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Струнен квартет 
КАРОЛ ШИМАНОВСКИ

АГАТА ШИМЧЕВСКА  – цигулка
РОБЕРТ КОВАЛСКИ  – цигулка

ВОЛОДЯ МИКИТКА  – виола
КАРОЛ МАРИАНОВСКИ  – виолончело

С любезното съдействие на

2 юли (събота)                                            Аула на
19.00 часа            Икономически университет        

сравнява Тарантелата с пенлива течност, която 
„изскача“ от бутилката. И докато в елегантните линии 
на Ноктюрното има елементи от ориенталската и 
испанската музика (Шимановски точно се е завърнал 
от пътешествие из Средиземно море), Тарантелата, 
като истински неаполитански танц, е вихрена и 
бурна, много ефектна и с модерни за времето си 
хармонични ходове. Оригиналът е за цигулка и пиано 
и влиза в репертоара на много инструменталисти; 
оттогава и до днес се изпълнява често и има редица 
записи на цигулари като Йехуди Менухин и Ида 
Хендел. През 1937 се появява версия за симфоничен 
оркестър, а тук е във вариант за квартет, създаден от 
М.Скорик.

БЕНДЖАМИН БРИТЪН е един от най-значимите 
британски композитори в музиката на XX век и 
първият от този ранг след Хенри Пърсел и лорд 
Бенджамин Бритън.
Той композира Трети квартет през 1975, когато 
музикантите от квартет "Амадеус" се обръщат към 
него с молба да напише нещо за тях. Минали са цели 
35 години, откакто композиторът е създал своите 
първи два квартета (в предвоенната 1940). По време 
на Втората световна война Бритън живее в САЩ. 
Там композира Вариации по тема от Пърсел, които, 
заедно с изключителния успех на неговата опера 
„Питър Граймс“, му носят световна слава. 
През следващите декади той създава предимно и 
почти само мащабни вокални творби. През 1964 
е удостоен (за написания три години преди това 
Военен реквием, който му носи и Грами) с току-
що учредената Aspen Awards, която се присъжда 
на „тази личност в момента в света, която с 
творчеството си най-силно спомага за напредъка 
на човечеството“. При получаването й Бритън 
казва: „Музиката, която създавам, е за хората тук 
и сега – съзнателно и целенасочено, и искам тя да 
е от полза за тях“.
За да се обърне отново към инструменталния 
жанр му трябва стимул и конкретен изпълнител, а 
с музикантите от Амадеус квартет се познават от 
фестивала, който Бритън прави в град Олдбъро. 
Така се появява Третия квартет, който за кратко е 
озаглавен Дивертименто, защото е едновременно 

ефимерен и причудливо фантастичен, деликатен 
и увличащ, като всяка от петте части е ярка и 
характерна. Този квартет е доказателство, че истински 
великият творец може с лекота да премине от 
големите вокални форми към камерните изисквания 
на квартета, с интересни взаимодействия на 
инструментите и цял свят от емоции.

Квартетът във фа мажор е многопосочно 
интригуващ – МОРИС РАВЕЛ го създава още 
докато е студент на Габриел Форе в Парижката 
консерватория през зимата на 1902-1903. Но 
творбата е по-зряла, отколкото младата му възраст 
предполага. Равел споделя, че за написването му до 
голяма степен се е вдъхновил от Струнния квартет 
в сол мажор на Дебюси. По сходен с Дебюси начин 
подхожда и Равел към използването и съчетаването 
на тембрите. Прозира интересът и на двамата към 
екзотиката и културата на Далечния изток, но при 
Равел те са прецизно вградени в ясната конструкция 
на класицизма (по това време той детайлно изучава 
квартетите на Моцарт). 
Макар и още доста млад – на 27, роденият във 
Франция в артистично семейство: баща – швейцарец 
и майка от баски произход, Морис Равел успява 
да обедини в едно почитта си към миналото и 
склонността си към иновативност в звуковата 
конструкция. В квартета се усещат различни 
стилистични влияния, но същевременно и есенцията 
на неговия собствен, така характерен стил на 
композиране. Самият Равел, който става известен 
именно с перфекционизма си, смята, че този квартет 
„е отражение на моята обсебеност от музикалната 
структура, несъвършено реализирана все още, 
без съмнение, но много по-ясна от предишните ми 
творби“. Този елегантен баланс между миналото и 
традициите, и собствения музикален език на Равел 
са в основата на неговото утвърждаване като един от 
стълбовете на музиката на XX век, когото Стравински 
определя в типичния си стил като „най-перфектният 
от всички швейцарски майстори на часовници“. 
Изкусен – да, прецизен – до крайност, и това вече се 
усеща в Квартета във фа мажор, който ще имате 
удоволствието да чуете.

Програмата изготви Лилия Големинова



ПРОГРАМА 

БЕНДЖАМИН БРИТЪН (1913-1976)
Струнен квартет №3

Duets. With moderate movement
Ostinato. Very fast

Solo. Very calm
Burlesque. Fast – con fuoco – Quasi “Trio” – (”Maggiore”)

Recitative and Passacaglia (La Serenissima)

КАРОЛ ШИМАНОВСКИ (1882-1937)
Ноктюрно и Тарантела оп.28 

(аранжимент М.Скорик)

МОРИС РАВЕЛ (1875-1937)
Струнен квартет фа мажор

Allegro moderato
Assez vif, tres rythme

Tres lent
Vif et agite

СТРУНЕН КВАРТЕТ "КАРОЛ ШИМАНОВСКИ" е 
създаден през 1995 във Варшава. Квартетът, който 
носи името на големия полски композитор Карол 
Шимановски, винаги се е отличавал със своите 
непрестанни търсения и стремеж към музикално 
съвършенство. Много големи музиканти са били част 
от състава през тези 27 години, през които квартетът 
си извоюва и защитава високото си реноме. И до 
днес музикантите в него са обединени от общите си 
разбирания за музиката. Но именно личността на 
Шимановски и свободата, полската идентичност и 
неизброимите възможности, заложени в неговите 
творби, са в основата на тяхното развитие. Още с 
избора на името си квартетът дава заявка, че ще 
свири музиката на Шимановски и музиката на Полша 
като цяло. Те изпълняват тази своя мисия сърцато, 
като едновременно с това продължават да прекосяват 
всякакви бариери, доказвайки, че за музиката граници 
няма.
Музикалното изграждане на квартет "Карол 
Шимановски" започва в Университета по музика и 
изпълнителски изкуства в Хановер с Хато Бейерле 

(създателят на Албан Берг квартет), който ги окуражава 
да се посветят на камерната музика и да си поставят 
високи художествени цели. Важна роля в израстването 
на състава имат Еберхарт Фелц, Уолтър Левин, Алфред 
Брендел, Сейджи Озава, както и членовете на квартети 
от ранга на Амадеус, Емерсън, Джулиард и Гуарнери. 
И, разбира се, Исак Щерн, защото именно след няколко 
месеца интензивна работа с него в Ню Йорк, квартет 
"Карол Шимановски" получава възможността за серия 
концерти в Карнеги хол. Следват поредица награди 
от конкурсите във Ваймар, Хановер, Мелбърн, Осака 
и Флоренция, за да се стигне до 2001 – тогава идва 
поканата от BBC да станат част от тяхната Мрежа на 
артистите от новата генерация.
През годините струнният квартет "Карол Шимановски" 
придобива известност и признание за изследването 
на музиката на Албан Берг, както и за премиерите на 
поредица от творби, създадени специално за него. 
Но над всичко е мисията на музикантите да бъдат 
посланици на полската музика и на творците от Източна 
Европа – Витолд Лютославски, София Губайдулина, 
Мечислав Вайнберг и Кшищоф Пендерецки, с които 
квартетът изгражда близки взаимоотношения при 
детайлната работа върху техните произведения. И 
наградите не закъсняват – през 2005 са удостоени с 
престижния Шимановски приз, a през 2007 – с полския 
медал на честта. Дълбоката връзка с музикалните 
им корени води до създаването на Фестивала за 
камерна музика през 2008, на границата между Полша 
и Украйна. В продължение на 7 години тази тяхна 
инициатива превръща Лвов в място за музикални 
срещи на артисти и ансамбли от най-висока класа като 
Гидон Кремер, Катя Буниташвили, Николас Алстед и 
Олег Майзенберг.
Квартетът продължава да търси дълбоките пластове 
във връзките между епохите и нациите, създавайки 
интригуващи програми, зад които прозира и опит, но 
и ентусиазъм. Независимо дали свирят Корнгоулд, 
Шьонберг и Стравински или пък съпоставят 
Губайдулина и Бритън, те винаги намират как да ги 
интерпретират, така че да запленят и публиката, и 
критиците. 
Дискографията на квартета също е впечатляваща – 
от класическия и романтичния квартетен репертоар 
(Хайдн, Дворжак) до рядко записвани творби от автори 
като Бацевич, Заребски, Фридман, Вайнберг; поредица, 

посветена на музиката на Шимановски в контекста 
на три музикални столици – Париж, Виена и Москва. 
Но най-важни за тях са срещите с публиката. 
Музикалните им пътеки са ги отвеждали до Уигмор 
Хол в Лондон, до Концертгебау в Амстердам, до 
виенската Музикферайн и до залата на Шанхайската 
филхармония. Фестивалната им история включва 
участия във BBC Proms, прочутата Шубертиада, 
концертни серии в Лос Анжелис, Париж, Варшава, 
Челтнъм, Базел и Пърт.
През 2020, за 25-та годишнина, квартетът обновява 
състава си и се завръща към оригиналното си име.

КАРОЛ ШИМАНОВСКИ е роден в Украйна, в 
семейство със сериозни музикални традиции. Там, 
в родовото имение Тимошувка, атмосферата е 
артистична, често гостуват някои от най-известните 
писатели и философи. Бащата – човек-естет, с 
независими възгледи за живота, не изпраща малкия 
Карол на училище, а известно време го обучава в 
къщи и сам го запознава с полската, френската и 
немската литература и музика. Когато е на 19, Карол 
Шимановски заминава да учи по-сериозно музика 
във Варшава. След като навършва 20 започва да 
пътешества – Берлин, Лайпциг, Байройт, редица 
италиански градове. Тогава създава и Дружеството 
на младите полски композитори. Продължава да 
пътува много през целия си живот, но все по-често 
се завръща във Варшава, въпреки че (както пише на 
свой приятел): „европейската атмосфера на моето 
изкуство е прекалено голяма хапка за тукашния 
провинциализъм“. 
Голямото международно признание за Шимановски 
идва през 1926 с написването на Стабат матер. 
За съжаление, през същата година лекарите му 
откриват туберкулоза, от която 11 години по-късно 
(през 1937) умира в Лозана, Швейцария. Шимановски 
е бил ректор на Варшавската консерватория – пост, 
от който сам се отказва поради „твърде модерните 
си възгледи“.
През пролетта и лятото на 1915 Шимановски пише 
Ноктюрно и Тарантела оп.28 в именията на 
двама свои приятели – Йозеф Ярожински и Август 
Ивански, като ги посвещава на тях. Пиесите са в 
стилистиката на така популярната през XIX век 
виртуозност, а премиерата им е през 1920. Ярожински 


