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БЛЕСТЯЩА ИЗЯВА НА МЛАДИ ВИРТУОЗИ  

Доц. д-р Лилия Костова 

    В концертния живот на НМА „Проф. Панчо Владигеров“ се открои 

камерният концерт на Георги Райчев (цигулка) и Петър Дюлгеров (пиано), 

който се състоя на 25 ноември 2022 г. и бе посветен на 200-годишнината  

от рождението на Сезар Франк и 100-годишнината от рождението на 

Александър Райчев. Младите, но вече натрупали значителен опит като 

сонатно дуо музиканти представиха три различни по стил сонати, които с 

художествената си стойност заемат почетни позиции в „съкровищницата“ 

на камерната музика. В концерта с безкомпромисен звуков баланс бяха 

изпълнени Соната поема от Александър Райчев, Соната оп.13 в сол мажор 

от Едвард Григ и Соната в ла мажор от Сезар Франк. Първата 

интерпретация направи впечатление с благородната звучност на „леещата“ 

се мелодия в партията на цигулката, както и органичното взаимодействие 

между двамата изпълнители при пресъздаването на художествената 

образност. От трепетната любовна поема на Райчев през спонтанността и 

оптимизма, струящи от музиката на Григ, до интензивността на звуковата 

палитра в емблематичната Соната на Франк Георги Райчев и Петър 

Дюлгеров – студенти по камерна музика на проф. Евелина Арабаджиева, 

свириха като зрели музиканти, с усет за ансамбловост, завидна 

инструментална техника и силен емоционален заряд. 

След пресъздаването на характерната танцувалност  в Сонатата от 

Григ и изграждането на спиращ дъха финал с подчертаване на темите и 

ритмите от норвежкия фолклор, Георги Райчев и Петър Дюлгеров 

вдъхновено интерпретираха Сонатата от Сезар Франк – творба с 

представително значение в репертоара на световните инструменталисти. 

Начинът, по който беше изсвирена – със сложен и постоянно преплитащ се 

тематизъм, с нюанси на различни настроения, – бе с дълбочина на 
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внушението, граничеща със зрелостта на утвърдени професионалисти. 

Брилянтното изпълнение на изящно красивите и наситени с чувство 

мелодии в цигулката, извеждането на специфичната хармония на 

композитора в клавирната партия предизвикаха екзалтирани овации в 

залата. Техническото предизвикателство на произведението бе поднесено с 

гама от емоционални състояния – от най-невинните и разтърсващи до най-

радостните и страстни, от най-мрачните до най-светлите.  

Да пожелаем на тези прекрасни таланти да продължават да ни радват 

с концертите и постиженията си по трудния и възвишен път на 

музикалното изкуство. 

 


