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УВОД

Интересът на българските композитори към жанра струнен квартет започва от
1928г., когато Любомир Пипков написва първата си творба като студент в Париж.
Неговите колеги от второто поколение покровителствани от квартет „Аврамов“, а покъсно от „Димов“ създават не само изключително успешни творби, но и подготвят пътя
за многопосочно развитие на жанра. В по-ранния етап се наблюдават две основни
тенденции: Панчо Владигеров, Парашкев Хаджиев и Веселин Стоянов остават в лоното
на концепцията за българския национален стил, а бащата на българския струнен
квартет Любомир Пипков и Марин Големинов трасират пътя на жанра в посоката на
неокласицизма повлияни отчасти от техните по-млади колеги Константин Илиев и
Лазар Николов. Специално внимание заслужава третият струнен квартет с тимпани на
Любомир Пипков, написан за квартет „Димов“, където оригиналният подход към жанра
хвърля мостове към днешните камерни ансамбли с нерегламентиран състав.
Третото поколение български композитори развива жанра, обогатявайки го с новия
и актуален тогава атонален и додекафоничен език. В количествено отношение се
запазва „традицията“ всеки композитор да оставя по 3-4 квартетни творби. В близо 100
годишната история на струнния квартет у нас с огромен интерес към квартетното
творчество се открояват четирима автори – Марин Големинов, Васил Казанджиев,
Велислав Заимов и Михаил Пеков. Своеобразни „рекордьори“ по обем творчество
засега са Михаил Пеков и Марин Големинов. В този факт има логика – и двамата са
великолепни цигулари, които с удоволствие са свирили както в струнен квартет така и
във всички разновидности на оркестрите.
Тръгнал по собствен път, встрани от всякакви моди, Михаил Пеков застава
привидно на консервативни позиции. Днес те го поставят в модерна „актуалност“,
защото в контекста на на „посмодерността“ той се вписва като автор който има КАКВО
и КАК да каже на съвременния слушател - обременен от агресивно свръхпредлагане на
всякакви „продукти“ на културната индустрия, анахронизми или претенции за
„иновативност“. Музиката на Михаил Пеков се радва на добър и топъл прием сред
българската музикална общественост и предизвиква възторжен отклик. Въпреки, че
към неговото обемно творчество има достатъчно изследователски интерес, досега няма
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специално проучване на пристрастието му към жанра на струнния квартет, а то засега е
без аналог сред неговите колеги от всички поколения.
Творческите импулси при Михаил Пеков възникват както от вътрешни така и от
външни фактори. В голяма степен те са провокирани от великолепните български
квартети, които наследиха славните традиции на „Аврамов“ и „Димов“. Трябва да
отбележим, че въпреки високата производителност в този жанр във всички свои
произведения Михаил Пеков запазва свеж емоционален тонус, искреност и
спонтанност.
Михаил Пеков се оформя личностно в години на икономически и културен подем.
Израсъл във Видин - град с големи културни и музикални традиции още от края на 19
век, той има късмет да попадне в полезрението на великолепния педагог Веселин
Стоянов, а след това специализира в Санкт Петербург и Будапеща. Работата като
оркестрант в Софийска филхармония, срещата му „отвътре“ с голямата музика и
практическия му поглед върху техническите проблеми при обезпечаване на
реализацията на произведения от различни жанрове оказват огромно влияние на
нвговия професионализъм. Михаил Пеков създава своята прекрасна музика без да
натоварва излишно изпълнителите си с екстремни трудности, които с нищо не
допринасят за реализирането на конкретни творчески идеи. Тази специфика на неговия
почерк е причината изпълнителите да насочат и концентрират своите сили и внимание
към емоционалния прочит и драматургичното изграждане на творбите му.
Михаил Пеков стъпва на твърда почва, като уважава миналото и европейските
традиции, но не остава безразличен към проблемите, вълненията и напрегнатия пулс на
настоящето. В произведенията си той утвърждава най-високи хуманистични идеали,
отстоявайки твърдо кредото си, че концертната зала не е лаборатория, в която
слушателите се канят единствено за да се запознаят със самоцелни експериментални
опити, които са далеч от смисъла, философията и етичния идеал на високото
изкуството да издига човешкия дух над ежедневното дребнотемие и баналност.
В настоящия труд споделям своя опит и наблюдения върху квартетната музика
на Михаил Пеков от работата ми като примариус на струнен квартет „София“. Имах
късмета да се запозная със спецификата на интерпретацията на някои творби чрез
личното напътствие на автора. Срещите ми с Михаил Пеков допълнително разшириха
хоризонта на познанията ми. От тях научих много не само в моята специалност, но и за
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музиката на най-видните европейски майстори, както и от Второто поколение
български композитори.
Обект на настоящото изследване е творчеството за струнен квартет на Михаил
Пеков създадено до 2021г.
Предмет на изследването е работата на изпълнителя върху знакови творби за
струнен квартет на Михаил Пеков.
В предлаганият на Вашето внимание дисертационен труд на тема „Ансамблови
и инструментални проблеми в струнните квартети на Михаил Пеков“ сипоставям
три основни цели:
Първо - да споделя своя изпълнителски опит в интерпретацията на част от
досега написаните произведения за струнен квартет на Михаил Пеков.
Второ – да предам част от личните препоръки, които съм получил от автора при
работата си над неговите творби.
Трето – да проследя творческия път на композитира, да очертая неговите
естетически позиции и формулирам характерните особености на неговата музика в
различните периоди.
Задачи на изследването са:
1. Подробен анализ на четири знакови квартетни творби на Михаил
Пеков: Струнни квартети № 3, 13, 17 и 19 в контекста на практическите изпълнителски
и отчасти естетически проблеми.
2. Провеждане на методологичен анализ по изследваната проблематика.
3. Изясняване на спецификата на изследваната материя.
4. Разработването на метод за практическа работа над анализираните проблеми.
5. Провокиране на изследователски интерес към други жанрове от творческото
наследство на Михаил Пеков.
Методологичната основа на изследването се явява опитът ми като камерен
изпълнител и солист на оркестри, познанията ми за жанра на струнния квартет от
възникването му през 18 до 21 век, както и спецификата на жанра при българските
композитори от всички поколения.
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Методите на изследването се базират на психомузикална, философска,
музиковедческа и изкуствоведческа литература по изследваната проблематика,
собствения практически опит и експериментална работа.
Научният принос на изследването е първото теоретично изследване на
квартетното творчество на Михаил Пеков от гледна точка на неговата интерпретация.
Теоретичната значимост на изследването е свързана с подробните анализи на
формата, структурата и фактурата в творчеството за струнен квартет на Михаил Пеков.
Практическата значимост на изследването са препоръки към бъдещите
изпълнители, извлечени от собствен интерпретаторски опит и лични указания на
композитора.
ГЛАВА ПЪРВА
МИХАИЛ ПЕКОВ:
МАЙСТОР НА КАМЕРНО-ИНСТРУМЕНТАЛНОТО ПИСМО
1.1 АВТОРЪТ
Композиторът М. Пеков е сред значителните фигури на българското музикално
творчество: започвайки своята еволюция през втората половина на 70-те години, той
оставя диря на своеобразен, интригуващ автор, с нестандартна и ярка чувствителност,
както и със своето емоционално, заразително, дистанцирано от споровете „за“ или
„против“ най-модерните тенденции на 70-те, 80-те и 90-те, творчество. В него този
нестандартен автор открива интригуващо, индивидуално пречупване на жантрове като
симфонията, инструменталния концерт, струнния квартет, струнното трио. Така
Михаил Пеков, който почти никога не претендира да е „модерен автор“,
представителен за актуалния повик към промени в езика, естетиката и интерпретацията
на идеята, се оказва фигура, осъществила сложен синтез между постмодерната
неоромантика и класическитетрадиции в тези жанрове. Той осъществява пречупване на
жанровите

граници:

между камерно

и

симфонично,

между традиционно и

развлекателно, между стилизиран фолклор и класичност, като ги обвързва чрез своя
атрактивен, оригинален и въздействащ език. В творческата му индивидуалност
откриваме няколко основни белега.
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синтезност, която намира в нарушаването на границите между класично, фолклорно и
популярно. По този начин той постига яркост и комуникативност в музиката си, а това
я прави разбираема и привлекателна за съвременния слушател. Друга негова основна
черта е натюрелът му на лирик: и в симфоничните, и в камерно-инструменталните си
опуси, той избягва внушението за колизия, конфликтност и търси идеята за лиричносветло послание, за музика, която с емоционалното си въздействие привлича с кода на
красивото. Това е белег, съзвучен на постмодерните тенденции от края на ХХ век. Найнакрая, но не по значение, без да цитира конкретен материал, М. Пеков демонстрира
един вид дистанция спрямо изходно-материалните избори на ХХ век, и по този начин
синтезира в музиката си отвореност към всички видове интонационни източници:
танго, фолклор, песенност, без да избягва образността, внушена от голямата
класическа и романтична симфонична традиция – Малер, Шостакович, и др...
Михаил Пеков е сред композиторите, чиято кариера и основни акценти в
творчеството се формират в края на 70-те и началото на 80-те години и продължават до
второто десетилетие на ХХI в. Той е роден през 1941 г. и твори най-активно именно в
гореспоменатия период. С това може да се обясни и факта, че Пеков се интересува наймного и открива най-ярките си прояви като композитор в жанровете на симфоничното
и камерното творчество – т.е. на най-мащабните форми, в следването на „проверените“
класически пътища.
Освен акцента върху симфоничното, както и голямото жанрово разнообразие,
трябва да се подчертае, че Пеков има по-специално отношение към творбите за цигулка
(например Концерт за две цигулки), като пише някои крупни творби за този
инструмент (самият той е цигулар). Вероятно и поради отношениетокъм звука на
щрайховите инструменти, той създава 26 струнни квартета. Споменаването на тези
цифри е достатъчно, за да се открои пристрастието му към симфонията, цигулковия
концерт, струнния квартет.
Основните изследователи, занимавали се с творчеството на М. Пеков отбелязват
дълбоката „бразда на оригиналност“, която определя М. Пеков като автор, неприемащ
12тоновите и алеаторно - сонорните методи от една страна, но също и като автор,
който се самоотделя, който скъсва и с академизма и повторението на традициите. Още
от най-ранните музикологични обобщения на творчеството му се налага този извод.
Композиторът изминава дълъг път, намирайки себе си, защото преживява творческата
си еволюция във вътрешно обновяване на жанра на симфонията и на струнния квартет.
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Изпълването на класическите жанрове с ново съдържание той осъществява чрез
дваосновни елемента: в поетиката си, чрез формулирането на комуникативност и
естетика на непосредствено-директното въздействие, която той нарича „естетика
насветлината“. Вторият елемент е тематизмът, който се разбира в музиката му като
превес
на мелодическото, на насищане дори на цялата музикална тъкан с мелодически линии.
Творческата свобода след границата на новото хилядолетие отваря пътя на новите
и нестандартни решения в жанра на струнния квартет. Отключването към това е
описано
от автора по следния начин: „Повярвай ми, аз не можех да си представя, че ще трябва
да тръгна по пътя на вървене след еди-кого-си и то в България. Защото, нека си
признаем, в България всички явления, които дойдоха независимо от каква посока,
става дума с т.нар сериозна музика, в тях рядко човек можеше да усети чистия полъх
и естественото отношение към новото. Повечето беше затлачено от едно жалко
подражание, ужасяващо подражание“ Аз си казах, проклет да съм, ако ще съм от
онези, дето ще тръгнат след модата“1. Думите на М.Пеков ни казват защо той успява
да „моделира“ самия жанр, както и писмото си за квартет: отказа отподражание не го
води по утъпканите пътеки на неоромантизма или неомодерното, също така той не
търси алеаторно решение на квартета, подобно на Лютославски, или колажни техники –
подобно на Б.А.Цимерман. Михаил Пеков наистина се стреми към нестандартна
трактовка на жанра: а и именно - все по-голямо опростяване, все по-голяма яснота и
строгост на езика. Един от специалните обекти след стилистичния прелом в
творчеството на Михаил Пеков е струнния квартет. Ако за по-ранните периоди този
жанр е имал смисъл като по-скоро съпътстващ основният жанр на симфонията,
инструменталния концерт на вокално-инструменталното кантатно творчество, то сега,
след 1989г. той се разкрива като основно поле, в което композиторът разкрива найинтересните насоки на идеите и творчеството си.

1

Разговор на Ив. Хлебаров от „Музика вива“ , цитат по Цонкова, 2007г.; стр.17
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1.2.ОСНОВНИ ПОЗИЦИИ В ЕСТЕТИКАТА И ИНСТРУМЕНТАЛНОТО ПИСМО
НА МИХАИЛ ПЕКОВ И ЗНАЧЕНИЕТО ИМ ЗА ТРАКТОВКАТА НА ЖАНРА
СТРУНЕН КВАРТЕТ
Инспирацията на инструменталното: цигулката и щрайховите инструменти в
творчеството на Пеков. Естетизирането на мелодията като идея на
композитора-щрайхист
Някои

аспекти

от

поетиката

на

Михаил

Пеков

имат

значение

за

интерпретирането на жанра струнен квартет в творчеството му. Неговата естетика
обвързва в синтез, дори в един неразличим възел следното триединство:щрайховите
инструменти – като „негов инструмент“, като звук, мелодическа изява и вид
инструментално

внушение;

оттам

–

превесът

на

мелодическото

начало

и

тематичното, което придобива изчистени очертания особено в късното му квартетно
творчество и най-сетне: вдъхновението от пеещото начало при съединяването на
четирите инструмента – четири мелодии като подстъп за интерпретация на квартета.
Виждаме, че композиторът е избрал в крайна сметка един подход към квартета, който е
много дистанциран от поставангардната деструкция на жанра, но също и от
„неоромантиката“, в която има „ренесанс“ на традиционния изказ. Пътят в трактовката
на Михаил Пеков е особено индивидуален, различен – той е едно от откритията на този
български автор в областта на един от най-сериозните жанрове в камерната музика.
Основен фактор, силно влияещ на квартетите и на поетиката му в цялостното
творчество е собственият му опит като цигулар. Автобиографична донякъде е
поетическата инспирация от мелодическата изява на цигулката: от дете той не само
свири на цигулка, а се изгражда също като инструменталист с качества и потенциал на
солист. В представите му инструменталната изява и познаването нацигулката и
писането на музика, композицията, се свързват в неразчленимо цяло. Това е изтъкнато
от проф. Велика Цонкова в работата й върху Пеков. Тя описва, че навлизането му в
опита на композитор, най-вече идеята му да започне с писането на музика започва с
подчертано емоционална връзка с инструмента: „Моят път път към музиката беше и
труден, и лесен. Ще го кажа лесен затова, че влязох в нея по чисто емоционален
9

начин, а труден, защото много неща е трябвало сам да налучквам, сам да написвам, и
същевременно да навлизам в една, среда, която не винаги е била доброжелателна към
младия човек.“2 В този емоционален път, се свързват две отправни точки: цигулката,
мелосът, емоционално-пеещото и писането, създаването. Пак според В. Цонкова:
„Първият човек, поставил ръцете на Михаил Пеков върху цигулката,бил г-н Кайтазов.
Уроците при него изиграват важна роля за формирането на твореца не само като
цигулар, но и като композитор.Педагогът впечатлил детето с това, че сам съчинявал
и записвал упражненията за всеки урок. “3.
Може да се каже, че импулсът на щрайховия „пеещ“ инструмент, който заразява
публиката, неговата мелодическа природа водят Пеков и към определен вид
естетизиране на инструменталния мелос, към свързване на щрайховото усещане за
мелодията и идеята за писане – като съобщаване, свързване на пеещите инструменти.
Основен признак, който произтича от естетизирането на инструменталното,
свързано с неговия цигулков опит, е че Михаил Пеков изповядва много специална
позиция в поетиката си относномелодическото начало. Много малко са авторите от
ХХ век, които поставят идеята за пееща мелодия в основата на своята композиция. Тук
могат да се споменат автори като Килмайер, Корнголд и др.
Според Д. Христов, малко са авторите, които интерпретират мелодията като
основа за своето творчество, особено в епохата на сериалния авангард и
модернистичните техники като сонористика, микрополифония, алеаторика и др. М.
Пеков не е създал специална теория, нито е разработил същността на мелодическото,
разглеждайки го като израз, ладовост, височинно съдържание и пр., но естетическият
център на неговото творчество – т.е. в протежение на различни негови периоди – остава
мелодията.
М. Пеков превръща мелодическото в обединяващ естетически принцип, който
стои в центъра на музикалната естетика и композиция. Не конструктивното, а
мелодическото има значение на основен субект в поетиката му. Според Велика
Цонкова: „Мелодията, която лежи в основата на всички формообразуващи принципи и
процеси в произведението и представлява един от най-важните елементи и изразни

2

3

Цонкова, Велика „Аспекти в цигулковите произведения на Михаил Пеков“ 2007г.; стр.6

Цонкова, Велика

пак там 2007г.; стр.7
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средства в музиката, заема водеща роля в изкуството на Михаил Пеков.“ 4Бих казал,
че мелодията е този център на поетиката му, който може да обедини две противоречиви
насоки:

едната

е

непосредственото,

конкретното,

директно

въздействие

и

комуникативност, която той търси като елемент на своята композиция, а другата е
идеята за мелодията като обединяващ, „свръхфактор“ в композицията. В повечето
негови квартетни творби мелодиятанасища всеки елемент от композицията. Така вече
не я разбираме като водеща тема, като едноглас, но тя се превръща в качество на целия
вид композиция, в мелодичност, в конструиране и обособяване на равнищата на
въздействие в композицията.
Например, говорейки за мелодията, В.Цонкова интерпретира негови думи, в
които се разкрива метаравнището на принципа на мелодията като формообразуващ
композиционен елемент. Според нея: „Мелодията, която лежи в основата на всички
формообразуващи принципи и процеси в произведението и представлява един от найважните елементи и изразни средства на музиката, заема водеща роля в цигулковото
творчество на Михаил Пеков, където преобладава хомофонно- хармоничния език, пред
полифоничния, съобразенос природата на цигулката“5. Виждаме, че принципът на
мелодическото, на пеенето, на обобщението в хомофонно-полифоничния изказ, от една
страна, а и насищането на фактурата с елементите на мелодическото, както вече се каза,
образува метаравнище в композицията – елементът на мелодическото, се очертава
като най-висш принцип или метапринцип, и тъкмо този принцип става център на
неговата поетика, особено на тази на струнните му квартети, в които щрайховите
инструменти реализират кантиленното начало.
Разбирането на М. Пеков определя мелодията като естетически субект, който
преодолява стиловите различия, пренебрегва противоречието на модерно/постмодерно
и във всички случаи е доста далеч от авангардните и поставангардни техники, в които
мелодията се е разпаднала. Именно поради интерпретацията на мелодическото - и като
козпозиционен, и като естетически обект, който обобщава в себе си творческия импулс
и разгражда дори традиционната йерархия между хармония, полифония и мелодия, той
има и свой много специфичен начин на интерпретиране на това изразно средство.
Според него: „Никога не може да има „игра“на музикални елементи без това да
4

Цонкова, Велика пак там, 2007г.; стр. 23

5

Цонкова, Велика пак там, 2007г.; стр. 25
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почива на някакъв промисъл: божествен, математически. Собствено най-великото
постижение на човешката музика – мелодията се крепи на неуловимото съчетание на
ходове, на интерваловитепоследования, които съставляват същността на музиката.
Характерът на твореца, неговата сила и слабост се усещат най-вече в мелодиите,
създадени от него“.6
На принципа на мелодическото начало се подчинява

и конструирането на

самата форма. Блестящ пример за това е Квартет №.19, в който жанрово-оцветената
мелодика на тангото изпълва многогласа. Освен това естетския възглед за мелодията
представя инструменталните жанрове като израз на концепция – изразена чрез
мелодическото и тематичното – която се развива в комуникативността на фактурата.
Според Пеков: „Произведението трябва да има сложна концепция. Концепцията не
може да бъде проста, защото тя е самият ти, какъвто искаш да бъдеш, да чуеш,
видиш и разбереш от този живот. Пример за максимално „изтискване“ на материала
е един Бетовен, Брамс, Малер. Когато виждаш, че всичко в творбата е впрегнато в
строги, монументални рамки. При Шостакович – също. Многоплановост – образна и
тематична“.7
1.3 ТЕМАТИЗМЪТ, ИДЕЯТА ЗА ДРАМАТИЧНОТО И ИНСТРУМЕНТАЛНАТА
АБСТРАКЦИЯ В КВАРТЕТИТЕ
НА МИХАИЛ ПЕКОВ
След като стана ясно, че в епохата на постмодерните и неоромантични
тенденции М. Пеков се проявява като българския композитор, естетизирал мелодията и
мелодическото като основен естетически субект и компонент от музикалния си език,
трябва да се интерпретира логично произлизащият принцип на превес, специфично
натоварване на тематизмът, който придобива основен, водещ смисъл в творчеството му
- и симфонично,

и камерно-инструментално. М. Пеков търси много задълбочено

естетическото равнище на тематичното, за него то е свързано с два белега, които той
синтезира: това са напрегнатостта/обобщението, които

акцентират идеята за

тематичното като най-обобщаващ пласт на квартетното писане, а другият – е
6

Пеков по Цонкова пак там, 2007г.; стр. 21

7

Хлебаров, Иван „Безкраен диалог в жанра симфония“, - Музика вива, 2001, стр. 5–6
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комуникативността, общуването/даването на слушателя на насоки, които само
мелодическото и тематичното, дори и в условията на постмодерен разпад могат да
създадат.
За да се разбира естетическия импулс, стоящ в основата на тематизма, М. Пеков
говори за „творческото напрежение“, за обобщението, изразността: „Творческото
напрежение е едно съзнание, че ти вършиш нещо майсторско, че трябва да го доведеш
до съзнанието на човека. Вярвам в простото, ясното, което обаче е малко над
земята. Никога не съм се задоволявал, дори понякога да изглеждам сух и по-подреден
отколкото съм, с лоша изработка, в смисъл да е елементарно“.8 „Малко над земята“ –
това наистина са тематичните идеи, неразривно обобщени в мелодиката , които
определят и характера, структурата на симфоничните и камерноинструментални опуси
на М. Пеков.
Музиколозите отбелязват наистина като негово най-ярко и характерно качество
тематизма му. Според най-сериозният негов изследовател, посветил се на жанра
симфония и струнен квартет в творчеството му, Н. Вълчанов: „Музикалният
тематизъм и образните сфери, които той изгражда представляват интересно
явление в областта на музикално-научната проблематика“.9 Също така самият автор е
формулирал,

че

вложените

основни

мисли,

напрегнатостта

им,

посланието-

комуникация към слущателя е носещият момент в симфоничната и камерноинструментална интерпретация.Така например, когато говори за симфонията, той я
определя като „новела, роман“, т.е. основата в нея е действието, разказът, който се води
от темите-герои:“За мен симфонията е като роман...В тази романна форма от
няколко глави аз изпитвам истинско творческо удовлетворение и същевременно
усещам, че тя е обемна. Винаги съм обичал нещата да имат своите метаморфози, да
имат своето начало, среда и край, да имат своята мотивация, да имат своите образи
– богати образи, злият да стане по едно време безпомощен, или пък детето да
порастне и да стане герой. Това разбира се е образно казано, но е имало едно значение
както за твореца, така и за неговите герои, така и за публиката, която ще се докосне

8

Пеков, цитат по Хлебаров 2001г.; стр. 5

9

Вълчанов, Николай Музикален тематизъм и образни сфери в симфониите на Михаил Пеков. Българско
музикознание, № 1,2009г.; стр.24
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до

него..“10

Следователно

тематизмът

и

видовете

му

определят

идеите,

конструктивните принципи, образността и в крайна сметка трактовката на жанра – това
е не само в симфонията, но и в струнния квартет.
Когато се отправим към жанра на струнния квартет, откриваме че в богатата му
еволюция в творчеството на Пеков, той също се свързва много плътно с идеята за
тематичното начало,

с артикулирането и интерпретацията на принципите на

тематизма.
Още по-интересно е и това, че Михаил Пеков търси и още един вид
интерпретация на

жанра на струнния квартет, която определено е различна от

тенденциите и на ХХ и на ХХI век. Тази интерпретация на струнния квартет, като
насока и начин на интерпретацията на формата и изложението в него, е определена от
Н.Вълчанов като монотематична – т.е. тук целият замисъл и конструкция на
квартетите се базира на монотематичния принцип. Акцентира се на монологичното,
лирическото начало, което веднага поражда много оригинални явления и резултати в
квартетите на Пеков. Такиванапример са струнни квартети № 18, 19, 20, 21. Някои от
тези опуси са особено интересни с жанрово-характерните си идеи.
1.4 ПЕРИОДИЗАЦИЯ В ТВОРЧЕСТВОТО НА МИХАИЛ ПЕКОВ.
ИНТЕРПРЕТАЦИЯТА НА СТРУННИЯ КВАРТЕТ В РАЗЛИЧНИТЕ ТВОРЧЕСКИ
ПЕРИОДИ НА КОМПОЗИТОРА
Утвърдените български изследователи на творчеството на М. Пеков – като Н.
Вълчанов, проф.В. Цонкова, Л. Кавалджиев, И. Чавдарова открояват три периода в
творчеството му. Първият период е посветен на установяването на индивидуалния му
стил: бъдещият популярен автор трябва да открие себе си, да намери първите белези на
стила си, да открие амплоато си – което е в големите инструментални форми:
симфония, соната, трио, квартет.
В хода на изследването и подготовката на написване на настоящото
дисертационно проучване от пишещият тези редове и с помощта на автора бе
изготвен списък на създадените струнни квартети, с кратка характеристика,

10

Пеков по Хлебаров . Безкраен диалог в жанра симфония“, - Музика вива, 2001г.; стр.6
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отбелязване на изпълненията - т.е. на премиерните изпълнение, както и бяха
дадени авторски насоки и бележки за музикалния език.
Още с първите си композиционни опити авторът М. Пеков се насочва към
струнния квартет. „Квартет № 1 (1962) е писан през 1962; студентско съчинение,
изпълнен е веднъж, неотпечатан. Не се пази партитурата“. И в това кратко указание
виждаме, че сред първите сериозни опити на М. Пеков, в началото, в първите му заявки
като професионален композитор стои изборът на струнния квартет. Така жанрът,
неговите многобройни, разнолики, интригуващи търсения са основен момент, водеща
нишка в творчеството му. Същото важи и за Квартет № 2 (1964), той принадлежи към
цикъла от опити, в които авторът „разписва перото си“ но не с какъв да е жанр, а със
струнен квартет. Тези опити явно показват важността на жанра за неговото творческо
развитие.
В същия период е написан Квартет №3. Той вече не стои в графата на
съчиненията, с които авторът учи – в него той уверено навлиза в квартетното писмо,
търси стила си. Квартет № 3 е първият му успех в жанра, създаден е през 1973г. ,
издаден е на плоча. Това е първият зрял квартетен опус, самостоятелен и ярък.Пеков
казва за него : „Квартет № 3 – писан през 1973г. , изпълнен многократно от квартет
„Тилев“ в България и чужбина. Има издадена черна плоча. Ръкописът му е у автора.
Особено сполучлива е третата част. Квартетът е тричастен, осъществен е запис в
радио „София“.
Като следващи, по-зрели опити за жанра на струнния квартет, Квартети № 4 и
№5 са запазили импулса на търсене на изостреност, дисонантност, на по-ярък
музикален език. Следователно тези два квартета могат да бъдат наречени „квартети на
експеримента“ – и в този смисъл те подчертават ролята на квартетния жанр като
своеобразна стилова и езикова лаборатория за автора. Михаил Пеков отбелязва
:“Квартет № 4 - писан през 1976 г, едночастен, с употреба на по-твърд музикален
език, неизпълняван, неотпечатван. Ръкописът му е у автора. Има своите ценни черти,
но най-доброто у него е младежкият порив“. Импулсът към усложняване и
раздвижване на езиковите граници в този така динамичен български автор продължава
с Квартет № 5, писан през 1977 г., който е едночастен. Според автора е изпълнен в
Букурещ, но не е издаден и партитурата е изгубена. В авторовото си описание-хроника
на създаване на квартетите, Пеков пише че Квартет № 5 представлява документ на
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неговото експериментиране в жанра, но тъй като не е издаден или съхранен на запис,
той остава само като документ относно пътя на автора в този жанр.
С последните два квартета от този период: Квартети № 6 и № 7 композиторът
Михаил Пеков постига още един хоризонт: на баланса на експеримент и изострен език
и мелодичността, лирическото, на връзката с публиката. Това е особено важно за
Квартет № 6.Писан през 1977 г. Този квартет е тричастен. Авторът отбелязва за него:
„Музикалният език е по-въздържан и по-разбираем. Особено интересна е първата
част – с преобладаваща лирика и мелодичност“.
През 1978г. се достига до един също знаков, важен квартетен опус на М. Пеков.
Това е Квартет № 7 - четиричастен, мащабен опус. Авторовият коментар говори за
сериозността и значението на тази творба. Според него : „Квартет № 7 доразвива
тенденцията на квартет № 6: подчертана фолклорна мелодика. Неиздаван,
изпълняван многоратно от струнен квартет „Вълчев“, има запис в радио
„София“.Последната част, „Копаница“ фигурира в авторския диск на струнен
квартет „София“- Едно светло съчинение, ярко, разбираемо и харесвано. За
съжаление партитурата е изгубена“.
Към този период може да се причисли и Квартет №8, писан през 1989г. Тук
вече се доближаваме до границата със зрялото стилистично товорчество на М.
Пеков.Явно вече в квартет № 8 Михаил Пеков намира най-зрелият баланс между
дисонантното, разширено тонално писане, като обогатява усещанията и писмото му в
областта на лирическото. Авторът казва : „Квартет № 8, писан през 1989. Тричастен,
неотпечатан, неизпълняван. Ръкописът му се пази у автора.

Едно стойностно,

изравнено, стегнато съчинение, което заслужава по-добра съдба. Особено интересна
е бавната част – един изискан романс“. Виждаме, че еволюцията води до развитие на
интригуващи, динамични, конфликтни образи, както и също, че все повече започват да
се осмислят и синтезират и жанрови моменти в концепцията за квартета на този автор.
Най-ярки и носещи важната връзка с изпълнителите е цикълът квартети от 90-те
години на XX и началото на ХХI век. Сред тях се открояват като майсторски творби
Квартетите № 11,12,13, които дори могат да се определят като своеобразен цикъл. В
критиките от този период е запазен отзивът за първото изпълнение на дванадесети
квартет, който според цигуларят ИнголфТурбан е емблематична творба. Той пише:
„Особено ми допадна квартет No. 12. Лиричната първа част с деликатно очертани
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линии, изисканата и хумористична втора част, напомняща фантастичен валс и
финалът… огнено изпълнение. Прекрасно!“11
Още от самото начало на 90-те виждаме как активното сътрудничество на
композитора със изпълнителите стимулира създаването на един цял зрял, стойностен
и ярък „квартетен период“ за М. Пеков. Композиторът много активно, дори от „много
близко разстояние“ работи с квартетните състави. Идеята за тандем: квартет-автор явно
съпътстватеволюциятаму от самото начало на творчеството му. Но късният му период
се превръща във важен фактор на композиторскотому израстване, довела до
извънредно ярки резултати и постижения в жанра на струнния квартет за нашата
инструментална култура.
1.5. КЪСЕН ПЕРИОД НА КВАРТЕТНОТО ТВОРЧЕСТВО НА МИХАИЛ
ПЕКОВ: СЪЗДАВАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЯ И ИЗДАВАНЕ
НА КВАРТЕТИ 17-22
Според Велика Цонкова: „Третия и настоящ период за творчеството на М. Пеков
води началото си от 1992. Тенденцията към „изчистване“ и максимално опростяване на
израза продължава, като се засилва влечението на твореца към малките форми.“ Тя е
цитирала Михаил Пеков, който сам посочва преобладаването на песенността, на
кантиленното: „ От песенните форми към другите. Доброволно усещах, че така
трябва да стане. Аз мисля, че по някакъв начин трябва да се маха излишното,
всъщност не изразявам нова мисъл, защото това е желанието на всеки един,
занимаващ се с тази абстракция, наречена творчество. Да кажеш нещо по някакъв
начин толкова ясно, необременено,независимо, че да бъде като меч или кинжал – да
блести и да е просто.Човек не може да направи това в младостта си, когато му
липсва време, а се опитва все повече и повече. То идва с годините“.12Като пореден етап,
поставен след границата на периода на късното творчество на Михаил Пеков, виждаме
периода 2004–2007, когато е написан цикълът от издадени квартети, а именно
Квартети от № 17 до № 22.

11

Турбан , Инголф
https://sofiaquartet.com/%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B8/
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Пеков, Михаил 2007г. НМА (10 цит.)
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Така като цяло в рамките на късния творчески период за Михаил Пеков имаме –
особено като граница цикълът от квартети след № 11: Квартети № 11 –16. С тях,
особено след квартет № 12, започва активното сътрудничество с квартет „София“, като
за него намираме ясните и категорични оценки на водещите фигури от състава, като
проф. Ангел Станков. Редица премиери на квартети на Михаил Пеков са реализирани в
това сътрудничество. То е и основната причина да се избере темата за струнните
квартети на М. Пеков. В същност създаването и изпълняването в творчески тандем на
състава: квартет „София“ и автора, като феномен на късното му творчество е един
забележителен творчески и културен факт и именно затова тази тема изразява нещо
интригуващо и важно за българската музика, развиваща се в първите десетилетия на
XXI век.
В този период особено много изпъква оригиналността на представителни
концерти на квартет „София“, получават съвсем различна публичност – дори и през 80те при редовните участия в „Нова българска музика“ да са отбелязвани оригиналните
квартетни опуси на М. Пеков, сега те се открояват като ярък, силен и нов, премиерен
български репертоар за квартет „София“, който го представя наред с ярките и важни
опуси от класически, романтичен и съвременен репертоар. Например премиерата на
Квартет № 13 получава следната оценка във вестник „Култура“: „Тринайстият
струнен квартет на Михаил Пеков бе втората световна премиера на български автор
в София. Тук композиторът настоява към взирането в музиката на свои
предшественици - вероятно отново с идеята за някакъв тип шегаджийска нагласа.
Въпреки чудесното изсвирване от София квартет с гостуващ принципал Кевин
Лоренс, творбата прозвуча напълно едно към едно без ироничната конотация. Но пък
характерът на музиката на квартета, нейната нарочна лежерност, която бих могла
да нарека и постмодерна, създаде действително едно нео-настроение - като в това
нео се срещнаха доста добри познати на публиката от списъка на по-стари и по-нови
класици“13.
Премиерно от квартет „София“ са изпълнени също и квартет № 13, 17, 20.
Осъществени са записи от тях на квартети:.№ 3, 13, 17, 19. М. Пеков си сътрудничи и с
квартет „Арабаджиева“. За важността на творческата връзка между състава на квартет
„София“ и инспирацията на автора, търсещ новите полета и откритията в
13

Дочева, Е. Култура, 2007, http://newspaper.kultura.bg/bg/article/view/9059
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постмодерното квартетно писмо откриваме свидетелства в пресата и в отразяването на
концертите. Например след премиерата на Квартет № 13 Ирена Гъделева прави
интервю с проф. Ангел Станков и с Михаил Пеков, в което те разкриват взаимното
вдъхновение/ тандем на композитор и състав. Според нея "съставът е вдъхновен от
неортодоксалното за тази постмодерна, сложна епоха, търсещо много метафори и
„кодове“

поведение

на

автора:

посланието

му

е

директност,

искреност,

непосредственост – а това е един от „повиците“ на 21 век". След цялата усложненост,
след непрекъснатата игра на исторически стилове и кодове се търси „нова територия“ –
и тук се говори за непосредственото, емоционално и директно въздействие, което обаче
никак не се открива лесно, нито като поетика и естетика, нито като език и
инструментално вдъхновение.
А. Станков споделя: „Първото и основно качество на музиката на Михаил
Пеков, това, бих казал, е искреността. Когато имате искрена музика, тя винаги
отива до сърцата на публиката“.14 През 2012г. в залата на Съюза на българските
композитори е осъществен авторски концерт на Михаил Пеков от квартет „София“.
Авторът е оставил свидетелство за важността на това събитие от 2013г. : „ Рожденият
ми ден е през август - споделя Михаил Пеков. - През октомври имаше концерт с мои
творби

и

квартет

"София"

в

залата

на

Съюза

на

българските

композитори.”15„София“ квартет изпълнява на този концерт квартети №. 13,17,19,
които след това са издадени на компактдиск. Така всъщност се появява още една
стъпка от признанието и утвърждаването на тези късни квартети на М. Пеков като един
наистина много съществен факт в българското камерно творчество и българската
камерна култура през 21 век. Цитирани са думите на автора, изречени след концерта:
„Чувствам се спокоен, чувствам се доволен, чувствам, което е най-важното, че
публиката не беше разтревожена с нещо тъмно, страшно и отчайващо - успях да й
вдъхна от моя малък български оптимизъм и че успяхме да бъдем настроени на една
вълна. Това за мене е достатъчно!“.16

14

Гъделева, Ирена интервю БНР22.11.2011г. , София

15

Дума, https://duma.bg/mihail-pekov-praznuva-yubiley-s-poreditsa-avtorski-kontserti-n29348)

16

Пеков, Михаил ; по сайта на БНРhttps://bnr.bg/horizont/post/100041020/sofiya-kvartet-chestva-70godishninata-na-profmihail-pekov
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Според създадения опис-хронология от дисертанта и автора поредността на
струнните квартети, написани след 2004г. съдържа вече цяла поредица съществени
квартетни опуси, реализирани многократно като изпълнение от квартет „София“ и
квартет „Арабаджиева“, осъществен компактдиск, издание, частично на квартетите и
също, като една втора линия в развитието на квартетното творчество на М. Пеков от
това време – експериментални творби, творби-решения, които съпътстват вече
признатите и записани и свирени многократно квартетни опуси. Нека да проследим
тази хронология.
Според описанието на Михаил Пеков и дисертанта Квартети № 11, 15, 16, 23,
24 и 26 не са издадени, но съдържат открития и насоки, които решават нови
конструктивни и естетически задачи в свободната вече, разбирана много гъвкаво и
неортодоксално в 21 век област на струнния квартет. Квартет № 15 е определен от
автора като „проба на перото“ –явно, тези проби, скици, ескизи, сега все по-свободни и
отправени към нови, непознати естетически и стиловни решения в квартета водят до
все по-голяма зрялост, до лаконичност на писмото и до интересни жанрови игри и
знаци. Сега М. Пеков се осмелява да навлиза във всички области, които по-рано,
примерно през 80-те са донякъде „спирани“ от конвенциите спрямо музикалното
творчество. Би било интересно да се надникне, да се анализират и тези партитури,
които биха дали информация за експерименталните идеи и насоки, които са част от
масива на квартетното творчество на Пеков след 2004г.
Другата част квартети, написани след 2007г. , са именно опусите, които
образуват своеобразна кулминация и за цялото творчество на М. Пеков и са
представителни и за българската музика от периода. В тях той реализира своята
склонност да пише инструментално, в т.нар „чиста музика“, да търси директния и
откровен изказ, еспериментът тук се оказва особено плодотворен, когато става дума за
„жанрови образи“: танго, перпетууммобиле, песен – те всички придобиват една
необикновено

дълбока

в

семантичен

смисъл

трактовка,

в

тях

присъства

инструменталният блясък, оригинална е и формата, и начина на изказ в тези творби.
Тук специално трябва да се споменат квартети № 12, и 13, коментирани вече. В периода
след 2004г. се открояват

струнен Квартет № 17, за него авторът пише: Голямо,

четиричастно съчинение, със сложна конструкция и ясен музикален език. Най-яркият
квартет от изброените дотук. Изпълняван многократно от струнен квартет
„София“ /А. Станков/. Особено интересна е четвъртата част, „Перпетууммобиле“.
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Партитурата се намира у

автора.“ (Пеков, коментар-хроника). Също сред най-

сполучливите опити в това отношение трябва да се постави Струнен квартет №19,
който също може да се определи като емблематичен опус. Според Пеков: „...той е
тричастен с кратки, ярки части. Основно сведение за този квартет е, че е издаден в
нотно издание и е една от най – изпълняванате творби на автора. Квартет №19 е сред
значителните опуси от този период и ще бъде анализиран в следващата част от
дисертационния труд.
Следващият Квартет № 20, който е отпечатан, все още не е изпълнен, но според
автора е : „ Голямо, мащабно произведение в четири части. Особено интересна е
последната част, неизпълняван, отпечатан“ (Хроника-описание на струнните квартети
от Пеков). Всеки един от издадените квартети съдържа много нестандартно решение за
квартетния жанр: за струнен Квартет №21 това е последната част, написана във
формата на фуга; за струнен Квартет №22 – финалът, изпълнен с ярки теми. При
първите опити за коментар и класификация на тези квартети Н. Вълчанов ги определя
като два типа: „класически“, „ с изразен контрастен тематизъм“ и „монотематични“,
"с единен тематизъм, действено разгърнат в цикъла".
Последните четири струнни Квартета № 23,24,25 и 26 са също така много
различни един от друг. Квартет № 23 е обозначен от автора като „Детски“, с много
ярки теми. Последван е

от Квартет № 24, който е конструктивен, сложен, с

философска бавна част, по описанието на композитора. Последен е Квартет № 26,
който има по-мрачен и философски характер.
Тази най-първа, обзорна глава е посветена на една колкото ярка, толкова е
неизучена страница от българската камерна музика: квартетите на Михаил Пеков. Те
представляват наистина предизвикателство и за изпълнителя, и за изследователя. М.
Пеков се оказва търсеща, нестандартна фигура, която откъсвайки се от конвенциите
след 1989г. бележи много интригуващо развитие.
ГЛАВА ВТОРА
ЖАНРЪТ КВАРТЕТ В РАННОТО, ЗРЯЛОТО И КЪСНОТО ТВОРЧЕСТВО НА
МИХАИЛ ПЕКОВ – АНАЛИЗЪТ В ПОМОЩ НА ИНТЕРПРЕТАТОРА
2.1. НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ АРХИТЕКТОНИКАТА И СТИЛА
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Глава втора от настоящия труд се спира на стиловия, композиционен и
интерпретаторски анализ на четири квартета из творчеството на Михаил Пеков,
представителни за основните явления на еволюцията в квартетния му стил: ранен, зрял
и късен. М. Пеков и неговото квартетно писмо са нелек изследователски обект, защото
този автор не подлежи на „схематизиране“, не се идентифицира с композиционни
направления от втората половина на ХХ век, както и също – не теоретизира или доста
избягва да теоретизира върху своята поетика и композиционни похвати. Това обаче не
е пречка Михаил Пеков да създаде нестандартна, подчертано индивидуална концепция
за струнния квартет от втората половина на ХХ век. Неговата еволюция в този жанр си
струва да се проследи.
В зрелите и късни квартети на Михаил Пеков се постига нова гледна точка към
жанранепреднамерено, смело към различни мелодически и жанрови източници и търси
нестардартни естетически послания към съвременника. В зрелия период на квартетното
творчество на композитора се сблъскваме с метода на стилизацията. Квартетът се
преобразява – от модернистичния импулс към яркостта на тематичното, към една нова
естетика на лиричното, жанровостта: един вид поетика, която е като резонанс, т.е.
попадаща във „вибрацията“ на постмодерните езикови нарушавания на авангардните
„табута“. М. Пеков намира нова концепция

към тематичното съдържание, към

квартетната фактура, към интимно-лиричното послание на този жанр, балансира между
идеята за „неоромантични черти“ и авторовата уникалност, която не съвпада с нито
едно направление в постмодерната ситуация. Късните му квартети (2004-2010) са найярки в това отношение: те навлизат радикално в смесването на песенно, жанрово,
лирично, без да се изоставя обобщеността и философията на жанра струнен квартет.
Композиторът

пренебрегва

преградите

пред

танцувалното,

лиричното

и

сантименталното, както и пред традиционната дълбочина и философско-естетски
импулс на жанра. Смесването на езикови пластове и идеи се подчинява на ярката
авторова поетика на стилизирането, на една различно-иновативна естетика, която той
сам определя като „лирична линия“ или „естетика на светлината“. Тези определения са
доста условни, но все пак те маркират уникалността – и стилистична, и жанрова, с
която М. Пеков успява да отбележи действително мащабната еволюция на жанра
струнен квартет в своето творчество.
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Методологията на анализа се свързва със сравнителния метод, с навлизането на
всички: тя се опира от една страна на стилизация на традицията, но от друга – се
отправя непреднамерено, смело към различни мелодически и жанрови източници и
търси нестардартни естетически послания към съвременника. В зрелия период на
квартетното творчество на композитора се сблъскваме с метода на стилизацията.
Квартетът се преобразява – от модернистичния импулс към яркостта на тематичното,
към една нова естетика на лиричното, жанровостта: един вид поетика, която е като
резонанс, т.е. попадаща във „вибрацията“ на постмодерните езикови нарушавания на
авангардните „табута“. М. Пеков намира нова концепция

към тематичното

съдържание, към квартетната фактура, към интимно-лиричното послание на този жанр,
балансира между идеята за „неоромантични черти“ и авторовата уникалност, която не
съвпада с нито едно направление в постмодерната ситуация. Късните му квартети
(2004-2010) са най-ярки в това отношение: те навлизат радикално в смесването на
песенно, жанрово, лирично, без да се изоставя обобщеността и философията на жанра
струнен квартет. Композиторът пренебрегва преградите пред танцувалното, лиричното
и сантименталното, както и пред традиционната дълбочина и философско-естетски
импулс на жанра. Смесването на езикови пластове и идеи се подчинява на ярката
авторова поетика на стилизирането,
на една различно-иновативна естетика, която той сам определя като „лиричналиния“
или „естетика на светлината“. Тези определения са доста условни, но все пак те
маркират уникалността – и стилистична, и жанрова, с която М. Пеков успява да
отбележи действително мащабната еволюция на жанра струнен квартет в своето
творчество.
Методологията на анализа се свързва със сравнителния метод, с навлизането на
всички възможни аналитични гледни точки, артикулират се аспектите на стила,
трактовката на жанра, архитектониката и формата, най-сетне и на инструменталното
писане и квартетната фактура, която е сред най-големите и най-силни черти на
композитора М. Пеков.
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2.2. СЪЗДАВАНЕ НА ОСНОВИТЕ НА КВАРТЕТНИЯ СТИЛ НА МИХАИЛ
ПЕКОВ – ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ФОРМАТА И КВАРТЕТНАТА ФАКТУРА В
РАННОТО МУ ТВОРЧЕСТВО
Стилистика и интерпретация на формата в първия зрял опус:
Квартет № 3
Авторът е споделил, че този квартет е първият, получил признание от
изпълнители, критика и публика: написан през 1973г. , той е изпълнен премиерно на
ежегодния преглед „Нова българска музика“. Квартет № 3 проправя пътя на М. Пеков в
жанра на струнния квартет: в него той поставя началото на основополагащи идеи в
интерпретацията си на струнния квартет: полифоничност на изложението, органични
щрайхови похвати, разнообразието на квартетната фактура, изостреност и ярък
тематизъм. След този опус М. Пеков започва да гради своето майсторство, което е в
основата на пристрастието му към жанра на струнния квартет.
Наблюдения върху езика, архитектониката и интерпретацията на
формата в квартет № 3.
Като ранни квартети М. Пеков определя квартети от № 1 до № 6. Според него: „Моите
ранни квартети, от № 1 до № 6, са творби с известно лутане и младежки
експерименти, даже бих казал „детински опити“ за подражание на убийствения
музикален стил, който цареше през това време в България (60-те
години).Изключение правя за квартет номер 3. “17 Вече се спомена в първата глава,
че
квартети №3 и №4 не са считани, както виждаме и от интервюто с автора, за „учебни
съчинения“, напротив – в тях той открива основите на стила си в писането на този

„благороден“ камерен жанр. От фактите заключаваме, че квартет № 3 е първият
му успех в жанра, създаден е през 1973г. , издаден е на плоча. Виждаме натрупването
на експресивни интонации, на сложно-тонални идиоми, авторът тръгва към създаването
17

Пеков , Михаил - „Периодизация на струнните квартети на М. Пеков“ , изготвена от Стоимен Пеев и
Михаил Пеков , стр.1
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на изострения, чувствителен образ на емоционалността и усета на своя съвременник. В
бележките си композиторът е подчертал още, че по замисъл третата част е виртуозна.
Първоначално струнен квартет № 3 е изпълняван от квартет „Тилев“, с който си
сътрудничи М. Пеков през 70-те години на ХХ век. По-късно сред изпълнителите му се
нареждат и други квартетни състави, а от 90-те години датира сътрудничеството му с
квартет „София“, който осъществява премиерите на късните му квартети, но изпълнява
и записва квартетите на този автор от всички творчески периоди. (по тази причина
пишещият тези редове избира Михаил Пеков за един от важните автори в творческоизпълнителската си биография на последното десетилетие).
Аналитични бележки: структура, тематизъм и език в Квартет №3
В Квартет № 3 се установяват идеите на автора, които ще получат ярко развитие
във възходящата биография на жанра на струнния квартет в неговото творчество:
постигнато е изконното за М. Пеков разбиране на звучността на струнните
инструменти, и то като ансамбъл. Той очертава своят майсторски почерк в квартетното
писмо: постига
полифоничност на изложението, неортодоксална, новаторска хармония, която не
следва „утвърдените през 60-те“ идеи за „модерно писане“ и представлява негова
индивидуална концепция за разширената тоналност. Композиторът се стреми към
разнообразие в щрихите и „зазвучаване“ на квартетната фактура изследвайки всички
идеи и възможности за обогатяване на писмото за щрайховите инструменти – с това
може да се започнат наблюденията върху квартет № 3.
В първата част наблюдаваме два основни образа с контрастен характер, отразени
в квартетната фактура: първият представлява стилизирана, активна, виртуозна тема в
бърз ритъм с паузи, стояща върху клъстерна хармония – с характерен „шопски“
възглас. Често е констатирано, че М. Пеков не следва елементарното имплантиране на
фолклор в своите композиционни идеи. И тук случаят е такъв: темата съдържа
„прекъснати“, задъхани, както вече споменах „шопски“ мотиви, с

ритмическо

вариране. Тя е написана линеарно, вертикалът е секундов, а отделните мелодически
„субекти“ (в първа и втора цигулка, виола, виолончело) са в дорийски трихорд и
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тетрахорд. Първата тема съдържа два контрастни елемента: стакатната, прекъснатозвучаща тема, с „шопски“ елемент в унисон и „стоящи“ секундово-септимови клъстери.
В тематичните ядра на първата тема е заложена контрастност: бързият, накъсан и
хроматичен мотив с паузи в първата тема като първо нейно ядро и стоящите септимовосекундови вертикали, образувани от линиите на инструментите. Съпоставянето на
динамичности стоящи структури е свързано с различен вид техника на композицията на
60-те, но М. Пеков тук изхожда от самата природа на линеарното писмо в струнния
квартет, от идеята да съчетае линии с различен характер, за да се откроят две
състояния, два образа в квартетната фактура, тази идея задвижва неговата инвенция в
този опус. Като пример може да послужи началната, несиметрично-накъсана с паузи и
„възклицания“ тема.Вторият елемент на първата тема са „стоящите“ акорди-линии,
които следват солиращитетакива(линии): М. Пеков майсторски променя теситурите във
втора цигулка, виола и чело, така че в звучността се разграничава характерно
оцветяване. Този елемент се откроява в т.5 до т.8. В звучността на струнния ансамбъл
М. Пеков търси вътрешни промени, тъкан, която се сгъстява/или разрежда,т.е.
състоянията й преминават от ритмизирано тематично ядро към движещи се линии в
секундоваинтервалика – и обратно. Тъканта „пулсира“, изваяна майсторски от
композитора:
Пример № 1 Михаил Пеков – Струнен квартет № 3, първа част, първа тема

Първата част е написана във форма на сонатно алегро. Различното тук в избора
на М. Пеков е свързването на два контрастни тематични елемента: ритмизираната,
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накъсана първа тема – с „шопска“ стилизация и кантиленната, хроматична втора
тема.
Началният унисон на първата част, независимо от апликатурните и теситурни
удобства определено е стресов за изпълнителите. Дори и най-малката интонационна и
ансамблова „пукнатина“ би довела до психологически дискомфорт на музикантите, а от
там и до не съвсем убедителното представяне на цялата творба. В никакъв случай не
препоръчвам

„технологична“

предпазливост.

Напротив,

енергичния

пулс

на

„задъхания“ ритъм според мен би трябвало да бъде заявен категорично. За да се
обезпечи сигурността,смятам от първостепенна важност е изпълнителите да изсвирят
унисона колкото е възможно по-близо до жабката и да се стремят всички елементи по
вертикалда се свирят на една струна. Това означава, че в началото първа, втора цигулка
е добре да свирят на РЕ струна, а виолата на СОЛ. Синкопите от втория елемент на
главната тема препоръчвам да бъдат изпълнени в средата на лъка и с много малка
амплитуда. По този начин контрастът, включително и динамичния ще бъде подсигурен
без никакви допълнителни усилия от страна на изпълнителите, а динамичната
амплитуда ще бъде възможно най-голяма. Независимо от предписания размер 4/4 е
необходимо цялата част да бъде осмислена ала бреве.
Втората тема е хроматична, модално-оцветена, с много характерна мелодика:

Пример № 2 Михаил Пеков – Струнен квартет № 3, първа част, втора тема
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Нещо изключително важно, което постига М. Пеков в този квартет е идеята за
полифонична фактура в квартетното писмо: не само основните тематични конструкции
(първа и втора тема) са създадени основно с полифонични похвати, но също и понататък, в разработката и съответно в репризата на първата част, М. Пеков си служи
основно с различни типове и варианти на тази фактура.
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Разработката на първата част разгръща много активно тенденциите към
разслоеност на фактурата в квартетното писмо. Тя започва с имитационно наслагване в
отделните партии на шестнадесетиновия елемент от първата тема с паузи.
Тук

основен

ансамблов

проблем

са

дублираните

в

интервал

квинта

интонационни ядра във втора цигулка и виолончело в такт 47. Следващото място с
подобен проблем е унисона въввсичкиинструменти в такт 51. За прецизното изсвирване
на споменатите детайли препоръчвам на изпълнителите (втора цигулка и виолончело) в
такт 47 да осмислят фразите с диминуендо /отпускане/, а в такт 51 първото и третото
време да бъде акцентирано:
Пример № 3 Михаил Пеков – Струнен квартет № 3, първа част, разработка

В тактове 52-55 авторът предписва сулпонтичело във всички партии. Това
създава известен дискомфорт за първия цигулар, който в такт 56 трябва да изсвири с
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нормално звукоизвличанешестнайсетиновите елементи от първата тема. Тъй като почти
няма време за смяна на контактното място на лъка със струната препоръчвам на
изпълнителя да постигне ефекта „сулпонтичело“ по изкуствен начин, без да премества
лъка до столчето. Това се постига, като пръстите на лявата ръка не натискат плътно
струната, а все едно имитират свирене на флажолет. Звуковият ефект е почти
идентичен с този на сулпонтичелото, а същевременно за първия цигулар не
представлява никакъв проблем „превключването“ към нормално звукоизвличане в такт
56.
В такт 58 ансамбловите проблеми между първа и втора цигулка са идентични с
тези описани в такт 47. Независимо че и двете партии свирят фразата на една струна,
поради тембровите разлики между ЛА и СОЛ струна усещането, че втората цигулка
„тежи“ е често явление. За решаването на този проблем препоръчвам текстът във втора
цигулка да бъде водещият елемент, а първия цигулар да свири малко по леко и да
постигне максимална хомогенност, като се акцентира върху осмислянето на такта ала
бреве. Както вече беше споменато този ефект най-лесно се постига, като всички
шестнайсетинови групи се свирят с характерно диминуендо /отпускане/ на второ и
четвърто време.
Нов елемент е появата на двоен гриф. Тук Михаил Пеков показва познаване на
инструментите и естеството на техния звук в различните регистри. По тази причина
композиторът постига общ (събирателен) характер на звуковата емисия, който
позволява кулминацията да се осъществи по най- убедителен начин.
Пример № 4 Михаил Пеков – Струнен квартет № 3- първа част, разработка
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Активизирането на квартетната тъкан чрез полифонични похвати води до
кулминация (буква I, такт 84), когато първата тема, с шестнадесетиновото движение,
паузи и „шопски“, задъхано-стилизиран мотив се появява в унисон/октави. Тук
проблемите вече бяха дефинирани. За постигането на интонационна и ансамблова
сигурност препоръчвам всички унисони да се изсвирят максимално близо до жабката,
като виола и виолончело е добре да изсвирят фразите си на РЕ струна:
Пример № 5 Михаил Пеков – Струнен квартет № 3, първа част, разработка

Кулминацията настъпва в края на частта. Първата цигулка и виолончелото са в
постоянна, „стретна“ имитация на основния ,“задъхан“ от кратки паузи мотив, а втора
цигулка и виола – постепенно увеличават напрежението с подчертания, изострен чрез
поставените акценти синкопиран ритъм. Полифоничният похват води до
комплементарно насищане на фактурата с бързата шестнадесетинова пулсация, към
максимална динамика.
Пример № 6 Михаил Пеков – Струнен квартет № 3 - края на първачаст,
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На това възлово за драматургията място има реална опасност от ансамблови
пробойни. За да бъде подреден вертикала е препоръчително активно слушане от всички
изпълнителите

на

шестайсетиноватакомплиментарна

основа.

Независимо

от

предписаната динамика форте е желателно да се свири леко и с малка амплитуда в
долната половина на лъка. Особено това се отнася за втора цигулка и виола, които е
добре да имат усещането, че малко съкращават половината нота, а всички четвъртини е
добре да бъдат пределно маркирани с много кратък и „захапан“ акцент.
Втората част на квартет № 3 е сред най-ярките образци на полифоничния и
ансамблов стил в квартетното писмо на М. Пеков; създадена е със забележително
майсторството. В тази част авторът съчетава няколко линии от идеите си:
музикалнотописмо е пресъздадено с премислена, изящна, ръка: употреба на някои
полифонични форми и похвати, които тук не само са постигнати с помощта на сложни
контрапунктични техники (двоен контрапункт, аугментация и стрети, две фугати и пр.),
но и съдържат ярки мелодически находки, обвързани с

разширено тонален

хармоничен език.
Първият дял съдържа хроматичната кантилена, която сякаш изразява
метафората за „безкрайна мелодия“. Тя е съставена от следващи един след друг
хроматични трихорди. Във връзка с тази структура на хроматиката темата се оцветява
носталгично, тя се разгръща в големи мелодически мащаби. Последователно се излагат
мелодически „фрагменти“ в първа цигулка (буква А, такт 7), виола (буква Б, такт 18);
виолончело (буква Д, такт 36). В останалите гласове имаме остинатни фигури, които
образуват вертикала: като че ли са изведени „поуки“ от полифоничния стил на Онегер,
но разкрепостено, понякога дори с неочаквани хрумвания, породени от инвенцията на
композитора.
Втората част има уникална структура: тя е построена в поредността на соловите
епизоди с линеарно-хармонични остинати, в нея откриваме и два епизода-фугати, в
които М. Пеков използва рафинирана контрапунктична техника. Първото фугато
въвежда оригинална тема, която е и разпознаваема, и също е и в основата на цялата
част по-нататък. Тя съдържа два хроматични трихорда от м.3 и м.сек.: h-gis –g-; a-fis-f,
ритъмът и линеарното развитие подсказват архетипа на фугова тема (В примера
виждаме началото на това фугато):
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Пример № 7 Михаил Пеков – Струнен квартет № 3- втора част

Има четири строги встъпления на темата – с реален отговор. Квартетната
фактура се води строго линеарно-полифонично, встъпленията са на кварта и квинта.
В логичната архитектоника на втората част откриваме още един полифоничен
епизод, в основата на който стои идеята за контрапунктирането на гласовете – в
остинатнилинеарни формули, в аугментация, при това с подчертаване на хроматиката и
енхармоничните елементи. Контрапунктирането на четирите щрайхови линии показва
връзката си с класическата квартетна фактура: тя произтича от самостоятелността,
която авторът придава на фигурираните гласове.
Пример № 8 Михаил Пеков – Струнен квартет № 3- втора част

Непременно трябва да се разгледа епизодът с хроматична кантилена в октави
/първа и втора цигулка/, при която основната мелодия съдържа хроматични трихорди,
33

които образуват хроматичната линия, тя е контрапунктирана от глас във виолончелото
в половини и цели ноти (като „вид аугментация“, но варирана в тоновото си
съдържание); както и от осминовифигурации във виолата. Постепенно екстремната
полифоничност на изложението води към кулминацията на частта и потъването в
монолога на виолончелото в края й.
Преобладаващата динамика в деликатната втора част е в диапозона от
пианисимо до медзо пиано. Това обстоятелство изисква от четиримата изпълнители
деликатно звукоизвличане, което да акцентира върху интимността и поетичността.
Усещането за някакво ноктюрно на втори план изисква търсенето на по-тъмно
оцветяване на звука. Затова препоръчвам на изпълнителите да се стремят във всички
деликатни места да свирят султасто и във всеки един момент да отчитат тембровата
палитра на партньора си. Само по този начин ще се постигне една дисциплина в
звукоизличането, която във всеки един момент ще контролира постигането на общия
ансамблов тембър. Желателно е първия цигулар да избягва по възможност употребата
на ми струна.
Търсенето на общ по-тъмен звук според мен в никакъв случай не бива да
провокира преднамерено свирене на ДО струна във виолончело и виола и на СОЛ
струна в партиите на двете цигулки. За целта препоръчвам на примариуса да разгледа и
анализира внимателно партитурата, като още в началния етап на работата да обърне
внимание на този проблем. Например в такт 18 първа цигулка е добре да изсвири
своите осмини на РЕ струна, тъй като в същия такт втора цигулка свири на СОЛ. Още в
самото начало /такт 8/ е крайно желателно втора цигулка и виола да започнат
ансамбловите си осминки от върха на лъка /посока нагоре/ и с контактно място
султасто, независимо, че целият ансамбъл свири със сордини.
Третата част на струнен квартет № 3: скерцозни елементи в линеарнополифоничната интерпретация на ансамбъла
Третата част на Квартет № 3, която е и последна, следвайки законите на жанра
„струнен квартет“ търси скерцозен и същевременно игрови-фолклорен характер. Може
да се каже, че от създаването на Струнен квартет № 1 на Любомир Пипков, първият
български образец в този жанр, чиято Парижка премиера е повод Пол Дюка да каже на
младия български автор (Пипков): „Вие изравяте от земята един стил“, именно
последната част се свързва с ярки фолклорни хрумвания, с жанровост, която да
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комуникира с жанра на струнния квартет. В този свой ранен квартетен опус и то в
третата му част М. Пеков следва идеята си да разкрие максимално интелектуалната
същност на квартета, той избягва фолклорни цитати, но „инкрустира“ интересна игра
на полиритмия, сменяйки размерите, например като 6/8 и 5/8, насичайки неравноделния
размер с паузи и акценти. Така М. Пеков тълкува жанровостта в квартета чрез
гротеската, преосмисляйки я през призмата на съвременното линеарно-полифонично
писмо.
Във формата на тази част се наблюдава рондообразност. Важен детайл е
сложната метроритмика: има множество паузи, кратки нотни стойности, акценти – така
М. Пеков избягва повторността, фолклорното внушение, т.е. избягва момента, в който
тази жанровост е директно внушена от фолклора и приета от композитора „без превод“,
а създава една много динамична накъсана линия в различните инструменти, а ефектът
от тях е модернистичен.
Третата част на Квартет № 3 се отличава с богатството на квартетно-щрайховите
видове фактура. Много от тематичните елементи са почерпени от щрайховите похвати
и характерното им звучене: например третият епизод показва ярко-насечена пулсация
със щрихи в стакато, пренесена в размер 4/4. Виждаме как хроматичния тематизъм се
превъплъщава и променя своя облик: като характерна „квазишопска“ мелодия,
накъсана от паузи в началото на частта (това е дял А), като полифонично-линеарна
фактура с раздробена ритмика от специфични паузи и метрични акценти в дял Б.
При завръщането на основната тема (буква D, такт 53) тя отново е в първа
цигулка, но самата квартетна фактура в останалите инструменти е варирана.
Пример № 9 Михаил Пеков – Струнен квартет № 3- трета част

М. Пеков действително разкрива инвенцията си към линеарно-полифоничното
вариране на фактурата в квартета, в третата част виждаме и полиритмични построения
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/триоли, шестнадесетини, фигури с осмина и шестнадесетини/, съпоставят се пластове с
двоен гриф и паузиращи, тематични образувания.
Третата част поставя на изпитание обезпечаването на добраансамбловост.
Проблематичните места са основно играта на темпа, които изискват прецизна
изработка и гъвкавост по време на изпълнението. В тактове 86 и 90 препоръчвам
осминката след първо време в първа и втора цигулка да се осмисли като ауфтакт към
двете шестнайсетини на второ време:
Пример № 10 Михаил Пеков – Струнен квартет № 3- трета част

Подготовката към рефрена /тактове 102 – 104/ е препоръчително да се изсвири
във възможно най-долната част на лъка с пределно кратък щрих. Ако не се спази това
предписание е почти невъзможно да се постигне заедност в четирите партии. Друго
невралгично място е началото на кодата /буква L, такт 129/ Тук втора цигулка и виола
започват след осмина пауза и едновременната атака често трудно се постига, дори и
след

упорито

изработване.

Независимо

от

бързото

темпо

препоръчвам

на

изпълнителите да осмислят цялата кода на четири. Най-подходящия щрих е сотие, като
е необходимо постоянен контрол върху щриха, който в никакъв случай не е желателно
нито да отлепи космите на лъка от струните, нито път да стане деташе и космите да
„легнат“ без да пулсира пръчката на лъка. Това особено се отнася за виолончелиста,
където тенденциите щрихът да „мутира“ са най-вероятни. За осигуряването на
прецизнаансамбловост в такт 129 /буква L/ препоръчвам атаката да води виолистът. За
целта след третото повторение на такт 128 в самата цезура да фиксира темпото с върха
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на лъка и веднага с глава да отчете осмината пауза и да поведе колегата си втори
цигулар в шестнайсетиновите пасажи:
Пример № 11 Михаил Пеков – Струнен квартет № 3- трета част

Изводи: Квартет № 3 и емблематичните решения на М. Пеков в жанра на
струнния квартет: поставяне на началото
Като първа зряла творба в този жанр, Квартет № 3 установява ярките черти на
интерпретацията на струнния квартет при М. Пеков. Може да се твърди, че в контекста
на цялото творчество на М. Пеков именно струнния квартет претърпява най-мащабно
развитие – този български композитор е написал 26 струнни квартета, които са се
доказали и в практиката, оценени от изпълнители и слушатели.
2.3. ЗРЕЛИЯТ ПЕРИОД В КВАРТЕТНОТО ТВОРЧЕСТВО НА МИХАИЛ ПЕКОВ
КВАРТЕТ № 13
Както вече бе написано в глава първа, през 90-те години условно може да се говори за
начало на нов, зрял период в квартетното творчество на М. Пеков. Сега, в този период
като своеобразен цикъл се открояват квартети № 11, №12 и №13,

този извод е

съобразен и със собствената периодизация на автора, изказана в интервю с пишещия
тези редове.
Като обща характеристика трябва да се подчертае: Квартет № 13 притежава
лирична образност, представителен е за метода на стилизация на класическите образци
на квартета например на Виенската класика, по посока на „светлата“, игрова идея за
жанра при възникването му. Самият автор би интерпретирал тематизма и образните
37

сфери в този квартет като „светли, лирични“. Без да колажира, или цитира М. Пеков,
ползвайкиметода на стилизацията, откроява един актуален и неортодоксален прочит на
струнния квартет.
В квартет № 13 откриваме ярък, знаков тематизъм, който еманципира
емоционалните състояния на съвременния слушател, които сякаш прорастват от
инструменталната тъкан на квартета и под знака на стилизирането към усещането за
„класичност“. Важен елемент на този тематизъм е, че и в първата, и във втората тема на
първата част авторът избягва цитатността. В този смисъл той се различава от автори
като Шнитке, който създава метода на полистилистиката, или като Б. А. Цимерман,
който създава „сфера на музикалното време“ чрез цитати от различни музикални епохи.
Езикова еволюция и структурни белези на първата част: стилизация в контекста
на сонатното алегро.
Тук имаме „щрихираното“ протичане на първата част (две теми, разработка, реприза),
която е свързана с образността на монологично-емоционалното, първата тема е
лирично-светла, носталгична, с плавен мелодически контур.
Пример № 12 Михаил Пеков – Струнен квартет № 13- първа част

Формулата е „квазикаденцова“, и може да се наблюдава и в късните квартети на
Л. ван Бетховен. Характерна особеност на фактурата е, че микроелементите на
тематизма са разделени в различните гласове – последователно във виола, втора
цигулка, първа цигулка. Очертава се ярък тематичен образ, създаден от поредността на
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кратките формули, които образуват темата. Едва появата на последната „формула“ в
първа цигулка води до първата цезура.
Идеята за монологичното насища цялата сфера на първата тема, защото след
своето първото изложение се появява в няколко отдалечени тонални области:
елиптично в Asdur, последвана от протичане на същия мотив в тоналност, отдалечена
на полутон – G dur. След енхармонична замяна тематичният мотив отново се провежда
в Asdur.
Първата фаза на разработката (такт 68, цифра 6) дава ясен знак за полифоничния
характер на изложението. Тя започва на такт 69 /темпо1/, с основния терцов мотив в
челото, последван от обръщения и варианти на мотива последователно във виола и
втора цигулка и след това – в първа цигулка. От първата тема остава кратък мотив
(терцов и секундов ход);

който насища линеарната фактура – тя придобива

„полифонично-тематичен“ характер, почти всеки тон е част от тази полифонична игра.
Пример № 13 Михаил Пеков – Струнен квартет № 13- първа част

Във втората фаза на разработката авторът създава няколко фугати. Например в
такт 80 /цифра 7/ низходящия мотив от първата тема се разработва в диминуция.
Следващото имитационно построение подрежда гласовете в пропорционални ритмични
съотношения – отново в „удължения мотив“ и неговите диминуирани варианти;
появяват се също триолови фигури. В следващата фаза виждаме полиритмична част:
четвъртини, триоли/от четвъртини/, точкувани акценти: полифоничният принцип сега
се свързва с ефекта на полиритмията. И в този вид ритмика или движение (триолов
епизод в разработката) се открива кратък епизод-фугато (такт 93) с ефект на
полиритмия. Към кулминацията развитието на разработката се увенчава от ярък солов
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епизод в първата цигулка, в който виждаме модифицираната тема /първа тема/,
наситена с триоловото движение и богата, хроматична хармония. От цифра 11 /такт
108/ имаме пределна самостоятелна мелодика в кулминацията на фактурата и във
всеки инструмент: първата цигулка с нейната триолово-синкопиранафигурация, втора
цигулка и виола с акцентиран ритъм в четвъртини, хроматична низходяща мелодия в
баса. Всяка мелодическа линия, която участва в нарастването се разгръща максимално
интензивно. Въпреки традиционното изписване, в тази кулминация се получава
сонорен ефект на щрайховата звучност.
Разбира се, в духа на постмодерния подход изпълнителите е желателно да
открият различните модели на съприкосновение с традициите от 19- ти и 20- ти век и да
съотнесат решенията си в контекста на тези модели. Например началото на квартета е
типично за късните квартети на Бетховен. То се движи от мрак към светлина с
изкачващите се от виолончелото към първата цигулка секвентни фрази. Необходимо е
това начало да носи една мекота в звкоизличането, която се постига с контактно място
на лъка към грифа и дозирано вибрато.
Унисонните пасажи, които поставят началото на прехода към втората тема е
желателно да се изсвирят с малко по-високо спикато, като всички изпълнители е редно
да имитират амплитудата на щриха на виолончелото.
Началото на втората тема /такт 46/ и разгръщането е типично "прокофиевско".
То изисква онази детска нежност и топлина в иначе обичащия по-студените емоции
велик руски майстор. Препоръчвам всички изпълнители да изсвирят началото
възможно най-леко, но с по – интензивно вибрато.
Преди започването на разработката в такт 68, цифра 6, в първа цигулка се
появява тремоло върху ДО от трета октава. Според мен в никакъв случай то не бива да
бъда изсвирено с бавна скорост. Напротив, тремолото би трябвало да бъде възможно с
най-голяма скорост и да зададе необходимото общо усещане за напрежение, което да
отключи процесуалността на целия дял. По същия начин от такт 72 този маниер е добре
да бъде имитиран и от втория цигулар.
Пример № 14 Михаил Пеков – Струнен квартет № 13- първа част
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Спокойно „по брукнеровски" е добре да бъде изсвирен епизода от такт 93. Тук
характерното брукнеровоконтинуо в чело е препоръчително да се изсвири равно и да
стои някак на втори план, без да отчита фразирането и агогичните подчертавания в
каноничните секвенции в първа, втора цигулка и виола.

Пример № 15 Михаил Пеков – Срунен квартет № 13- първа част

Подготовката за реприза според мен е добре да бъде синтактично подчертана.
Това ще се постигне, като се задържи малко повече короната в такт 123 и ауфтакта във
виола да бъде подчертан с малко, исъщевременно много дозирано ритенуто.

Втора част: полифоничният почерк на Пеков
Протичането на първият дял от втората част разкрива ярък образ на „диалог“, на
допълване на формулите – чрез алюзията за полифоничност, семантиката на
въздишката, на акордовия мотив /виола, чело и пр./, който постепенно се извежда
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хроматично. Виждаме диалог между челото и първата цигулка, още по-изразителни са
хроматичните нюанси, които ни отдалечяват от алюзиите за стилизация. .
Независимо от предписаната динамика пианисимо, в това начало е желателно да
преобладава пределна експресивност. Тя се постига с интензивно вибрато в лява ръка,
съчетано с романтични „вилки“ в дясната ръка. Това означава, че всички тонове,
мотиви и фрази до встъплението на първа цигулка е добре да бъдат преувеличено
филирани:
Пример № 16Михаил Пеков – Струнен квартет № 13- втора част

Чрез полифоничното натрупване се достига до кулминацията на частта. В
нейното протичане се смесват доста сложни знаци: идеята за полифоничното,
носталгичните елементи и сложната хармония, както и финният жанров „намек“ в
тематичния материал.
В репризата /такт 33, цифра 4/ се появяват „стретни форми“. Полифоничното
разпадане на тематизма се проявява не само в диалозите и стретните провеждания, но и
в изтъняването на фактурата: в един момент остава монологът на челото. Михаил
Пеков „вписва“ в своите форми и специфична сюжетност, тя няма конкретно
програмно съдържание или фабула, но в същото време – семантизираният, яркосигнален, изчистен тематизъм е показателен за боравенето на автора с мелодическото
измерение в квартетната фактура. В крайна сметка така М. Пеков установява свой тип
деконструкция на модела на жанра, в който една от основните цели е творбата да
комуникира много активно със слушателя и разкрива вътрешна многопластовост.
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Частта не поставя изпълнителите пред никакви технически изпитания. Тя
изисква пределна емоционална отдаденост и искреност на преживяването.
Третата част на Квартет № 13
Елементите на писмото, които могат да се проследят в третата част от Квартет № 13 са:
стилизация, свързване или дори сблъскване понякога доста парадоксално на
противоположни идиоми. Езикът на Пеков е изпълнен със семантични елементи с
противоположно значение – елементите на тематичното създават необичаен образ.
Третата част на квартет № 13 съчетава следните елементи:
/1/ колоритна, наситена звучност,
/2/ интригуващо поднесени жанрови елементи: чрез знаците на ¾ размер,
/3/ стилизиран „квазифолклорен“ тематичен щрих. В тази част се стилизират не
само елементи от българската художествена традиция, но също и ярката, виртуозна
квартетна фактура с акорди, тремоло, акценти.
В основната тема виждаме два ладови елемента: лидийска увеличена кварта и
понижена шеста степен.

В края на първия дял от третата част

фактурата се

динамизира: тя съдържа акорди, двоен гриф във всички инструменти; както и редица
тремоли. Звучността става ярка, богата, пронизана е от ярките жанрови елементи
(съпоставка мажор-минор и пр.).
Вторият дял развива експонираните тематични елементи в нов контекст. (такт 39,
цифра 3). Този дял е много интересен, дори „неоромантичен“: основната тема на
частта не само се развива в нова тонална област, но и тя преминава през образна и
жанрова трансформация. Кулминацията е в края на този дял: виждаме хроматични
фигурации във виола и виолончело, над които се извисява една монологично-ярка
мелодия: това е един от най-съществените епизоди във формата.
Централният епизод в третата част е написан в нов размер, откриваме и кратки
полифонични форми: фугати и множество имитации в разслоената фактура, които
подчертават внушението за стилизация.
Пример № 17 Михаил Пеков – Струнен квартет № 13- трета част
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Финалът на квартета изисква от изпълнителите да поддържат зададените
параметри на темпото на всеки епизод,и пределна щрихова дисциплина. Още от втория
такт в самото начало на часта препоръчвам високо спикато над средата на лъка във
втора

цигулка,

което

да

загатне

скерцозно-

галопния характер

на

частта.

Шестнайсетините във виола е добре да бъдат исвирени малко под средата лъка с
дозирано спикато, което в никакъв случай според мен не е подходящо да бъде нито
високо, но не и преминаващо в сотие. Всички изписани от автора акценти
препоръчително да бъдат изсвирени пределно остро и кратко, което ще спомогне за
организацията на акордовия вертикал в пределно бързото темпо, което изисква автора.
В епизода след цифра 3 /такт 39/ препоръчвам всички половини да се изсвирват с
отпускане и намален интензитет на звука. По този начин фактурата започва да „диша“,
а всички важни елементи излизат лесно на първи план и стават по-забележими за
слушателя.
Специално искам да обърна внимание на блоковата фактура след такт 66. В
зависимост от навиците и вкуса на изпълнителите има голямо опасност епизода да се
развлачи и да излезе от общата темпова матрица на частта. Това ще доведе до една
неестествена деформация на процесуалността в частта. Тъй като на въпросното място
комплиментарната единица рязко се сменя от шестнайсетина на четвъртина усещането
за по-бавно темпо и монументалност се получава съвсем естествено без да се забавя
темпото. Затова препоръчавам всички четвъртини след такт 66 да се изсвирят в долната
половина,без да се изразходва голяма дължина на лъка. Разбира се всичко зависи от
индивидуалните нагласи и вкус на изпълнителите. Ако те предпочетат по-широк щрих,
във всички случаи е препоръчително изтеглянето на лъка да е с пределно голяма
скорост, за да несе забавя темпото.
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В квартет № 13 тематичните елементи се строят от ярки, кратки семантични
сигнали и пр, което показва смяната на гледната точка към квартета. В този опус се
откроява как „знаци на постмодерната интерпретация“ на струнния квартет
съжителстват със класически стройната концепция.
2.4. КЪСНИТЕ КВАРТЕТИ:
Прехвърляне на границите на жанровете и традициите: майсторски опуси
(Квартет № 17 и квартет № 19)Монологичност и традиция: Квартет № 17
Квартет № 17 може да се определи като квинтесенция на лиричното и монологичното
начало, което маркира появата на т. нар. късни квартети: в тях отпадат много от
традиционните рамки, останали все още в търсенията на Пеков в квартетното изкуство.
Николай Вълчанов го определя като „класически квартет“: чертите на класичност
откриваме на първо място в самия квартетен цикъл, който е четиричастен.
Първата част: изповедно, лирично въвеждане в музикалния свят на Квартет № 17
Първата част няма название, освен темпото – анданте – но по харатера си е
интимно-песенна, може би малко носталгично оцветена. Тя ясно демонстрира обратът в
езика на М. Пеков след 2000г.
В нея се открояват два основни тематични образа: светло-носталгичната
мелодия със квартов „възглас“, като един и същи мотив се оцветява в две полутонови
съпоставки – това е първият мотив на тази тема. Вторият е басова мелодия-отговор,
съдържаща патетичен елемент, емоционално оцветена.
Пример № 18 Михаил Пеков – Струнен квартет № 17- първа част
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Първата част не поставя пред изпълнителите някакви особени проблеми. Тя
изисква деликатно звукоизвличане и дозирано вибрато. Началото е препоръчително да
бъде султасто, като всички партии е добре да започнат от върха и посока нагоре на
лъка. Много е важно солото във виолончело / тактове 9 -20/ да не увлече
инструменталиста в посока на тонов интензитет, което ще деформира силно
динамичния план на частта. Амплитудата в такт 13 е редно да остане до предписаното
от автора медзопиано, което означава началното кресчендо в такт 11 във всички партии
е добре да започне в динамика пиано пианисимо. За да се случи това удачно и
необходимо е квинтата СИ – ФА диез в такт 11 във виолончелото също да започне в
динамика пиано-пианисимо. Тъй като диминуендото на виолончелото в такт 10 на
трето и четвърто време е много кратко, независимото от достигната динамика е
препоръчително

въпросната

квинта

в

такт

11

да

започне

субитопианисимо.Синхронизираните синкопи във втора цигулка и виола, които
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започват в такт 17 е добре също да започнат много деликатно във върха и с начална
посока нагоре на Зю лъка.
Пример № 19 Михаил Пеков – Струнен квартет № 17- първа част

Достигането до генералната кулминация в такт 34 е желателно да се получи без
никакви тласъци и стъпала. Напротив, усещането и на изпълнителите и на публиката
според мен трябва да бъде, че звукът набира маса и интензитет все едно, че се
управлява с потенциометър от пулт. За целта препоръчвам всички предписани
динамики мецофорте да се изпълнят с интензивно вибрато, но без уплътняване на
струната и натиск от дясна ръка. Едва при достигане на генералната кулминация в такт
34 е препоръчително изпълнителите да приближат лъковете близо до столчето и при
интензивен натиск да учестят амплитудата и скоростта на вибратото. Връщането в
изходната динамика пианисимо в последния такт е желателно да стане в обратен ред.
Първо с намаляване на интензитета на дясната ръка, а след това с намаляване на
амплитудата и скоростта на вибратото.
Втората част: трансформация на сонатното алегро
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Тази част прокарва „мост“ между квартетите от ранния и зрелия период на М.
Пеков и късните му квартети. Подчертава се стилизацията на сонатното алегро в
стилизиран класически контур на формата и нейната архитектоника. От друга страна
остротата на езика, дисонантността отстъпва на лиричното начало, на яркостта на
хармоничните акценти, свързани са с индивидуалния и в същото време емоционалноизповеден образ на първата и втората теми. М. Пеков тук и образно, и езиково, а и като
следствие от това и в контура на сонатното алегро напуска „обичайния за ХХ век
шаблон“ и създава свой прочит, различаващ се от познатите образци.
Втората част изисква от изпълнителите значителна техническа работа по
обезпечаването на ансамбъла и интонацията. Наличието на унисони понякога в
екстремни динамики често поставят пред свирещите дилемата дали да пожертват
драматургията или да поднесат прецизно нотния текст. Проблемите са налице още в
самото начало с унисона между виола и виолончело. Независимо от предписаната
динамика пиано темата е препоръчително да бъде поднесена с интензитет и
напрежение. За постигането на тези параметри препоръчвам виолончелото да свири поинтензивно, а виолата малко по леко. По този начин обезпечаването на ансамбъла и
интонацията ще се случат без да навредят на образността. Другата ми препоръка е
цялата тема да се изсвири от въпросните инструменти в долната половина на лъка, а не
в средата. Така общата маса на звука ще бъде значителна, което ще създаде
необходимата предпоставка началото на квартета да бъде пределно интензивно. /виж
пример № 24//
Пример № 20 Михаил Пеков– Струнен квартет № 17- начало на втора част
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Втората тема /цифра 5, такт 69, виж пример № 25/ е препоръчително да се изсвири в
горната половина на лъка, деликатно и султасто.
Пример № 21 Михаил Пеков – Струнен квартет № 17- втора част

Унисоните между виола и виолончело в тактове 80 – 83 препоръчвам да бъдат
изпълнени в долна половина и малка амплитуда на лъка. Така ще прозвучат
концентрирано, „събрано“ и няма да забавят темпото.
Пример № 22 Михаил Пеков – Струнен квартет № 17- втора част
49

Преди началото на такт 94 е наложително да се направи съвсем незабележима цезура, а
преди нея посоката на лъка на всички партии е добре да бъде надолу. По този начин
втора цигулка и виола ще позиционират лъка в средата, а кратката цезура щепомогне
атаката на осмините в спикато да бъда едновременна, а осмините да бъдат изсвирени
заедно.
Пример № 23Михаил Пеков – Струнен квартет №17; втора част

Началните осмини във втора цигулка и виолончело в такт 98 е възможно да се изсвирят
по два компромисни начина. Тъй като авторът е предписал динамика субито пиано се
подразбира, че споменатите партии е добре да изсвирят спикатите в средата на лъка.
Това не е проблем, но на същото място първа цигулка и виолата имат дълъг тон, който
отвежда в туттиунисоните в тактове 100 – 103. За да започнат въпросните унисони
заедно и в средата на лъка във всички партии е препоръчително или да се направи
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отново малка техническа цезура или лъкът в залигованите цели ноти да се раздели,но
не препоръчвам разделяне,защото освен че ще има неестетични тласъци, това ще
повиши нивото на звука и предписаното субите пиано в такт 98 няма да бъде
постигнато. Затова според мен е за предпочитане да се направят незабележими
технически цезури във всички партии в началата на тактове 98 и 100:

Пример № 24 Михаил Пеков – Струнен квартет № 17- вторачаст:

По аналогичен начин се постъпва в съответните места в репризата.

Третата част „Скерцо“ – образна и жанрова трансформация
Тази част е сред най-майсторските създадените, брилянтни миниатюри,
излизали изпод перото на М. Пеков. Тя е истинско предизвикателство за
интерпретацията от състава: виртуозна, деликатна, необичайна. Изпълнителят тук
трябва да успее да разкрие много съществени, фини детайли, а квартетният състав – да
съчетае, „да изплете“ в деликатните

пицикати, яркостта на акцентите и

многото

великолепни щрайхови детайли, които М. Пеков усеща и пресъздава.Тук диалогът и
характерът на звучността на всеки отделен инструмент е демонстрирана с много
фантазия от автора.
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Пример № 25Михаил Пеков – Струнен квартет № 17- трета част

Важен детайл за тази част е, че в нея, независимо от тематичността и ясната
архитектоника, откриваме съпоставяния на „тематичните фрагменти“ по начин, който
по-скоро изглежда като монтаж: пицикатната „тема“ съдържа три „ядра“от по четири
такта –контрастно отговарящи един на друг, втората тема – разгъва своята монолитна
мелодика на фона на дисонантните фигурации.
Деликатнитя хумор в третата част изисква преувеличено фразиране и филиране
в краищата на почти всяка фраза. Независимо от чудноватостта, която много напомня
за някои клавирни миниатюри или части от квартетите на Шостакович, според мен
подхода на изпълнителите е добре да бъде ориентиран по-скоро към виенската класика.
Това означава, че там, където авторът не е обозначил кресчендо, преди всяка пауза е
желателно фразата да се филира. Това ще донесе на фактурата една очарователна
лекота, тя ще започне „да диша“ и ще зареди слушателят с емоции, което ще го
доближат до чистия, откровения и непосредствения свят на детето. В такт 53 авторът
изрично изписва и изисква от изпълнителите да свирят с „цял лък“. Разбира се, тук не
бива забележката да се приема буквално, защото използването на целия лък ще доведе
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до разклащане на вертикала в първа, втора цигулка и виола и до забавяне на темпото.
Затова това предписание е редно да се възприема като препоръка да се свири с „повече
лък“.
Пример № 26Михаил Пеков – Струнен квартет № 17; трета част

Четвъртата част е написана във формата на рондо.Тук авторът излиза от
квартетната фактура и възлага на ансамбъла оркестрови и солистичнизадачи.Във
финала на квартет № 17 Михаил Пеков ни въвежда в света на тарантелите на Росини,
Менделсон, галопите на Офенбах и използва цитат от Скерцо – тарантела от
Виенявски. Не е трудно да отгатнем, че целта на автора е да покаже солистичните
качества на виртуозите от квартет „ София“. В този ред на мисли М. Пеков се
приближава донякъде концептуално до някои идеи на Хуго Волф, който в своя струнен
квартет в ре минор за пръв път възлага на всички партии концертно – виртуозни задачи.
Пример № 27Михаил Пеков – Струнен квартет №17; четвърта част
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Още в самото начало след встъпителния унисон композиторът недвусмислено заявава
напускането на квартетната фактура, като раздава акорди в двоен гриф /пицикато/ в
първа и втора цигулка. На този фон виолата развихря своята тарантела:
Пример № 28 Михаил Пеков – Струнен квартет № 17- начало на четвърта част

До края на частта в нито един такт не можем да наблюдаваме нито следа от
квартетно мислене, което обесмисля донякъде поставените аналитични задачи.
Единственото, което мога да добавя като препоръка е всички инструменталисти да
свирят леко, в тутти маниер, като темпото е необходимо да бъде достатъчно бързо, за
да осигури дисциплината на щриха и да облекчи прецизността на интонацията във
всички унисони в тутти. Всичко останало е въпрос на индивидуална работа върху
соловата партия и виртознотоѝ поднасяне на подиума.
2. 5.КВАРТЕТ № 19 – ПРЕМИНАВАНЕТО НА ЖАНРОВИТЕ ГРАНИЦИ:
ТАНЦУВАЛНОСТ И НОСТАЛГИЯ
Квартетите на Михаил Пеков след 1989г. и след 2000г. са писани с дълбоко
познаване на инструмента, той кодира в тях и инструментализмът, виртуозността,
музикално-естетическото преживяване, израстващо на ново равнище, изпълнено с
натрупвания на емоционалното внушение. Както вече бе споменато, в късните си
квартети този автор се характеризира с многопластовост на езиковото си въздействие,
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породена от постмодерната непреднамереност. Тук имаме различна игра с жанра:
танцувалният и ярък Квартет № 19, свързан с инструментално-жанровото развитие на
темата „Танго“.
Език, образност и структурни идеи в квартет № 19
Квартет № 19 е тричастен: това се оказва най-устойчивия „модел“, в който авторът
създава цикличната структура. Тъкмо в този свой опус обаче композиторът търси
различност: първата част е Andante, втората част е именно известното Tango, в
tempocomodo, а третата започва andante, но преминава в бърза, виртуозна част: vivace.
Затрогващата първа част изисква от изпълнителите подход, който да отчита
модулирането на фактурата от типично квартетна, до оркестрова. По отношение на
интерпретацията и изказа, тук можем да се опрем на някои модели от камерното
творчество на П. И. Чайковски като „Анданте – кантабиле“ от първия струнен квартет и
прочутото „Ноктюрно“ за виолончело и струнен оркестър. Особен проблем
представляват „оркестровите“ съпровождащи акорди в двоен гриф в първа и втора
цигулка в тактове 1-3, между първа, втора цигулка и виола в тактове 24-25 и акордите в
пицикато в такт 57.
Пример № 29Михаил Пеков – Струнен квартет №19, първа част

Освен интонационни проблеми, тези акорди изискват прецизен вертикален анализ и
търсене на възможност да се избягват празни струни. В този ред на мисли още в първия
такт е наложително първия цигулар да изсвири двойния си гриф в трета позиция, за да
неутрализира остротата на празната струна РЕ във втора цигулка, която няма никаква
възможност да избегне използването на струна РЕ. Същото се отнася и за квинтата РЕЛА във виолончело на второ време в такт 3. Наложително е всички четвъртини в двоен
гриф да се изсвирят на върха на лъка, султасто и с дозирано вибрато. За постигане на
добър баланс и релеф във фактурата е препоръчително след всички имитационни
реплики от такт 8 до 13 съответния изпълнител да скрива акордовите цели ноти, за да
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освободи необходимото динамично пространство за колегата, който започва своята
реплика.
Тази част изисква много финес в нюансираното, за което препоръчвам използването на
различни амплитуди на вибрато. Още в самото начало авторът е предписал на соло
виолата elegico – vibrato и динамика пианисимо. За да се осигури необходимия релеф и
добър баланс в динамика пианисимо препоръчвам на двете цигулки и виолончело да
изсвирят своя двоен гриф с бързо вибрато, но с малка амплитуда. Същото се отнася и за
тактове 24-25, където виолончелото свири с интензивно вибрато, а останалите партии е
препоръчително да съпровождат с малко вибрато. С оглед засилване не само на
динамичните контрасти и за тембров колорит е желателно атаката на акорда в цели
ноти в такт 58 да започне senzavibrato, след това в зоната на тактове 60 – 61 да се
оцвети с малко вибрато, след което в такт 62 да има филиране до морендо отново
senzavibrato:
Пример № 30Михаил Пеков – Струнен квартет №19; първа част

Втората част на Квартет № 19 „Танго“ – квинтесенция на „жанровия модел“ в
интерпретацията на струнния квартет от М. Пеков
Втората част на Квартет № 19 е една от най-ярките стилистични находки в
творчеството на Михаил Пеков от т. нар период на „късните му квартети“. Като център
я откроява фактът, че в нея се „съединяват“ жанровата линия – а именно прословутото
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„Танго“; линия, натоварена с ярка семантика, и иронията, отправена към цитирания
жанр, изпълнена с образни и композиционни отсенки-детайли.
Поразява инвенцията на М. Пеков в късните му квартети: Основната темамелодия на първия дял от рондообразната форма сякаш е „символ-обобщение“ на
интонациите на тангото. Виждаме типичните ритмични формули на тангото в
акордовияакомп, „нарушен“ от остротата на дисонантните елементи в тях. Тоналното
звучене придобива интересно образно натоварване, „фонът“, плътността на темататанго получава необичайна реализация:
Пример № 31 Михаил Пеков – Струнен квартет № 19- втора част

Към изводите трябва да се интерпретира тенденцията към ярка семантика в
тематизма, при което елементите на жанровостта рефлектират в полифоничните
пластове на формата. М. Пеков постига две неща:
1) максимална комуникативност чрез яркостта на семантичните знаци;
2) промяна във формообразуването:

директността на внушенията на

тематичното изпълват формата с динамика, кинематографичност; говорим дори за
някои принципи на монтажа, които М. Пеков влага в тези късни опуси в жанра на
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струнния квартет. Късните му квартети по правило са тричастни, има и двучастни. По
този начин открива чрез своята рефлексия аналози на постмодерния прочит на
традициите.
Във втората част „Танго“ авторът отново използва смесена квартетно –
оркестрова фактура. Нещо повече, още в самото начало на квази оркестровия съпровод
той загатва за финала на един от своите шедьоври „Концерт за две цигулки и струнен
оркестър“. Концертните алюзии се потвърждават и от „соловото“ третиране на
партията на втора цигулка, която заедно с тази на първата обособява своеобразен първи
„концертен“ план, виолата и виолончелото втори – оркестрово – съпровождащ.
Изключително майсторски в техническо отношение е изпипана тази втора част.
Използването на тригласни и четиригласни акорди в пицикато създават усещане са
оркестров обем и в същото време осигуряват голямо динамично пространство и
свобода за финно нюансиране в соловите партии. Тангото изисква много работа по
обезпечаването на ансамбъла при необходимостта да се осигури свобода и простор в
рубатите на соловата / соловите/ партии. Още в началния етап на работа препоръчвам
всички колеги да опишат детайлно фактурата в своите щимове и да разпределят
„водещия“ в ансамбъла във всички моменти, в които инициативата и първия план е в
средните

гласове.

Упоритото

повтаряне,

за

да

се

„наизусти“

фактурата

е

контрапродуктивно, защото то ще отнеме спонтанността, вдъхновението и свободата в
музицирането.

Третата част на квартет №19 представлява синтез на бавна и бърза част:
нещо типично за метафорично преобразуващите се форми на традиционните жанрове
като симфонията и квартета в края на ХХ век.Тук Михаил Пеков отново се завръща в
лоното на квартетната фактура. Частта впечатлява с виртуозитета си, но техническото,
високо професионално и вещо майсторство на автора не подлага изпълнителите на
големи изпитания. Всички унисони в тутти са в много удобен гриф и за четирите
инструмента, а яснотата и логиката на фактурата улесняват музикантите в
ориентацията и отредените им задачи. За постигане на широка динамична аплитуда от
съществена важност е използването и комбинирането на различните отсенки на
спикатото: високо спикато в долна половина и средата на лъка, спикато с малка
амплитуда в средата на лъка. Препоръчвам във всички епизоди в размер ¾, които са в
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динамика форте да не се свири силово, а всичко да се „събере“ в долната половина на
лъка, което ще позволи ефективен индивидуален контрол на изпълнителите върху
общия ансамбъл.От чисто техническо естество би била препоръката ми , свързана с
изработването на ансамбъла между тактове 54 и 63. Тук условия за нарушаване на
заедността между двете цигулки и виолончелото не липсват , като виолончелистът е в
най - неизгодна позиция. В тази верижна размяна на осминкови групи в доста
задъханото темпо на финала бих препоръчал на челиста в тактове 57 и 61 да изпълни
авторовото указание за форте с акцент, но с леко отпускане веднага след встъплението.
Този прийом ще му позволи да чува по - добре движението на партньорите си.
Прекъсването на дългата стойност малко преди края й пък ще способства за
навременното (без закъснение) излизане от лигатурата и продължение на линията,
започната от първа и втора цигулка.
Пример № 32Михаил Пеков – Струнен квартет №19; трета част

Под натиска на обновената концепция на М. Пеков за тематизма в късните
квартети, виждаме как архитектониката на отделните части и тази на цикъла придобива
изчистеност, лаконичност. Принципът на „монтажа“, за който споменах в анализа на
втората част дава своя отпечатък. Дори когато като модел се следва протичането на
класическата форма, тя е вътрешно преакцентирана и преосмислена.
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За българските изследователи на музиката от края на ХХ и началото на ХХI век
тези вътрешни преобразявания и специфична трактовка върху класическите модели
имат голямо значение. Осъществява се напускане на руслото на традиционното.
Появява се „постмодерен хоризонт“, който се свързва с нов вид мисловност на твореца,
с комуникативност.В квартетите на М. Пеков това е от особено значение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящото изследване е опит да споделя познанията и практическата си работа
над квартетното творчество на Михаил Пеков. Изследователският ми подход е от
гледната точна на солист, камерен изпълнител, оркестрант и отчасти на педагог. Далеч
съм от претенциите за теоретична изчерпателност по отношение на проблематиката в
темата. Напротив, надявам се този труд да провокира други по-задълбочени
изследвания, които да открият нови хоризонти пред бъдещите изследователи на
творчеството на Михаил Пеков.
Разработката в дисертационния труд се опира на съчетанието на теоретичнопрактически аспект от работата на камерния изпълнител. Направен е опит за
подпомагане на бъдещите изпълнители на знаковите квартети № 3, 13, 17 и 19, чрез
осветляването на някои проблеми и предложен начин за решаването им, особено по
отношение обезпечаване на добър ансамбъл и баланс.
Давам си сметка, че препоръките ми към бъдещите изпълнители на квартетното
творчество на Михаил Пеков не са еднакво подходящи за различните творчески
натюрели и сетивност. Защото сред тях ще има по интуитивни или по-образовани, по
поетични в светоусещанията си или разглеждащи материята в по-философски план, помодерно мислещи или по-консервативни. Вкусовете по отношение щрихите,
фразировката, артикулацията, динамиката и агогиката винаги ще са различни и винаги
ще са обект на спорове.
Затова всеки изпълнител е наложително да подходи съобразно своите базисни
знания.
В настоящото изследване ползите за бъдещите изпълнители на квартетното
творчество на Михаил Пеков са в посока:
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Обогатяване на познания в различни области на музикалните науки чрез
задълбочен анализ на конкретните изпълнявани творби.



Обогатяване на познанията по хармония, полифония и музикални форми

В заключение можем да констатираме, че конкретните задачи на труда:
1.Подробен анализ на квартетите № 3, 13, 17 и 19 от различните творчески
периоди на Михаил Пеков в контекста на теоретико-практическите и изпълнителски
проблеми;
2. Провеждане на методологически анализ по изследваната проблематика;
3. Изясняване на спецификата на изследваната материя;
4. Разработването на метод за практическа работа над анализираните проблеми
са изпълнени.
СПРАВКА ЗА ПРИНОСНИТЕ МОМЕНТИ В НАСТОЯЩИЯ
ТРУД
1. За първи път квартетното творчество на Михаил Пеков създадено до този
момент е тема на акцентно изследване;
2. Художествено-творчески принос на дисертационния труд представляват
концертните изпълнения на анализираните произведения, както и записът на живо и
студийно на някои от тях от екипи на Българското национално радио;
3. Направен е опит за анализиране на всички компоненти на музикалната форма
и фактура в контекста на изпълнителската проблематика;
4. Представя се функционален подход за работа на изпълнителите върху
квартетното творчество на Михаил Пеков, чието използване ограничава някои грешки
и решава проблеми от ансамблов и интерпретационен характер. Изследването на този
подход е с приносен характер, защото ясно и оправдано се фокусира най-оптималният
път за постигане на крайната цел и успешното преодоляване на разгледаните в труда
проблеми;
5. Изследвани са причинно-следствените връзки между художествените и
техническите средства при създаването на квартетната музика на Михаил Пеков;
6. Изведена е методология за работа над квартетното творчество на Михаил
Пеков. Изследването е базирано на сравнителен анализ, което придава на
методологията завършен вид, съобразно систематизирането на жанровите аспекти в
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творбите, което може да улесни бъдещите изпълнители на произведенията на Михаил
Пеков;
7. Това е предпоставка за съвременен стилов прочит на цялото обемно квартетно
творчество на изследвания композитор.

Концертна дейност и публикации на Стоимен Пеев, свързани
с художествено- творческа докторантурав катедра „камерна
музика“ при НМА „Проф. Панчо Владигеров“гр. София за
периода март 2016г. – март 2019г.
1. Концерт с квартет „София“ в състав: Стоимен Пеев- цигулка, Йордан Димитровцигулка,
Валентин Геров- виола, Любомир Ников- виолончело, със специалното участие на
Христо Танев- виолончело
програма: В. А. Моцарт- Струнен квартет No.15 - ре минор
Фр. Шуберт - Струнен квинтет - до мажор
камерна зала „България“дата:08.06.2016г.
2. Концерт с квартет „София“ в състав: Стоимен Пеев- цигулка,Йордан Димитровцигулка, Валентин Геров- виола, Любомир Ников- виолончело
програма: Й. С. Бах - Три контрапункта от „Изкуството на фугата“
М. Пеков - Струнен квартет No.19
Л. ван Бетовен - Струнен квартрет No.2
камерна зала „България“ дата: 28.04.2017г.
3. Концерт съвместно със СанджарСапаев- цигулка , на рояла: Зорница Радионова
програма: Й. Изаѝ - соната за двe цигулки -ла мажор
М. Мошковски - Сюита за две цигулки и пиано
зала НМА „Проф. Панчо Владигеров“ дата: 04.06.2017г.
4. Концерт с квартет „София“ в състав: Стоимен Пеев- цигулка,Йордан Димитровцигулка, Валентин Геров- виола, Любомир Ников- виолончело
програма: Й .С. Бах - Три контрапункта от „Изкуството на фугата“
М. Пеков - Струнен квартет No.3
М. Пеков - Струнен квартет No.13
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гр. Габрово, галерия „Христо Цокев“ дата: 2017г.
5. Концерт с квартет „София“ в състав: Стоимен Пеев- цигулка,Йордан Димитровцигулка, Валентин Геров- виола, Любомир Ников- виолончело /

участие в трето

издание на „Обичам българската музика“ под патронажа на Министъра на културата на
република България
програма: М. Пеков - Струнен квартет No.19
зала „България“, голяма сцена дата: 03.03.2018г.
6. Концерт в състав: Стоимен Пеев- цигулка, Маргарита Илиева- клавесин, Николай
Стойков- флейта
програма: Жак Ибер- Две интерлюдии за флейта,цигулка и клавесин
Жозеф Боден дьо Боамортие - Соната за флейта и клавесин оп.91, No.6 – до
минор
Жан Филип Рамо - Концертни пиеси за клавесин No.3
Жозеф Боден дьо Боамортие - Соната за цигулка и флейта оп.51,No.1
ДариусМийо - Соната за цигулка и клавесин оп.257
БохуславМартиину - „Разходки“ за флейта,цигулка и клавесин
камерна зала „България“ дата: 12.05.2018г.
7. Концерт с квартет „София“ в състав: Стоимен Пеев- цигулка,Йордан Димитровцигулка, Валентин Геров- виола, Любомир Ников- виолончело
програма: Марин Големинов - Струнен квартет No.4 - „Микроквартет“
В. А. Моцарт - Струнен квартет „Дисонанси“ KV 465
Л. ван Бетовен - Струнен квартет оп.18, No.6 – си бемол мажор
камерна зала „България“ дата: 06.06.2018г.
8. Концерт съвместно с проф. д-р Даниела Дикова - пиано
програма: Р. Шуман - Три романса оп.94
Й. Изаѝ - „Елегична поема“ за цигулка и пиано оп.12
Ц. Франк - Соната за пиано и цигулка
зала НМА „Проф.Панчо Владигеров“ дата: 23.11.2018г.
9. Концерт квартет „София“ в състав: Стоимен Пеев- цигулка, Йордан
Димитров- цигулка, Валентин Геров- виола, Любомир Ников- виолончело
програма: И. Стравински - Три пиеси за струнен квартет
М. Пеков - Струнен квартет No.17
Л. ван Бетовен - Струнен квартет оп.95 „Serioso“
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камерна зала „България“ дата: 10.10.2018г.
10. Концерт с квартет „София“ в състав: Стоимен Пеев- цигулка, Йордан Димитровцигулка, Валентин Геров- виола, Любомир Ников- виолончело , със

специалното

участие на Людмил Ангелов - пиано
програма: Й. Брамс - Струнен квартет оп.51 ,No.1 - до минор
Й. Брамс - Клавирен квинтет оп.34 - фа минор
камерна зала „България“ дата: 23.01.2019г.
11. Концерт с квартет „Големинов“ в състав: Стоимен Пеев- цигулка, Емил Бошевцигулка, проф.Огнян Константинов- виола, Христо Танев- виолончело
програма: Й. Хайдн - Струнен квартет оп.74, No.3 „Конникът“
Р. Шуман - Струнен квартет оп.41, No.3
Софийска градска художествена галерия

дата: 07.03.2019г.

ПУБЛИКАЦИИ:
1.Докторантски четения 16 и 17 май 2018г. -НМА „Проф.Панчо Владигеров“
материал: „Късните струнни квартети на Михаил Пеков-проблеми на интерпретацията
и жанра“
2.Докторантски четения 2020г. ( предстоящ печат )
материал: „Михаил Пеков – възгледи и еволюция на струнния квартет в творчеството
му“
3.“Галерия на думите“ 2021г.
Материал: „Михаил Пеков – майстор на струнния квартет и камерно-инструменталното
писмо“
https://galerianadumite.bg/index.php/mihail-pekov-majstor-na-strunniya-kvartet-i-kamernoinstrumentalnoto-pismo/
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