темперации“, в които

композиторът намира „„преимущества, позволяващи му да подчертае

характера на своите пиеси“, докато при равномерната темперация

всички тоналности звучат еднакво“ (с. 113);

Специален интерес представляват шестте персоналии от

монографията, посветени на енхармоничните казуси в клавирните сонати
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от Д. Скарлати, К. Ф. Е. Бах, Й. Хайдн, В. А. Моцарт, Л. ван Бетовен и Фр.

Шуберт, за които ще отбележа само, че във всяка една от тях, на базата на

множество прецизно подбрани и детайлно музикално теоретично

анализирани примери, Св. Карагенов с вещина представя индивидуалната

стилистична картина на изследваното явление, а всичките шест

персоналии в съвкупност формират цялостна представа за

функционирането на явлението енхармонизъм в жанра на клавирната

соната в периода, обхващащ времето на създаването ѝ и нейната

класическа зрялост.

Сред останалите хабилитационни материали ще отбележа само

научнотеоретичните и педагогическите публикации в областта на

хармонията и аранжирането, които имат пряко отношение към

конкретната учебна дисциплина, по която е обявен конкурсът за

академичната длъжност доцент по професионално направление 1.3.

Педагогика на обучението по… – „Хармония с аранжиране“ и за които

именно бих могъл да изкажа компетентно професионално мнение.

Преди това обаче държа само да подчертая, че диапазонът на

разностранна професионална изява на кандидата наистина е

респектиращ, което е видно и от най-беглия общ поглед върху

информацията в приложените от кандидата СПРАВКА за представените

материали, отразяващи научната, публицистичната, учебно-методическата

и художествено-творческата дейност на гл. ас. д-р Светослав Карагенов с

общ обем 8 с. и 14 ПРИЛОЖЕНИЯ за неговата научна и публицистична

дейност (Приложения № 1 – 4), педагогическа и учебно методическа

дейност (Приложения № 5 и 6) и художествено-творческа дейност

(Приложения № 7 – 14) с общ обем цели 23 с.
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Конкретно в областта на хармонията и аранжирането Св.

Карагенов представя повече от 10 материала – научни доклади, почти

всички от които публикувани в различни български научни издания в

периода 2001 – 2017 г. и два сборника със задачи. На първо място искам

специално да откроя сборника от гл. ас. д-р Св. Карагенов „Задачи по

хармония“ (2017 г.), включващ 237 задачи за хармонизиране на мелодия от

двата основни типа, застъпени в практическата работа по хармония –

функционални схеми и сопранови мелодии, покриващи целия учебен курс

по дисциплината в двата му крупни раздела – „Диатоника“ и „Хроматика“.

Този практически курс за писмени упражнения е структуриран стриктно

според тематичната последователност, установена в учебната програма за

дисциплината Хармония, изучавана като основен предмет от музикално-

теоретичния цикъл в АМТИИ – Пловдив. С особена методическа стойност

в него са представените в началото на всеки от разделите художествено

изработени авторски четиригласни хармонизации и прехармонизации на

една и съща сопранова мелодия, реализирани с различни хармонически

средства, и двугласните и тригласни аранжименти на същите задачи,

насочени в максимална степен към развитието на креативността и

индивидуалните музикантски качества на студентите.

Изключителна методическа ценност за занимаващите се

професионално с хармония и за интересуващите се от нея е и вторият

сборник със задачи – „Задачи по хармония“ от Оливие Месиан.

Реализираното в съавторство от проф. д-р Пл. Арабов, гл. ас. д-р Св.

Карагенов и ас. С. Пауров двуезично издание включва оригинала на

френски език, превод на български език на авторовите ремарки и

транскрибиране на нотния текст на двайсетте задачи на О. Месиан на двата

най-често използвани днес нотни ключа – виолинов сол и басов фа.
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Заключение

Въз основа на изложената аргументация убедено твърдя, че

цялостната научна и публицистична, педагогическа и учебно-

методическа и художествено-творческа дейност на гл. ас. д-р

Светослав Петров Карагенов, чиито резултати стриктно са

документирани в приложените от него в документи по конкурса

хабилитационна справка и 14 приложения, безспорно има приносен

характер. В най-голяма степен това се отнася до монографията

„Енхармонизмът в „златния век“ на клавирната соната“, която няма

аналог както по отношение на обекта, чиито граници са определени

именно чрез авторския избор, така и като изследователски метод, а

творческата ѝ реализация значително надхвърля заявените от автора

цели и задачи и внася индивидуален научен принос в неразработени

научни полета. В заключение заявявам пълната си професионална

подкрепа за кандидатурата на гл. ас. д-р Светослав Петров Карагенов

и убедено предлагам на членовете на научното жури да гласуват за

назначаването му на академичната длъжност доцент по

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…

(Хармония с аранжиране) в Академията за музикално, танцово и

изобразително изкуство – Пловдив.

3.4.2018 доц. д-р Николай Градев


