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sounding of the common harmonics (this is an extremely weak sound) and 4) they have no first 
harmonics in common, resulting in no sound. In all cases, we should first release the notes that we 
play hitting the keys, in order to listen to this harmonics effect, while at the same time we should keep 
pressed the held notes (rhombic shape).

In this piece, in addition to the harmonics performance technique we should mention the 
coexistence of expressive melodic lines (mostly in the 1st page of the piece) with tense rhythmical 
(percussive-like) elements (mostly in the three last systems of the piece). These elements are formed 
(in most of the cases) of major and minor chords in closed position, which move in parallel 5th 
intervals and are performed in a percussive manner. Also, there are several times that we can notice 
intense rhythm changes as well as sudden transitions of the dynamics.

no.131
Here the wide use of 4th intervals results in atonality in two ways: 1) The harmonic coexistence 

of 4th intervals results in various tonal centers, each one of them being equivalent to the others. This 
comes in contradiction to the traditional tonal rules that premise and demand a unique tonal center. 
2) The melodic motivation utilizing the 4th intervals disinclines the domination of a unique tonal 
center. In (I,1,1)-(II,2,4) we can notice the 1st way of resulting in atonality. Here the opposite motions 
are preferred along with some imitations in inversed form. In (II,2,5)-(II,4,2) the 2nd way is preferred, 
whereas in (II,4,2)-(II,5,1) the 1st one. At the end of the piece, we can notice a combination of both 
melodic and harmonic utilization of 4th intervals.

no.144
Here the minor 2nd as well the major 7th intervals are frequently and widely used. So, when we 

have chord formations consisting of 2nd intervals, they function as clusters, which actually means that 
they constitute compact and solid formations limited in a small piano range, resulting in a tense sense 
of dissonance (for example (I,1,1)). The major 7th intervals (which are traditionally characterized as 
“dissonant”) are used in parallel motions in (I,2,3) (last crochet) – (I,3,2) utilizing pentatonic scales. In 
(I,3,3) (last minim) and in (I,4,2) (two last crochets) the stinging effect of the (traditionally characterized 
as) dissonances is reduced due to the far distance between the notes of the interval. In (II,2,1) and 
(II,2,2) we can notice a sound effect produced by utilizing the sustain pedal. Specifically speaking, 
frequencies deriving from a quite wide range of the piano can be heard sounding simultaneously, 
after the performance of a rapid passage. The 3rd system of the 2nd page has an extremely rhythmical 
character. In (III,4,1)-(III,4,2) we can notice the appearance of multi-rhythm, since although the 
rhythmical indication is 4/4, the grouping of the note durations gives the rhythmical sense of 3/4. In 
(III,4,5)-(IV,1,3) we have some imitations formed by parallel motions of major 7th intervals. In the last 
four systems we can notice some sound effects produced by utilizing the sustain pedal and performing 
rapid passages. Finally, the piece ends with a dissonant chord.
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The subject of the work: “Two brothers: Sleep and Death” is philosophical and consists of five parts. The composer 
emphasizes the philosophical line of his creation quite effectively, through various theatrical, timbral and artistic-interpretative 
means and methods. Throughout this short analysis, I have also highlighted the original piano-playing methods invented by 
the composer, as well as the various sound effects he used in the partitions of the string, wind and percussion instruments. 
The literary text of the work also reveals an atypical, quite original type of thinking and it also belongs to the composer. 
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The originality lies in the fact that the text is comprised of words following from A to Z, in alphabetical order, which are so 
ingeniously combined that they create a profoundly philosophical narration.

The way the artists are placed to interpret the work is also innovative: the orchestra and the two soloists are placed on the 
stage and the 15 actors are seated win the hall, among the spectators. This setting creates an extraordinary effect, making the 
listener feel an active participant in the action, completely captivated by the philosophical theme of the work. The work had its 
world premiere in Graz, Austria in 2005 and was very successful. 

Muzica este unda sensibilă şi transparentă care uneşte omul cu universul.Este cheia care permite 
atingerea echilibrului frumuseţii şi armoniei spirituale. A existat şi a exprimat din totdeauna experienţa 
societaţii şi omenirii.Fantezia inepuizabilă a gândirii şi sensibilităţii umane i-a ghidat pe mulţi muzicieni 
contemporani spre descoperirea noilor genuri de muzică, precum şi la îmbogăţirea celor deja existente 
prin diverse mijloace de comunicare sonoră, diverse procedee de coloristică timbrală şi de efecte.In 
această perspectivă unele din genurile deja cunoscute din perioadele precedente au căpătat un nou limbaj 
muzical de exprimare, comunicând mai profund cu eul conştiinţei tăcute, devenind o sursă de lumină 
şi putere interioară.                                                                                                                                                                                                                                                  

Unul dintre muzicienii contemporani este tânărul compozitor grec Athanasios Trikoupis, Doctor 
in Muzică, asistent la Universitatea de Muzică din Salonic.Athanasios Trikoupis s-a nascut in nordul 
Greciei, oraşul Alexandroupoli.A absolvit Conservatorul de la Atena, Conservatoire Europeen de 
Musique de Paris şi Universitatea de Muzică din Graz.In 2009 şi-a luat titlul de Doctor in Muzică.S-a 
etalat in calitate de pianist in 1991, câstigând premiul întâi pe ţară la concurs de pian şi în calitate de 
interpret-solist susţinând un şir de concerte în ţară şi în străinătate.Talentul componistic al tânărului 
compozitor a fost remarcat de publicul din Grecia, Anglia, Germania şi Austria unde s-au interpretat  
diverse creaţii ale domniei sale.In articolul de faţă am facut o scurtă prezentare a uneia dintre lucrările 
compozitorului şi anume:”CEI DOI FRAŢI:SOMNUL ŞI MOARTEA”, scrisă în genul - teatru muzical 
pentru 2 solişti, 15 actori şi orchestra de cameră.Am specificat că e o scurtă prezentare, deoarece o 
analiză amanunţită a unei astfel de creaţii nu ne permite sa o încadrăm în limitele unui articol.

Subiectul lucrării poartă un caracter filosofic şi se constitue din cinci parti:
1. ADORMIREA
2. SCENA COPILARIEI
3. SCENA MATURITĂŢII
4. SCENA BATRANEŢII
5. DEŞTEPTAREA

Denumirea părţilor reprezintă momentele-cheie ale ciclului vital.Iar ideea filosofică a lucrării 
este: Ce este Timpul şi cum ar trebui să-l utilizăm corect.Cănd mama l-a întrebat  pe fiul ei, care încă 
era mic, cănd se va însura, el i-a răspuns că încă nu a venit timpul.După ce a mai crescut, la aceeaşi 
întrebare a răspuns că nu are timp de aşa ceva, iar cănd a îmbătrânit a zis că nu mai are timp şi nici 
biologicul(condiţia fizică) nu-i permite.Utilizarea corectă a timpului a fost dintotdeauna  o problemă 
a umanităţii.Acest aspect este reliefat şi în libretul lucrării, purtându-ne prin ciclul vital al existenţei 
umane.Un copil este foarte mic ca să se ocupe de anumite probleme, un om matur e copt la minte dar 
nu utilizează corect timpul astfel, ajungând în pragul bătrâneţii realizează că viaţa a trecut pe langa el 
şi nu mai e în stare de anumite lucruri.Atunci apare intrebarea:oare viata prin care a trecut a fost un 
vis pe care l-a trait după legile visului sau ar fi putut să fructifice timpul în mod creativ?Cei doi solişti 
care se află în scenă sunt doi martori-observatori, al caror rol este să urmărească publicul, actorii şi 
orchestra.În dialogul lor din prima parte ei se intreabă ce este timpul şi cum îl utilizează oamenii.Spre 
sfârşitul dialogului  ei decid să adoarmă pătrunzând astfel în lumea umană.La  începutul  părţii întâi 
instrumentele cantă fară înălţime tonală (auf dem steg  tonlos).Astfel instrumentele cu coarde cantă 
cu arcuşul foarte aproape de scăunel, imitând un fluierat, instrumentele de suflat scot un aer imitând 
vântul, iar cele de percuţie imită un hârâit, redând astfel starea de mister.In partea a doua cand cei doi 
martori-observatori deja au adormit şi au pătruns în lumea oamenilor trec prin perioada copilariei, unde 
apare interesul pentru cunoaştere.Aici apar primele sunete cu înălţime tonală in partitura orchestrei.
In partiţiile instrumentelor cu coarde compozitorul utilizează diverse procedee, şi anume:două tipuri 
de tril-cel clasic executat cu un deget şi tril-ul executat cu două degete consecutiv(pag.12,masurile 
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66-70)şi in pag.14, măsurile 74-76 concomitent cu sunetele intonate firesc  utilizează procedeul:”con 
legno battuto sul tasto”, astfel imitând sunetele produse de copii.In Scena  Maturităţii, care reprezintă 
partea a treia a lucrării, muzica capată amploare în toţi parametrii săi, atingând culminaţia în măsura 
128, pag.30, unde toate instrumentele cânta sunetul “la”.In această parte compozitorul utilizează 
întregul registru tonal, toate intervalele şi toate valorile de timpi şi ritm.Paralel cu textul muzical îşi 
atinge culminaţia şi textul literar.În partea a patra-Scena Batrâneţii, muzica este încadrată în limita 
unui  registru tonal restrâns, ajungând la o utilizare mai seacă a tuturor mijloacelor şi procedeelor de 
expresie(dinamica,ritm s.a.m.d.), astfel redând marginalizarea vitală a unui om ajuns la batraneţe.În  
partea a cincea-Deşteptarea, compozitorul ne readuce la starea de mister din partea întâi.În momentul 
în care cei doi martori-observatori hotărăsc să se întoarcă  de unde au venit ei se trezesc,  în acest 
moment în partiţia instrumentelor cu coarde muzica redă legănatul valurilor(pag.46-48,măsurile235-
249).După o călătorie atât de lungă cei doi martori-observatori ajung la concluzia că ştiinţa umană 
este atât de relativă  încât, aşa precum spune şi Platon :La nici o intrebare omul nu poate da un răspuns 
cu exactitate.

Athanasie Trikoupis scoate în evidentă destul de reuşit linia filosofică a creaţiei prin diverse 
procedee şi mijloace teatrale, timbrale şi artistic-interpretative.Utilizează procedee interpretative 
pianistice originale(proprii), inventate de domnia sa(în măsura 37 cluster-ul din partitura pianului 
se interpretează cu alternarea –feţei şi  dosului palmei)precum şi diverse efecte sonore în partiţiile 
instrumentelor cu coarde, instrumentelor de suflat şi de percuţie.O gândire aparte şi destul de originală 
o are şi textul literar al creatiei, care ţin să menţionez, îi aparţine compozitorului.Originalitatea constă 
în faptul că textul e format din cuvinte ce urmează în ordinea alfabetică de la A la Z, care sunt atât de 
reuşit îmbinate încât formează o naraţiune cu profunzime filosofică.O noutate este şi amplasamentul 
artistilor pentru interpretarea creatiei:orchestra şi cei doi solişti sunt amplasaţi în scenă, iar cei 15 
actori sunt aşezaţi în sală printre spectatori.Acest amplasament crează un efect extraordinar, făcându-l 
pe ascultător să se simtă participant activ al acţiunii, absorbindu-l intru totul in problema filosofică a 
creaţiei.Această lucrare a fost interpretată în prima audiţie la Graz-Austria în 2005 şi s-a bucurat de 
un mare succes.
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In the article “Praise the Lord, oh my soul” by D. Hristov: about the problem of the harmonization of the traditional church 
melodies” the author considers the musical work on the text of Psalm 103 composed for choir by the Bulgarian composer. The 
researcher investigates the specific features of the Typikon, Biblical text and the musical language according to the musical 
practice of the Eastern Orthodox Churches and especially to the tradition of the Old-Bulgarian church chanting.

În articolul său „Binecuvântează suflete al meu pe Domnul” al lui D. Hristov şi problema armonizărilor cântărilor 
tradiţionale bisericeşti” autorul studiază lucrarea muzicală în baza Psalmului 103, compusă pentru cor mixt de către 
compozitorul bulgar. Cercetătorul examinează particularităţile Tipicului, textului biblic şi limbajului muzical, reieşind din 
practicile muzicale ale tradiţiei ortodoxe de Răsărit în general şi din cântarea bulgară eclesiastică veche în special.

Песнопения Всенощного бдения Д. Христова написаны для смешанного хора a cappella. 
Cборник отличается богатством хоровой фактуры, задействованной композитором: от 
строгого хорального многоголосия, выдержанного в петербургской традиции партесного 


