
под ръководството на Бетовен след време се 
превръща в отличен пианист. 
Премиерата на концерта е през 1808, в рамките на 
летните концерти във виенския парк Аугартен, но 
на пианото не е ерцхерцог Рудолф, а самото първо 
издание е с посвещение на княз Лобковиц. Особено 
популярна става четвъртата част, която често се 
изпълнявала самостоятелно.
Концертът е необичаен за своето време, когато е 
било прието солистите да са един или двама, за 
разлика от барока, където „надсвирването“ между 
оркестър и солиращ ансамбъл има своя разцвет. 
Но не и във времената, в които твори Бетовен, той 
така и не е обичал да се съобразява с установените 
порядки. 
В тази своя творба, написана във времената на 
клавирната соната “Waldstein” и Третата симфония 
“Ероика“, Бетовен демонстрира музикалната 
си изобретателност и без да противопоставя 
триото солисти на оркестъра, им дава достатъчно 
пространство, за да блеснат.

Симфония № 9 „Из Новия свят“ оп.95, ми минор 
на АНТОНИН ДВОРЖАК е една от най-обичаните, 
най-разпознаваемите, най-вълнуващите образци 
сред симфониите изобщо! 
Премиерата й е на 16 декември 1893 в Карнеги Хол 
с Ню Йоркската филхармония. Диригент е Антон 
Зайдл. Така творбата на един чешки композитор е 
представена пред американска публика под палката 
на унгарски диригент. 
Ефектът върху присъстващите е впечатляващ – 
аплодисментите не стихват и Дворжак е „принуден“ 
да излиза на подиума и да се покланя след всяка 
една от частите.
И тук има дебат – доколко силно и решаващо е 
американското влияние в симфонията, чието 
подзаглавие „Из Новия свят“ Дворжак, казват, 
написал в последния момент преди премиерата на 
партитурата на Зайдл. 
Безспорно, той е бил впечатлен от „нежността, 
страстта, меланхолията и тихата 

тържественост“ на спиричуълите, които чува по 
време на престоя си в САЩ, като използва сходни 
определения за ирландските и шотландските 
фолклорни мелодии. 
Седем години след премиерата на Деветата си 
симфония, композиторът пише на един диригент 
„не забравяйте, че моята музика е само в духа 
на американските мелодии“, а по-късно добавя, че 
творбите, които е писал в Америка носят душата 
на Бохемия и че подзаглавието „Из Новия свят“ е 
само за да подскаже, че е пълна с впечатления, 
които той изпраща като картичка на своите приятели 
в родината. Това е последната симфония на 
композитора.
Но да припомним историята на заминаването на 
Дворжак за Америка – „виновна“ е мадам Джанет 
Търбър, съпруга на милионер от Ню Йорк, на 
която й „хрумва“ да покани прочутия вече чешки 
композитор да оглави Националната музикална 
консерватория, където да преподава композиция 
и инструментознание, а в свободното си време да 
напише опера по текстове на Лонгфелоу. 
Дворжак приема (до голяма степен и заради 
изключително щедрата заплата) и в края на 1892 
се оказва в Ню Йорк. Преподава, дирижира, но 
и изучава града с неговите улици и ресторанти, 
разхожда се из Сентръл парк, дори отива да гледа 
прочутото „шоу“ на Бъфало Бил. Започва да пише 
Деветата симфония три месеца след пристигането 
си в Америка. 
Няма как всичко, което е „попил“ от живота в новия 
свят, да не е „намерило място“ в творбата. Но 
и няма как външните влияния да са по-силни от 
неговата личност и музикална същност. Така че тази 
прекрасна симфония е резултат от провокацията 
на един наистина нов свят, в който Дворжак „се 
носи“ на крилете на славянската си душевност и 
на композиторската си зрялост, а темите остават 
в съзнанието на всеки, който се докосне до този 
шедьовър.

Програмата изготви Лилия Големинова
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ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ е роден в Цюрих и израснал в 
Шумен. Учи композиция в Берлин, където с творбите 
си печели два пъти престижната Менделсонова 
премия на Берлинската академия. 
Живее в немската столица до 1932, като е бил 
и музикален ръководител в прочутия Дойчес 
театър. Завръща се в България и като професор 
по композиция в Музикалната академия обучава и 
изгражда цяла плеяда български композитори. 
Носител на Хердерова премия, дългогодишен 
представител на България в Постоянния съвет за 
международно сътрудничество на композиторите. 
П.Владигеров е един от най-ярките творци в 
музикалната история на България с неговата 
емблематична Рапсодия „Вардар“ (замислена 
и написана в Берлин след среща с художника 
Константин Щъркелов по изпята от него тема, която 
по-късно се оказва „Едничък чуй се вик“ на патриарха 
на българската музика, родения във Варна Добри 
Христов), с която по традиция се открива всяко 
издание на фестивала "Варненско лято". 
Още малко история – Рапсодията е създадена през 
1922 под името Българска рапсодия, като заглавието 
претърпява редица трансформации, за да се стигне 
до Българска рапсодия „Вардар“. Първоначално 
Панчо Владигеров я композира за цигулка и пиано, 
следват няколко авторски транскрипции (за оркестър, 
за пиано, за две пиана, за две цигулки дори), като тази 
вечер тя ще прозвучи в богатия вариант за цигулка и 
оркестър.

Украинският композитор МИРОСЛАВ СКОРИК е 
роден в Лвов през 1938 в семейство с традиции в 
образованието. Родителите му са възпитаници на 
Виенския университет, а пралеля му е именитата 
украинска певица Юлия Кришелницка. 
От малък свири на пиано и композира, талантът 
му е забелязан и оценен от Дмитрий Шостакович. 
Учи в музикално училище, но само две години, 
защото през 1947 семейството му, както много други 
представители на интелигенцията, са изпратени в 
Сибир за осем години. 

Мирослав Скорик завършва Консерваторията в 
Лвов в класа на прочутия украински композитор 
Станислав Людкевич, след което специализира 
в Москва при Дмитрий Кабалевски. М.Скорик 
преподава няколко години в Киевската 
консерватория, след което заминава и се 
установява в САЩ, а по-късно – в Австрия.
В края на 90-те решава да се завърне в Украйна и 
през 1999 получава поста на декан в Украинската 
национална музикална академия. 
През 2002 става директор на Киевския музикален 
фестивал, а през 2011 е поканен за директор на 
Киевската опера. 
Успоредно с всичко това Мирослав Скорик 
композира кантати, инструментални концерти, 
музика за филми. 
Той е един от първите, които внасят елементи от 
джаза и рока в украинската класическа музика. 
Една от последните му големи творби е операта 
„Мойсей“. Мирослав Скорик е една от най-значимите 
личности не само в украинската музика, но и в 
украинската култура.
Пиесата „Мелодия“ е част от музиката, която 
Скорик пише към филма „Високият проход“ през 
1981. Първоначалната версия е за флейта и пиано, 
но след това композиторът създава многобройни 
варианти за различни инструменти, както и за 
оркестър. Това е най-често изпълняваната творба 
на Мирослав Скорик, определяна като духовния 
химн на Украйна. През 2022 звучи и на различни 
големи благотворителни концерти във и за Украйна, 
както сега в програмата на "Варненско лято".

Концерт за цигулка, виолончело и пиано от 
ЛУДВИГ ван БЕТОВЕН е написан през 1803. 
Публикуван година по-късно, концертът става 
известен като „тройния“. Изборът на солиращи 
инструменти го прави на практика Концерт за 
клавирно трио. 
Смята се, че композиторът го пише за своя ученик, 
ерцхерцог Рудолф фон Хабсбург-Лотринген, който 
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