
СТЕФКА ВЕНКОВА

АПОСТОЛ НИКОЛАЕВ-СТРУМСКИ: 
ЖИВОТ, ВДЪХНОВЕН ОТ МУЗИКАТА

София
2016



© Стефка Венкова, автор
© Гергана Ангелова, художник на корицата
© Калоян Коравски, графичен дизайн и предпечат
© Институт за изследване на изкуствата, БАН, 2016

На съпруга ми Александър и сина ми Георги



СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор ���������������������������������������������������������������������������������� 7

Уводни думи ������������������������������������������������������������������������������ 9 

Първа глава. Апостол Николаев-Струмски (1886–1971):
биографични данни ��������������������������������������������������������������21
1886–1906. Детство и юношество. Първи  
занимания с музика. Ученик в Първа мъжка  
гимназия и Музикалното училище в София

1907–1919. Години в Русия и Швейцария.  
Следване в Московския университет и  
специализация при проф. Ст. Смоленски

1919–1934. Начало на музикалната кариера в  
София. Хормайстор в Народната опера (1920–1924).  
Учител в Софийската семинария (1923–1932).  
Диригент на хора в „Св. Александър Невски“ 
 (1924–1934). Написване и публикуване на  
„Литургия за смесен хор“. Начало на  
юридическата му кариера

Диригентска дейност след 1935 г. Работа в  
„Св. София“, „Св. Георги“ и Католическата  
църква от източен обред в София. Юридическа  
и дипломатическа дейност

50-те – 60-те години. Диригент в „Св. Георги“

Обобщения 

Втора глава. Влияния при формирането на 
творческия стил на Апостол Николаев-Струмски ����������39
Николай Иванов Николаев и семейната среда

Проф. Димитър Попиванов и проф. Хенрих Визнер

Проф. Степан Смоленски

Обобщения

Трета глава. Музикалната дейност на 
Апостол Николаев-Струмски: влияния 
върху композиционното му творчество ���������������������������65



Църковнодиригентската дейност на  
А. Николаев-Струмски

Светска диригентска дейност

Хормайстор в Оперната дружба 
и Народната опера – 20-те години на ХХ век

Преподавателска дейност

Ръководител на различни столични хорове 

Акомпанятор на неми филми 

Музикалнообществена дейност

Член на Българския музикален съюз

Член на Дружеството на църковнохоровите диригенти

Публикации

Обобщения 

Четвърта глава. Опис на композиционното 
творчество на Апостол Николаев-Струмски ���������������97
Източници за музикалното творчество на  
 А. Николаев-Струмски

Музикални ръкописи в столичните храмове,  
в които е дирижирал А. Николаев-Струмски

Установяване на авторството на ръкописите

Съставяне на описа на композиционното  
творчество на А. Николаев-Струмски

Опис на музикалното творчество  
на А. Николаев-Струмски 

Наблюдения върху описа на композиционното  
творчество на А. Николаев-Струмски

Обобщения

Пета глава. Композиционното творчество на 
Апостол Николаев-Струмски: по-важни 
композиции и стилови особености �����������������������������137
Нови данни за „Литургия за смесен хор“  
от А. Николаев-Струмски

Отделни композиции 

За композитора на църковна музика  
А. Николаев-Струмски 



Развитието на творческата идея в  
композициите на А. Николаев-Струмски 

„Милост мира“ – „Тебе поем“ в „Литургия за  
смесен хор“ от 1934 г. 

Нов вариант „Милост мира“ – „Тебе поем“  
от края на 30-те – началото на 40-те години 

„Под Твою милост“ 

За мелодичната основа в църковните  
композиции на А. Николаев-Струмски 

Обобщения

Шеста глава. Църковните композиции от Апостол 
Николаев-Струмски в съвременността ������������������������������185
Църковни произведения от А. Николаев-Струмски  
в съвременния музикален живот

Забравеният композитор – парадокс  
или закономерност?

Обобщения 

Заключение  ����������������������������������������������������������������������������203

Приложения ����������������������������������������������������������������������������208
Приложение 1. „Милост мира“ – „Тебе поем“ – четирите  
варианта от „Литургия за смесен хор“ (1934)

Приложение 2. Из старата музикална преса

Приложение 3. Ролята на Н. Ив. Николаев за създаването на  
Българската оперна дружба

Приложение 4. Статии в „Музикален вестник“, свързани  
с Атонската експедиция и Ст. Смоленски

Приложение 5. Интервюта

Библиография ������������������������������������������������������������������������227

Summary������������������������������������������������������������������������������������239





ПРЕДГОВОР

Когато започнах да пиша за живота и творческата 
дейност на Апостол Николаев-Струмски, си помислих, 
че искам да остана вярна на историческата истина. Да 
се опитам да обрисувам образа на един музикант така, 
както го представят останалите за него факти, както се 
е запечатал в спомените на съвременниците си и както 
присъства в нашето време. Да се опитам да представя 
живота и творчеството на един многостранен музика-
лен деец – композитор, диригент, учител, хормайстор, 
пианист – според документите и ръкписите, според 
хората, които имат влияние върху живота му, според 
времето, в което живее. Като си давам ясна сметка, че 
всеки един от тези фактори е сложен, многопластов и 
многокомпонентен. Още повече, че няма негов архив, 
липсва цялостна сбирка, мемоари, писма. 

Обрисуването на романтични образи, в които геро-
ят е полу или напълно митологизиран и рядко има 
много общо с реалната личност, не ми допада. Не ми 
допада и другият подход, актуален в нашата съвремен-
ност – търсене на скрити тайни, на сензации. Възмож-
но ли е тогава да се обхване цялото многообразие, да 
се проникне в дълбочината и самобитността на един 
творчески живот? 

Със сигурност имам този стремеж. Към историче-
ската истина за един житейски и творчески път, осеян 
с множество трудни избори, но и с победи, с компро-
миси, кръстопъти, върхове, падания, с мощна твор-
ческа инвенция и с прозаичността на ежедневието? 
Ще се старая да представя фактите такива, каквито са 
– възвишени или прозаични. А и има ли точен кри-
терий за тези мерки извън автентичността и уникал-
ността на човешката личност? 



Защо пиша за Апостол Николаев-Струмски? По 
много причини. Но най-вече заради неговата музика, 
която днес звучи в храмовете, на концертния подиум, 
от радиото и телевизията, в интернет, запечатва се в 
многото аудио- и видеозаписи. Защото това е музика, 
която живее и продължава отвъд един човешки живот 
и цялата му задъханост, възвишеност и прозаичност, 
святост и греховност. Музика, която изпява Словото и 
ни прави съзвучни с Херувимската песен: „Ние, които 
тайнствено изобразяваме херувимите и пеем трисве-
тата песен на Животворящата Троица…“. 

* * *

Музиката на А. Николаев-Струмски е получила 
високата оценка на най-безпристрастния и строг 
съдник – на времето. В съвременността неговата 
авторска църковна музика е сред най-изпълнява-
ните и записваните. Време е и неговата личност и 
творческо наследство да намерят своето заслужено 
място в българската музика. С надеждата, че тази 
книга е само начална точка за следващи изследва-
ния.

Приятно четене!



УВОДНИ ДУМИ

Обект и цел на изследването

Книгата е посветена на живота, музикалната дей-
ност и творчество на Апостол Николаев-Струмски 
(1886–1971). За пръв път неговата личност и компо-
зиционно наследство са обект на самостоятелно и 
цялостно музикологично проучване. 

Настоящото научно изложение е ориентирано 
спрямо три основни цели:

•	реконструиране на жизнения и творчески 
път на А. Николаев-Струмски

•	събиране, описание и извеждане на основ-
ни стилови особености на неговото компо-
зиционно творчество

•	очертаване на неговото място и приноси в 
българската музикална култура

Жизнен и творчески път

Изследването на жизнения и творчески път на 
А. Николаев-Струмски се фокусира върху няколко 
задачи. На първо място, да реконструира хроноло-
гично неговата биография. На второ място, да про-
следи основните фактори – семейна среда, учители 
по музика, музикални тенденции и явления от пър-
вата половина на ХХ век, както и тяхното отражение 
върху неговото творческо формиране и музикална 
дейност. На трето място, да представи разнообраз-
ната му музикална дейност и отражението ѝ върху 
композиционното му творчество като музикални 
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области и жанрове, тяхната специфика и др. 

Композиционно творчество

Другата основна цел – композиционното твор-
чество на А. Николаев-Струмски – е реализирана 
в две насоки. От една страна – чрез издирването и 
събирането на неговите творби и съставянето на ця-
лостен опис на композиционно му наследство с ано-
тации на отделните композиции. А от друга страна 
– чрез разглеждането на по-важните негови компо-
зиции и извеждането на основни характеристики и 
стилови особености на творчеството му. Стремежът 
е да се предложи цялостен поглед върху компози-
ционното наследство на А. Николаев-Струмски.

Място и приноси в българската музика

Настоящото изложение също е и опит за цялост-
но очертаване на фигурата на А. Николаев-Струм-
ски в българската музикална култура. От една стра-
на, в ситуацията от първата половина на ХХ век, а от 
друга – в контекста на съвременността. Основанията 
за такъв подход са сериозни. Особено значимият пе-
риод от нашата нова музикална история – първата 
половина на ХХ век, днес е обект на специален ин-
терес от страна на българските музиколози1 и него-
вото по-дълбоко опознаване и анализиране хвърля 
мостове към важни точки на съвременността. Дис-
танцията на времето прави възможно определянето 
на цялостното място и роля на А. Николаев-Струм-
ски в българската църковна музика на ХХ век. 

Методология

Така формулираните цели формират изследва-

1Вж. Обзор на литературата. 
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нето като комплексно, което налага използването на 
различни научни подходи. 

От една страна, това е издирване и проучване на 
музикалноисторическа информация от различни 
източници – частни и публични архиви, библиоте-
ки, разговори и интервюта с негови роднини, с него-
ви възпитаници и хористи, с колеги музиканти – с 
цел събиране на данни, снимки и документи, свърза-
ни с жизнения и творческия път на А. Николаев-
Струм ски. Необходимо бе издирване и запознаване 
с голям брой публикации в периодичния печат, мо-
нографии и справочна литература както от първа-
та половина на ХХ век, така и в съвременността. На 
тази база се очертаха факторите, които влияят и са 
свързани хронологически и събитийно с неговото 
творческо формиране и музикална дейност. 

От друга страна, бяха приложени методи от 
областта на кодикологията и архивистиката при 
изследването на композиционното творчество на А. 
Николаев-Струмски. Бе проведена няколкогодишна 
работа по издирване, идентификация и класифи-
кация на нотни ръкописи. Бяха установени крите-
рии, по които се изготвиха анотации на отделните 
произведения. На тяхната база се създаде цялостен 
опис с класификация. 

Успоредно с това бе извършено музикално 
проучване на голям брой от композициите на А. 
Николаев-Струмски. Чрез методите на музикалния 
анализ се изведоха специфични стилови особености 
на музикалния език на композитора. 

Обзор на литературата
За Апостол Николаев-Струмски 
Музикологично изследване за Апостол Нико-

лаев-Струмски не е правено до този момент. Стреме-
жът към постигане на достоверност и цялостност на 
проучването наложи освен работа по издирването на 
информация, пряко свързана с живота и творчество-
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то му, така и едно по-детайлно разглеждане на лите-
ратурата, съществуваща по въпросите на българска-
та музика от първата половина на ХХ век и в частност 
на църковната музика.

Като цяло информацията за живота и творчество-
то на А. Николаев-Струмски е оскъдна. Основните 
източници са няколко. Данни има в непубликува-
ния ръкопис на Динев (1957:251–252, 354–359), съхра-
няван в Научния архив на БАН – „История на моно-
фонното и хорово пение в България“. Там са дадени 
накратко сведения за живота на А. Николаев-Струм-
ски и анализ с примери от „Литургия за смесен 
хор“. Неговото име се споменава също и в статии 
на Динев (1972), (1973), посветени на историята на 
църковнохоровата практика у нас, публикувани в 
„Църковен вестник“ през 70-те години. Куюмджиев 
(2003:39, 91, 117–118) дава информация за „Литургия 
за смесен хор“, както и кратки коментари относно 
характера на музикалния материал. Дейността на А. 
Николаев-Струмски като хормайстор в Народната 
опера е отбелязана в изследванията на Бикс (1976), 
(2000). В последните няколко години публикации 
за жизнения път и композиционно наследство на 
А. Николаев-Струмски има при Венкова (2015, 2014, 
2013а, 2013б, 2010 и др.)

 Църковната музика в първата половина на ХХ век
Основните тенденции в развоя на църковната 

музика от първата половина на ХХ век се радват на 
засилен интерес в съвременните музикологични 
изследвания. След годините на „църковнопевчески 
изследователски вакуум“ (Попсавов 1996:77) темата 
предоставя нови изследователски възможности. 

Свързан с темата на моето изследване е въпросът 
за навлизането и развитието на многогласното хо-
рово пеене в богослужебната практика у нас. Куюм-
джиев (2003) разглежда развитието на многогласна-
та литургия в българската музика от Освобождение-
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то до 30-те години на ХХ век, като прави множество 
важни изводи както по отношение на общите тен-
денции, така и по отношение на индивидуалните 
авторски решения. С. Куюмджиева, която проследя-
ва хилядолетния развой на българската църковна му-
зика в цялост, отбелязва, че многогласната традиция 
навлиза у нас не чрез „разработване на съществуваща-
та едногласна източна традиция или само въз основа 
на нея, а чрез възприемане на неизвестната дотогава у 
нас руска многогласна църковна музика“ (Куюмджи-
ева 2011:11–12). 

Друг съществен въпрос, който има досег с из-
следването, е този за съжителството в църковноп-
евческата практика на двата вида църковно пеене 
– едногласното и многогласното. Тончева (2006:258) 
говори за „редополагане“ на източноправославно-
то едногласно пеене в службите и многогласното 
пеене – в литургията. Според Куюмджиев (2003:19) 
„българското църковно пеене изгражда свой специ-
фичен облик, съчетавайки два различни типа сти-
листика“. Куюмджиева открива причините за тази 
певческа „аномалия“, описана от Добри Христов, в 
бързото „ориентиране на музикалния вкус на бъл-
гарина към западноевропейската тонално-функ-
ционална музикална система“, започнало още от 
средата на ХІХ век (Куюмджиева 1982:122). Това 
води и до бързото навлизане, усвояване и хегемония 
на западноевропейската нотация – процес, в голяма 
степен подготвен и от възприемането на Хурмузи-
евата нотна реформа с нейната нотно-музикалната 
солмизационна система (Куюмджиева 2011:12).

Важни за настоящото изложение са развоят на 
българското църковно хорово дело след Освобож-
дението и дейността на най-значимите български 
църковни диригенти и композитори. Това е из-
следвано у Динев (1957), (1936–1937), (1960), (1961а), 
(1961б), (1963), (1964), (1966), (1972), (1973). Той фор-
мулира своята теза, че „църковните хорове са имали 
голямо значение за насаждането и за напредъка на 
музикалната култура в България“, като привежда 
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множество доказателства. В заключение изтъква, че 
„с пълно основание можем да кажем, че църковни-
те хорове били първите разсадници на музикалната 
култура в България“ (Динев 1957:320). 

Информация по въпроса за музикантите, които 
се включват в църковнохоровата дейност у нас има у 
Баларева (1992), Куюмджиев (2014), Атанасов (2001), 
Попсавов (1996), Ценова (2002), Венкова (2010) и др. 
Данни за българските църковни композитори дава 
Куюмджиев (2003), (2005). Цялостен поглед върху 
Добри Христов с акцент върху църковномузикал-
ната му дейност и творчество дава Япова (1999), 
(2002), (2006). Друг поглед върху църковномузикал-
ния деец Добри Христов предлага Григоров (2009). 
Дейността на П. Динев е разгледана в книгата на Ге-
лева (2009), както и в посветения на неговата годиш-
нина сборник „Културното наследство на Рилския 
манастир“ (2009). По темата за живота и дейността 
на А. Николаев-Струм ски публикации има Венкова 
(2012), (2013б), (2014а) и др. Съвременните изследо-
ватели търсят автентичното значение на тези му-
зиканти за развоя на българската музика, поглеж-
дайки отвъд изградените от идеята за музикалния 
прогрес представи. 

Основен въпрос, свързан с българската църковна 
музика от периода и дал отражение върху компо-
зиторската дейност на А. Николаев-Струмски, е 
спорът за „истинското българско църковно пеене“. 
Повече от пет десетилетия върху него се фокуси-
рат усилията на много музиканти. Този въпрос и 
днес се възприема от българските музиколози за 
име на спора, започнал от 90-те години на ХІХ век 
и завършил в средата на 40-те години на ХХ век. 
От края на 50-те – 60-те години темата се появява в 
публикации на П. Динев. С развитието на българс-
ката музикална медиевистика от 60-те години на ХХ 
век, понятието „старобългарско църковно пеене“, 
което в рамките на спора се използва преди всичко 
като израз на „националната идея в контекста на 
актуалните тогава културноисторически процеси“ 
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(Куюмджиев 2013:50), се заменя с термина „Болгарс-
кий роспев“. Основен принос имат разработките 
на Е. Тончева – двутомната монография (Тончева 
1981), както и по-ранното издание съвместно със С. 
Кожухаров (Тончева, Кожухаров 1971). 

Тончева (2006:258) продължава темата за спора 
по-късни публикации, като подчертава търсенето 
на „народностно оригиналното“ в църковната пе-
сенност“ като основна причина за неговото възник-
ване. Куюмджиева (2011:12) в тази посока акцентира 
върху стремежа от края на ХIХ век към „включване 
на българската музика в съвременната западноев-
ропейска музикална култура“, което става не само 
с изместване на едногласната църковна музика от 
центъра на духовномузикалния живот, но и с пъл-
ното ѝ отрицание от страна на редица музикално-
обществено дейци. Те възприемат „Болгарский рос-
пев“ като основата, върху която трябва да се изгради 
новата българска църковна музика. Но тази поста-
новка не се възприема от всички, като главно из 
средите на църковниците се излиза в защита на хи-
лядолетната българска традиция на източното пе-
ене (Куюмджиева 1982:124). Куюмджиева (1982:127) 
изтъква, че спорът за пръв път „обхваща развоя на 
старата българска музика, като набелязва нейни ос-
новни проблеми: за народностния характер, отно-
шението ѝ към фолклора, към византийската музи-
кална традиция“. 

Въпросът за „истинското българско църковно 
пеене“ се изследва системно от Куюмджиев (2014), 
като, от една страна, той разглежда важни теми, за-
сягащи спора и хората, участвали в него, а от друга, 
хвърля мост към съвременното състояние на цър-
ковната ни музика, към отзвука на спора днес както 
в научните публикации, така и в част от църковните 
среди по отношение на противопоставянето между 
едногласното и многогласното пеене. Негова заслуга 
е и публикуването в отделен сборник на голяма част 
от статиите, участвали в спора (Куюмджиев 2013).

Япова (2006) подчертава особено значимата роля 
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на Добри Христов в отъждествяването на българско-
то църковно пеене със „старобългарския черковен 
напев“ – термин, извършващ „късия преход“ меж-
ду надслова „Болгарский роспев“ и неговата факти-
ческа реалност (Япова 2006:220). Тя отбелязва, че в 
спора националната проблематика е предшествана 
от идеята, че „в музикалните образци е уталожена 
историята и истината на църковното пеене“ (Япова 
2006:217). 

Важна съвременна насока са фундаменталните 
музикологични изследвания на българската църков-
на музикална традиция в контекста на балканската 
православна музика.2 Изследването на българска-
та източноправославна музика в „континуитета на 
хилядолетната ѝ история“ (Куюмджиева 2003:191) 
позволява прочит на „прехода към Новото време и 
спецификата на изявите на българския хуманизъм 
(края на ХІХ – първата трета на ХХ век)“ (Тончева 
2003:577), основан върху иманентни особености на 
развоя на българската музика. Като приносни мо-
гат да се разгледат двата тома от С. Куюмджиева, 
посветени на старата българска музика – Куюмджи-
ева (2011), (2014). Кратък синтезиран прочит дава 
и Тончева (2006). Нова дълбочина в изследванията 
предлагат проучванията на ранните химнографски 
книги от С. Куюмджиева – на осмогласника, една от 
много важните богослужебни книги, комплектуван 
в последованието на осемте църковни гласа (Куюм-
джиева 2013), и на трополога, който се смята за 
предшественик на основните богослужебни книги 
(Куюмджиева 2014). 

Въпросът за църковния композитор А. Нико-
лаев-Струмски засяга отношението между музика 
и религия, което е основополагащо в изследвани-
ята на К. Япова. Тя акцентира върху проблема за 
„музиката, за нейния смисъл, и особено за нейния 

2 Повече за съвременните изследвания в областта на балканската 
църковна музика вж. Куюмджиева (2009), (2011а), Alexandru (2012), 
(2012а), Атанасов (2014), (2007) и др.
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църковен, религиозен смисъл“ Градев (2008). Теза-
та на Япова (2007в:97) е, че смисълът на църковната 
музика произтича от нейната логосна същност, като 
темата продължава и в следващи публикации на ав-
торката (Япова 2011).

Българската музикална култура от първата 
половина на ХХ век 

Въпросът за развоя на новата българска музика в 
следосвобожденското време, и особено през първата 
половина на ХХ век, е важен за настоящото изследва-
не. Той е разгледан в изследванията на редица наши 
съвременни музиколози. За водещия стремеж на 
Новото време към европейската култура, към „всеоб-
щия културен свят“ пишат много от авторите. У Тон-
чева (1981:11) този стремеж се изразява чрез „осмис-
ляне на културното равноправие на българския на-
род чрез доказване на народностната самобитност на 
богатите му културни традиции“. Палиева (2006:27, 
29) извежда идеята за „завръщане към европейската 
цивилизация“, за „един естествен стремеж към из-
веждане на онова европейско цивилизационно ниво, 
априори дълбоко закодирано в мисленето на наша-
та интелигенция, към което по право принадлежи 
българската нация“. Тя изтъква и особено значима-
та роля на чешките музиканти, както и творческата 
и мисловната нагласа на композиторите от Новото 
време, които носят „самочувствието на европейски 
художници“ (Палиева 2006:22).

Според Япова (2002:8) това е времето на създава-
нето на „нови културни форми, на ново музикално 
изкуство и наука“, които се определят от новата 
потребност, възникнала в обществото – необходи-
мостта от рефлексия върху музиката, от утвърж-
даването на музиката като „осъзната художествена 
ценност, не само чута, но и назована“, нуждата от 
„мисловен поглед върху нея“ (Япова 1989:5).

Важно е да се отбележи, че в музикологичните 
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изследвания у нас в последните повече от две десе-
тилетия, посветени на музиката на Новото време, 
се дава нов прочит на събития и тенденции спря-
мо тяхното тълкуване в годините до 1989 г. К. Япова 
разглежда тезата за „приобщаването“ на българска-
та музикална култура към европейската. Тя посочва 
следствията, които тази представа води след себе си 
– тя извежда на „път с еднопосочно движение“ (Япо-
ва 2002:8), който поражда и парадокса, че „моментът, 
в който българинът пожелава своя европейски „аз“, 
е същевременно момент на един твърде съществен 
отказ именно от европейския „аз“. В този парадокс 
се крият и причините за появата на представите за 
„мрачното минало“ и културното „изоставане“ и 
„догонване“ (Япова 2002:9).

Леви (1994:34) посочва, че „цялостната културна 
пренагласа ускорява темповете на изграждане на 
нов тип ценностна система“, като това „ускорено 
развитие“ не протича „безметежно, а е съпроводено 
от сложни, в редица случаи противоречиви явления 
и процеси“. 

А. Палиева подчертава важността на новия 
поглед към въпроса за утвърждаването на нацио-
налното, който е преобладаващ принцип в музи-
калната историография за дълъг период от време. 
Авторката изтъква, че днес този въпрос трябва да се 
разглежда като напълно естествен процес в перио-
да на изграждане на националната ни музикална 
култура, „когато чрез отстояване на традициите се 
изгражда физиономията на националната школа и 
тя търси своята уникалност в многоликата галерия 
на европейската и световната култура“ (Палиева 
2006:21). Тя подчертава „порива към надхвърляне 
на локалните териториални и темпорални ограни-
чения“, към универсалността като същностна проя-
ва на уникалността (Палиева 2006:18), извеждайки 
идеята за „наднационалната плоскост“ (Палиева 
2006:21) на следосвобожденската българска музи-
кална култура. Този въпрос разглежда и К. Япова, 
като отбелязва, че състоянието на „непрестанно 
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напрежение“ (Япова 1989:3), характерно за целия 
период и даващо специфичен отпечатък върху него, 
е предизвикано от преодоляването на противоре-
чията между свое и чуждо, между приемането и пре-
даването, всеки път обусловено от конкретния исто-
рически момент. В това преодоляване се синтезира 
усвояването на европейски музикални ценности и 
едновременно с това – „на представяне на български 
музикални стойности в една мислена като наднацио-
нална културна общност“ (Япова 1989:3). К. Япова по-
сочва, че този процес на преодоляване е валиден по 
отношение на цялата българска музикална култура 
от периода – музикалното творчество, музикалната 
наука, музикалната дейност, музикалното образова-
ние и др. 

По темата за създаването и развитието на българс-
кия музикален театър се появиха монографии и 
енциклопедични сборници – Бикс (1976), (1990), Ка-
ракостова (2004), Ценова (2002), Янева (1997), Бикс и 
др. (1999), (2005), (2008) и др. Те поставят сериозна и 
широка изследователска база, като предлагат конк-
ретна информация, използвана в моята работа. 

Структура на текста

Книгата е оформена в шест глави с предговор, 
уводни думи, заключение и пет приложения. Пър-
вите три глави са тематично свързани с проследява-
нето и изследването на жизнения и творческия път 
на А. Николаев-Струмски. Биографичните данни 
са представени накратко в първа глава. Във втора и 
трета глава се разглеждат детайлно и в дълбочина 
неговото творческо формиране и музикална дей-
ност. Следващите три глави са посветени на компо-
зиционното му творчество. В четвърта глава е даден 
опис на композициите му, придружени от анота-
ции. Дава се кратък коментар относно жанровата 
класификация и особености на творчеството му. 
Пета глава представя цялостен поглед върху компо-



Апостол Николаев-Струмски: живот, вдъхновен от музиката 20 PB

зициите на А. Николаев-Струмски. Дават се негови-
те по-важни произведения и се разглеждат основни 
характеристики на индивидуалния му композитор-
ски стил. Последната шеста глава се фокусира върху 
присъствието на музиката на А. Николаев-Струм-
ски в съвременната музикална култура. 

Изводи са предложени в обобщенията в края на 
всяка глава, както и в заключението в края на кни-
гата. 

В приложенията са включени нотни примери и 
статии от стария периодичен печат, свързани с жи-
вота и дейността на А. Николаев-Струмски, както и 
откъси от проведени от мен интервюта.

Библиографията съдържа всички литературни 
източници, които са цитирани в текста.



ПЪРВА ГЛАВА

АПОСТОЛ НИКОЛАЕВ-СТРУМСКИ 
(1886–1971)

 
БИОГРАФИЧНИ ДАННИ 

Издирването на информация, свързана с жизне-
ния и творческия път на Апостол Николаев-Струмс-
ки – биографични данни, снимки, документи, нотни 
ръкописи, се оказа нелека задача. Липсата на личен 
архив наложи проверката и събирането ѝ от различни 
източници. Бяха направени проучвания в Държавна 
агенция „Архиви“ и Регионален държавен архив – Со-
фия; архивните и библиотечни фондовете на НБКМ, 
БАН и НМА; нототеките и архивите на храмовете в 
София, където е дирижирал: „Св. Александър Невс-
ки“ (1924–1934); „Св. София“ (1935–1944); „Успение 
Богородично“ и монашеската общност на сестри-
те Евхаристинки към Католическата апостолическа 
екзархия в София (края на 30-те – 1952); „Св. Георги“ 
(1946 – 60-те); периодичния и специализирания пе-
чат; семейни архиви. Не на последно място бяха 
проведени множество разговори с хора, които са 
познавали Апостол Николаев-Струмски, или чле-
нове на семейството му, негови хористи, както и с 
мои колеги – диригенти и изследователи. Особено 
ценна информация получих от Светослав Николаев, 
внук на А. Николаев-Струмски; Ирина Николаева, 
негова снаха; проф. д.и.н. Василка Тъпкова-Заимова; 
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(1) Родословно дърво на семейство Николаеви 
(предоставено от Светослав Николаев, внук на А. Николаев-Струмски)
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доц. Димитър Димитров, главен диригент на хор към 
ПКСХП „Св. Александър Невски“; проф. д-р Румяна 
Каракостова; сестра Сузана Касапова, евхаристинка; 
Дончо Николов, Иван Теофилов и други. 

Биографичните данни за Апостол Николаев-
Струм ски, представени в настоящата глава, са даде-
ни хронологично. Разделени са в пет периода, които 
бележат по-важни етапи в живота му. Информация-
та се представя максимално кратко с цел постигане 
на ясна хронология. По-подробно и в дълбочина са 
разгледани аспекти от жизнения и творческия път 
на А. Николаев-Струмски в следващите две глави. 

1886–1906. Детство и юношество. Първи 
занимания с музика. Ученик в Първа мъжка 
гимназия и Музикалното училище в София
 
Апостол Николаев-Струмски е роден в София на 29 

март 1886 г. Кръщелното му свидетелство е от 27 ап-
рил 1886 г. и е издадено от църквата „Св. Крал“ (днес 
„Св. Неделя“). Той е третото от осемте деца в семей-
ството на известния музикант Николай Иванов Нико-
лаев (1852–1938)3 и неговата съпруга Мария Апосто-
лова Фотева, по мъж Николаева – Елена, Константин, 
Апостол, Борис, Иван, Олга, Надежда и Ефросина.4 

Бащата Н. Ив. Николаев развива изключително 
активна музикална дейност и става много важен фак-
тор за всички музикални инициативи в следосвобож-
денска България. Особено важна е ролята му като 
хоров диригент. С основание Н. Ив. Николаев се оп-
ределя като „първият български църковнохоров ди-
ригент след Освобождението“ (Куюмджиев 2003:39). 

В дома на Николаеви вечер се събира интелек-

3 Повече за музикалната дейност и заслуги на Н. Ив. Николаев вж. 
втора глава. 
4 Повече за тях вж. втора глава. 
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(2) Апостол Николаев в Женева, 1907 г. Личен архив сем. Николаеви
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туалният елит на София от края на XIX – началото 
на XX в. Малкият Апостол израства в тази среда. 
Получава комплексно образование, което включ-
ва и интензивно обучение по музика. Владее от-
лично два чужди езика – руски и френски, а ан-
глийски, немски и италиански ползва. Започва 
първите си занимания по музика в семейството, а 
познанията си за хорово дирижиране и църковна 
музика придобива в църковния хор на баща си. 
Завършва средно образование в Първа софийска 
държавна мъжка гимназия през 1906 г., а обуче-
нието си по музика – в новосъздаденото Музикал-
но училище в София при Димитър Попиванов по 
пеене и Хенрих Визнер по пиано. 

1907–1919. Години в Русия и Швейцария. 
Следване в Московския университет и 
специализа ция при проф. Ст. Смоленски 

След завършване на средното си образование в 
София, А. Николаев-Струмски пътува през 1907 г. в 
Загреб и Женева (Биографичен картон 1954:1). Няма 
сведения за целта на пътуванията му. Няма данни и 
за отслужването на военната му служба. От престоя 
в Женева в семейния архив на Николаеви е останала 
следващата фотография. 

През 1908 г. А. Николаев-Струмски замина-
ва за Русия. Следва в Юридическия факултет на 
Московския университет. Дипломира се през 1912 
г. Юридическото му образование впоследствие 
ще му даде възможност да работи като асистент 
по право, да заема различни административни и 
дипломатически постове. 

През 1908 г. се запознава в Москва с Наталия 
Георгиевна Варгасова, дъщеря на действителен 
статски съветник (Живкова 2006:176). Жени се за нея 
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(3) Наталия Николаева, портрет. Личен архив сем. Николаеви
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през същата година. През 1909 г. в Смоленск, Русия, 
се ражда първият му син – Всеволод. 

В периода 1914–1917 е асистент по право в Мос-
ковския университет (Биографичен картон 1954:1, 
Динев 1957:251). На 5 март 1915 г. става действите-
лен член на Московския археологически институт 
(МАИ). Там той е лектор и юрист от 1914 г. до 1917 
г. Институтът, официално основан на 31 януари 
1907, събира около председателя на Комисията за 
изучаване на старинните църковни паметници на 
Москва и Московска епархия – професор Алексан-
дър Иванович Успенски, група видни учени от Мос-
ковкия университет и московските музеи и архиви, 
аристократи, политици, търговци. Създаден по по-
добие на вече съществуващия Петербургски инсти-
тут, МАИ не само подготвя специалисти за работа 
в правителствени, обществени и частни архиви, но 
и се занимава с изучаване и популяризиране на ру-
ската история. МАИ се ползва с личната подкрепа 
на император Николай ІІ, затова и името на инсти-
тута може да бъде срещнато като Императорски 
московски археологически институт „Николай ІІ“. 
На снимка от 1917 г., запазена в архива на сем. Ни-
колаеви, А. Николаев-Струмски е заедно с проф. 
Александър Ив. Успенски и други членове на МАИ 
в имението Ступино, Смоленска губерния.5 

5 Основател и директор на Руския археологически институт в Кон-
стантинопол (РАИК) е Фьодор Иванович Успенски. И в двата инсти-
тута – МАИ и РАИК – и особено във втория – се работи за изучаване 
на наследството на Византия и в частност на българската история, 
култура и музикални традиции. Особено любопитно е, че доктор-
ската дисертация на Фьодор Иванович Успенски е на тема: Форми-
ране на Второто българско царство (Успенский 1879). Член на РАИК 
е и един от първите музиканти византолози, които се занимават и с 
изследване на българската църковна традиция – отец Йоанес Тибо, 
известен със светското име Жан-Батист Тибо (Jean-Baptist Thibaut), 
който е от общността на Августино-успенците, преподавател във 
френските католически колежи в Пловдив, Варна, Одеса, Петербург. 
Пише за изданията на отците Августино-успенци „Ехо от Изток“ 
(“Echo d’Orient”), както и като член на РАИК публикува в „Известия 
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(4) Апостол Николаев-Струмски, началото на 30-те години. 
Архив на ПКСХП „Св. Ал. Невски“
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В годините от 1917 до 1919 г. А. Николаев-Струм-
ски живее в Женева. Тук през 1919 г. се ражда вто-
рият му син Игор. По това време по-малката сестра 
на Апостол – Олга, вече се е установила там. Ве-
роятно преместването му има връзка със събитията, 
които се случват през 1917 г. в Русия. Според други 
източници там той продължава образованието си 
– Динев (1957:251) пише, че А. Николаев-Струмски 
специализира право в Женева. 

1919–1934. Начало на музикалната кариера в 
София. Хормайстор в Народната опера (1920–
1924). Учител в Софийската семинария (1923–
1932). Диригент на хора в „Св. Александър 
Невски“ (1924–1934). Написване и публикуване 
на „Литургия за смесен хор“. Начало на 
юридическата му кариера

Периодът след завръщането на А. Николаев-
Струм ски в България през 1919 г. до средата на 30-
те години е най-активният и плодотворен в негова-
та творческа биография. Началото на музикантска-
та му дейност започва през 1920 г. с поканата към 
него от руския диригент Мойсей Маркович Златин 
за хормайстор в Оперната дружба. През април 
1922 г. А. Николаев-Струмски става част и от вече 
държавната Народна опера като артистичен се-
кретар и хормайстор. През есента на 1922 г. пода-
ва оставка като артистичен секретар. В следващите 
години участва в постановката на няколко опери. 
Не бяха открити точни сведения до коя година А. 
Николаев-Струмски остава в Народната опера. По 
сведения от Музикален вестник (1924, IX-18–19:6) 
през 1924 г. той все още е част от колектива.

на Археологическия институт в Константинопол“. Повече за него вж. 
Венкова (2010б).
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(5) Апостол Николаев-Струмски с хора към храм „Св. Ал. Нев-
ски“ в края на 20-те години. Архив на ПКСХП „Св. Ал. Невски“

 През 1923 г. е назначен за учител по теория и 
практика на църковното пеене в Софийската ду-
ховна семинария (Динев 1957:247). Така поставя 
началото на повече от десетгодишна ползотворна 
педагогическа работа. Създава хорове не само 
във всеки випуск, но и в отделните паралелки. 
Със Семинарския хор има множество концерт-
ни изяви, които предизвикват одобрението на 
църковните власти и столичната публика. Ръко-
води и различни светски хорове – хор „Родина“ в 
София, Хора на служителите на трамваите. 

Със Семинарския хор участва в освещаването на 
храма „Св. Александър Невски“ през септември 
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1924 г. В края на годината е назначен след проведен 
конкурс за диригент на хора в катедралния храм 
„Св. Ал. Невски“. Той е първият диригент в но-
воосветения храм. Първоначално хорът към храма 
е съставен от хоровете в Семинарията. Впоследствие 
през 1927 г. А. Николаев-Струмски изгражда смесен 
четиригласен хор. Той е диригентът, който поставя 
основите на репертоара в хора на „Св. Александър 
Невски“. Днес в нототеката на храма са запазени ръ-
кописи с неговия почерк.

В тези години А. Николаев-Струмски започва 
да публикува първите си църковни композиции. 
През 1926 г. създава цялостно последование на ли-
тургичния цикъл – „Литургия за смесен хор“, публи-
кувана през 1934 г.6

С хора на „Св. Александър Невски“ А. Николаев-
Струм ски развива много активна концертна дейност. 
Изнася множество концерти с него в София, Плевен, 
Велико Търново, Варна, както и в чужбина. През 1930 
г. прави гастрол с няколко концерта в Будапеща. Те се 
състоят в голямата зала на Будапещенската консерва-
тория и преминават при голям успех. 

Като диригент и на светски хорови формации, 
в тези години А. Николаев-Струмски пише и мно-
жество композиции за светски хорове. Някои от 
тях са публикувани през 30-те години. Други от тях 
използва в озвучаването на първите „неми“ филми 
у нас – дейност, с която той се занимава вероятно в 
края на 20-те години.

През 1933 г. напуска поста на учител в Со-
фийската духовна семинария и започва работа 
като чиновник в Министерството на вътрешната 
търговия (Биографичен картон 1954:2). От 1935 г. 
до 1945 г. работи в Българска земеделска и коопе-
ративна банка (Биографичен картон 1954:2).

6 Повече за това вж. пета глава.
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Диригентска дейност след 1935 г. Работа в 
„Св. София“, „Св. Георги“ и Католическата 
църква от източен обред в София. 
Юридическа и дипломатическа дейност 

В периода 1935–1944 г. Апостол Николаев-
Струм ски дирижира в църквата „Св. София“. Няма 
запазени ръкописи или сведения за репертоара на 
хора от това време. По сведение от протойерей Ан-
гел Ангелов, А. Николаев-Струмски е подарил на 
църквата „Апостол“ с четивата от посланията и де-
янията на апостолите. За съжаление, преди време 
тази книга е била открадната. 

В края на 30-те години започва диригентската дей-
ност на Николаев-Струмски в Католическата апосто-
лическа екзархия в София7. Дирижира хора на пи-
томките от сиропиталището „Княгиня Евдокия“ на 
сестрите Евхаристинки. А от началото на 40-те годи-
ни започва работата му като главен диригент на хора 
в катедралния храм „Успение Богородично“. 

Как и защо А. Николаев-Струмски започва да дири-
жира хоровете в Католическата апостолическа екзар-
хия в София? Най-вероятно за това съдейства неговият 
син Всеволод Николаев8. Друг възможен отговор е това 

7 Католическата църква от източен обред в България, създадена през 
1860 г. в Цариград, след войните от 1912–1918 г. се премества в гра-
ниците на съвременна България. През 1926 г. в София е създадена 
Католическата апостолическа екзархия. Повече за това вж. Венкова 
(2010а:18–21).
8 Всеволод Николаев (1909–1987) е роден в гр. Смоленск. Началното си 
образование получава в Женева, а след завръщането на семейството през 
1919 г. в България става ученик във френския колеж „Св. Августин“ на 
отците Августино-успенци в Пловдив. Завършва го през 1929 г. През 1937 
г. се дипломира в Политико-дипломатическия отдел на Свободния уни-
верситет в София. Владее свободно руски, френски и немски език. В тези 
години работи за кратко като служител в новооткритата съветска легация, 
като учител по история и чужди езици в София и Пловдив. През 1937 г. 
служи в Трудова повинност. През 1941 г. заминава за Рим, където започва 
да преподава български и руски език, както и история. Избран е през 
1942 г. за извънреден професор в Понтификалния институт за източни 
науки във Ватикана. Завръща се в България през 1943 г. По настояване на 



Апостол Николаев-Струмски: живот, вдъхновен от музиката 33

да е станало чрез царското семейство. Княгиня Евдокия, 
чието име носи сиропиталището на сестрите Евхарис-
тинки, лично е подпомагала дейността им. Възможно 
е А. Николаев-Струмски също да е имал контакти с 
царското семейство – първо покрай своя баща9, после 
и покрай дейността си на главен диригент в храма „Св. 
Александър Невски“, където на 31 октомври 1930 г. под 
негово диригентство се състои православната сватба на 
цар Борис ІІІ с царица Йоана.

Множество ръкописи с почерка на А. Николаев-
Струм ски са запазени  в архива на хор „Успение Бого-
родично“. Последната датировка, оставена от него, е 
от януари 1952 г. През същата година започват арести-
те и съдебните процеси срещу Католическата църква 
в България (Цветков 1994). Големият му син Всеволод 
е арестуван. В началото на 1945 г. Николаев-Струмски 

Тодор Павлов през 1947 г. е назначен за нещатен сътрудник в Институ-
та за българска история. Бързо израства в научната йерархия. През 1949 
г. е уволнен от Вълко Червенков, а след това отново назначен. Особено е 
критикуван за книгата си „Славянобългарският фактор в християниза-
цията на Киевска Русия“ (1949), която оспорва теорията, че Киевска Русия 
е приела християнството от Византия. През 1952 г. е арестуван по време 
на процесите срещу католическата църква. В началото на 1957 г. отново 
е уволнен от БАН. Малко по-късно преминава югославската граница и 
става емигрант. Осъден е задочно на 10 години затвор. Първоначално се 
установява в Белгия при проф. А. Грегоар, като започва да чете лекции в 
университетите в Льовен и др. През 1960 след едномесечен престой в Ита-
лия окончателно емигрира в САЩ. Там е професор в Руския и Славянски 
научен институт в Ню Йорк и в Нюйоркския университет. Умира в Ню 
Йорк на 30 юни 1987. Негови публикации са: „Потеклото на Асеневци и 
етническият характер на основаната от тях държава“ (1944), „Хрониката 
на Жофруа дьо Вилардуен: Завладяването на Цариград“ (1947), „Славяно-
българският фактор в християнизацията на Киевска Русия“ (1949), „Фео-
дални отношения в покорена от Византия България, отразени в писмата 
на Теофилакт Охридски, Архиепископ Български“ (1951), „Наблюдения 
на множество редки и забележителни неща, видени в Гърция, Азия, 
Юдея, Египет, Арабия и други чужди страни от Пиер Белон дю Мане“ 
(1953), „Александр первый – старец Феодор Кузмич“, Сан Франциско 
(1984), „Александр Второй – человек на престоле“, Мюнхен (1986) и др. 
Повече за Всеволод Николаев вж. Живкова (2006:174–179); Проданов (2008). 
9 В спомените в семейство Николаеви, Николай Ив. Николаев е прибли-
жен до царското семейство. Той е създател на „камерния църковен хор 
към дворцовия параклис“ (Божков 1995:32). 
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(6) Апостол Николаев-Струмски с хора на катедралния храм „Ус-
пение Богородично“ към Католическата апостолическа екзархия, 
1 ноември 1942 г. Архив на КАЕ

е назначен за пръв съветник на българската легация 
в Москва (Енорийски възглас 1945, 39:10)10. През 1946 
г. става временен представител на България в Москва 
(шарже д’афер). Пенсионира се през същата година и 
се прибира в София.11 През есента на 1947 г. се състои 

10 Динев (1957:352) също споменава, но без уточнения, че А. Ни-
колаев-Струмски след 1944 г. работи на дипломатическа служба. 
Информация има също при Живкова (2006:175).
11 Според данните, дадени от А. Николаев-Струмски в Биографичен 
картон (1954), той се пенсионира през 1946 г. на 60-годишна възраст. 
Обаче в семейния архив на Николаеви се пазят снимки от 1950 г., ко-
гато той присъства в качеството си на официално лице на връчването 
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сватбата на малкия му син Игор с Ирина Танатова. 
Три месеца по-късно умира съпругата му Наталия. 

50-те – 60-те години. Диригент в „Св. Георги“ 

Има неяснота относно годината, в която А. Ни-
колаев-Струмски започва да дирижира хора в „Св. 
Георги“. В Биографичен картон (1954:1) той отбеляз-
ва годината 1946, докато П. Динев определя 1953 г. 
В самия храм не е запазена информация за точните 
години. Отново по сведение от П. Динев става ясно, 
че към 1957 г. А. Николаев-Струмски все още е ди-
ригент там. Според Е. Пипанов, чиято майка Петя 
Пипанова е хористка в хора на А. Николаев-Струм-
ски в „Св. Георги“, някъде в средата на 60-те години 
приключва диригентската му дейност. От запазен в 
семейния архив на Николаеви ръкопис, датиран от 
1962 г., е видно, че той продължава да пише и аран-
жира църковни композиции. 

През есента на 1957 г. големият му син Всеволод, 
вече арестуван по време на процесите срещу Ка-
толическата църква в България, бяга зад граница. 
Апостол Николаев-Струмски е разпитван в мили-
цията. В апартамента, в който е живял със сина си 
на ул. „Шипка“ 23, са настанени други хора. Иззети 
са всички вещи и книги на сина му. Премества се да 
живее при семейството на малкия си син Игор.12

Апостол Николаев-Струмски умира в София на 
23 септември 1971 г.

на акредитивни писма от пълномощния министър на ГДР у нас на 
председателя на Президиума на Народното събрание. 
12 Игор Николаев е роден през 1919 г. в Женева. Следва медицина в 
София и работи като лекар в Медицинска академия. През 1947 г. се 
жени за Ирина Танатова. Има един син, Светослав, роден през 1949 
г. Умира през 1997 г. в София. През 90-те години публикува в перио-
дичния печат материали за своя дядо Николай Ив. Николаев, вж. 
например Николаев (1989).
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(7) Апостол Николаев-Струмски с хора на катедралния храм 
„Успение Богородично“ към Католическата апостолическа 
екзархия, 1948 г. Архив на КАЕ

Обобщения
Представените биографични данни за Апостол 

Николаев-Струмски очертават основните събития 
в един динамичен и интересен живот. Получил 
многостранно образование и формиран като ви-
соко интелигентна и ерудирана личност, Апостол 
Николаев-Струмски има възможността да работи 
на различни равнища както на музикалното, така и 
на други поприща. Той развива много значима ди-
ригентска и педагогическа дейност. Оставяйки след 
себе си ярка следа както по отношение на работата с 
хоровите колективи, така и по отношение на репер-
тоарното им развитие, той е един от значимите бъл-
гарски диригенти от първата половина на ХХ век. 
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(8) А. Николаев-Струмски през 50-те години. 
Личен архив на Сабина Йоцова, братовчедка на А. Николаев-Струмски
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Голям негов принос в българската църковна музика 
е написването на авторска многогласна литургия.

Връзката на А. Николаев-Струмски с руска-
та култура и традиции е силна, което логично 
повлиява на неговите композиторски и диригент-
ски търсения. Но не по-малко силна е връзката му с 
българската култура и традиции, а така също и със 
западноевропейската. Неговото формиране, а по-
късно – и професионална реализация, положени в 
контекста на музикалния живот у нас, имат свои-
те важни приноси в новата българска музикална 
култура. 



ВТОРА ГЛАВА

ВЛИЯНИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕТО 
НА ТВОРЧЕСКИЯ СТИЛ 

НА АПОСТОЛ НИКОЛАЕВ-СТРУМСКИ

В настоящата глава се разглеждат факторите, 
повлияли върху творческото формиране на Апостол 
Николаев-Струмски. Това е един неизследван, но съ-
ществен аспект в неговия живот, който хвърля нова 
светлина върху неговите творчески търсения и реа-
лизации. Взимат се предвид важни обстоятелства 
от различно естество в неговия живот. Разглеждат се 
ранните години на А. Николаев-Струмски – неговото 
детство и младежки години, като неизбежно се засягат 
и водещи явления в българската музика от началото на 
ХХ век. 

В отделна глава се изследва музикалната дейност 
на А. Николаев-Струмски и нейното отражение в 
композиционното му творчество не само поради 
големия обем на информация, но и поради факта, 
че те вече протичат в един по-късен период.

Николай Иванов Николаев и семейната среда

На първо място при търсенето на влиянията, фор-
мирали творческия облик на А. Николаев-Струмски, 
трябва да се постави неговата семейна среда. Разбира 
се, това е важно за израстването на всеки човек, но в 
конкретния случай има много голямо значение. То 
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(9) Николай Иванов Николаев. Регионален държавен архив – София
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произтича от факта, че баща му Николай Иванов 
Николаев е един от най-значимите първи български 
музиканти, който поставя основите на музикалното 
образование и институции в България след Осво-
бождението и който формира в голяма степен насо-
ките на бъдещото музикално и културно развитие 
на страната. Авторитетът, който си изгражда в пет-
десетгодишната си музикална кариера, и силните му 
позиции във всички възможни сфери на музикална-
та дейност му отреждат челно място сред столичната 
интелигенция. 

Н. Ив. Николаев е роден в град Болград, в Беса-
рабия, Украйна. Създава там първия български ка-
тедрален хор. Поканен е от Марин Дринов, минис-
тър на просветата, да дойде в България през 1879 г. В 
учебната 1879–1880 Н. Ив. Николаев вече е учител в 
Първа мъжка гимназия в София, където развива из-
ключително активна преподавателска и диригентска 
дейност в продължение на петдесет години! – до 1929 
г. (Камбуров 1933:464; ЕБМК:336). Той е наречен „до-
айенът на учителите“ (Юбилеен сборник 1904:189) на 
това особено значимо за образователната система у 
нас училище. Успоредно с това основава църковен 
хор към катедралната църква „Св. Крал“ (по-късно 
преименувана на „Св. Неделя“) и е регент на хора в 
продължение на 46 години – до атентата през април 
1925 г. До основаването на Частното музикално учи-
лище през 1904 г., заслугата за което отново е него-
ва, хорът му изпълнява ролята на школа, където се 
обучават младите български музиканти – певци и 
вокални педагози. Оттук излизат Ана Тодорова, Цв. 
Каролев, Ст. Македонски и много други (Камбуров 
1933:464). Хорът популяризира многогласната хоро-
ва музика от наши и чужди автори. Съучредител е 
на дружество „Славянска беседа“ през 1880 г., като от 
1881 до 1904 г. поема и ръководството на хора13. В този 

13 Има разминаване в годината на поемането на ръководството на 
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хор участват Алеко Константинов, Петър Абрашев и 
много други видни личности. Н. Ив. Николаев е съз-
дател на студентския хор при Софийския универ-
ситет (1904) и на хора в Първа девическа гимназия. 
През 1903 г. е един от основателите на Българския 
музикален съюз, който ръководи двадесет и пет го-
дини – до 1928 г. Основател е на Частното музикално 
училище през 1904 г. и председател на комитета при 
него до 1912 г. Има принос за създаването на Българ-
ската оперна дружба, като през 1907 г., когато заед-
но с П. Наумов, Х. Визнер и Ив. Вульпе възлага на К. 
Михайлов-Стоян от името на Българския музикален 
съюз да изготви проект за създаване на оперен теа-
тър14. Член е на комитета, който ръководи дейността 
на Оперната дружба от 14.VIII.1914 г. до 2.VII.1918 г., 
и след това и през 1920 г. – от 7.VIII.1920 г. до изби-
рането на Христо Цанков за директор на Народния 
театър и операта през декември 1920 г. (Музикален 
вестник 1922, VIII-15–16:5–6). Неговата активна, бога-
та и плодотворна дейност е чествана няколкократ-
но – през 1900 г., 1920 г. и 1925 г. За творческите му 
юбилеи се организират различни тържества и кон-
церти. Носител е на голям брой високи държавни 
и други отличия не само в България, но и в чужби-
на. В публикациите от първата половина на ХХ век 
го наричат „патриарх на българската музика“ (Мир 
1938, 44–11427), „една светла личност“, „един заслу-
жил музикален труженик“ (Зора 1938, ХХ-5748). През 
1924 г. издава „Литургийно песнопение за детски или 
народни хорове“, което има важно място в църков-
ната практика, „съчинение, което ще бъде отбеляза-
но като епоха в нашата църковна музика“ (Берсенев 
2003:35).

Припомням тези най-важни факти от биография-

хора. При Камбуров (1933), ЕБМК (1967) и Берсенев (2003) се посочва 
1881 г., а при Бакалов (2005) се посочва 1887 г. 
14 Вж. Приложение 3. 
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та на Н. Ив. Николаев, за да акцентирам върху него-
вата ключова роля като музикален деец в изгражда-
щия се професионален музикален живот у нас. А 
оттук и неговото голямо влияние и познанства в му-
зикалните среди както у нас, така и в чужбина. 

Апостол Николаев-Струмски, както и неговите 
трима братя и четири сестри израстват във висо-
ко образована семейна среда. Всички те получават 
музикално обучение у дома си, а някои от тях про-
дължават образованието си в музикални академии в 
чужбина и стават професионални музиканти. Елена 
Николаева (Попова) учи пиано във Виенската кон-
серватория и след завръщането си е лектор по пиано 
в Музикалната академия в София.15 Ефросина Ни-
колаева (Верниковская) учи пеене в Москва и става 
артистка в Московския имперски театър. Олга Нико-
лаева (Вартман) учи в Гренобъл и след това в Женев-
ската народна консерватория, където става професор 
по пиано. Братята на Апостол, които не са професио-
нални музиканти – Константин, Иван и Борис, също 
учат музика вкъщи. Константин Николаев е активен 
член на Българския музикален съюз и дописник на 
„Музикален вестник“. Той следва инженерни науки в 
Петербург. За съжаление, загива много млад – на 13 
юни 1906 г. при нещастен случай се удавя в река Ян-
тра.16 Иван Николаев свири на виолончело. Завърш

15 В семейството на Николаеви разказват, че Елена Николаева завеща-
ва апартамента и пианото си на Музикалната академия. Днес в НМА 
„Проф. П. Владигеров“ обаче за това няма информация.
16 Константин Николаев Николаев (1884–1906) следва инженерни на-
уки в Петербург, но след събитията в Русия през 1905 г. се приби-
ра в България. Започва работа във Велико Търново. Хорът на Н. Ив. 
Николаев изнася концерт в града, а Константин се присъединява към 
своите близки. Отиват да се къпят в р. Янтра, където става трагичен 
инцидент и Константин се удавя. Добри Христов, който също пътува 
с хора като втори диригент, по този повод написва своята „Херувим-
ска песен“ № 1. Г. Попвасилев, студент и хорист на Д. Христов, си 
спомня неговия разказ за случилото се: „Бяхме – каза професорът – на 
екскурзия в град Велико Търново с хора на църквата „Св. Неделя”, 
София, където бях втори диригент. В хора участваше най-малкият 
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(10) Семейството на Н. Ив. Николаев (краят на първото десети-
летие на ХХ в.)17

ва Военно училище в Петербург и след завършването 
си, въпреки кариерата на военен, създава църковен 
хор в Чаталджа.18 Борис Николаев завършва право в 
София. 

син (най-големият – М.Б.) на главния диригент Николай Николаев. 
Отиват младите да се къпят в Янтра. Коварните води на реката завър-
тяват във водовъртеж сина на Николаев и той се удавя. Ужас обхвана 
всички. Вечерта в хотела написах тази Херувимска в памет на люби-
мия младеж. Пред мен изникна картината на давещия се и в една гра-
дация на триоли в имитационен ред аз можах да предам трагичната 
картина” (Попвасилев 1982:7).
17 На снимката, дадена в Пример 10, присъстват: Седнали, от ляво 
надясно: Христо Попов, Мария Николаева, Николай Ив. Николаев, 
деца: Николай Хр. Попов, Мария Хр. Попова. Прави, от ляво на-
дясно: Елена Николаева-Попова, Надежда Николаева-Мумджиева, 
Апостол Н. Николаев-Струмски, Наталия Николаева, Борис Н. Ни-
колаев, Иван Н. Николаев, Олга Николаева-Вартман.
18 Информацията за децата на Н. Ив. Николаев е събирана от раз-
лични източници: „Музикален вестник“, Вульпе (1979), Попваси лев 
(1982), разговори със сем. Николаеви, както и от бележките на Сабина 
Йоцова, внучка на Н. Ив. Николаев. 
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Картина на музикалния живот у семейство Ни-
колаеви дава книгата на Николай Вульпе „Сре-
ща на поколенията“, в която обрисува живота на 
приятелските и съседски семейства Николаеви и 
Гюзелеви.19 „Щом бащата стане от пианото, сяда 
Еленка. До нея се изправя Фроса с молба да ѝ 
акомпанира. След тях и Апостол ще си подрън-
ка. Така от сутрин до вечер пианото не отдъхва. 
Вечер до него сядат големите. А те са толкова 
много! Певци, певици от хора, роднини и прия-
тели, съседи и познати, земляци от Бесарабия и 
гости от Русия!” (Вульпе 1979:92). Свири се мно-
го и различна музика. Апостол Николаев актив-
но се включва в музикалните изпълнения в дома 
на баща си. Вулпе описва малкия Апостол като 
„певецът с красивия дискант от хора на баща си“ 
(Вульпе 1979:92). А. Николаев-Струмски, както и 
неговите братя и сестри, участват активно в ръ-
ководените от неговия баща хорове – църковни 
и светски.

Всяка вечер в къщата на ул. „Шейново“ № 1 се съ-
бират известни интелектуалци и музиканти – Ми-
халаки Георгиев, Иван Вазов, Алеко Константинов, 
Иван Грозев, Иван Д. Иванов, духовници и много 
други (Вульпе 1979:92). 

Приятелствата и колегиалните връзки на Н. Ив. 
Николаев влияят върху избора на учителите на 
сина му Апостол. Той учи при колегите и близки 
съратници на баща си Хенрих Визнер и Димитър 
Попиванов. След това специализира при проф. 
Степан Смоленски в Русия, който също има дълго-
годишни контакти с Н. Ив. Николаев.

Голямото влияние на Н. Ив. Николаев върху 
музикалното формиране на сина му Апостол е 

19 Особено съм благодарна на проф. д-р Румяна Каракостова, ръководи-
тел на сектор „Музика“, която ми предостави ценни материали, свърза-
ни с Н. Ив. Николаев и неговото семейство.
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безспорно. А погледнато конкретно по отношение 
на църковната музика, Н. Ив. Николаев повлиява на 
своя син и вече в посоката на творчески търсения и 
реализации, както по отношение на диригентство-
то, така и по отношение на творчеството. 

Това, върху което искам сега да насоча внимание-
то, е една неизвестна страна от музикалната дейност 
на Н. Ив. Николаев, която според мен оказва силно 
въздействие и върху неговия син Апостол Нико-
лаев-Струмски. И то по отношение на въпрос, който 
вълнува църковните музиканти от първата полови-
на на ХХ век у нас особено силно, а именно – „кое е 
истинското българско църковно пеене“. 

Каква е ролята на Н. Ив. Николаев в спора? 
Самият Н. Ив. Николаев не се включва директно 

в спора за „истинското българско църковно пеене“ 
– няма негови публикации по темата на страниците 
на българския периодичен печат. Но неговият инте-
рес и отношение към темата могат да бъдат просле-
дени в две насоки – на страниците на „Музикален 
вестник“, печатния орган на Българския музика-
лен съюз, чийто председател той е в продължение 
на двадесет и пет години, както и в предговора към 
съставения от него сборник „Литургийно песнопе-
ние за детски или народни хорове“ (1924 г.). 

На страниците на „Музикален вестник“ през пър-
вото десетилетие на ХХ век са публикувани по-голя-
мата част от статиите в защита на „старобългарско-
то църковно пеене“. Основните публикации са от 
Анастас Николов20, Димитър Тюлев, Христо Шал-

20 Анастас Николов (1876–1924) е учител и хоров диригент, изследо-
вател на „старобългарското църковно пеене“. Командирован в Русия, 
където събира нотни материали за „Болгарский роспев“ и публикува 
два много важни нотни сборника: „Старобългарско народно пеене 
по старите руски нотни ръкописи от XVII и XVIII в. Кн. 1 – Литур-
гия“. Санкт Петербург, 1905, и „Старобългарско църковно пеене по 
руските нотни ръкописи от XVII и XVIII в.“  в две части – „Литургия 
за народен хор“ и „Празнични служби“, София, 1921 г. След 1918 г. е 
диригент на църковни хорове, от 1919 г. до 1922 г. е учител в Софий-
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дев, Алексей Шулговски, Георги Байданов, Дими-
тър Хаджигеоргиев и др. Поместват се също статии 
и от руския композитор Николай Компанейски21, а 
също се следи и дейността на другия голям изсле-
довател на „Болгарский роспев“ – Степан Смолен-
ски.22 Още в първия брой на съюзния орган „Му-
зикален вестник“ от 1 януари 1904 г., след заглав-
ната статия, в рубриката „Специално музикален 
отдел“, се публикува статия, която продължава и 
в следващи броеве: „Кратки исторически сведения 
за българския черковен напев. Кога и как е прене-
сен той в Русия. Място на неговото произхождение. 
Самостоятелен ли е българският черковен напев, 
трябва ли да послужи за основа на бъдещи рефор-
ми и какви реформи трябва да станат в черковното 
ни пение“. Почти във всеки брой започват да се пе-
чатат мнения по темата – ето няколко заглавия: Тю-
лев (1906). „Старобългарско църковно пеене. – Из  
старите руски нотни ръкописи от XVII и XVIII в. Кн. 
I – Литургия. Събрал и наредил за употребяване 
в Българската църква Ан. Николов. С. Петербург, 
1905 година“; Компанейски (1906). „За събирането 
на български распеви“ и много други.

Н. Ив. Николаев като председател на Българския 
музикален съюз има активна позиция по въпроса за 
събирането и въвеждането в църковномузикалната 
практика у нас на „старобългарското пеене“. Това 
е видимо от дейността и решенията на конгресите 
на съюза. Въпросът, който се разглежда с особено 
внимание на Първия и Втория конгрес, е относно 
въвеждането на източното църковно пеене в педа-

ската духовна семинария и Държавното музикално училище (ЕБМК 
1967:337). 
21 Николай Компанейски (1848–1910) – руски композитор и музико-
лог. Написва „Българско църковно пение. Златоустова литургия“ по 
сборника на Ан. Николов“, издадена през 1907 г. в Санкт Петербург. 
22 За Степан Смоленски е дадена по-подробна информация в отделна 
точка в настоящата глава.
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гогическите училища, като до решение не се стига. 
Това става на Третия музикален конгрес, като отно-
во този въпрос е водещ. Направен е доклад от името 
на Българския музикален съюз до Св. Синод. Ръко-
водството на Музикалния съюз на среща в Св. Синод  
предлага „да се заменяни сегашното черковно пе-
ние с българския народен черковен напев“ (Църко-
вен вестник 1905, III-1–2:8,14). През 1907 г. комисия-
та, назначена от Св. Синод в състав Н. Ив. Николаев, 
Д. Хаджигеоргиев и Д. Попиванов, дава своето по-
ложително мнение за представения от Ан. Николов 
и А. Шулговски „материал по българския напев [...] 
Комисията се е изказала св. Синод да указва най-го-
лямо съдействие и материална поддръжка на всеки, 
който би се заел за събиране и изследване на този 
ценен за България материал“ (Музикален вестник 
1907, ІV-7–8:10). 

Друга важна заслуга на Н. Ив. Николаев за 
изследването и популяризирането на „старо-
българското църковно пеене“ е ключовата му 
роля за изпращането на Анастас Николов в Русия. 
Както пише самият А. Николов в предговора към 
Литургията си от 1905 г.: „Тези гласове се чуваха 
по-често и по-често, докато най-после изтъкнаха в 
цялата му величина въпроса за старобългарското 
пеене, неговото събиране и възвръщане в българс-
ката църква. Г-н Н. Ив. Николаев – известният ре-
гент на Софийския хор, се зае с осъществяване на 
идеята на горния въпрос. Той подаде в 1899 г. за-
писка в св. Български синод, в която, като указваше 
факта, че в руската църковнопевческа литература и 
досега са останали следи от някакво си пеене, кое-
то е носило името „Болгарский роспев“, молеше да 
се проучи повдигнатия от него въпрос и се изпрати 
едно лице в Русия, за да събере остатъците от това 
старобългарско пеене.“ (Куюмджиев 2011:33). А. 
Николов е руски възпитаник на синодалното учи-
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лище по църковно пеене в Москва от 1895 до 1898, 
където като студент на Степан Смоленски за пръв 
път чува за съществуването на „Болгарский роспев“. 
След завръщането си в България е назначен за учи-
тел в Първа софийска мъжка гимназия, където се 
запознава и сближава с Н. Ив. Николаев, който и го 
препоръчва пред Св. Синод като музикант, на когото 
„би могло да се възложи събирането и изучаването 
на старобългарското пеене“ (Куюмджиев 2011:33). В 
края на предговора А. Николов още веднъж изказва 
благодарност към Н. Ив. Николаев: „На свършва-
не считам за свой нравствен дълг да изкажа искре-
ната си благодарност към г-н Н. Ив. Николаев, по 
ходатайството на когото св. Български синод ме ко-
мандирова в Русия с такава една важна за бъдещото 
българско църковномузикално изкуство мисия…“  
(Куюмджиев 2011:35–36). 

От казаното дотук се вижда, че като председател 
на Българския музикален съюз Н. Ив. Николаев спо-
мага за издирването и събирането на напевите от 
старите руски ръкописи, за популяризирането на 
темата в обществото, както и съдейства в качеството 
си на член на комисиите към Св. Синод в полза на 
въвеждането на неговата употреба в българските хра-
мове и за заместването с него на източното пеене. 

Въпросът за „старобългарското църковно пеене“ 
намира място също в диригентската му работа, ре-
зултат от която е издаването на „Литургийно песно-
пение за детски или народни хорове“ (1924 г.) – сбор-
ник от църковни песнопения – авторски или тради-
ционни, някои в негова обработка. Какво може да се 
разбере от това издание? Н. Ив. Николаев разделя 
българското църковно пеене на две направления – 
„източно пеене и нотно църковно пеене, или руска 
духовна музика, първоизточникът на която е главно 
старобългарското църковно пеене“ (Николаев 1924). 
Тук ясно личи, от една страна, отпечатъкът на епо-
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хата, в която се търсят устоите на новата българска 
многогласна църковна музика, а от друга страна, 
неговата позиция по въпроса – „Първото (източно-
то) от естетична гледна точка отстъпва пред второ-
то […] Второто е безспорно по-съвършено, повече 
отговаря на разбиранията на съвременния богомо-
лец“. При детайлен оглед на нотите се откриват и 
две песнопения с пояснението „Старобългарски 
напев“ – „Дева днес“ и „Плотию уснув“. Преобла-
даващите композиции са от руски автори, има и та-
кива, означени с „Киевски напев“. Но наличието на 
песнопения по образците на „Болгарский роспев“ в 
сборника говорят за познаване на проблема, както 
и за отношение към него. 

Въз основа на изложените данни за положителна-
та и активна позиция на Н. Ив. Николаев по въпро-
са за „старобългарското църковно пеене“ може да 
се каже категорично, че тази тема го занимава се-
риозно и че за дълъг период от време е своеобразна 
поанта в иначе многостранната му дейност. В този 
смисъл предаването на интерес към темата у не-
говия син Апостол Николаев-Струмски, който ще 
поеме по пътя на църковен диригент и композитор, 
изглежда съвсем естествено. Още повече, че в Русия 
А. Николаев-Струмски продължава своето обучение 
при един от най-големите специалисти по въпроса в 
своето време – Степан Смоленски.

Проф. Димитър Попиванов 
и проф. Хенрих Визнер 

В автобиографичните си бележки А. Нико-
лаев-Струмски пише, че „музикалното си образова-
ние продължава в тогавашното Софийско музикал-
но училище“ (Николаев-Струмски:1). А в Биогра-
фичния картон, в рубриката „Музикални педагози, 
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които са го оформили като музикант“, той посоч-
ва: „у нас – Д. п. Иванов23, Х. Визнер; в Петербург – 
проф. Смоленски“ (Биографичен картон 1954:1). 

Димитър Попиванов (1874–1954) е български 
певец и педагог. Завършва музикалното си образо-
вание в Пражката консерватория и певческата шко-
ла на Франтишек Пивода. След завръщането си у 
нас е учител в Плевен, а от 1904 г. в Първа мъжка 
гимназия в София. 

Там работи заедно с Н. Ив. Николаев и става акти-
вен участник в основаването на Първото българско 
музикално училище (1904) и на Българската оперна 
дружба (1907). Пее в Народната опера, преподавател 

23 В стария периодичен печат до 1944 г. Димитър Попиванов има 
множество публикации по различни въпроси на музикалния жи-
вот. Пише основно на страниците на „Музикален вестник“, орган на 
Българския музикален съюз. Като улеснение при търсенето на негови 
материали трябва да се отбележи, че той там се подписва по следния 
начин: Дим. п. Иванов.

(11) Димитър Попиванов, 
ЕБМК 1967:358
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е в Държавното музикално училище и Държавната 
музикална академия, от 1924 г. е професор (Камбуров 
1933:528). 

Познанството му с Н. Ив. Николаев е дълго-
годишно. Заедно работят по откриването и 
изграждането на Музикалното училище и Българс-
ката оперна дружба, както и в Българския музи-
кален съюз. Той е член на комисията, назначена 
от Св. Синод на Българската православна църква 
под председателството на Н. Ив. Николаев, коя-
то трябва да даде становище по изследванията на 
българските напеви на Ан. Николов и А. Шулговс-
ки (Музикален вестник 1907, ІV-7–8:10). 

Апостол Николаев-Струмски е негов ученик, без да 
се уточнява по каква специалност – вероятно по пеене. 

Хенрих Визнер (1864–1951) е чешки музикант. 
Завършва Пражката консерватория през 1882 г. и е 
поканен от българското правителство през 1887 г. да 

(12) Хенрих Визнер, 
ЕБМК 1967:198
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дойде в у нас. 
Х. Визнер работи като капелмайстор, като успо-

редно с това развива активна дейност като диригент, 
солист – пианист и акомпанятор. Един от първите 
диригенти на столичната „драматическо-оперна 
трупа“. Дирижира първото представление на 
Българската оперна дружба  – „Фауст“ през 1907 г. 
(Камбуров 1933:135; ЕБМК 1967:198–199). Акомпа-
нира на видните чужди музиканти, които гастро-
лират у нас. Взима дейно участие в основаването 
на Българския музикален съюз, на чийто софийски 
клон е дългогодишен председател. Един от основа-
телите на частното музикално училище, дългогоди-
шен преподавател по пиано в Държавното музи-
кално училище и професор по пиано в Държавна-
та музикална академия. Негови ученици са Панчо 
Владигеров, Тамара Янкова, Елена Янкова, Олга 
Николаева (сестра на А. Николаев-Струмски), Лю-
бомир Пипков и много други. Допринася за попу-
ляризиране на клавирното изкуство у нас. Негова-
та разностранна концертна, педагогическа и музи-
калнообществена дейност го утвърждава като един 
от най-заслужилите за формиране на изпълни-
телски традиции в музикалната култура след Осво-
бождението (Бикс 1976:198). 

Хенрих Визнер е близък приятел и съратник на 
Николай Ив. Николаев в изграждането на профе-
сионалния музикален живот след Освобождението. 
Те двамата заедно са в основата на учредяването и 
последвалата дейност на някои от най-важните му-
зикални институции в столицата като Българската 
оперна дружба, Музикалното училище, Българския 
музикален съюз и др. Не разполагам с лична ко-
респонденция или сведения за техните лични взаи-
моотношения, но е видима тяхната добра работа в 
екип. Един пример, свързан с историята на операта: 
на 2 юли 1907 г. Н. Ив. Николаев, Петко Наумов, Х. 
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Визнер и Иван Вулпе възлагат на К. Михайлов-С-
тоян от името на Българския музикален съюз да 
изготви проект за опера, който да бъде предложен 
в Министерството на просвещението. Една година 
по-късно това вече е факт – събират се певци, Му-
зикалното училище и Българският музикален съюз 
(отново с дейното участие на Н. Ив. Николаев и Х. 
Визнер) дават морална и материална подкрепа, 
както и помещения за репетициите.  

Н. Ив. Николаев поверява на Х. Визнер обучение-
то по пиано на децата си – Олга и Апостол (ЕБМК 
1967:198), а вероятно и на Елена. През целия си жизнен 
път Апостол Николаев-Струмски използва доброто си 
владеене на пианото. За това има сведения от негови 
хористи, които разказваха за способността му добре да 
акомпанира на пиано и хармониум песни от различни 
жанрове. Това има значение и в неговата композиторс-
ка работа, където в списъка на светските му песни се 
откриват няколко заглавия за глас и пиано. 

Проф. Степан Смоленски 

В автобиографичните си бележки А. Нико-
лаев-Струмски отбелязва, че продължава музи-
калното си образование в „Петроград, в държав-
ната хорова капела при проф. Степан Василиевич 
Смоленский, главен диригент на същата капела“ 
(Николаев-Струмски:1). Няма по-подробна ин-
формация за формата на обучение, в която А. 
Николаев-Струмски е имал занимания със Смо-
ленски, както и за периода, но има вероятност 
това да е свързано с основаните от него „известни 
регентски курсове“ (Камбуров 1933:603). Тъй като 
Смоленски умира в късното лято на 1909 г., то в 
такъв случай техните занятия трябва да са били 
през 1908 – началото на 1909 г.



55Апостол Николаев-Струмски: живот, вдъхновен от музиката 

Степан Василиевич Смоленски (8(20).10.1848, 
Казан – 20.7 (2.8).1909, Василсурск) е един от най-зна-
чимите руски църковни композитори и музикални 
изследователи от втората половина на ХIX – начало-
то на ХХ век, който се занимава с въпросите на ру-
ската църковна музика, нейния произход, връзките 
ѝ с византийската, българската и сръбската музика. 
Развива много активна преподавателска, диригент-
ска и изследователска работа. Вдъхновител и идео-
лог на идеята за възраждане на староруските рас-
певи, той има голямо влияние върху развитието на 
руската музика в края на ХІХ – началото на ХХ век. 

Смоленски завършва Правния и Филологическия 
факултет на Казанския университет през 1872 г. и 
създава Казанската учителска семинария заедно с И. 
Илмински. Седемнадесет години преподава пеене и 
натрупва голям педагогически, музикалноизпълни-
телски и научноизследователски опит. През 1889 г. е 
поканен за директор на реформираното Московско 
синодално училище, което ръководи до 1901 г. През 
същата година поема и професорско място по исто-
рия на църковното пеене в Московската консервато-

(13) Степан Василиевич Смоленски
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рия. Хорът на Синодалното училище под ръковод-
ството на Смоленски се превръща в образец за изпъл-
нителско майсторство. Друга важна негова дейност 
е събирането на старинни руски ръкописи. Създава 
библиотека с тях в Синодалното училище. От 1901 до 
1903 г. е директор на Придворната певческа капела в 
Петербург. През 1907 г. създава диригентски курсове, в 
които получават образование много руски диригенти. 
Изнася в Петербургския университет лекции по исто-
рия на старинното руско певческо изкуство. Основни 
негови трудове са: „Описания рукописей Соловецкой 
библиотеки“ (1885), „Краткое описание рукописи 
древнего знаменного ирмолога“ (1887), „Азбука зна-
менного пения. Извещение о согласнейших пометах 
старца Александра Мезенца“ (1888) и др. 

Смоленски нееднократно говори за това, че съвре-
менната хармонична система не подхожда на старин-
ните напеви в своята същност, тъй като „знаменният 
распев е модална музикална система за разлика от то-
налната мажоро-минорна европейска система […] и 
ако тя се характеризира със силни тонални тежнения, 
то модалната система е свободна от тях. Нейният оп-
ределящ фактор се явява звукоредът, съставът на зву-
ците в конкретния обем, където тоналното тежнение 
„или съвсем отсъства, или е изразено слабо, нестабил-
но, двойствено, неопределено в своята непрекъсната 
променливост“ (Цыплакова 2010:71–72). Смоленски е 
против употребата и на похвати от създаването на ев-
ропейския контрапункт – през 90-те години на ХХ век 
в средите на руските музиканти съществуват подобни 
настроения. „И хармонията, и контрапунктът са не-
обходими за руската духовна музика, но те трябва да 
бъдат създадени на родна почва и да вплитат в себе си 
националния колорит на старинните църковни напе-
ви“ (Цыплакова 2010:73). Смоленски споделя възгле-
дите си с много свои колеги и ученици и създава око-
ло себе си кръг от единомишленици. Сред тях са А. 
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Т. Гречанинов, В. С. Орлов, А. Д. Каталски, Чесноков, 
а впоследствие и А. Никольски, Н. Голованов, В. Ка-
линников, М. Ипполитов-Иванов, К. Шведов, С. Рах-
манинов. П. И. Чайковски. Особено голяма роля изи-
грават организираните от Смоленски „исторически“ 
концерти (Цыплакова 2010:73), за които специално са 
написани духовни композиции по старинни църков-
ни напеви.

Смоленски е известен сред музикалните дей-
ци у нас в качеството му на защитник на идеята за 
българския произход на „Болгарский роспев“. Тази 
негова позиция е нееднократно цитирана в публи-
кации по старобългарското църковно пеене. Той е 
възприеман като един от тези, които „утвърждават 
съществуването на старобългарския църковен напев 
и уясняват пътя, по който той е вървял и се е разви-
вал“ (Камбуров 1933:604). Смоленски е и музикантът, 
който оказва голяма подкрепа на Анастас Николов и 
следи и насърчава неговите изследвания в Русия. 

Нов поглед върху личността, музикалната и науч-
ната дейност на Смоленски дават нови публикации в 
съвременността – за пръв път в Русия се издават него-
вата кореспонденция и материали в оригинал, съпро-
водени от въвеждащи студии на руски музиколози. 
Това са няколкото от томовете на поредицата „Русская 
духовная музыка в документах и материалах“24, изда-
дени в Москва в последните шестнадесет години. Тези 
томове дават възможност за цялостен поглед към не-
говите многостранни интереси и задълбочени позна-
ния в различни области, към неговата „удивително 
многообразна научна и практическа дейност, но и към 
определящото влияние, което той оказва и върху съд-
бите на хората, и върху съдбите на идеите, носени от 
различни хора, които той среща в своя житейски път“ 

24 Благодарна съм на д-р Юлия Артамонова, която ми предостави ин-
формацията за това издание, както и някои от публикуваните като 
предговор студии.



58

(Цыплакова 2010:71). 
През 2002 г. в том ІV „Степан Васильевич Смолен-

ский – Воспоминания: Казань. Москва. Петербург“ 
са публикувани спомените на Смоленски, свързани 
с различни теми от неговия богат живот – както със 
Синодалния хор и училище в Москва и Придворната 
певческа капела в Петербург, така и с неговата дей-
ност в Казан, с личности като С. А. Рачински и много 
други. Том VІ, който излиза в две книги през 2008 и 
2010 г. „Смоленский и его корреспонденты“, съдър-
жа разнообразната кореспонденция на С. Смолен-
ски. В първата книга  с граф С. Д. Шереметев и К. П. 
Победоносцев, а във втората книга със С. С. Волков и 
широк диапазон от кореспонденти – от негови уче-
ници до висши държавни служители.

Том VІІ, който излезе през 2012 г. в две книги, 
представлява най-голям интерес за българското 
музикознание. Озаглавен е „Атонски дневник на 
Обществото на любителите на старинната писме-
ност“25 (РДМ 2012). Да уточня, че Смоленски орга-
низира няколко пътувания (както той ги нарича 
„експедиции“) из Европа и на Балканите, където 
следи както съвременното състояние на църков-
ната музика, така и издирва, преписва и фотогра-
фира старинни ръкописи. Прави две пътувания в 
края на ХIХ в. – през 1892 г. до Виена и Загреб, и 
през 1897 г. до Пеща, Сърбия, България и Цари-
град. По време на втората експедиция посещава 
София и оставя много интересни и ценни сведе-
ния за състоянието на живата църковнопевческа 
практика. Обаче от гледна точка на неговите из-
следвания по въпроса за „старобългарското цър-
ковно пеене“ особен интерес представляват пъту-
ванията му в началото на ХХ столетие и особено 
т.нар. Атонска експедиция през 1906 г.

25 За съжаление, книгата е издадена в малък тираж и е библиографска 
рядкост.



59Апостол Николаев-Струмски: живот, вдъхновен от музиката 

Първата книга от том VIІ съдържа „Атонския 
дневник“ на С. Смоленски, многобройната корес-
понденция, свързана с подготовката и провеждане-
то на експедицията, както и научни студии, свърза-
ни както с протичането на експедицията, така и с 
въпроса за произхода на руското църковно пеене. 
Във втората книга са публикувани няколкостотин 
снимки от атонски гръцки певчески ръкописи с таб-
лици на инципитите. 

Атонската експедиция минава и през София, а 
участник в нея е българският музикант Анастас Нико-
лов. Публикацията дава нова светлина върху отноше-
нията между Смоленски и А. Николов, и то не само 
по посока на влиянието на Смоленски като препо-
давател на А. Николов, но и влиянието на българина 
върху възгледите му: „Българинът (А. Николов – М.Б.) 
вече от една година е командирован при мен от своето 
правителство, за да издири остатъците от българското 
църковно пеене в Русия. Той, като завърши при мен 
курс в Москва, направи куп открития в тази област в 
такава степен важни, че аз почувствах небивал прилив 
на смелост и написах за тези открития на българс-
кия княз и Софийския синод“ (Рахманова 2012:10). 
А. Николов е поканен за член на експедицията в ка-
чеството си на вещ познавач на българския напев. 
Високото мнение на Смоленски за него е видно и от 
негово изказване пред Обществото на любителите на 
старинни писмености от 16 декември 1905 г. по повод 
публикувания от А. Николов сборник: „Целта на тру-
да на Николов – възстановяването на старобългарско-
то църковно пеене, което, като народно пеене, да за-
мени гръцкото пеене, което отдавна и насилствено е 
било въведено в България от фанариотското духовенс-
тво, което между впрочем унищожава всички старо-
български певчески ръкописи. […] Особената важност 
на труда на г. Николов за руската музикална наука се 
изразява в намирането на, без съмнение, български на-
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певи сред считаните у нас за киевски и западноруски. 
Представяйки характеристика на българския разпев, 
референтът (Смоленски – М. Б.) изяснява нравстве-
ното, художественото и историко-археологическото 
значение на труда на г. Николов за Русия, и особено 
за духовното възраждане на България, възвръщаща се 
към своята собствена древност (Рахманова 2012:12–13). 

 „Атонският дневник“ дава нова и неизвестна 
информация относно търсенията на Смоленски, 
ролята на различните участници в експедицията, 
резултатите от нея, отношението към въпроса за 
„Болгарский роспев“. Експедицията според Рахма-
нова е възможност за А. Николов „да се разреши съ-
ществуващият много векове проблем (за българското 
църковно пеене – М. Б.) повсеместно, чрез въвежда-
нето на намерените от него ръкописи с „Болгарский 
роспев“, в което го подкрепя и Смоленски. За да се уза-
кони едно такова нововъведение, е било нужно да се 
намери историческо потвърждение, т.е. да се докаже 
съществуването на българския роспев, и следователно, 
и на български певчески книги в епохата на турското 
владичество. Именно тези книги търси експедиция-
та в Атон – но нищо на намира“ (Рахманова 2012:29). 
Книгата дава ценни сведения и за различните цели на 
експедицията, които се преплитат със сложна комби-
нация от интереси – на отделните ѝ членове, както и 
на тези, които правят възможно осъществяването ѝ.

За дейността на експедицията се публикува ин-
формация и в България на страниците на „Музи-
кален вестник“26.  Първото съобщение по въпроса 
е в рубриката „Вътрешна хроника“ в бр. 6–7, г. ІІІ, 
с. 15. Там се съобщава, че по информация на ру-
ския вестник „Музыкальная газета“ в края на м. 
май ще замине експедиция за св. Гора, организи-
рана от Обществото на любителите на старинната 
писменост, начело с проф. Ст. Смоленски. Експе-

26 Вж. Приложение 4.
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дицията има за цел издирването на стари гръцки 
и славянски ръкописи. В нея ще участва и бълга-
ринът Анастас Николов. В следващия брой 8–9 на 
„Музикален вестник“ има два материала по повод 
на експедицията. На с. 5 е поместена статията „С. 
В. Смоленски. Виден руски черковно-музикален 
списател и изследвач на българския разпев“ от Ди-
митър Тюлев, в която се дава информация относ-
но личността и делото на Смоленски и отново се 
споменава за експедицията до Атон, която вече е 
там. А в съобщение във „Вътрешна хроника“ на с. 
10 се съобщава, че на 22 май, на път от Белград за 
Атон, Смоленски е пристигнал в София заедно с 
проф. Лавров и А. В. Преображенски, членове на 
екипа му. По време на престоя си Смоленски е по-
сетил Народната библиотека, където е направил 
преписи на ръкописи от ХІІІ в., а също е посетил 
някои софийски църкви по време на богослуже-
ние. Подчертават се нееднократните му срещи с 
Управителния комитет на Българския музикален 
съюз – Н. Ив. Николаев, Д. Попиванов, Д. Хаджиге-
оргиев, Х. Визнер и П. Наумов, както и дългите му 
разговори по въпроса за „българския разпев“. На 
5 юни Смоленски заминава за Цариград, като Н. 
Ив. Николаев от името на Управителния комитет 
му пожелава приятен път и успешна работа. Във 
„Вътрешна хроника“ в бр. 2–3, с. 11 от 1907 г. се дава 
информацията, че Смоленски е започнал печата-
нето на своите пътни бележки от експедицията на 
страниците на „Музыкальная газета“ и че „Музи-
кален вестник“ ще ги публикува в следващи бро-
еве. Това обаче по някаква причина не се случва. 

Интерес представлява информацията, съдържаща 
се в една от статиите в юбилейния брой на „Музика-
лен вестник“ от 25 ноември 1925 г, посветен на 50-го-
дишния творчески юбилей на Н. Ив. Николаев. Авто-
рът Димитър Янакиев описва срещата си с проф. С. 
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Смоленски на парахода от Одеса за Солун – всъщност 
това е началото на Атонската експедиция. Смоленски 
казва: „Вие (българите) имате, повтаряше той често, 
един много добър, трудолюбив и обичащ работата си 
регент. Той е г. Николаев. Даже у нас – в Русия много 
мъчно ще срещнете такъв способен, предан на делото 
на черковната музика регент […]. Утешително, казва-
ше почтеният старец, за българското черковно пеене 
е това, че г. Николаев е много бодър и още дълго ще 
има сили да работи на това благородно поприще, а 
като се умори, той спокойно ще може да си почива, 
понеже ще остави достоен заместник – неговия син, 
сега студент – Апостол Николаев“ (Янакиев 1925:11). 
Тези думи са показателни в няколко насоки. От една 
страна, те са потвърждение, че С. Смоленски се по-
знава лично както с Н. Ив. Николаев, така и с Апос-
тол Николаев-Струмски. От друга страна, той спо-
деля високото си мнение за качествата на тези му-
зиканти. Възниква и въпросът – къде е бил студент 
А. Николаев-Струмски през 1906 г.? – възможно е да 
става дума за обучението му в Женева? Но тъй като 
е вероятно да има процент на грешка поради пре-
разказването на една история почти двадесет години 
по-късно, няма сега да бъде коментиран.

От събраните и цитирани от мен сведения 
относно експедициите на Смоленски става ясно, 
че той е посещавал София и се е познавал както 
с Н. Ив. Николаев, така и с Апостол Николаев-С-
трумски. Те споделят общ интерес към песнопе-
нията, означени като „Болгарский роспев“, към 
техния произход, история и особености. 

Няма запазена кореспонденция или други сведе-
ния, които да дадат по-точна представа за обучение-
то на А. Николаев-Струмски при проф. Смоленски, 
който се отнася с голямо уважение към Смоленски и 
го нарича „свой учител“. В Биографичния картон по-
сочва неговото име в графата „Музикални педагози, 
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които са го оформили като музикант“, а в предгово-
ра към своята печатна литургия нарича Смоленски 
„моя незабравим учител, бившия директор на руска-
та императорска певческа капела“. 

Бащата на А. Николаев-Струмски, Н. Ив. Нико-
лаев има основополагащ принос за издирването, 
проучването и популяризирането на образци от 
„Болгарский роспев“. На фона на този подчертан 
интерес изглежда съвсем естествено продължава-
нето на обучението на А. Николаев-Струмски при 
най-големия авторитет по въпроса в руската му-
зика тогава – проф. Степан Смоленски. Както и е 
предпоставка за силно влияние върху творческите 
търсения на А. Николаев-Струмски, и то като до-
пълнение и продължение на вече формираното у 
него от неговия баща.

Обобщения

Различните влияния в творческото формиране на 
А. Николаев-Струмски оказват голяма роля върху не-
говия музикантски път. По-детайлното им разглежда-
не доведе до уточняване на важни данни за А. Нико-
лаев-Струмски както от биографичен характер, така и 
относно неговата музикална дейност и композиционно 
творчество. От една страна, бе представена в дълбочина 
хронологията на неговото музикално обучение, както и 
различните музикални умения, които придобива, не-
говите учители – музиканти, а също и музикалната сре-
да, т.е. по-важните фактори, които формират неговото 
музикално израстване. А от друга страна – творческите 
идеи, споделяни от неговия баща и неговия музикант-
ски и интелектуален кръг, които стимулират у А. Ни-
колаев-Струмски желанието да се включи в изграж-
дането на новата българска култура, в издигането ѝ на 
високо професионално равнище. На тази база се поста-
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вят и търсенията на А. Николаев-Струмски в областта 
на църковната музика. Той става част от създаването на 
новата многогласна българска църковна музика. Инте-
ресът му към старинните образци на руската музика и 
на „Болгарский роспев“ и създаването на многогласни 
композиции върху тях са неговият музикален отговор 
на важния през първата половина на ХХ век въпрос за 
това „кое е истинското българско църковно пеене“. 



ТРЕТА ГЛАВА 

МУЗИКАЛНАТА ДЕЙНОСТ 
НА АПОСТОЛ НИКОЛАЕВ-СТРУМСКИ: 

ВЛИЯНИЯ ВЪРХУ КОМПОЗИЦИОННОТО 
МУ ТВОРЧЕСТВО

Откритите в работата ми през последните години 
нови сведения за А. Николаев-Струмски позволя-
ват да бъде очертана в детайли неговата музикална 
дейност.27 Разглеждането на въпроса в отделна гла-
ва се наложи по няколко причини. На първо мяс-
то, музикалната му дейност не е изследвана и за да 
послужи като отправна точка за сравнения, трябва 
да бъде проследена самостоятелно. Освен това тя е 
голяма по обем, разнообразна, активна и дългого-
дишна и сама по себе си представлява много инте-
ресен обект за изследване. И най-вече – стремежът 
към осветляване на основни характеристики на ком-
позиционното му творчество предполага изследва-
нето на музикалната му дейност и връзката ѝ с него.

27 Основната информация в главата се базира върху сведения за ди-
ригентската работа и концертните изяви на А. Николаев-Струмски 
със Семинарския хор и с Хора на „Св. Александър Невски“, намере-
ни в стария периодичен печат до 1944 г., които до този момент не са 
оповестявани в музикологични публикации. В различните издания 
– „Църковен вестник“, „Дневник“, „Зора“, „Демократически сговор“, 
„Българска книга“, „Слово“, „Дневник“, „Литературен глас“, „Родна 
песен“ и други – данните са конкретни и обикновено свързани с оп-
ределен повод. Ценното е, че отразяват духа на времето, разкриват 
интересни детайли от музикалния живот, обществените нагласи, 
отношенията между музикантите и др. За дейността на А. Нико-
лаев-Струмски като хормайстор в Народната опера в началото на 20-
те години сведения има в „Музикален вестник“.
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Църковнодиригентската дейност 
на А. Николаев-Струмски

Диригентската дейност на А. Николаев-Струм-
ски започва в неговите ученически години (Нико-
лаев-Струмски:1). Като ученик в Първа софийска 
държавна мъжка гимназия през учебната 1904–1905 
г. създава свой ученически хор по случай празника 
на гимназията – 6 декември. Постепенно този хор се 
превръща в постоянна формация, като взема учас-
тие и в други гимназиални тържества. 

След завръщането си в България през 1919 г., с обо-
гатената музикална подготовка и познания за руска-
та църковна практика като ученик на проф. Степан 
Смоленски в Русия, А. Николаев-Струмски навлиза 
в музикалния живот на столицата. Важна стъпка е 
назначаването му за учител по теория и практика на 
църковното пеене в Софийската духовна семинария 
през 1923 г. (Динев 1957:247, Биографичен картон 
1954:1). Той формира хорове не само във всеки ви-
пуск, но и в отделните паралелки. Семинарският 
хор, който създава като представителна формация 
на учебното заведение, започва да има множество 
изяви както в учебната и богослужебната дейност в 
семинарията, така и извън нея. Те намират широк 
отзвук в софийския културен живот и могат да бъ-
дат проследени на страниците на столичния печат 
и особено на „Църковен вестник“. Първи сведения 
има в бр. 16 от 19 април 1924 г., където се съобщава 
за „отличното впечатление“, което прави изпълне-
нието на Семинарския хор в Синодалния параклис. 
„Пя семинарският хор, под диригентството на пре-
подавателя А. Николаев. Семинаристите със своето 
тихо и умилително пение направиха отлично впе-
чатление и бяха похвалени от Високопреосвещения 
Наместник-Председател на Св. Синод“ (Църковен 
вестник 1924, Х-16:10). За активната певческа дейност 
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на хора може да се съди и от публикации по повод 
пътуванията на семинаристите из страната, къде-
то техният хор участва в богослужението и изнася 
концерти (Църковен вестник 1924, Х-20:3–7; Х-21:11). 

Първа изява пред столичната публика Семинарс-
кият хор има на 29 май 1924 г. в големия салон на 
Военния клуб. Програмата включва духовни песно-
пения от руски автори, както и хорови обработки 
на български народни песни. Впечатленията от 
изпълнението на хора са възторжени: „многоброй-
ната публика остана възхитена от стройното и тихо 
пение на юношите семинаристи […] и с бурни апло-
дисменти възнагради младите певци и техния дири-
гент“ (Църковен вестник 1924, Х-22:11). Съобщава се 
и за втори концерт на Софийската семинария, кой-
то се е състоял отново в големия салон на Военния 
клуб на 12 юни. 

Кулминация на изявите на Семинарския хор от 
този период е свързана с освещаването на храм-па-
метника „Св. Александър Невски“ в края на същата 
1924 г. В три поредни дни – на 12, 13 и 14 септември 
– се извършва тържественото освещаване на новия 
храм, в което участват няколко църковни хора. 

Тук трябва да се отбележи, че около вакантното 
място на диригент в новия храм вече са се оформили 
различни кандидатури и това изостря отношения-
та между водещите църковни диригенти в столица-
та. И най-вече между Добри Христов и Николай Ив. 
Николаев, които имат обтегнати взаимоотношения 
още от началото на второто десетилетие на ХХ век28. 

28 Вж. например в. „Дневник“, (1912, ХI-3418:3), където се коментира 
полемиката между Н. Ив. Николаев и Добри Христов. Друга инфор-
мация по въпроса дава Д. Григоров в книгата си за Добри Христов 
(Григоров 2009), според когото Добри Христов в периода на пре-
местването си в София е втори диригент на Н. Ив. Николаев: „на въ-
проса, защо обаче в по-късните години Добри Христов спестява раз-
криването на този факт, можем да си отговорим само, че това е пряка 
последица от личната неприязън между него и Николай Николаев, 
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В статията „Българската духовна музика. Бъдещия 
хор при храма „Св. Ал. Невски“, подписана от Б.Б. и 
публикувана във в. „Народно единство“, бр. 81 от 18–
19 март 1924 (Григоров 2009:39–44), се отправя остра 
критика към изпълненията на Катедралния хор под 
диригентството на Н. Ив. Николаев: „… трябваше 
да се червим пред чужденците, които се обръщаха с 
недоумение, като слушаха не пение, а някакво граче-
не. На що се дължи това? Катедралния хор, който би 
трябвало да представлява българската култура в тая 
област, не е сега това, което е бил даже преди 15 годи-
ни; това се дължи, може би, на преклонната възраст 
на неговия регент г. Николаев, изхабени вече мате-
риали, а най-вече липса на музикална култура, която 
преди 30 години, може би, не се чувствуваше, но сега 
фрапира“. Непосредствено след това се дава изклю-
чително висока оценка за изпълненията на хора към 

появила се поради острата надпревара между тях някъде в началото 
на 20-те години на миналия век“ (Григоров 2009:16). В тези години 
започва разменянето на остри, дори бих казала обидни писания по 
страниците на столичния печат от Добри Христов, Иван Камбуров и 
Никола Абаджиев, от една страна, и Н. Ив. Николаев, Дим. Хаджиге-
оргиев, П. Наумов, Д. В. Радев и др., от друга страна. Статиите на Ив. 
Камбуров, Н. Абаджиев и особено „Нашата музикална академия“ от 
Д. Христов, насочени основно срещу съществуващото статукво в ново-
създадените музикални институции, предизвиква отговори на стра-
ниците на „Музикален вестник“. В резултат на изключително напрег-
натата ситуация и конфликтни отношения министърът на народното 
просвещение Ст. Омарчевски организира поредица от срещи меж-
ду музикантите от двете групи. Целта е да се изяснят причините за 
тяхното противопоставяне и да се спре словесната война между тях, 
която в крайна сметка води до уронване на престижа на младите му-
зикални институции. В уводната статия „Една бележита музикална 
конференция“ в „Музикален вестник“ е дадена информация за сре-
щата при министъра, където той апелира за сътрудничество между 
музикантите и за разграничаване на обективните проблеми на музи-
калните институции от личните нападки (Музикален вестник 1922, 
IX-2:1). Всички музиканти единодушно приветстват инициативата. 
След тези срещи Д. Христов и Н. Абаджиев са назначени в Музикал-
ната академия, а Ив. Камбуров започва да публикува на страниците 
на „Музикален вестник“. Д. Христов е назначен в ръководството на 
Народната опера. Острият конфликт е разрешен и спира публичната 
размяна на обиди, но някои тенденции в отношенията се запазват и 
в следващите години.
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храма „Св. Седмочисленици“ под диригентството на 
Добри Христов. Това сравнение се поставя в конте-
кста на бъдещото диригентско място в „Св. Алексан-
дър Невски“, като се отбелязва „… пред нас се явява 
въпроса за бъдещия хор на най-големия храм на Бал-
канския полуостров“ (Григоров 2009:39–44). От писмо 
на Добри Христов до председателя на комисията по 
освещаването на храм-паметника „Св. Александър 
Невски“ става ясно, че неговият хор много активно се е 
готвел за участието в освещаването. Според Д. Григо-
ров при внимателен прочит на писмото става видно, 
че първоначалната идея е била при освещаването на 
новия храм да участва само хорът на Д. Христов, като 
„най-вероятно, поради лични конфликти на компози-
тора, тази идея отпада“ (Григоров 2009:45). Както из-
глежда, за основни съперници за диригентския пост 
при новия храм са смятани Н. Ив. Николаев и Добри 
Христов. Обаче през 1924 г. А. Николаев-Струмски на-
лага в църковния и музикалния живот на столицата 
своя Семинарски хор. Появата на Семинарския хор 
на А. Николаев-Струмски вероятно допълнително 
нагнетява напрежението около диригентското място 
в „Св. Александър Невски“ и е една от причините за 
създаването на обтегнати отношения и между него и 
Добри Христов. Това продължава и през 30-те години 
до освобождаването на А. Николаев-Струмски от ди-
ригентското място в „Св. Александър Невски“ в края 
на 1934 г., след което за главен диригент там е назначен 
Добри Христов.  

При освещаването на „Св. Александър Невски“ 
участват: Катедралният хор на Н. Ив. Николаев, 
хор „Св. Седмочисленици“ на Д. Христов, Семи-
нарският хор на А. Николаев-Струмски и хорът 
при Руската черква „Св. Николай“. В различните 
изследвания, в които се дава информация за осве-
щаването, има разминаване (Радкова 1999:97; Григо-
ров 2009:45; Петров 2011:135–136). Аз се придържам 
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към данните в статията „Освещаването на храма 
„Св. Александър Невски“, публикувана в „Църковен 
вестник“ (1924, 33–34-35:7–8). В обширния материал, 
посветен на събитието, специално се отделя внима-
ние на изпълнението на хоровете, като в оценката 
за тях се усеща и нотка на съперничество. Семи-
нарският хор на А. Николаев-Струмски участва 
на третия ден, 14 септември, при освещаването на 
Южния престол: „Пя хорът на Софийската духовна 
семинария под диригентството на г. Ап. Николаев. 
Хорът достойно съперничеше по художествено 
изпълнение и молитвено настроение с по-преди 
пелите хорове“ (Църковен вестник 1924, 33–34–35:8). 
Изпълненията на другите хорове са описани така: 
„На 12 септември […] пя безупречно хора на г. Н. 
Николаев. […] На 13 септември […] пя с рядко худо-
жествено изпълнение хорът на г. Добри Христов“.

От същия брой на „Църковен вестник“ става 
ясно, че през дните на освещаване на храма „Св. 
Александър Невски“ се дават паралелно духовни 
концерти в големия салон на офицерското събрание 
в следобедите на 12, 13 и 14 септември от 15.30 ч. до 
17.30 ч. Те са комбинирани с духовни сказки, а му-
зиката се изпълнява изцяло под диригентството на 
А. Николаев-Струмски. „На 12 септември концерт 
бе даден от страна на Софийската Духовна Семина-
рия. Отличният семинарски хор от около 35 души, 
управляван от учителят г. Ап. Николаев, изпълни 
няколко концертни парчета от видни руски компо-
зитори“ (Църковен вестник 1924, 33–34–35:11). „На 
следния ден – 13 септември, концертът биде даден от 
Братството „Бял Кръст“. Концертът се състоеше от 
химни на братството и няколко духовни песни, ме-
лодекламации и сказки. Диригент на хора бе същият 
учител по пение в семинарията, г. Ап. Николаев, кой-
то и акомпанираше на пияното. Най-добре беше по-
сетен концерта на 14 септември. Концертът се дава-
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ше от учениците от Софийската Духовна Семинария 
и от Братството „Бял Кръст“. […] Хоровете, които се 
сменяваха, управляваше учителят г. Ап. Николаев. 
Силно впечатление правеше стройното мелодично 
пение на семинарския хор“ (Църковен вестник 1924, 
33–34–35:11).

В края на 1924 г. А. Николаев-Струмски и не-
говият Семинарски хор са поканени да пеят в 
„службата на всенощното бдение и литургията в 
неделни и празнични дни“ (Попвасилев 1982:7) в 
храм-паметника „Св. Александър Невски“. Така 
той става първият диригент, а създаденият от него 
състав – първият хор към храма. В продължение на 
три години хорът пее безвъзмездно, като средствата 
се даряват за обучението на български духовници 
в чужбина (Попвасилев 1982:7). През 1927 г. Семи-
нарският хор вече е заменен от смесен хор отново 
под диригентството на А. Николаев-Струмски. Част 
от певците мъже са именно порасналите вече бивши 
семинаристи (Попвасилев 1982:7).

Позицията на главен диригент на хора в най-голе-
мия български православен храм „Св. Александър 
Невски“ определя значимата роля на А. Николаев-
Струм ски в музикалния живот на столицата от 20-те–
30-те години на ХХ век. Тя привлича общественото 
внимание и предизвиква различни реакции. Той по-
лучава голяма подкрепа от страна на Д. Иванов, П. 
Динев и други сътрудници на „Църковен вестник“, 
както и от „Музикален вестник“, „Българска книга“, 
„Слово“ и др. Той е критикуван от Добри Христов, 
както и от Ив. Камбуров и Ив. Христов на страниците 
на „Родна песен“. 

В статия, публикувана в „Родна песен“ и препеча-
тана от в. „Изток“, Иван Камбуров разглежда състоя-
нието на столичните църковни хорове. Авторът отбе-
лязва, че „картината, що представя художественото 
ниво на столичните църковни хорове, е наистина 
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печална: пълен дилетантизъм, непоносими крясъ-
ци и нетърпим фалш. С изключение само на хора 
на църквата „Св. Седмочисленици“ всички остана-
ли се подвеждат под горната преценка“ (Камбуров 
1926:2). Не се споменава конкретно името на А. Ни-
колаев-Струмски, но той попада в категорията на 
диригентите, които се критикуват. Текстът е кратък, 
но предизвиква силен отзвук сред църковните музи-
канти, защото в следващия брой на „Родна песен“ на 
няколко страници е поместен „Предизвикан отго-
вор“ – писмо от Софийските църковни хорове. То е 
подписано от шестима диригенти на големите сто-
лични храмове: Б. Т. Белков „Св. Георги“, Вл. Д. Гъ-
лъбов „Св. Спас“, П. Динев „Св. Кирил и Методий“, 
Б. Керемедчиев „Св. София“, А. Николаев „Ал. Невс-
ки“, К. Ив. Рамаданов „Св. Никола“ (Родна песен 
1926, І-5:2–6).

Голям отзвук има диригентската дейност на А. 
Николаев-Струмски в активните му концертни из-
яви у нас и в чужбина през 1930 г. Със Софийския 
катедралния хор изнася поредица от концерти. 
Първият се състои на 4 февруари 1930 г. във Воен-
ния клуб (Демократически сговор 1930, VІІ-1881:4). 
Възторжен е отзивът на Д. Иванов в статията „Кон-
церт на Софийския катедрален хор“ (Иванов 1930). 
Авторът пише похвални думи за концерта и най-ве-
че за интерпретацията на А. Николаев-Струмски: 
„За познавача на религиозната музика и свещените 
текстове, поставени на нея, „Слава во вишних Богу“ 
(Бортнянски), „Верую“ (Гречанинов) и „На реках 
вавилонских“ (Ведел), изпълнени от хора на г. Ни-
колаев, ще останат мигове от Вечността, истински 
праздник на религиозната душа. [...] Г-н Николаев 
показа, че е може би единственият църковен дири-
гент у нас, който знае в подробност особеностите на 
църковната музика, а също тъй, че разбира духа на 
тази музика“ (Иванов 1930:118). Авторът отчита, че 
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музикалните критици ще имат думата за изпълне-
нието на хора, но по негово мнение „тяхната пре-
ценка ще бъде външна, техните разсъждения ще 
бъдат откъснати от корена на онази религиозна 
философия, която се разкрива от всяка дума на све-
щения текст...“ (Иванов 1930:118). Д. Иванов добавя: 
„ще кажа още веднаж, че подобен духовен концерт 
е не само едно музикално събитие, а събитие от го-
лямо културно значение. Това можеше да се разбе-
ре и от възторга, с който големият ценител на из-
куството у нас г. Ал. Балабанов поздрави диригента 
след изпълнението „На реках Вавилонских“ (Ива-
нов 1930:119). Много силно се акцентира на доброто 
познаване на текста и на изключителното майстор-
ство, с което диригентът подчертава неговия сми-
съл, изтъква се отличното владеене на хора, негова-
та хомогенност – „хористките и хористите, всички в 
специална униформа, показаха такава дисциплина, 
че човек добиваше красивата илюзия, че това не е 
група хора, а един жив орган, на който изпълнява 
само диригентът. Разбира се, всеки клавиш на този 
орган е от плът и кръв, има сърдце и душа и това 
е най-хубавото. Но ако за един виртуоз на мъртъв 
инструмент не е съвсем леко да накара дървото да 
запее, още по-трудно е за един изпълнител на такъв 
жив орган да накара всички сърдца да бият в темпо 
– в това на неговото сърдце, всички гласове да зву-
чат според поведението на неговата воля“ (Иванов 
1930:119). В програмата освен руски композиции са 
включени и църковни творби от Добри Христов и 
А. Николаев-Струмски, а втората част на концерта е 
от народни песни – руски и български. Аранжимен-
тът на македонските песни е от Ал. Кръстев. 

Анонс за втория концерт на Софийския катедра-
лен хор с диригент А. Николаев-Струмски се състои 
на 13 април, неделя, във Военния клуб (Демократи-
чески сговор 1930, VІІ-1930:1). От съобщението във 
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вестника се разбира, че поканата за концерта е да-
дена от комитета, образуван под почетното предсе-
дателство на „Н. В. Преосвещенство Св. Соф. мит-
рополит г. г. Стефан29 и г-жа министър А. Бурова“, 
както и че хорът заминава за „Виена, където е пока-
нен да даде 3 радио-концерта от български народни 
и духовни песни“30. 

Междувременно хорът под диригентството на 
А. Николаев-Струмски участва и в много други 
изяви – на 23 март 1930 г. във Военния клуб в бла-
готворителен концерт (Дневник 1930, І-9084:2). 
Концертират освен в София, също и в Плевен, 
Велико Търново, Варна, Стара Загора, Пловдив 
(Николаев-Струмски:1).

Най-значимата изява, която предизвиква меж-
дународен отзвук през същата 1930 г., е участието 
на А. Николаев-Струмски и Софийския катедрален 
хор в Будапеща. По покана на Концертната дирек-
ция „Роажавьолги“ той изнася няколко концерта в 
унгарската столица. Те се състоят в голямата зала на 
Будапещенската консерватория и преминават много 
успешно. Самото посещение е организирано на ви-
соко равнище. Хористите пътуват с кораб по Дунав и 
са посрещнати тържествено на пристанището – „Ун-
гарския университетски хор поздрави българските 
гости при пристигането им, като изпя българския 
химн. На кея присъстваха представителите на унгар-
ското певческо дружество, на туранското дружество, 
на българската легация, на унгарското национално 
дружество и членовете на българската колония в Бу-

29 Интерес предизвика информацията, че митрополит Стефан живее 
в Швейцария в периода 1915–1919 г., където специализира богосло-
вие в Женева и защитава докторат във Фрибур. Да припомня, че А. 
Николаев-Струмски по същото време – от 1917 г. до 1919 г., също жи-
вее в Женева и е твърде вероятно двамата да са се познавали. 
30 Това планирано пътуване до Виена не се осъществява поради липса 
на финансова подкрепа от страна на държавата (А. Николаев-Струм-
ски:1). 
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дапеща. Българският хор изпълни унгарския химн. 
След това г. Николаев изказа сърдечните си благо-
дарности за оказания в Будапеща прием ...“ (Българ-
ска книга 1930, І-4–5:481). 

Отзивите в унгарската преса, цитирани от Българс-
ката телеграфна агенция, са много положителни. 
На 2 октомври 1930 г. във в-к „Пещи хирлап“ изли-
за блестяща рецензия за концертите. Отбелязва се 
добрата школа и богатите гласове на певците, като 
се акцентира върху музикалната им дисциплина и 
стил, които допринасят за забележителната красота 
на пеенето. „Българите дадоха на публиката истинс-
ка наслада“ (Българска книга 1930, І-4–5:481). „Това е 
не само един първокласен хор, той представлява от 
себе си една особена, още по-висока класа. Това е ди-
ригент-художник“ (Николаев-Струмски:1). Апостол 
Николаев-Струмски коментира, че това е доста висо-
ка оценка, тъй като е дадена в „един град, който в му-
зикално отношение стоеше тогава на предно място“ 
(Николаев-Струмски: 1). 

Въпросът, който ме занимава от доста време, е – 
кой всъщност е хорът, наричан „Софийски катедра-
лен хор“? Неяснотата идва от това, че под „катедра-
лен хор“ в София се разбира хорът на катедралния 
храм „Св. Неделя“. Но защо тогава наричат „кате-
дрален“ хора на А. Николаев-Струмски в „Св. Алек-
сандър Невски“? Допълнително объркване внася 
информацията в книгата на Агапия Баларева „Хо-
ровото дело в България от средата на ХІХ в. до 1944 
г.“, където на с. 215 в Приложението „Български хо-
рове в чужбина“ е отбелязано: „1930 Софийски ка-
тедрален хор с диригент Н. Ив. Николаев в Будапе-
ща“. Всъщност ключът към отговора на този въпрос 
е свързан с историята на храм „Св. Неделя“. Както 
е известно, той е силно разрушен при атентата на 
16 април 1925 г. и дейността в него е практически 
преустановена за много дълъг период. Възстановя-
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ването на църквата отнема няколко години, като 
освещаването ѝ става на 7 април 1933 г. (Темелски 
2004). В периода април 1925 г. – април 1933 г. в църк-
вата няма хор. Освен това Н. Ив. Николаев вече се е 
оттеглил от дългогодишната си позиция на главен 
диригент на катедралния хор31. Той е в напреднала 
възраст (на 78 г. през 1930 г.) и с разклатено здраве 
(Музикален вестник 1928, 6–7:8). От казаното дотук 
следва, че в информацията, цитирана от А. Баларе-
ва, най-вероятно става дума за грешка в имената. Не 
е Н. Ив. Николаев, а Апостол Николаев. Така че в 
тези години „Софийски катедрален хор“ логично се 
нарича хорът при храм „Св. Александър Невски“, с 
който А. Николаев-Струмски активно концертира.

Продължават публичните изяви на А. Нико-
лаев-Струмски и със Семинарския хор извън дей-
ността на хора в „Св. Александър Невски“. В стати-
ята „4-ий декември в София – религиозен празд-
ник на младежта“ е отразено участието на хора: 
„Пя хорът на Софийската Духовна семинария под 
диригентството на г. Ап. Николаев“ (Църковен 
вестник 1924, 42:6–7). През 1925 г. има отзиви за 
изявите на Семинарския хор по повод различни 
празници в семинарията. В статията „Патронния 
празник на Софийската Духовна Семинария“ се 
отбелязва, че е отслужена „тържествена архиерей-
ска Божествена Литургия от Преосвещения ректор 
при хубавото и хармонично пение на семинарския 
хор под диригентството на талантливия и познат г. 
Ап. Николаев“ (Църковен вестник 1925, 42:7–8). Из-
явите продължават и в следващите години с учас-
тия в младежки християнски срещи и други пово-
ди (Демократически сговор 1926, ІІІ-640).

31 В статията на А. Атанасов (Атанасов 2001:23) е посочено, че в храм 
„Св. Вмца Неделя“ диригент до 1942 г. е Николай Николаев. Това не 
е точно, тъй като Николай Николаев през 1925 г., след атентата в „Св. 
Неделя“, прекратява диригентската си дейност там, а умира на 19 ав-
густ 1938 г. 
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Критиките към А. Николаев-Струмски нарастват в 
началото на 30-те години от страна на сътрудниците 
на сп. „Родна песен“. Статията от Ив. Христов „Хорът 
на църквата „Св. Александър Невски“ е много остра 
и засяга почти всички възможни компоненти на из-
пълнението: недостатъчен състав на хора, реперто-
ар, интерпретация, конкретни диригентски похвати. 
Статията завършва с емоционално кресчендо, че „Св. 
Александър Невски“ не е само Софийска църква, а е 
всенароден храм-паметник“ (Христов 1932:12). 

Засилват се критиките и от Добри Христов, който 
неведнъж казва, че „църковното пение в най-голе-
мия ни храм „Св. Ал. Невски“ се ръководи от люби-
тел“ (Христов 1933:6). А. Николаев-Струмски отго-
варя на тази статия в бр. 200 на същия вестник, като 
публикува изключително похвалните и възторжени 
отзиви на музикалната критика в Будапеща за не-
отдавнашното гостуване на неговия хор там: „Г-н А. 
Николаев-Струмски, артист от истински музикали-
тет и сигурно чувство за стил, като настоящ дири-
гент извлича от пението, чрез стегнатата дисципли-
на на хорът си, всички прелести без изключение…“ 
(Николаев-Струмски 1933:11)32. „Композициите от 
Гречанинов, Добри Христов, Александър Кръстев, 
Чайковски, Бояджиев и А. Николаев-Струмски бяха 
изнесени с едно фино колорирано и отшлифувано 
изпълнение (Николаев-Струмски 1933:11). 

Г. Попвасилев33, ученик и хорист на А. Николаев-
Струм ски, публикува в „Църковен вестник“ кратки 
спомени от времето, когато участва в хора на „Св. 

32 Турнето с хора на А. Николаев-Струмски в Будапеща е през 1930 г. 
Вероятно дадената в публикацията в „Литературен вестник“ година 
– 1931 – е грешка.
33 Георги Попвасилев е ученик на А. Николаев-Струмски в Софий-
ската духовна семинария, певец в Семинарския хор, с който участва 
в освещаването на храм „Св. Александър НAевски“, а след това и в 
богослуженията. Солист-тенор е в състава на смесения хор след 1927 
г. Ръководи хора на „Св. Седмочисленици“ от 1928 г. до 1940 г. 
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Александър Невски“. За работата си с А. Николаев-
Струм ски изтъква, че той е диригент със собствени 
изисквания към интерпретацията на хористите, със 
свое разбиране за различните елементи на изпълне-
нието: „Той беше своеобразен интерпретатор, кой-
то не признаваше авторските указания за темпо и 
динамика. Често в противоположност на музикал-
ните изисквания на автора, той търсеше ефекти в 
музикалната звучност, като правеше задържания на 
темпата, или неоправдани кулминации-фермати, 
противоположни на текстовите изисквания“ (Поп-
василев 1982:7). По-нататък той посочва, че Добри 
Христов, по това време вече професор в Музикална-
та академия, остро критикува изпълнението на хора 
и стила на дирижиране на А. Николаев-Струмски 
(Попвасилев 1982:7).

П. Динев, съвременник и колега на А. Нико-
лаев-Струмски, дава много висока оценка на дири-
гентските му способности. Той подчертава неговите 
интерпретаторски качества и способността му да 
работи с хористите. Отбелязва също изключително 
важния принос, който А. Николаев-Струмски има 
като диригент на Семинарския хор, който успява 
да издигне „в художествено отношение“. Много-
бройните концерти, изнасяни от хора, се посрещат 
с ентусиазъм в църковните среди и се оценяват от 
специалистите като „високо художествени“. Инте-
ресно описва и самия процес на работа на А. Ни-
колаев-Струмски: „Между църковните диригенти 
Ап. Николаев е известен като вещ тълкувател на 
духовните композиции, чрез влаганата в интерпре-
тациите емоционалност, което оказва благотворно 
въздействие върху слушателите. Като негов колега 
в Семинарията често пъти съм гледал как провеж-
да спевките. Най-напред той разкрива на хористите 
идейното съдържание на разучаваната творба, спо-
ред разбиранията на авторите, след това обяснява 
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текстовото съдържание на песнопението, стараей-
ки се да го свърже с музикалната му изява, и така 
увлича хористите, че те в захлас слушат с особено 
внимание, като влагат след това много чувство в 
хоровото изпълнение. Положителното от подобна 
работа е това, че в хористите се създава желание да 
се доближат до схващанията на диригента и затова 
ревностно, дори с радост изпълняват всички негови 
изисквания, необходими за художествени постиже-
ния. Неговата взискателност за фино изпълнение и 
дисциплина кара хористите да бъдат съсредоточе-
ни и да гледат съзнателно на своите задължения, за 
да внесат и те зависящото в общия успех на хора. С 
тези си положителни качества Ап. Николаев, който 
е създал плеяда свои ученици, диригенти и първо-
класни хористи за големите професионални хорове 
в столицата и провинцията, справедливо и заслуже-
но заема едно от първите места между църковните 
диригенти“ (Динев 1957:251–252).

Помощник-диригент на А. Николаев-Струмски в 
„Св. Александър Невски“ през 1933 г. е Ангел Мано-
лов34, негов ученик от Софийската семинария. Ко-
гато А. Николаев-Струмски се мести в „Св. София“, 
Манолов отива заедно с него като негов помощник, 
а по-късно става и главен диригент там до 1949 г. 
(Динев 1957:255). Не бяха намерени сведения за по-
мощник-диригенти в по-ранните години. Дългого-
дишна солистка на хора е Цветана Дякович.

В годините, когато А. Николаев-Струмски е гла-
вен диригент на хора към храм „Св. Александър 
Невски“, той започва да публикува свои църковни 
композиции. Първите публикации датират от 1925 
г. на страниците на списание „Християнка“, печа-

34 Ангел Манолов (1912–1991) е български хоров диригент. През 1933 
г. формира Академичния хор, който съществува до днес и носи не-
говото име. Създава и ръководи множество хорови светски състави 
след 1944 г.
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(14) „Святий Боже“, сп. „Християнка“, 1925 г. 
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тен орган на Съюза на православните енорийски 
братства. 

А през 1926 г. А. Николаев-Струмски представя 
пред Св. Синод цялостно последование на литургич-
ния цикъл и получава разрешение за неговото пуб-
ликуване35. Дейността му на диригент в „Св. Алек-
сандър Невски“ е важен стимул за неговото творче-
ско развитие. Написването на Литургията е резул-
тат и от неговия стремеж към творческо и профе-
сионално утвърждаване. Това е особено валидно на 
фона на голямата конкуренция между него и Добри 
Христов, който издава през 1925 г. своята „Литургия 
на св. Йоан Златоуст“, като специално отбелязва в 
предговора, че „Композициите от тази книга са из-
пълнени от хорът на автора при освещаването на 
храма-паметник „Св. Ал. Невски“ (1924), и редовно 
са изпълнявани ред години от същия хор в църквата 
„Св. Седмочисленици“ (Христов 2004:предговор). 

А. Николаев-Струмски е диригент в „Св. Алек-
сандър Невски“ до края на 1934 г., когато според „т. 
4 от Протокол № 7 от 23.10.1934 г. настоятелството 
на Екзархийската катедрала „Св. Александър Нев-
ски“ потвърждава вече взетото решение за освобож-
даване на Апостол Николаев-Струмски“ (Григоров 
2009:52). За диригент на храм-паметника „Св. Алек-
сандър Невски“ е назначен Добри Христов. Това е 
отразено с положителен коментар в статията „За 
„Св. Александър Невски“ в сп. „Родна песен“, по-
дписаната от К., в рубриката „Отзиви и бележки“ 
(Родна песен 1935, VІІ-3:24).

След освобождаването на А. Николаев-Струмски 
от „Св. Александър Невски“ в края на 1934 г., в пе-
риода 1935–1944 г. Апостол Николаев-Струмски ди-
рижира в църквата „Св. София“ (Динев 1957:255). 

35 По-подробно обстоятелствата около написването и публикуването 
на „Литургия за смесен хор“ от А. Николаев-Струмски са разгледани 
в пета глава.
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Някъде от това време, вероятно от края на 30-те 
години, започва диригентската дейност на А. Ни-
колаев-Струмски и в Католическата апостолическа 
екзархия в София. Работи с тригласния хор на мо-
мичетата от сиропиталището „Княгиня Евдокия“ 
на сестрите Евхаристинки (Истина 1939/750). А от 
началото на 40-те години става главен диригент на 
хора в катедралния храм „Успение Богородично“36. 

А. Николаев-Струмски, носейки ерудицията 
и размаха на голям музикант, успява да изведе 
музикалнопевческата дейност в Католическата 
екзархия на ново, много по-високо равнище. Този 
период е изключително ползотворен за хора, а 
личността и дейността на А. Николаев-Струмс-
ки се ползват с голямо уважение и авторитет в 
общността. Голям е неговият принос за оконча-
телното утвърждаване на постоянен четиригла-
сен смесен състав, за обогатяването и усложнява-
нето на репертоара, за затвърждаването в него на 
произведения със солистична певческа партия.

Правят се две репетиции седмично (в сряда и 
петък), като освен с целия състав, се провеждат и 
по гласове. Пее се всяка неделя и на големите праз-
ници. В певческите ръкописни сборници се откри-
ват много песнопения – и по партии, и в партиту-
рите, които носят неговия почерк и които показ-
ват стремежа му към разширяване и обогатяване 
на литургичната музика. Той въвежда в употреба 
много свои композиции, вече публикувани в него-
вата „Литургия за смесен хор“, а освен това създава 
и нови. Има също и множество преработки – как-
то на собствени композиции, така и на такива от 
други автори, в които променя броя на гласовете, 
гласоводенето и тоналността на произведението с 
възможностите на този хор. По това време компо-

36 Повече по въпроса вж. Венкова (2009б).
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зира и няколко духовни песни37. Това пряко корес-
пондира с тенденцията в музиката на Католическа-
та църква от източен обред от 30-те – началото на 
40-те години за употребата на този жанр в богослу-
жебната практика. Това са композициите „Кита-
ра“, „Безмълвно се носят“, както и няколко детски 
песни. Освен това използва и някои песнопения от 
„Литургийно песнопение“ на своя баща Николай 
Николаев. Включва в репертоара и други творби на 
руски автори. Факт е, че голяма част от включените 
от него в репертоара на хора песнопения и до днес 
се изпълняват и са станали вече традиционна част 
от певческата традиция на Католическата църква 
от източен обред в България. 

А. Николаев-Струмски се включва и в цялостния 
музикален живот на общността – по спомени на 
енориаши, на събирания по различни празнични 
поводи е свирел на хармониум, а на тези тържества 
хорът е изпълнявал под негово ръководство различ-
ни песни – и религиозни, и светски.

От 1946 г.38 А. Николаев-Струмски дирижира хора 
в храм „Св. Георги“ (Биографичен картон 1954а:1). 
Тук в средата на 60-те години приключва неговата 
над шестдесетгодишна църковна диригентска дей-
ност. Според Е. Пипанов съставът на хора е малък – 
около дванадесет певци, а солистка е Надя Драгано-
ва. Особено неделната литургия е била посещавана 
от любители на музиката, които са слушали хубаво-
то изпълнение на хора. 

Не бяха открити допълнителни сведения за дей-
ността му тук39, освен един ръкопис, запазен в архи-
ва на сем. Николаеви, който е собственоръчно дати-

37 Повече за духовните песни в традицията на Католическата църква 
от източен обред вж. Венкова (2010).
38 Според П. Динев – А. Николаев-Струмски дирижира в „Св. 
Георги“ от 1953 г. 
39 Според информация от музиколога Асен Атанасов, псалт към храм 
„Св. Георги“, не са запазени сведения за дейността му – няма ръкопи-
си, нито информация в кондиката.
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ран от него от 1962 г. и показва, че той продължава 
да работи и композира. 

Светска диригентска дейност
Хормайстор в Оперната дружба и Народната опера – 

20-те години на ХХ век
Много важна част от хоровата диригентска дей-

ност на А. Николаев-Струмски е неговата работа 
като хормайстор на оперния хор първо в Българска-
та оперна дружба (от 1920 г.) и след това във вече 
одържавената Народна опера (от април 1922 г.). 
Кратка информация за него има в книгата на Роза-
лия Бикс „Български оперен театър“ (Бикс 1976) и 
в публикации в периодичния печат – „Музикален 
вестник“, „Зора“ и др. 

Мойсей Маркович Златин (1882–1953), руски ди-

(15) Мойсей Златин 
в Ню Йорк, 1924 г.
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ригент, идва на гастрол в София през 1920 г. Пока-
нен е и назначен веднага след гастрола си за худо-
жествен ръководител и главен диригент в Българска-
та оперна дружба. Той кани А. Николаев-Струмски 
за хормайстор (Николаев-Струмски:1). 

Първата им постановка заедно е операта „Евге-
ний Онегин“ от П. И. Чайковски. Премиерата се 
състои на 10 септември 1920 г. под диригентството 
на Златин. Отзивите за постановката са възторже-
ни, а високо се оценява и изпълнението на хора: „Но 
завчера присъствувахме на едно красиво съчетание 
на качество и усилия: пение, игра, хор, оркестър 
всичко бе устемено към една художествена цел“ 
(Зора 1920, II-405:1). 

Назначаването на А. Николаев-Струмски за хор-
майстор в Оперната дружба се дължи поне на няколко 
причини. От една страна, трябва да се подчертае голе-
мият авторитет и влияние, които неговият баща Ни-

(16) Апостол Нико-
лаев-Струмски като 
хормайстор в операта, 
Бикс 1976:сн. 97
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колай Ив. Николаев има в операта по това време. Той 
е един от създателите на Оперната дружба на 2 юли 
1907 г. и член на комитета, който управлява дейността 
ѝ. Н. Ив. Николаев е в ръководството ѝ от 14.VIII.1914 г. 
до 2.VII.1918 г. заедно с Дим. Хаджигеоргиев и Д. В. Ра-
дев, както и през 1920 г. заедно с П. Наумов и Дим. Ха-
джигеоргиев (Музикален вестник 1922, VIII-15–16:5–6). 
От друга страна, качествата на А. Николаев-Струмски 
като диригент и познавач на руската музика са също 
основателна причина за неговото назначение. По мое 
мнение, не без значение е и владеенето от него на мно-
го високо равнище на руски и френски език, което със 
сигурност е било от голяма полза при поставянето на 
опери. 

Освен в „Евгений Онегин“, в Оперната дружба А. 
Николаев-Струмски участва още в постановките на 
„Хугеноти“ от Майербер, възобновената „Демон“ от 
А. Рубинщайн (Бикс 1976:191) и др. 

А. Николаев-Струмски остава в оперния състав и 
след одържавяването на Оперната дружба през април 
1922 г. Той е назначен за хормайстор и артистичен се-
кретар на операта (ЕБМК 1967:100). В броя на „Музи-
кален вестник“, посветен на създаването на Народната 
опера, се оповестява, че „хормайстор е г. А. Николаев“, 
като е посочен и съставът на хора: „Съставът на хора е 
от 50 души, от които 15 сопрани, 10 алти, 15 тенори и 
10 баси“ (Музикален вестник 1922, VIII-15–16:6–7). 

Отзивите на страниците на „Музикален вестник“ 
за първите премиери в Народната опера са възтор-
жени и съдържат подробна информация. Те включ-
ват и одобрителна оценка за дейността на А. Нико-
лаев-Струмски като хормайстор. За постановката 
на операта „Хофманови приказки“ от Офенбах под 
диригентството на Т. Мазуркевич пише: „Хорът пя 
стегнато; всичко беше добре заучено и г. А. Нико-
лаев заслужава похвала“ (Музикален вестник 1922, 
VIII-17–18:5). За премиерата на „Отело“ на 17 май 
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1922 г. е отбелязано: „Хорът изпълни своята работа 
отлично, което се дължи на диригентите М. Златин 
и А. Николаев“ (Музикален вестник 1922, VIII-19–
20:11–12). А за премиерата на „Бохеми“ на 23 юни 
1922 г.: „Хорът тук се отличи, а също и оркестра…“ 
(Музикален вестник 1922, VIII-19–20:11–12).

В края на лятото на 1922 г. А. Николаев-Струмски 
подава оставка като артистичен секретар на опера-
та. Информацията в рубриката „Музикална хрони-
ка“ на „Музикален вестник“ е лаконична: „Подал е 
оставката си секретаря на Народната опера Ап. Ни-
колаев. Временно длъжността се заема от артисти-
ческия секретар на драмата г. Бабев“ (Музикален 
вестник 1922, VIII-19–20:12). 

Докога А. Николаев-Струмски работи като 
хормайстор в Народната опера? Отново в „Му-
зикална хроника“ на „Музикален вестник“ от 
края на 1922 г. се съобщава, че за регент на хора 
при операта е назначен г. П. Пипков (Музика-
лен вестник 1922, IX-1:8). Означава ли това, че А. 
Николаев-Струмски напуска Народната опера в 
края на 1922 г.? Не, той вероятно остава в опе-
рата като хормайстор до 1924 г., ако се съди по 
поздравление по повод юбилея на Александър 
Кръстев, където името му е изброено редом до 
тези на М. Златин, Т. Хаджиев и И. Вулпе (Му-
зикален вестник 1924,IX-18–19:6). В информация 
в „Музикален вестник“ от 1927 г. А. Николаев-
Струм ски е представен вече не като „диригент 
при Народната опера“ – както е при приемане-
то му за нов член на Българския музикален съюз 
през есента на 1921 г. (Музикален вестник 1921, 
VIII-1–2:19), а като „Учител по пение при Соф. 
Семинария и регент при черков. св. Ал. Невс-
ки“ (Музикален вестник 1927, Х-20:13). Не бих 
изключила и възможността участията на А. Ни-
колаев-Струмски като хормайстор след 1922 г. 
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да са свързани с покани по повод на конкретни 
постановки, както и с годините, в които М. Зла-
тин отново е главен диригент в операта – 1922–
1924; 1929, 1932–1936 (Бикс 1976:285). 

В качеството си на хормайстор и артистичен ди-
ректор А. Николаев-Струмски оставя следа в разви-
тието на оперния театър у нас. Работил в годините 
на неговото формиране и утвърждаване, той е един 
от пионерите на оперното дело у нас. 

Преподавателска дейност 
А. Николаев-Струмски развива активна препо-

давателска дейност. Освен в практиката си като 
учител в Софийската духовна семинария, той има 
възможност да разгърне своя талант във всички 
свои дейности: като хормайстор в Оперната дружба 
и Народната опера, като диригент на многоброй-
ни църковни и граждански хорови състави. Много 
талантливи младежи минават през неговата хоро-
ва практика, а някои от тях стават най-значимите 
български певци и диригенти на ХХ век. 

Като учител по теория и практика на хоровото 
дело в Софийската духовна семинария, А. Нико-
лаев-Струмски има голям принос за развитието 
на мащабна и качествена хорова дейност – форми-
ра хорове не само във всеки клас, но и в отделните 
паралелки. В оставените кратки автобиографични 
данни А. Николаев-Струмски пише: „Така, във вто-
ри клас на същото учебно заведение (1927 г.) имаше 
три хора, диригенти на които бяха Боян Пиперов 
(понастоящем професор в София), Ангел Конс-
тантинов (бивш диригент на хор „Гусла“), Христо 
Михайлов – известен варненски хормайстор“ (Ни-
колаев-Струмски:1). За дейността на А. Николаев-
Струм ски като диригент на Семинарския хор като 
представителна певческа формация на Софийската 
духовна семинария и значението му вече писах в 
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точката за църковнохоровата му дейност. 
Като диригент на храма „Св. Александър Невс-

ки“ и като хормайстор в Народната опера, А. Ни-
колаев-Струмски дава възможност за изява и рабо-
ти с някои от най-известните бъдещи наши певци 
и диригенти. В своите бележки споменава имената 
на диригентите Ангел Манолов, Георги Попвасилев, 
Николай Попов, Стоян Минковски, Христо Михай-
лов; певците Михаил Попов, Райна Михайлова, Пе-
тър Золотович, Надя Афеян, Борис Христов, Люба 
Велич, Павел Кючуков и Любомир Вишегонов (Ни-
колаев-Струмски:1-2). Друго известно име в хора 
на А. Николаев-Струмски е Цветана Дякович, коя-
то участва в него от 1927 г. и е негова дългогодишна 
солистка (Попвасилев 1982:8). За израстването на 
тези известни български творци безспорно мнози-
на български музиканти и педагози имат принос, 
но приносът на А. Николаев-Струмски трябва да се 
разглежда в контекста на времето от 20-те – 30-те го-
дини. По думите на Р. Бикс, работата на хормайсто-
рите в Народната опера е не просто да подготвят 
хоровата партия за конкретна постановка. Тя отбе-
лязва, че първите хормайстори притежават особено 
„ценна“ за развитието на оперното дело в страната 
„навременна и правилна преценка на гласовете и 
артистичните възможности на хористите“, като по-
късно помагат те да преминат в солистичния състав. 
Бикс смята, че ролята на първите хормайстори 
може да се разбере по това, че „от хора са излезли 
певци като П. Райчев, Ана Тодорова, Цв. Каролев, 
М. Фратева, П. Манов, П. Золотович, Д. Гергано-
ва, Дим. Христов, М. Попов, Г. Хинчев, К. Спири-
донова, Л. Величкова, Л. Вишегонов, Цв. Кънчева, 
Л. Кръстева, Д. Хаджиянков, Даф. Баракова и др.“ 
(Бикс 1976:190–191).

По отношение на педагогическите качества на А. 
Николаев-Струмски като църковен диригент, П. Ди-
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нев изказва много високо мнение: „С тези си поло-
жителни качества Апостол Николаев, който е създал 
плеяда от свои ученици, диригенти и първокласни 
хористи за големите професионални хорове в сто-
лицата и провинцията, справедливо и заслужено 
заема едно от първите места между църковните ди-
ригенти“ (Динев 1957:252).

Тук специално искам да отбележа името на Бо-
рис Христов сред певците, в чието музикално обра-
зование и израстване принос има и А. Николаев-
Струм ски. Борис Христов започва да пее в хора на 
храм-паметника „Св. Александър Невски“ под ди-
ригентството на А. Николаев-Струмски. В литерату-
рата, посветена на неговия живот, не е дадена годи-
ната, в която постъпва в хора. В обложката на пло-
чата със записите на църковни песнопения от 1976 г. 
“Bulgarian and Russian orthodox chants”, Б. Христов 
пише: „Новото начало е сложено в храм-паметни-
ка „Св. Александър Невски“ – там, откъдето тръгнах 
като момче да се уча по чужбина“ (Христов 1976). За-
това ми се струва, че неслучайно „Велико славосло-
вие“ присъства в това много популярно издание – и 
като плоча, и като CD. В разговор с Пенка Касабова 
през 1970 г. Б. Христов коментира, че не иска да се 
прави сцена в храма „Св. Александър Невски“, но 
„от там ще извадим такива ценности, които ще учу-
дят света“. Сред тези ценности поставя „Реквием“ от 
А. Николаев-Струмски „и други бисери, които има 
в тази черква“ (Касабова 2012:224). За такава компо-
зиция от А. Николаев-Струмски не бяха намерени 
данни, по-скоро тук се проявява високото мнение на 
Б. Христов за неговата музика.

Ръководител на различни столични хорове
А. Николаев-Струмски дирижира различни 

граждански хорове, като посочва в автобиографич-
ните си бележки хор „Родина“ в София, Хор на слу-
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жителите на трамваите и други (Николаев-Струм-
ски:1). Вероятно за тях, а и за други хорове в София 
и страната той пише светски хорови песни и обра-
ботки на народни песни. В „Български репертоар 
на хоровете 1878– 1944“ са посочени две изпълнения 
на хорови композиции от А. Николаев-Струмски: 
от Мъжки железничарски хор при гара Плевен, ди-
ригент Тодор Ценов, Плевен, 1935 г., хоровата песен 
„Поточето“, от Телеграфопощенски хор във Велико 
Търново, април 1944 г. – „Сиромах“ (Български ре-
пертоар на хоровете 1878–1944:69). 

 
Акомпанятор на неми филми
Интересен е фактът, че А. Николаев-Струмски 

участва в озвучаването на „неми“ филми в столи-
цата. Това също е част от хоровата му дейност, тъй 
като организираните от него хорове изпълняват 
песни по време на кинопрожекциите. Включва хо-
рови композиции от руската класика, както и руски 
песни, чиято хармонизация е негово дело. Как е за-
почнал А. Николаев-Струмски да се занимава с това 
и за какъв период – няма информация. Може да се 
предположи, че това е в периода от 20-те до средата 
на 30-те години, когато навлиза филмовият звук. Все 
пак на базата на запознаването ми с някои факти от 
историята на киното в България40 от 20-те и нача-
лото на 30-те години, както и семейните разкази за 
връзки в руски емигранти показват, че е възможно 
той да е участвал в озвучаването основно на фил-
ми, произведени по руски класически творби или 

40 Интересно е да се знае, че един от първите опити за създаване на 
автономно и независимо филмово производство у нас е през 1919 г., 
когато търговецът Алберт Давидов създава Акционерно дружество 
„Луна“. През 1920 г. кани за главен художествен ръководител руския 
емигрант Николай Ларин, режисьор с около 20 филма, произведени 
в Русия до 1917 г. Н. Ларин създава през 1921 г. и филмово училище, в 
което се обучават някои от първите наши актьори и режисьори. Пре-
подавателите са основно руски емигранти – В. Набокова, Н. Колин, 
Ив. Квакин и др. Повече по темата вж. Грозев 1985:41–55. 
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съвременни сюжети с участието на руски емигран-
ти извън Съветския съюз. 

За тези изпълнения А. Николаев-Струмски пра-
ви обработки на различни руски песни. Например в 
поредицата „Русская музыкальная библиотека“ под 
номер 124 е публикувана песента „Замело тебя сне-
гом, Россия“, смятана за неофициален химн на ру-
ската емиграция след 1917 г. в обработка на А. Ни-
колаев-Струмски. Вероятно това е издание от края 
на 20-те години.41

Музикалнообществена дейност

Член на Българския музикален съюз
А. Николаев-Струмски става член на Българския му-

зикален съюз през 1921 г. В рубриката „Музикална хро-
ника“ на „Музикален вестник“ се съобщава, че „А. Ни-
колаев – диригент при Народната опера“ е сред прие-
тите нови членове на Музикалния съюз (Музикален 
вестник 1921, VIII-1–2:19). А. Николаев-Струмски взима 
активно участие в конгресите на съюза. Това е видно 
от отчетите за конгресите, публикувани в „Музикален 
вестник“, например за ХI Музикален конгрес, който 
се е провел на 28–30 август 1926 г. (Музикален вестник 
1927, Х-20:13). Запазени са и са публикувани в старата 
преса снимки. На публикуваната във в-к „Илюстрова-
на седмица“ от 1928 г. са снимани хоровите диригенти, 
членове на Българския музикален съюз. Текстът под 
снимката гласи: „Регентите на хоровете от Бълг. Муз. 
Съюз, взели участие в общия сборен хор под упр. на 
стария хоров ветеран Н. Ив. Николаев на 3. III. т.г. – К. 
Рамаданов, Б. Белчев, А. Николаев, П. Динев, Ив. Лютов, 
Б. Керемедчиев, А. Савелиев, М. Антонов, А. Юрданов, 

41 Няма място и година на издаване, но е отбелязано, че складът на 
изданието се намира на ул. „Кирил Видински“ № 8 в кантората на 
списание „Книгопис“. Списание „Книгопис“ започва да се издава 
през 1928 г. в София.
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Р. Радев, К. Антонов, Ив. Стамболиев и некои от техни-
те помощници“ (Илюстрована седмица 1928, 273:8).

Член на Дружеството на църковнохоровите диригенти 
А. Николаев-Струмски се включва в дейността на 

създаденото на 28 октомври 1937 г. Дружество на цър-
ковните хорове в България. Той е избран за председа-
тел на контролния съвет. Председател на дружеството 
е Добри Христов, а подпредседател – Петър Динев. Це-
лите на дружеството са: „Издигане на нужната висота 
на църковно-хоровото пеене в страната; издирване, 
запазване и разпространение на старобългарския на-
пев; съгласуване на църковно-хоровата с културно-об-
ществената дейност на „Българския певчески съюз“, 
издигане на родното хорово дело и приобщаване на 
слушателите към ценностите на родните и чужди 
славянски църковно-хорови композиции чрез орга-
низиране на общи духовни концерти“. Други задачи 

(17) Хоровите диригенти към Българския музикален съюз, 1928 г. 
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пред дружеството са стабилизиране на служебното 
положение на църковния диригент, като се защита-
ват интересите му; грижа за увеличението на техните 
възнаграждения и освобождаване на заплатите им от 
данъци; за издаване на сборници с нужния репертоар 
и др. (Баларева 1992:165). 

След смъртта на Добри Христов, през 1942 г. е 
избран нов управителен съвет. Председател е Иван 
Попвасилев, подпредседател Петър Динев. А. Ни-
колаев-Струмски отново е член на съвета, този път 
в качеството му на домакин-библиотекар (Родна пе-
сен 1942, ХI-10:190).42

Публикации
В старата преса като негов текст съществуват две 

публикации: отговор от него до Добри Христов по 
повод публикация във в. „Литературен глас“ (Ни-
колаев-Струмски 1933:11) и участие в „Предизвикан 
отговор“ заедно с други столични църковни дири-
генти по повод остро критична статия на Ив. Камбу-
ров в „Родна песен“ (Родна песен 1926, I-5:2–6).

Монография на правна тематика със заглавие 
„Юридическата конструкция на държавата“ А. Ни-
колаев-Струмски издава през 1938 г. в София. Днес 
нейно копие се съхранява в Централна библиотека 
на БАН. 

Тази книга е резултат на неговата работа като 
юрист. От 1933 г., след повече от десет години, отда-
дени изцяло на активна музикална дейност в София, 
А. Николаев-Струмски работи в Министерство на въ-
трешната търговия, Българска земеделска и коопера-
тивна банка и Външно министерство.

42 Вж. Приложение 2.
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(18) Корица на книгата на А. Николаев-Струмски
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Обобщения
Музикалната дейност на А. Николаев-Струмски 

е дългогодишна и многостранна. Заслужава да бъде 
подчертана както нейната активност, особено види-
ма в периода от 1920 г. до средата на 30-те години на 
ХХ век, така и нейната продължителност – повече от 
шестдесет години, започвайки от първите му изяви 
като ученик през 1904 г. до средата на 60-те години. 
И не на последно място, нейната значимост. Музи-
калната дейност на А. Николаев-Струмски определя 
мястото му на водеща фигура в музикалния живот 
на столицата през 20-те и 30-те години на ХХ век. 

Като преподавател и диригент А. Николаев-
Струм ски и неговатаа голяма роля за формирането 
и изграждането на значим брой музиканти – певци 
и диригенти в различни области на музикалния жи-
вот както у нас, така и в чужбина.

Най-продължително и плодотворно А. Нико-
лаев-Струмски работи в областта на църковната 
музика. На най-дългогодишната му дейност – тази 
на църковен диригент, съответства и най-големият 
брой църковни композиции спрямо другите таки-
ва. Той също така има различни и дългогодишни 
изяви и в областта на светската музика като дири-
гент, композитор и изпълнител. Като извод се на-
лага мнението, че музикалната му дейност влияе 
върху неговото композиционно творчество. Тя в 
голяма степен определя разнообразието на жанро-
вете и предпочитанието към конкретни такива в 
различните години.



ЧЕТВЪРТА ГЛАВА

ОПИС 
НА КОМПОЗИЦИОННОТО ТВОРЧЕСТВО 

НА АПОСТОЛ НИКОЛАЕВ-СТРУМСКИ 

До този момент не съществува цялостна сбирка 
или архив с музикалното творчество на А. Нико-
лаев-Струмски, то не е описано и систематизирано. 
В нашата съвременност паметта за него е съхранена 
чрез печатната му „Литургия за смесен хор“ (1934), 
което днес е една от най-изпълняваните и записва-
ните творби от българската църковна музика.

 В процеса на моята работа върху живота и 
творчеството на А. Николаев-Струмски установих, 
че съществуват голям брой негови композиции – и 
публикувани, но основно в ръкопис, които днес не са 
известни на музикалните изпълнители и изследова-
тели. Тези ноти са разпръснати в различни институ-
ционални и лични архиви и библиотеки, както и на 
страниците на стария печат и музикални сборници. 
Така пред мен изникна една основна необходимост, 
която постепенно се превърна и в една от важните 
цели на изследването – събирането и описването на 
неговото творчество. 

Настоящият опис е първи опит за цялостно 
представяне на музикалното творчество на компо-
зитора, като и към момента продължават моите 
усилия за издирване на композициите на Апостол 
Николаев-Струмски. 
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Източници за музикалното творчество
на А. Николаев-Струмски

Събирането и систематизирането на творческото на-
следство на Апостол Николаев-Струмски наложи съби-
рането на документи и най-вече на музикални ръкопи-
си, като ме изправи пред редица трудности. На първо 
място, поради факта, че тези материали са разпръсна-
ти на много и различни места. На второ място, поради 
това, че в част от случаите те не са идентифицирани, кое-
то наложи продължителна работа в тази насока. Това се 
оказа дълъг процес, тъй като е необходимо натрупване 
на достатъчно като обем информация, а още повече – на 
съществена, за да може направените идентификации да 
са достоверни. 

Извършената от мен проверка във фондовете на 
Държавна агенция „Архиви“ и Регионален държа-
вен архив – София, както и в библиотеките и архиви-
те на НБКМ, БАН и НМА показа, че липсват сбирки 
за Апостол Николаев-Струмски. По тази причина се 
наложи да насоча усилията си към проучване на дру-
ги източници:

 – на ръкописи – в нотните библиотеки и архи-
ви на църквите, в които той е дирижирал; в лични 
архиви; 

 – на печатни композиции – в публикациите в 
периодичния печат и нотни сборници до 1944 г.43.

По отношение на издирването на църковни 

43 Направата на описа стана възможна благодарение на добрата воля 
на различните институции, в които ми бе предоставена възможност 
да работя – архива на катедралния хор „Успение Богородично“ и ар-
хива на сестрите Евхаристинки в Католическата апостолическа екзар-
хия в София, в нотния архив на хора към ПСКХП „Св. Александър 
Невски“, библиотеката към Институт за изследване на изкуствата, 
Централна библиотека на БАН, Националната библиотека „Св. св. 
Кирил и Методий“, библиотеката на Богословския факултет към СУ 
„Св. Климент Охридски“, библиотеката в НМА „Проф. П. Владиге-
ров“. Отзивчивостта от страна на колегите, работещи в тези институ-
ции, бе от голяма важност. Семейство Николаеви също подкрепиха 
моята работа.
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композиции, усилията ми се насочиха към храмо-
вете в София, в които А. Николаев-Струмски е ра-
ботил. Там открих голям брой ръкописи с неговия 
почерк. Те са основно три вида – преписи на руски 
многогласни произведения, негови преработки на 
песнопения от други автори, както и негови авторс-
ки композиции. В ПСКХП „Св. Александър Невс-
ки“, където той е диригент от края на 1924 до края 
на 1934 г., бяха открити негови преписи на руски 
църковни композиции. В храм „Св. София“, където 
той е от 1935 г. до 1942 г., и в „Св. Георги“, къде-
то дирижира от 1946 г. до края на творческата си 
дейност (вероятно до средата на 60-те години), не 
са запазени негови ръкописи. Най-голям брой ръ-
кописи с неговия почерк са запазени в архива на 
Католическата апостолическа екзархия в София, 
където той е диригент на хора към катедралния 
храм „Успение Богородично“ и на хора на момиче-
тата от сиропиталището на сестрите Евхаристинки 
„Княгиня Евдокия“ от края на 30-те до началото на 
1952 г.

Много важни по отношение на издирването на 
композиции от А. Николаев-Струмски се оказаха 
сведенията, които намерих в стария периодичен пе-
чат до 1944 г. Отправна точка за мен бе каталогът 
с библиографски описания на публикации, правен 
през 50-те години на ХХ век и намиращ се днес в Ин-
ститут за изследване на изкуствата, свързани с Н. Ив. 
Николаев и Апостол Николаев-Струмски. Освен по-
сочените в каталога, открих и нови статии, в които 
намерих допълнителни данни. По този начин се на-
тъкнах на непознати за мен негови печатни компо-
зиции на страниците на стария периодичен печат: 
шест песнопения, публикувани в сп. „Християнка“ 
от 1925, както и песента за мъжки хор „Копнежи“, 
публикувана в началото на 1926 г. в Книга първа от 
сборника „Родна музика“ с хорови пиеси под редак-
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цията на Дим. Хаджигеоргиев.
Друга важна информация открих в Биографич-

ните картони на българските музиканти44, праве-
ни по същото време в Института за музика. Сред 
тях се намират картони и за Апостол Никола-
ев-Струмски и Николай Иванов Николаев. Сведе-
нията са предоставени от А. Николаев-Струмски, 
както е записано в картона на Николай Иванов 
Николаев: „Сведенията са взети от Апостол Ни-
колаев, ул. „Шипка“ 13, син на Н. И. Николаев“, а 
датировката е от „септември 1954“. Освен кратки 
биографични данни са дадени и основни компози-
ции, което подпомогна съществено работата ми по 
описа на композиционното творчество на А. Нико-
лаев-Струмски. Особено важна се оказа информа-
цията по отношение на годината на публикуване 
на „Литургия за смесен хор“ (на този въпрос ще се 
спра специално в пета глава), както и по отноше-
ние на светските композиции. 

 При срещите ми със снахата на А. Николаев-
Струм ски, Ирина Николаева, и неговия внук, Све-
тослав, ми бяха предоставени два негови ръкопи-
са – алтовата партия във „Велико славословие“ и 
сопрановата партия от „Яко да Царя“. Има също 
и два текста на светски песни, без ноти – „Привет! 
Привет!“ и „Химн на София“.

По отношение на издирването на светските 
композиции на А. Николаев-Струмски, данни ос-
новно бяха събрани от Биографичния картон на 
композитора и от описа „Български репертоар на 
хоровете 1878 – 1944“, съхранявани в Институт за 
изследване на изкуствата, от статии в стария пе-
риодичен печат, от сборници и поредици. Напри-
мер в поредицата „Русская музыкальная библио-

44 Благодаря на колегата от Институт за изследване на изкуствата 
Асен Атанасов за предоставената ми информация за тези матери-
али. 
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тека“, съхранявана в библиотеката на Институт за 
изследване на изкуствата, открих преработка от А. 
Николаев-Струмски на руската песен „Замело тебя 
снегом, Россия“. За съжаление, в по-голямата част 
от светските композиции липсва нотен материал. 
Те присъстват като заглавия, а на някои е запазен 
само текстът.  

Музикални ръкописи в столичните храмове, 
в които е дирижирал А. Николаев-Струмски

•	 Ръкописи в ПСКХП „Св. Александър Невски“
Ръкописите от нототеката на хора към патриар-

шеската катедрала „Св. Александър Невски“ се съх-
раняват по жанрове и заглавия.45 По този начин на-
пример всички преписи на „Отче наш“ са събрани 
на едно място. Диригентските партитури са в отдел-
ни папки от партиите по гласове. 

Сред големия брой преписи (от Ангел Попкон-
стантинов46, диригент на катедралния хор близо 
40-години, от доц. Димитър Димитров47, който е ди-

45 Благодарна съм на доц. Димитър Димитров, главен диригент на 
хора към ПСКХП „Св. Александър Невски“, за предоставената ми 
възможност.
46 Ангел Попконстантинов (1905–1981) е помощник-диригент при До-
бри Христов от 1935 до 1941 г. и главен диригент от 1941 до 1976 г. в 
храм „Св. Александър Невски“. Името му бе открито и сред дириген-
тите в Софийската духовна семинария, което означава, че се е позна-
вал с А. Николаев-Струмски. 
47 Доц. Димитър Димитров е роден през 1943 г. в София. През 1963 г. 
завършва Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски“, а през 
1969 г. Духовната академия „Св. Климент Охридски“ в София. През 
1977 г. завършва Българската музикална консерватория със специал-
ност „Музикална педагогика“. От 1978 г. Д. Димитров е преподава-
тел по музика в Духовната академия, сега Богословски факултет при 
Софийския университет „Св. Климент Охридски“. От същата година 
той е и главен диригент на смесения хор към Патриаршеската кате-
драла „Св. Александър Невски“. Д. Димитров е сред основателите на 
Камерен ансамбъл за църковна музика „Св. Йоан Кукузел Ангело-
гласния“ и негов дългогодишен диригент.
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ригент от 1978 г. досега, както и от други преписва-
чи), намерих само няколко ръкописа, за които може 
да се твърди, че са от Апостол Николаев-Струмски. 
В нототеката към патриаршеския храм „Св. Алек-
сандър Невски“ открих само отделни листове с по-
черка на А. Николаев-Струмски. Това допълнител-
но усложни тяхната идентификация, още повече, 
че нямат дата и не са част от сборник. Намерените 
ръкописи са преписи на различни руски църковни 
многогласни песнопения по гласове. 

Предвид факта, че А. Николаев-Струмски е бил 
главен диригент на катедралния хор в продължение 
на десет години – от края на 1924 до края на 1934 
г., ръкописите с неговия почерк изглеждат много 
малко и като количество, и като вид на песнопения-
та. По всяка вероятност обаче през следващите го-
дини е извършена промяна в репертоара, както и са 
направени нови преписи. 

(19) „Милост мира“, Н. Компанейски, 
препис от А. Николаев-Струмски
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Ръкописи, за които може да се твърди, че са пре-
писани от А. Николаев-Струмски, са:
- „Нине отпущаеши“, М. П. Строкин, библ. № 228;
- „Херувимска песен“, М. Иполитов-Иванов, библ. 
№ 988; 
- „Милост мира“ Н. Компанейски, библ. № 105;
- „Отче наш“, Н. Н. Кедров, библ. № 924; 
- „Совет превечний“, П. Чесноков, библ. № 609; 
- „Достойно ест“, К. Шведов, библ. № 949; 
- „Достойно ест“, Д. Бортнянски, библ. № 949 

•	 в храм „Св. София“

В храм „Св. София“ не са запазени нотни мате-
риали от времето, когато Апостол Николаев-Стру-
мски е бил диригент. В съвременния репертоар на 
хора диригентката Антонина Дюлгерова е включи-
ла няколко негови произведения – „Достойно ест“, 
„Отче наш“, „Херувимска песен“, Велика ектения, 
части от „Велико славословие“. 

•	 в Католическата апостолическа екзархия

Голям брой ръкописи от А. Николаев-Струм-
ски открих в музикалния архив на Католи-
ческата апостолическа екзархия в София – от 
катедралния храм „Успение Богородично“ и от 
сестрите Евхаристинки. Основно ръкописите са 
изписани в нотни сборници, които представля-
ват различни по формат, големина и начин на 
подвързия тетрадки с нотни листове. „Черен ди-
ригентски сборник“ е хорова партитура с ръко-
писи от 40-те години. В него има само един пре-
пис с почерка на А. Николаев-Струмски. Това, 
което предизвика моето внимание, е прикрепе-
ната към предната корица на сборника печатна 
„Литургия за смесен хор“. Ако се съди по състоя-(19) „Милост мира“, Н. Компанейски, 

препис от А. Николаев-Струмски
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нието на хартията, тя е била много използвана 
в практиката, а истински по-ценното е, че върху 
печатните ноти има поправки и уточнения, които 
са нанесени от автора. Това са указания за даване 
на началните тонове на песнопенията, динамика-
та, както и поправени печатни грешки. Даването 
на тон е изписано на латиница, например si sol 
mi – по мое мнение това е специфичен начин, по 
който А. Николаев-Струмски е изписвал тонове-
те за отделните партии на хора. 

„Малък сборник“ и „Червен сборник“ се състо-
ят всеки от по четири отделни тетрадки, в които са 
изписани партиите по гласове – сопран, алт, тенор 
и бас. Не бяха открити партитура или диригентски 
сборник към тях. Голяма част от ръкописите в сбор-
ниците са с почерка на А. Николаев-Струмски. Те 
съдържат преписи на руски и български многоглас-
ни песнопения от Бортнянски, Ведел, Архангелски, 
Пурпуров, Д. Христов, А. Бадев и др., като също 
има и авторски преработки и композиции от А. 
Николаев-Струмски. Трудностите при датирането 
на ръкописите идват от няколко фактора. На пър-
во място от факта, че много рядко е изписвана да-
тата и годината. На второ място, ръкописите в един 
сборник в повечето случаи са писани от различни 
преписвачи, а някои от тези сборници за създавани 
и използвани в продължение на десетилетия. Също 
така в някои от сборниците страниците не са изпис-
вани последователно, а има прескачания напред и 
назад, което често затруднява възможността за оп-
ределяне на точната хронология на изписването им. 

В случаите, когато са написани датата и година-
та на създаване на ръкописа, има точна датировка. 
При други ръкописи е възможна само прибли-
зителна датировка, т.е. да се определи с различна 
точност периодът от време, например десетилетие, 
година и други.
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А. Николаев-Струмски има специфичен мани-
ер на датиране на своите ръкописи. Например ме-
сецът се изписва с римски цифри, които винаги са 
оградени от хоризонтални черти. Годината поня-
кога се изписва без единицата, т.е. 952 вместо 1952. 
Много често денят и месецът се разделят с наклоне-
на черта – 23/ІV. Наклонената черта може да бъде 
доста по-дълга, така че в нея се включва и изписва-
нето на годината. Получава се артистично графично 
оформление на изписването на датата. 

•	 в храм „Св. Георги“

Последните години от църковнодиригентската 
дейност на Апостол Николаев-Струмски минават в 
храм „Св. Георги“. За съжаление, в храма не са запа-
зени негови ръкописи. 

(20) Датировка от А. Николаев-Струмски
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Установяване на авторството на ръкописите
Направата на описа стана възможна на базата 

на няколкогодишно издирване на нотни ръкопи-
си от А. Николаев-Струмски, тяхното изследване, 
идентификация и описание. Началото на проце-
са на идентификация на негови ръкописи започна 
благодарение на помощта на сестра Сузана Ка-
сапова, монахиня от общността на сестрите Евха-
ристинки. Тя, като негова хористка от 40-те години, 
ми показа почерка му. Този процес на изследване и 
разпознаване на неговия почерк започна още през 
2006 г. при работата ми върху музикалния архив на 
Католическата църква от източен обред в България. 
Постепенно се запознах и започнах да разпознавам 
добре особеностите на почерка му, маниера му на 
изписване на ръкописа и датиране. Тъй като всеки 
почерк се променя малко или много в зависимост 
от възрастта и от различни обстоятелства, понякога 
се налагаше да използвам и допълнителни белези 
за разпознаване – като характеристиките на хартия-
та и мастилото и други, особено когато са отделни 
листове извън конкретна нотна колекция. 

Много сложен е въпросът за авторството на песно-
пенията. Особена трудност представляват ръкописи-
те, изписани собственоръчно от А. Николаев-Струм-
ски, но без да е указан автор. Той е много коректен 
при изписването на името на композитора. И все пак 
има ръкописи, в които това не е указано. В църковна-
та практика е възприето да се използват нови редак-
ции и преработки на хорови песнопения (най-често 
многогласни обработки на традиционни напеви). 
Понякога степента на промяна при новия вариант е 
толкова сериозна, че в такива случаи не е изключение 
музикантът, който е преработил произведението, да 
сложи своето име. 

В музикалния архив на хор „Успение Богородич-
но“ открих ръкописи, в които А. Николаев-Струм-
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ски пише: „Переложение: А. Н. С.“ (вж. Пример 
21). Става дума за четиригласна хармонизация на 
известен образец от източноправославната едно-
гласна музика. В други случаи обаче пише: „Други 
аранжировки“ и тогава не става ясно дали това е 
вариант на негова творба, или на вече съществува-
ща. По тази причина с цел максимално уточнение 
на авторството ми се наложи да правя сравнения с 
песнопения от многогласния източноправославен 
църковен репертоар. Като все пак трябва да доба-
вя, че той не може да бъде обхванат в цялост. 

В случаите, когато песнопението е негово авторс-
ко, обикновено А. Николаев-Струмски слага своето 
име горе вдясно, над петолинията. Пример 22 по-
казва ръкопис с негов надпис.

Разбира се, бе приложен и методът на цялостен 
музикален анализ на ръкописите, като основно бе 
търсена интонационна близост, както и сходни 
композиторски и стилистични похвати с други не-
гови произведения.

Интересен пример за идентификация на ръкопис 
е „Милост мира“ – „Тебе поем“ от архива на сестрите 
Евхаристинки“48 в София“, вж. Пример 23.

При анализа се установи, че името на композито-

48 Монашеската общност на сестрите Евхаристинки е основана на 21 
април 1889 г. в Солун от отец Йосиф Алоати, Лазарист и неговата 
сестра – монахиня Еврозия Алоати, Лазаристка, като част от Като-
лическата църква от източен обред. Посветена е на Светата Евхари-
стия (Светото Причастие). Развива активна социална дейност, като 
открива сиропиталище и училища в местността Палюрци (Маке-
дония) и някои околни места. През 1920 г. сестрите Евхаристинки 
заедно с много бежанци от Македония се настаняват в София. През 
1930 г. е завършено сиропиталището „Княгиня Евдокия“, където за-
едно със сестрите живеят около 100 момичета. През 1948 г. домът е 
закрит, а през 1962 г. им е отнета и сградата. Сестрите са настанени 
в малка къща на ул. „Тодор Стайков“ 2 (дн. „Анджело Ронкали“), до 
черквата „Св. Франциск“. През 1998 г. се преместват в новопострое-
ния манастир в София, кв. „Овча Купел“. Днес общността има свои 
Евхаристични домове в България: София, Куклен, Покрован и Ново 
Делчево, както и в Македония: Скопие, Гевгели, Струмица, Радово 
и Нова Маала.



108

(21) „Взбранной Воеводе“, Переложение: А.Н.С. Архив Католическа 
апостолическа екзархия 

(22) „Во царствии Твоем“, А. Николаев-Струмски
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ра под заглавието „муз. А. Николаевъ (Струмски)“, 
както и приписката вдясно от него са собственоръчно 
написани от автора. Почеркът на нотите и текста е 
различен, писан е от друг преписвач, като не е отбе-
лязано име или подпис. Няма и датата и място нито 
на създаване, нито на преписа, но предвид припис-
ката, можем да смятаме, че са направени по едно и 
също време. Приблизителното датиране на ръкопи-
са се базира върху следните фактори: на първо място 
е вече определеният в изследването период, в който 
А. Николаев-Струмски ръководи хоровете в Католи-
ческата екзархия в София – от края на 30-те години 
до 1952. Информацията е взета от дописка във в-к 
„Истина“, като това поставя долната граница на пе-
риода. Посвещението в приписката „за сирацитѣ от 
сиропиталище „Кн. Евдокия“ ясно показва неговото 
предназначение. Сиропиталището е затворено през 
1948 г., което рамкира горната граница на периода. 

(23) „Милост мира“ – „Тебе поем“. 
Архив на сестрите Евхаристинки
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На второ място, почеркът на композитора тук е рав-
номерен, а в годините след 1947–1948 г. се променя 
и става по-разкривен и неравномерен. На базата на 
казаното дотук, ръкописът е датиран от началото на 
работата му в Католическата апостолическа екзар-
хия, т.е. приблизително около 1940 г.

Съставяне на описа на композиционното 
творчество на А. Николаев-Струмски

При направата на описа са определени едни и 
същи критерии за описание на всяка композиция с 
цел максимално точно и изчерпателно представяне 
на нотните материали. Това се наложи и от факта, че 
не е възможно описът да следва буквално вече възпри-
ети в българската музикология методики за описание 
(напр. Палиева (2000); Калудова (2009) и др.), тъй като 
по отношение на композициите на А. Николаев-
Струм ски много често липсват данни за датата и годи-
ната на написване, публикуване и първо изпълнение.

В описа композициите на А. Николаев-Струм-
ски се обособяват в два основни раздела: Църковни 
композиции и Светски композиции. Всеки от тях има 
подраздели – Печатни и Ръкописни в зависимост от 
вида, в който е открита творбата. Разделът Ръкопис-
ни се разделя на подраздели Авторски и Преработ-
ки в зависимост от авторството на произведението. 
Последното се наложи поради факта, че някои от 
преработките включват голям дял авторско участие 
на А. Николаев-Струмски. И макар че не биха мог-
ли да бъдат определени като авторски композиции, 
те съдържат определени промени, както и показват 
важни тенденции в неговата диригентска и компози-
торска работа и поради тази причина са включени в 
описа. 

Разделът Църковни композиции има един допъл-
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нителен подраздел, който включва Духовни песни. 
Светските песни имат подраздел Без ноти, тъй като 
на тези композиции не са намерени ноти. Има само 
информация от различни източници.

Всяка композиция има свой номер, като номера-
цията е продължаваща в различните подраздели и 
позволява при откриване на нови ръкописи те да 
бъдат добавени в списъка. 

В анотациите на произведенията се описват 
последователно, разделени от точка и запетая, 
различните критерии. В случаите, когато се ано-
тира сборник, се дава неговото съдържание, като 
се изписват съставящите го отделни песнопения. В 
Бележки се описват допълнителни специфични и 
важни особености. Тук се дава и информация, ако 
съществува друг вариант или варианти на същата 
композиция. Изписва се номерът или номерата от 
описа. 

Описът се изготвя по следните критерии:

•	 РАЗДЕЛИ:
I. ЦЪРКОВНИ КОМПОЗИЦИИ:

•	 Печатни;
•	 Ръкописни; 

o Авторски; 
o Преработки; 

I-А. ДУХОВНИ ПЕСНИ:
•	 Печатни;
•	 Ръкописни; 

o Авторски; 
o Без ноти; 

II. СВЕТСКИ КОМПОЗИЦИИ: 
•	 Печатни;
•	 Ръкописни; 

o Авторски; 
o Преработки; 
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•	 ОПИСАНИЕ:
- Заглавие
- Дата/година на създаване/публикуване 
- Автор на музиката: композитор, обработка на 

композиция от друг автор; обработка на традиционен напев; 
- Автор на текста 
- Дата/година на преписа
- Преписвач
- Език на текста: църковнославянски, български, 

руски, италиански и др.
- За какъв изпълнителски състав е предназначен: 
акапелен хор: 
- еднороден хор – мъжки, женски; 
- смесен хор; 
- солист и хор;
с акомпанимент: 
- глас и пиано; 
- хор и пиано;
- Брой на гласовете: едноглас, двуглас, триглас и др.
- Тоналност
- Партитура или по партии
- Брой на страниците
- Вид на а.е.: сборник, отделно произведение, сбирка;
- Място на съхранение/публикуване
- Бележки
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Опис на музикалното творчество 
на А. Николаев-Струмски

I. ЦЪРКОВНИ КОМПОЗИЦИИ

ПЕЧАТНИ:

1. „Просителная“ № 1 (1925) 
А. Николаев-Струмски; църковнославянски език; смесен 

хор; четириглас; ми минор; партитура; 1 с.; отделно произве-
дение; сп. „Християнка“, 1925/4–5–6, с. 29

2. „Просителная“ № 2 (1925)
А. Николаев-Струмски; църковнославянски език; смесен 

хор; четириглас; сол мажор; партитура; 1 с.; отделно произве-
дение; сп. „Християнка“, 1925/4–5–6, с. 29

3. Сугубая [ектения] (1925)
А. Николаев-Струмски; църковнославянски език; смесен 

хор; четириглас; ре минор; с. 1; партитура; отделно произведе-
ние; сп. „Християнка“ 1925/4–5–6, с. 30;

Бележки: Разширен вариант на тази ектения има в „Литур-
гия за смесен хор“, в Приложение, с. 39–40. Вж. № 6–42

4. „Светий Боже“ (1925)
А. Николаев-Струмски; църковнославянски език; смесен 

хор; четириглас; ре минор; партитура; 1 с.; отделно произведе-
ние; сп. „Християнка“, 1925/3, с. 26;

Бележки: По-ранен вариант на публикуваното в „Литургия 
за смесен хор“. Вж. № 6–9

5. „Достойно ест“ (1925)
А. Николаев-Струмски; църковнославянски език; смесен 

хор; четириглас; ре минор; 2 с.; отделно произведение; сп. 
„Християнка“ 1925/2, 27–28;

Бележки: По-ранен вариант с много различия на публикува-
ното в „Литургия за смесен хор“. Вж. № 6–20
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6. „И всех и вся“ (1925)
А. Николаев-Струмски; църковнославянски език; смесен 

хор; четириглас; ре минор; 2 с.; отделно произведение; сп. 
„Християнка“ 1925/2, с. 28

7. Литургия за смесен хор (1926 – създаване), (1934 – пуб-
ликуване)

А. Николаев-Струмски; църковнославянски език; смесен 
хор; четириглас; 40 с.; сборник; библиотека на Институт за из-
следване на изкуствата при БАН; 

Бележки: Цялостно последование на литургичния цикъл, с 
приложение. Съдържа 42 отделни песнопения. 

1. Велика ектения (с. 1–2), си бемол мажор;
2. „Благослови душе моя, Господи“ (с. 2–3), ре минор; 
3. Малка ектения (с. 3), ре мажор;
4. „Слава и нине. Единородний Сине“ (с. 4–5), до мажор;
5. Малка ектения (с. 5), ла минор;
6. „Во царствии Твоем“ (с. 5–7), ла минор – до мажор; 
7. „Приидите поклонимся“ (с. 7), фа минор; 
8. „Господи, помилуй. Амин“;
9. „Святий Боже“ (с. 7–8), ла бемол мажор; 
10. „Господи, спаси благочестивия“ (с. 8), ла бемол ма-
жор; 
11. Алилуя; 
12. „И духови твоему“; 
13. „Слава Тебе, Господи“ (с. 8), до мажор; „Слава Тебе, 
Господи“, ла мажор; 
14. Сугуба ектения (с. 8–9), ла мажор; 
15. „Иже херувими“ (с. 9–10), „Яко да Царя“ (с. 10–11), ла ма-
жор; 
16. Малка ектения (с. 11), до мажор; 
17. „Отца и Сина“ (с. 11), до мажор; 
18. „Верую“ (соло баритон) (с. 11–15), до мажор; 
19. „Милост мира“ (с. 15–16) – „Тебе поем“ (с. 16–17), ре ми-
нор; 
20. „Достойно ест“ (с. 17–18), сол мажор; 
21. Просителна ектения (с. 18–19), фа минор; 
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22. „Отче наш“ (с. 19–20), фа минор; 
23. „Един свят, един Господ“ (с. 20), фа минор; 
24. „Хвалите Господа с небес“ (с. 20–22), си бемол мажор; 
25. „Благословен грядий“ (с. 22), фа мажор; 
26. „Видехом свет истинний“ (с. 22), до минор; 
27. „Да исполнятся“ (с. 22–23); 
28. „Господи, помилуй. Тебе, Господи“; 
29. „О имени Господни“ (с. 23), си бемол мажор; 
30. „Буди имя Господне“ (с. 24), си бемол мажор; 
31. „Слава Отцу“, „Благослови“ (с. 24), фа мажор.
Приложение:
32. „Милост мира“ – „Тебе поем“ (с. 25–27), ла минор;
33. „Милост мира“ – „Тебе поем“ (с. 27–28), ми минор;
34. „Милост мира“ – „Тебе поем“ (с. 29–31), до минор;
35. Малка ектения (с. 31), ре мажор; 
36. „Хвалите имя Господне“ (с. 31–33) соло контраалт и 
хор, ре мажор;
37. „Велико славословие“ (с. 33–36) соло контраалт и хор, фа 
минор;
38. „Под твою милост“ (с. 36–37), ми минор;
39 „Блаженни яже избрал и приял еси Господи“ (с. 
37–38), фа минор;
40. „Многолетие“ (с. 39), до мажор – сол мажор.
Ектении: (с. 39–40) 
41. „Просителна“ (с. 39), ми минор
42. „Сугуба“ (с. 39–40), ре минор

РЪКОПИСИ:
o АВТОРСКИ:
1. „Милост мира“ – „Тебе поем“ (ок. 1940)
А. Николаев-Струмски; 40-те години; препис неизвестен 

почерк; църковнославянски език; женски хор; триглас; ми 
минор; партитура; 2 с.; отделен лист; архив на сестрите Евха-
ристинки; 

Бележки: Има приписка с почерка на А. Николаев-Струм-
ски: Написано за сираците от сиропиталище „Кн. Евдокия“, как-
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то и собственоръчен подпис под заглавието: муз. А. Николаев 
(Струмски).

2. „Тебе поем“
А. Николаев-Струмски; 40-те години; препис – неизвестен 

почерк; църковнославянски език; смесен хор; четириглас; до 
мажор; партитура, 1 с.; отделни листове; архив на хор „Успе-
ние Богородично“, КАЕ; 

Бележки: „Тебе поем“ е включено в препис на „Милост 
мира“ (ла минор) от Приложението на „Литургия за смесен 
хор“, но е различна композиция. Над нотите е изписано: А. 
Николаев-Струмски.

3. „Рече Господ учеником своим“ 
А. Николаев-Струмски; 40-те години; почерк – А. Нико-

лаев-Струмски; църковнославянски език; женски хор; триглас; 
ла минор – до мажор; партитура, по партии; 2 с.; сборник; 
архив на сестрите Евхаристинки;

Бележки: Има приписка над петолинието: На три гласа 
Запричастник за празника на евхаристичните сестри. Отделните 
партии са с почерка на А. Николаев-Струмски, а партитурата 
– с неизвестен почерк.

4. „Воскресни, воскресни, Боже“
А. Николаев-Струмски; 40-те години; почерк – А. Нико-

лаев-Струмски; църковнославянски език; женски хор; триглас; 
ла мажор; по партии; 1 с.; отделен лист; архив на сестрите 
Евхаристинки;

Бележки: Над нотите с друг почерк пише: Великден. Втората 
част „Ядий мою плот“ с „Алилуя“ е същото като в „Рече Гос-
под“.

5. „Возлюблю Тя, Господи“
А. Николаев-Струмски; 40-те години; препис – отец Велик 

Вичев; църковнославянски език; смесен хор; четириглас; сол 
мажор; партитура; 1 с.; сборник; архив на хор „Успение Бого-
родично“, КАЕ
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6. „Свещеноначалника“
А. Николаев-Струмски; 40-те години; препис – отец Велик 

Вичев; църковнославянски език; смесен хор; четириглас; сол 
мажор; партитура, по партии; 1 с.; сборник; архив на хор „Ус-
пение Богородично“, КАЕ;

Бележки: Втората част на песнопението „На многая лета“ е 
вариант на публикуваното в „Литургия за смесен хор“ на с. 39.

7. „Блаженни людие“
А. Николаев-Струмски; 10.I.1947 г., препис – А. Николаев-

Струм ски; църковнославянски език; смесен хор; четириглас; 
си бемол мажор; 1 с.; сборник; архив на хор „Успение Богоро-
дично“, КАЕ;

Бележки: По партии, без партитура.

8. „Во царствии Твоем“
А. Николаев-Струмски; 40-те години; препис – А. Нико-

лаев-Струмски; църковнославянски език; женски хор; триглас; 
ла минор – до мажор; по партии; 1 с.; сборник; архив на хор 
„Успение Богородично“, КАЕ;

Бележки: Ново „Радуйтеся“. Първият дял на композицията 
е даден със сериозни съкращения спрямо „Литургия за смесен 
хор“. 

9. „Тържествен благослов, Из шестопсалмието“ 
•	 „Приидите поклонимся“
•	 „Святий Боже“ 
•	 „От поветрия“
А. Николаев-Струмски; 40-те години; почерк – А. Нико-

лаев-Струмски; църковнославянски език; смесен хор; триглас; 
ми минор; 3 с.; отделни листове; архив на сестрите Евхарис-
тинки; 

Бележки: Съществува още един вариант – четиригласен, 
отново за женски хор. 

„Святий Боже“ е публикувано в „Литургийно песнопение“ 
(1924) от Н. Ив. Николаев. Не е отбелязан авторът на музиката;
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10. „Панихида“ (1947)
А. Николаев-Струмски; ок. 1947 г.; почерк – А. Николаев-

Струм ски; църковнославянски език; смесен хор; четириглас; 
3 с.; отделни листове; архив на хор „Успение Богородично“, 
КАЕ;

Бележки: По сведение от с. Сузана, евхаристинка, панихида-
та е написана от А. Николаев-Струмски по повод смъртта на 
жена му.

11. „Днес Христос в’Витлееме“
А. Николаев-Струмски; 40-те години; почерк – А. Нико-

лаев-Струмски; църковнославянски език; смесен хор; четириг-
лас; сол мажор; по партии; 1 с.; отделни листове; архив на хор 
„Успение Богородично“, КАЕ

12. „Единородний Сине“
А. Николаев-Струмски; 40-те години; почерк – А. Нико-

лаев-Струмски; църковнославянски език; смесен хор; триглас; 
ре мажор; партитура; 1 с.; сборник; архив на сестрите Евха-
ристинки;

Бележки: Речитативно, без изявено мелодично развитие. 

13. Тройна ектения със соло
А. Николаев-Струмски; 40-те години; почерк – А. Нико-

лаев-Струмски; църковнославянски език; женски хор; триглас 
със соло сопран; ре мажор; партитура; 1 с.; отделни листове; 
архив на сестрите Евхаристинки

14. Малка ектения
А. Николаев-Струмски; 40-те години; почерк – А. Нико-

лаев-Струмски; църковнославянски език; женски хор; триглас; 
ре мажор; 1 с.; отделни листове; архив на сестрите Евхарис-
тинки

15. Тройна (минорна) ектения 
А. Николаев-Струмски; 40-те години; почерк – А. Нико-

лаев-Струмски; църковнославянски език; женски хор; триглас; 
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ре минор; 1 с.; отделни листове; архив на сестрите Евхаристин-
ки;

Бележки: Вариант на Сугуба ектения. Вж. № 3; № 6–42. 

16. „Под Твою милост“ (40-те години)
А. Николаев-Струмски; 90-те години; препис – Л. Абраше-

ва; църковнославянски език; женски хор; триглас; ми минор; 1 
с.; сборник; архив на хор „Успение Богородично“, КАЕ;

Бележки: По-късен вариант на „Под Твоя милост“ от „Ли-
тургия за смесен хор“ № 6–38. 

17. „Многая лета“ 
А. Николаев-Струмски; 40-те години; почерк – неизвестен; 

църковнославянски език; женски хор; триглас; сол мажор; 
партитура; 1 с.; сборник; архив на сестрите Евхаристинки;

Бележки: До заглавието пише: Муз. А. Николаев.

18. „Рождество Твое“
А. Николаев-Струмски; 40-те години; почерк – неизвестен; 

църковнославянски език; женски хор; триглас; до мажор; 
партитура; с. 1; отделни листове; архив на сестрите Евха-
ристинки;

Бележки: Има и по партии с почерка на А. Николаев-Струм-
ски. Има още едни вариант на „Рождество Твое“ – триглас, в ла 
мажор.

19. Малка ектения (след Великия вход) 
А. Николаев-Струмски; препис – неизвестен почерк; 

църковнославянски език; смесен хор; четириглас; 1 с.; сборник; 
архив на хор „Успение Богородично“, КАЕ;

Бележки: По-късен вариант на № 6–42.

20. „О, тебе радуется“
А. Николаев-Струмски; почерк – А. Николаев-Струмски; 

църковнославянски език; смесен хор; четириглас; фа мажор; 
по гласове; 1 с.; сборник; архив на хор „Успение Богородично”, 
КАЕ;
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Бележки: Началният мотив на мелодията е по „Болгарский 
роспев“– срв. с „Литургия” от А. Николов, с. 44–46. 

21. „Яко да Царя“ (7.VII.1962)
А. Николаев-Струмски; почерк А. Николаев-Струмски; 

църковнославянски език; смесен хор; четириглас; ла мажор; 
по партии (сопран); 1 с.; отделен лист; архив на сем. Николае-
ви;

Бележки: Има подпис А. Николаев 7.VII.962 

22. „Величай, душе моя“ (?) 
А. Николаев-Струмски; почерк – А. Николаев-Струмски; 

църковнославянски език; женски хор; триглас; по гласове; 1 с.; 
отделни листове; архив на сестрите Евхаристинки;

Бележки: Приписка: вместо „Достойно“ на Тело Христово.
Вторият дял е нова композиция. Първият е по „Болгарский 

роспев“, хармонизация от Турчанинов, срв. Литургията от А. 
Николов и „Лигургийно песнопение“ от Н. Ив. Николаев.

23. „Величай, душе моя“ (?)
А. Николаев-Струмски; почерк – А. Николаев-Струмски; 

църковнославянски език; женски хор; четириглас; по гласове; 
1 с.; отделни листове; архив на хор „Успение Богородично“, 
КАЕ;

Бележки: Приписка от А. Николаев-Струмски: Вместо 
„Достойно“ на Коледа.“ Вторият дял е нова композиция. 
Първият е хармонизация от Турчанинов, срв. Литургията от 
А. Николов (1921) и „Лигургийно песнопение“ от Н. Ив. Ни-
колаев (1924).

o ПРЕРАБОТКИ ОТ А. НИКОЛАЕВ-СТРУМСКИ:
1. „Тебе Бога хвалим“ (30-те години) 
Дж. Сарти; 30-те години; почерк А. Николаев-Струмски; 

църковнославянски език; смесен хор; четириглас; ре мажор; 
партитура; 12 с.; отделни листове; архив на хор „Успение Бого-
родично“, КАЕ;
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Бележки: Има надпис на заглавната корица: Собственост на 
Ап. Николаев, София. Съдейки по почерка, начина на изписва-
не на нотите и оформлението, е изписано в по-ранен период 
спрямо годините в Католическата екзархия, вероятно в края на 
20-те – началото на 30-те години. Части от него са дадени като 
отделни песнопения, вж. № 2, № 3, № 4, № 5;

2. „Тебе Бога хвалим“ (40-те години)
Дж. Сарти; почерк – А. Николаев-Струмски; църковносла-

вянски език; женски хор; триглас; до мажор; по партии и 
партитура; 1 с.; сборник; архив на сестрите Евхаристинки;

Бележки: Партитурата е писана с молив. Има много поправки.
 
3. „Сподоби, Господи“ (40-те години) 
Дж. Сарти; 40-те години; почерк А. Николаев-Струмски; 

църковнославянски език; женски хор; триглас; до мажор; пар-
титура; с. 2; отделни листове; архив на сестрите Евхаристинки

4. „Тебе убо просим“ (40-те години)
Дж. Сарти; почерк – А. Николаев-Струмски; църковносла-

вянски език; женски хор; четириглас; ла минор – до мажор; с. 
2; партитура; сборник; архив на сестрите Евхаристинки;

Бележки: Има ноти по партии и четиригласна партитура с 
почерка на А. Николаев-Струмски (нечетлива, с молив) и че-
тиригласен препис на партитурата с друг почерк. 

5. „Возбранной воеводе“ (7.2.1947)
Почерк – А. Николаев-Струмски; църковнославянски език; 

смесен хор; четириглас; фа мажор; по партии; 1 с.; сборник; 
архив на хор „Успение Богородично“, КАЕ;

Бележки: Над нотите има надпис: Переложил: А. Н. С.; Има 
негова датировка: 7/2 1947.

6. Софийска ектения (40-те години)
Преработка – А. Николаев-Струмски; почерк – А. Нико-

лаев-Струмски; църковнославянски език; женски хор; триглас; 
до мажор; 1 с.; отделни листове; архив на сестрите Евхарис-
тинки;
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Бележки: Съществува в още един вариант, вж. № 6. 

7. Софийска просителна ектения
Преработка – А. Николаев-Струмски; почерк – А. Нико-

лаев-Струмски; църковнославянски език; женски хор; чети-
риглас; ла мажор 1 с.; отделни листове; архив на сестрите Евха-
ристинки

8. „Сватба“ (40-те години)
А. Николаев-Струмски; 40-те години; почерк – А. Нико-

лаев-Струмски; църковнославянски език; смесен хор; четириг-
лас; по партии; 3 с.; отделни листове; архив на хор „Успение 
Богородично“, КАЕ

9. „Христос воскресе“ (40-те години)
Почерк – А. Николаев-Струмски; църковнославянски език; 

смесен хор; четириглас; фа мажор; по партии; 1 с.; сборник; 
архив на хор „Успение Богородично“, КАЕ

10. Воскресни тропари гл. 1–8 (40-те години)
Почерк – А. Николаев-Струмски; църковнославянски език; 

смесен хор; четириглас; по партии; 1 с.; сборник; архив на хор 
„Успение Богородично“, КАЕ

11. „Многая лета“ (40-те години)
Почерк – А. Николаев-Струмски; църковнославянски език; 

смесен хор; четириглас; по партии; 1 с.; сборник; архив на хор 
„Успение Богородично“, КАЕ;

Бележки: обработка А. С-кого. Два варианта на „Многая лета“. 

12. „Во Св. и великий пяток на утрени“ (40-те години)
Почерк – А. Николаев-Струмски; църковнославянски език; 

смесен хор; четириглас; по партии; 1 с.; сборник; архив на хор 
„Успение Богородично“, КАЕ

13. „Тебе поем“ (40-те години)
Соколов; почерк – А. Николаев-Струмски; църковносла-
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вянски език; смесен хор; четириглас; по партии; 1 с.; сборник; 
архив на хор „Успение Богородично“, КАЕ;

Бележки: Над нотите с почерка на А. Николаев-Струмски е 
написано: Други аранжировки.

14. „Отче наш“ (40-те години)
Дубински; почерк – неизвестен; църковнославянски език; 

женски хор; триглас; партитура; 1 с.; сборник; архив на 
сестрите Евхаристинки;

Бележки: Мелодията на солото е сложена в сопран – 
триглас със соло.

15. „На Тя, Господи“ (40-те години)
Д. Бортнянски; почерк – А. Николаев-Струмски; църковно-

славянски език; женски хор; триглас; партитура; 1 с.; сборник; 
архив на сестрите Евхаристинки;

Бележки: Писано е с молив. Има много поправки.

16. „Слава во вишних Богу“ (40-те години)
Д. Бортнянски; почерк – А. Николаев-Струмски; църковно-

славянски език; женски хор; триглас; фа мажор; партитура; 1 
с.; сборник; архив на сестрите Евхаристинки;

Бележки: Писано е с молив. Има много поправки. Има още 
един вариант – триглас в ре мажор, почерк – неизвестен.

І-А. ДУХОВНИ ПЕСНИ:

•	 РЪКОПИСИ:
o АВТОРСКИ:

1. „Китара“ (23.04.1943)
А. Николаев-Струмски; почерк – А. Николаев-Струмски; 

български език; хор; едноглас; до мажор; по партии; 1 с.; 
сборник; архив на хор „Успение Богородично“, КАЕ;

Бележки: А. Николаев-Струмски е дал датата и часа на на-
писване на песента: 23.IV.1943 Велики петъкъ, 8 ч. веч. Възможно 
е и текстът да е негов. 
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2. „Безмълвно се носи“ (40-те години) 
А. Николаев-Струмски; почерк – А. Николаев-Струмски; 

български език; женски хор; триглас; до мажор; по партии; 1 
с.; сборник; архив на сестрите Евхаристинки

3. „Честитка“ (40-те години)
А. Николаев-Струмски; текст – А. Николаев-Струмски; 

24.VI.1944 г.; почерк – неизвестен; препис: български език; 
женски хор; триглас; сол мажор; петолинейна нотация; 1 с.; 
сборник „Литургийни и други песни“; архив на сестрите Евха-
ристинки; 

Бележки: Песента е написана за момичетата от сиропи-
талището на сестрите Евхаристинки „Княгиня Евдокия“. 
Изпълнявала се е по случай рождения ден на настоятелката 
на общността.

o ПРЕРАБОТКИ:
1. „На Бъдни вечер“ (40-те години)
По мелодията на немската коледна песен “O, Tannenbaum”; 

препис: 21.VI.1944 г.; текст – А. Николаев-Струмски; български 
език; женски хор; едноглас; ла мажор; 1 с.; сборник „Коледни 
песни“; архив на сестрите Евхаристинки

2. „Алла фредда“ (40-те години)
Обработка на италианска духовна песен; почерк А. Нико-

лаев-Струмски; италиански език; женски хор; едноглас; фа ма-
жор; 1 с.; архив на сестрите Евхаристинки

II. СВЕТСКИ КОМПОЗИЦИИ

•	 ПЕЧАТНИ:
o АВТОРСКИ:

1. „Копнежи“ (1926)
А. Николаев-Струмски; български език; мъжки хор; парти-

тура; сборник „Родна музика“, 1926, ред. Д. Хаджигеоргиев
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o ПРЕРАБОТКИ:
1. „Замело тебя снегом, Россия“ (кр. на 20-те – нач. на 30-те) 
Руска песен; обработка А. Николаев-Струмски; руски език; 

соло с пиано хор; триглас; до мажор; партитура; 2 с.; поредица 
„Русская музыкальная библиотека“, Институт за изследване 
на изкуствата;

Бележки: Переложение А. Н. Николаева-Струмского.

•	 РЪКОПИСИ:
o АВТОРСКИ:

1. „Песен за София“ (1931)
А. Николаев-Струмски; песен за пеене и пиано; текст Ап. Ни-

колаев; почерк – неизвестен; български език; женски хор; триглас; 
сол мажор; партитура; 2 с.; архив на сестрите Евхаристинки;

Бележки: Има сведение също в Биографичен картон 1954. 
Текстът, с един добавен куплет, се съхранява и в семейство Ни-
колаеви.

2. „Пролетна песен“ 
А. Николаев-Струмски; препис – 20.VI.1944; почерк – 

неизвестен; български език; женски хор; триглас; до мажор; 
партитура; 2 с.; архив на сестрите Евхаристинки;

Бележки: Детска песен, изпълнявана от хора на момичетата 
при сестрите Евхаристинки.

•	 БЕЗ НОТИ:
3. „Сиромах“ (1926)
А. Николаев-Струмски; песен за тенор и смесен хор; наро-

ден текст; 
Бележки: Липсват ноти. По сведение от Биографичен картон 

1954. 

4. „Либе ле, либе Йордано“ (1926)
А. Николаев-Струмски; песен за смесен хор; народен текст; 
Бележки: Липсват ноти. По сведение от Биографичен картон 

1954.
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5. „Море огреяла месечинка“ (1928)
А. Николаев-Струмски; песен за смесен хор; народен текст; 
Бележки: Липсват ноти. По сведение от Биографичен 

картон 1954.

6. „Лиляна платно белеше“ (1928)
А. Николаев-Струмски; песен за смесен хор; народен текст; 
Бележки: Липсват ноти. По сведение от Биографичен картон 

1954.

7. „Това си ти“ (1931)
А. Николаев-Струмски; песен за пеене и пиано; текст Ив. 

Вазов;
Бележки: Липсват ноти. По сведение от Биографичен картон 

1954.

8. „Песен за Сталин“ (1935)
А. Николаев-Струмски; песен за смесен хор; текст А. Нико-

лаев;
Бележки: Липсват ноти. По сведение от Биографичен картон 

1954.

9. „В шеметни чувства“ (1939)
А. Николаев-Струмски; валс за пеене и пиано; текст Ап. 

Николаев;
Бележки: Липсват ноти. По сведение от Биографичен картон 

1954.

10. „Върни се“ (1939)
А. Николаев-Струмски; романс-танго, за пеене и пиано 

валс за пеене и пиано; текст А. Николаев;
Бележки: Липсват ноти. По сведение от Биографичен кар-

тон 1954.

11. „Поточето“
А. Николаев-Струмски; за смесен хор; 
Бележки: Липсват ноти. По сведение от „Български репер-

тоар на хоровете 1878–1944“.
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Наблюдения върху описа на 
композиционното творчество 
на А. Николаев-Струмски

Първи опит за обхващане в цялост, описът пред-
лага възможност за наблюдения и обобщения в ня-
колко насоки. На първо място, относно хронологи-
ята, продължителността и активността на негова-
та композиторска дейност. Също така е важен по 
отношение на очертаването на основните жанрови 
предпочитания на автора. На трето място, същест-
вуващите варианти на някои от неговите компо-
зиции, намиращи се в различни архивни сбирки 
и правени в различни години, дават основа за из-
следване на неговото творческото развитие. И не на 
последно по значение място, описът позволява да 
се обхванат стиловите специфики на неговия ком-
позиторски стил. Последните две са обект на из-
следване в пета глава.

В описа са включени сто и пет композиции от А. 
Николаев-Струмски.

Църковните творби са най-големият раздел от 
композиционното творчество на А. Николаев-
Струм ски. Авторските произведения са седемдесет 
и две. Основната част от тях – четиридесет и две – 
са включени в неговото цялостно последование на 
литургичния цикъл – „Литургия за смесен хор“. 
Това е най-значимата композиция на А. Николаев-
Струм ски  – както като обем, така и като значение. 

От църковните композиции на А. Николаев-
Струм ски печатни са „Литургия за смесен хор“ 
(1934), както и шест песнопения, публикувани 
по-рано в списание „Християнка“ (1925). Това са: 
„Просителна ектения“ № 1, „Просителна екте-
ния“ № 2, Сугуба ектения, „Святий Боже“, „До-
стойно ест“ и „Всех и вся“. Те са част от литургич-
ния цикъл и са предназначени за смесен четириг-
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(24) „Достойно ест“, сп. „Християнка“, 1925, бр. 2, 27–28
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ласен хор. Тъй като са отпечатани преди издава-
нето на „Литургия за смесен хор“, бе логично да 
направя сравнение между тях и едноименните 
композиции от „Литургия за смесен хор“. „Про-
сителная“ № 1 и „Просителная“ № 2 (Християнка 
1925, 4–5–6:29) не присъстват в Литургията. Сугу-
бая [ектения] от същия брой е използвана в При-
ложението на Литургията, на с. 39–40, като там 
е в по-разширен вариант. Същата ектения се от-
крива и в ръкопис в архива на сестрите Евхарис-
тинки, където е преработена в тригласен вариант 
за женски хор. „Святий Боже“ (Християнка 1925, 
3) е по-ранен вариант на публикуваното в „Ли-
тургия за смесен хор“, с малки разлики най-ве-
че в гласоводенето. „Достойно ест“ (Християнка 
1925, 2:27–28) е най-голямото от публикуваните в 
сп. „Християнка“ песнопения. То е по-ранен ва-
риант на публикуваното в „Литургия за смесен 
хор“. Разликите между двата варианта са голе-
ми и засягат различни елементи на музикалната 
композиция. „И всех, и вся“ е изцяло различно, 
срв. Пример 24 и Пример 25. Въз основа на казано-
то може да се заключи, че песнопенията, публи-
кувани през 1925 г. в сп. „Християнка“ и еднои-
менните такива от „Литургия за смесен хор“, са 
различни, с изключение на „Святий Боже“. 

Някои от включените в описа ръкописи от А. Ни-
колаев-Струмски имат дата на създаване, а при дру-
ги има възможност за приблизителна датировка. За 
повечето обаче датирането би могло да се направи 
само в рамките на периода – 40-те години – според 
появата им в диригентската практика.

Буквалните преписи на вече публикувани ком-
позиции от А. Николаев-Струмски, които открих 
в Католическата екзархия, не фигурират в описа. 
Ръкописните църковни композиции, които съм 
включила в него, са различни от печатните. В голя-
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(25) „Достойно ест“, „Литургия за смесен хор“

мата си степен те представят по-късното творчест-
во на А. Николаев-Струмски, което практически е 
напълно непознато днес. Извън песнопенията от 
„Литургия за смесен хор“, произведенията, съх-
ранени в ръкопис, по мое наблюдение, се изпъл-
няват в съвременността само в Католическата ек-
зархия. По тази причина днес те не са известни на 
по-широк кръг музиканти. 

По отношение на самоличността на преписвачи-
те на ръкописите, имената им са отбелязани в опи-
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са при възможност за идентификация – оставен 
подпис, вече разпознат почерк и други. Самият А. 
Николаев-Струмски прави голяма част от включе-
ните в описа ръкописи. Други преписвачи са отец 
Велик Вичев, Люба Абрашева, а има и неидентифи-
цирани към момента. Има случаи, в които А. Ни-
колаев-Струмски е написал нотите само по партии. 
В по-късни години, когато той вече не дирижира в 
Католическата екзархия, а песнопенията продължа-
ват да бъдат част от репертоара на хора, се е нала-
гало някой друг да състави партитура от отделните 
ръкописи по партии. Това се е налагало и в случаите, 
когато партитурата е многократно поправяна от А. 
Николаев-Струмски, писана е с молив и е много не-
четлива. 

За пръв път в настоящия опис се оповестяват но-
вооткрити църковни композиции от А. Николаев-
Струм ски, които са: печатните „Просителна“ № 1 и 
2, „Сугубая“, „Достойно ест“, „И всех и вся“; и ръко-
писните: „Воскресни“, „Единородний Сине“, Тройна 
ектения със соло, Малка ектения, „Многая лета“, „Яко 
да Царя“, „Рождество Твое“, „Величай, душе моя“. 

В описа са включени и петнадесет преработки от 
А. Николаев-Струмски върху произведения от дру-
ги автори. В някои, особено когато прави редица 
промени в композициите, той отбелязва Обработка 
А. С-кого, Переложил А. Н. С. или Други аранжировки. 
В други случаи той не подписва преработката, но 
от ръкописа е видно колко много поправки и про-
мени е направил. В други случаи – като например 
„Сватба“ или за службите от Страстната седмица – 
„Во Св. И Великий пяток на утрени“, А. Николаев-
Струм ски прави както подборка от песнопенията, 
така и ги приспособява за конкретния хоров състав. 

Духовните песни са разграничени като подраздел 
на църковните. Тяхното отделяне се налага поради 
това, че в православната практика те не са част от бо-
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гослужението, както е в Католическата църква. Въ-
преки това някои от тях добиват голяма обществена 
популярност и се използват като училищни песни, 
при обучението в часовете по вероучение, както и в 
дейността на християнските братства и дружества49. 
В конкретния случай А. Николаев-Струм ски компо-
зира и използва в диригентската си работа духовни 
песни по времето на работата си в Католическата 
екзархия. В този смисъл това ги свързва по-скоро 
с популярната от 30-те – 40-те години католическа 
практика. От петте духовни песни в описа авторски 
са „Китара“, „Безмълвно се носи“ и „Честитка“, а 
другите две са обработка на известни западни песни. 
Някои от тях, като „Честитка“ и „Бъдни вечер“, са 
предназначени за изпълнение от момичетата от си-
ропиталището на сестрите Евхаристинки. 

Светските авторски композиции на Апостол 
Николаев-Струмски са дванадесет. Те, макар и 
по-малко на брой спрямо църковните, допълват 
творческия облик на композитора. За съжаление, 
повечето от песните присъстват само като заглавия. 
Сведенията за тях са взети от Биографичния картон 
на композитора, от сведения в пресата, и от запа-
зени текстове в семейния архив. И поради това не 
е възможно да се направи по-задълбочен анализ и 
сравнение на композициите. Въпреки това обаче 
те показват една характерна за творчеството на А. 

49 Повече по въпроса за употребата на религиозните песни в 
българската православна традиция вж. (Добринова 1988). За 
духовните песни в Католическата църква вж. (Венкова 2009а), 
(Рашкова 2000), (Рашкова 2001). Вж. също два сборника, съставени 
от Петър Динев: „Сборник от песни и молитви за православните 
християнски братства и дружества“ (1933 г.) и издадения през 1955 г. 
„Сборник църковни песнопения за тригласен хор“, където Вторият 
раздел е озаглавен „Религиозни песни“. И в двете издания са включени 
съвременни религиозни песни както от български композитори като 
Добри Христов, Петър Динев и други, така и известни мелодии от 
западноевропейски автори (В. А. Моцарт, Й. С. Бах и др.), към които 
е пригоден български религиозен текст.



133Апостол Николаев-Струмски: живот, вдъхновен от музиката 

Николаев-Струмски тенденция – неговите компо-
зиции са както пряко свързани с жанровите и ху-
дожествените търсения на неговото време, така и 
често пряко произлизат от музикалната му дей-
ност. Част от тях са в сферата на хорова акапелна 
музика върху патриотични и исторически сюжети, 
много активно развиваща се в тези години, други са 
хорови песни, изградени върху български народни 
песни, също много актуална тенденция. В областта 
на салонната и развлекателната музика са пък част 
от композициите за соло-глас и пиано. 

„Копнежи [на българина]“ е авторска компо-
зиция за мъжки хор, издържана в духа на хорова-
та акапелна песен. Песните за смесен хор „Море 
огреяла месечинка“, „Лиляна платно белеше“ и 
„Либе, ле либе Йордано“ следват друга актуална за 
времето област на композиторски търсения – хоро-
ви песни, изградени върху образци от българската 
народна песен. За това, че А. Николаев-Струмски е 
бил добре запознат с този жанр, може да се съди 
и от диригентската му практика. Той използва чес-
то в концертните си изяви със своите хорове песни 
върху български народни песни, както собстве-
ни, така и от други автори. В публикацията „Кон-
цертът на Софийския катедрален хор“ (Църковен 
вестник 1930, 10:118–119) се посочва, че хорът на А. 
Николаев-Струм ски изпълнява обработки на маке-
донски песни от А. Кръстев, и се изразява съжале-
ние, че „поради скромност“ не са включени негови-
те собствени обработки. 

В друга жанрова сфера са соловите песни с аком-
панимент – според дадените от самия композитор 
данни и от заглавията, те са от областта на развле-
кателната музика. Като например „В шеметни чув-
ства“, определено от А. Николаев-Струмски като 
„валс за пеене и пиано“, или „Върни се“ с авторско-
то жанрово определение „романс-танго“ (Биогра-



134

фичен картон 1954:2).
В трета жанрова сфера е композицията „Про-

летна песен“, която е детска песен и е изпълнява-
на от момичетата от сиропиталището на сестрите 
Евхаристинки. 

Песента „Замело тебя снегом, Россия“ показва 
друг жанр в светското творчество на А. Николаев-
Струм ски – преработките на руски песни. Тя е за 
соло глас и пиано. Тази песен, която се смята за не-
официален химн на руската емиграция след 1917 г., 
е публикувана в поредицата „Русская музыкальная 
библиотека“. Според автобиографичните му дан-
ни той прави и множество хорови обработки на 
руски песни, с които участва в озвучаването на неми 
филми с хорови обработки на руски песни. Също 
в публикации в пресата се съобщава, че А. Нико-
лаев-Струмски включва в програмата на някои от 
своите концертни изяви с хора си изпълнения на 
руски песни в негова обработка. 

Обобщения
Предложеният в четвърта глава опис предста-

вя всички събрани от мен композиции от Апостол 
Николаев-Струмски. Те дават цялостна представа за 
неговото композиторско творчество. Голяма част от 
него се оповестява за първи път. Дават се и някои 
преработки на композиции от други автори, които 
илюстрират, от една страна, характерна тенденция 
в работата на църковнохоровия музикант, а от друга 
с – творческия подход на А. Николаев-Струмски в 
тази дейност.

Музиката на А. Николаев-Струмски се включва в 
актуални за периода на 20-те – началото на 30-те го-
дини търсения по отношение на жанровете и тяхна-
та реализация. Синхронно на големия хоров подем 
през тези години, А. Николаев-Струмски концен-
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трира своите търсения в областта на хоровата музи-
ка – църковна и светска. Най-крупната му компози-
ция – „Литургия за смесен хор“, както е посочено и в 
заглавието ѝ, е написана за смесен хор. Тя е резултат 
от утвърденото и развиващо се в църковната прак-
тика тогава присъствие на големите смесени хорове, 
в което и А. Николаев-Струмски дава своя принос 
със създаването през 1927 г. на смесен хор в най-го-
лемия храм в столицата – „Св. Александър Невски“. 

Създаването на „Литургия за смесен хор“ – ця-
лостно последование на литургичния цикъл – е 
част от стремежа на А. Николаев-Струмски към 
творческо утвърждаване като композитор и дири-
гент. Това е в съзвучие с друга водеща тенденция 
на периода – създаването на нова българска мно-
гогласна богослужебна музика. Да припомня само, 
че през 20-те и началото на 30-те години са създа-
дени най-значимите български литургии за смесен 
хор от Добри Христов, Петър Динев, Христо Мано-
лов и др. 

Издържала проверката на времето, музиката от 
А. Николаев-Струмски в съвременността е част от 
българската музикална класика. И въпреки неголе-
мия си обем, тя има своето важно и приносно място 
в нея.





ПЕТА ГЛАВА

КОМПОЗИЦИОННОТО ТВОРЧЕСТВО 
НА АПОСТОЛ НИКОЛАЕВ-СТРУМСКИ:

ПО-ВАЖНИ КОМПОЗИЦИИ И СТИЛОВИ 
ОСОБЕНОСТИ 

Настоящата глава се фокусира върху компози-
торското творчество на А. Николаев-Струмски и 
по-специално върху църковните му композиции. 
Той насочва своята творческа инвенция предимно 
в областта на църковната многогласна музика, като 
има седемдесет и две самостоятелни композиции. 
Част от тях са включени в „Литургия за смесен хор“, 
а другата част – близо половината, остават непубли-
кувани. В своята работа успях да събера достатъчно 
информация относно църковните му композиции: 
нотен материал – печатен и в ръкопис; мнения на му-
зиколози и диригенти от първата половина на ХХ век 
и в съвременността; изпълнения на неговите компо-
зиции, записани на носител или налични в интернет. 
За съжаление, за светските му композиции липсват 
ноти, както и друга информация, така че те няма да 
бъдат обект на по-специален анализ. 

Изследователският стремеж в настоящата глава е да 
се очертае цялостният творчески облик на композито-
ра. От една страна, се разглеждат някои по-важни не-
гови църковни композиции – печатната му Литургия; 
някои по-важни песнопения от нея; както и по-късни 
произведения, датиращи от 40-те години на ХХ век и 
запазени днес в ръкопис. От друга страна, в изложе-
нието се разглеждат характерни стилови особености 
на композиторския стил на А. Николаев-Струмски. 
Проследява се развитието на творческите му идеи от 
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песнопения от ранните години към такива от по-късни-
те години. Разглеждат се интонационните опори в не-
говите произведения и за първи път се представят 
данни за композиции, създадени върху образци на 
„Болгарский роспев“. Отделя се внимание и на мне-
нията на музикалните изследователи за неговото 
творчество в неговото време и в съвременността, както 
и тяхната рефлексия върху оформянето на представата 
за неговото творчество. 

Нови данни за „Литургия за смесен хор“ 
от А. Николаев-Струмски 

Единствено печатната му Литургия се радва в съ-
временността на голямо и заслужено признание в 
целия възможен спектър на музикалния живот  – 
изследователите на църковна музика, хоровите ди-
ригенти и техните състави, оперните изпълнители, 
звукозаписната индустрия, електронните медии. 
„Литургия за смесен хор“ – цялостно авторско по-
следование на литургичния цикъл от А. Николаев-
Струмски – е най-значимата му композиция. 
Нейната появява съвпада с разцвета на творческата 
му дейност – преподавател и диригент в Духовната 
семинария в София, създател и пръв диригент на 
хора в Катедралния храм „Св. Александър Невски“. 
Литургията се появява в период, когато са написа-
ни най-значимите български авторски многоглас-
ни литургии: „Литургия на св. Йоан Златоуст с 
допълнителни песнопения за смесен хор“ (1925) и 
„Общодостъпна за хорово пение Литургия (№ 2)“ 
(1934) от Добри Христов; „Литургия на св. Йоан 
Златоуст“ в източен стил върху източно-църков-
ни напеви за смесен четиригласен хор“ (1926); 
„Народна литургия на св. Йоан Златоуст за народно 
пение на два и на три гласа върху църковноизточни 
напеви“ (1929); „Общодостъпна народна литургия 
на св. Йоанна Златоуста с молебно пение и панихи-
да за два и три гласа върху църковно-източни и др. 
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напеви (второ допълнено издание)“ (1936) от Петър 
Динев.

Литургията от А. Николаев-Струмски се състои 
от 40 страници. Съдържа четиридесет и две отдел-

(26) Корица на „Литургия за смесен хор“ от Апостол Николаев-
Струмски
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ни песнопения. Двадесет и осем са в основния дял, 
а в Приложение са поместени още 14 песнопения: 
„Милост мира“ – „Тебе поем“ в ла минор; „Милост 
мира“ – „Тебе поем“ в ми минор; „Милост мира“ – 
„Тебе поем“ в до минор; Малка ектения; „Хвалите 
имя Господне“; „Велико славословие“; „Под твою 
милост“; „Блаженни иже избрал и приял еси 
Господи“; „Многолетие“; Ектении: Просителна; 
Сугуба. 

„Литургия за смесен хор“ е едно от най-изпълня-
ваните и записвани български църковни произведе-
ния в съвременността. То се е превърнало в предста-
вително за българската музика произведение. 
Популярността му отдавна е излязла извън рамки-
те на България и може да бъде чуто или закупено в 
Европа и САЩ. По-подробно представям събраната 
от мен информация относно изпълнения и записи 
на Литургията в шеста глава. Въпреки нейната по-
пулярност обаче, данните за нея в съвременността 
често са много неточни. С особено голяма острота 
в процеса на моето изследване се появи въпросът: 
кога е публикувана „Литургия за смесен хор“? 

•	 За годината на публикуване на „Литургия 
за смесен хор“ от А. Николаев-Струмски

Преди да се спра на конкретните факти около 
създаването и публикуването на „Литургия за сме-
сен хор“, искам да отбележа нещо характерно за ця-
лостните последования на литургичния цикъл в пе-
риода от 20-те – 30-те години. И при Добри Христов 
в „Литургия за смесен хор“ (1925), а както ще видим 
– и при Литургията на А. Николаев-Струмски, про-
цесът на създаването на тези мащабни компози-
ции има различни етапи и обхваща един продъл-
жителен период от време. Някои от композиции-
те са писани в ранни години – например в парти-
турата на Литургията от Д. Христов е отбелязано, 
че „Херувимска песен“ е написана през 1905 г., а 
„Господи, возлюблих благолепие“ от Допълнителни 
песнопения е изпълнена при освещаването на 
храм-паметника „Св. Александър Невски“ на 13 сеп-
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тември 1924 г. (Христов 1925:31,70). А публикуването 
и оттам и датирането на Литургията му е от 1925 г. 
Или какво се получава на практика: песнопенията 
от тази Литургия са писани в един продължителен 
период от време. Голяма част от тях са в репертоар-
на употреба също от години. Но при самото съста-
вителство на литургичния цикъл те са обединени в 
едно цялостно последование. А в крайна сметка се 
датират според годината на издаване. 

За съжаление, за отделните композиции в 
„Литургия за смесен хор“ от А. Николаев-Струмски 
откъслечна информация има само от по-ранни 
публикации в сп. „Християнка“. По мое мнение 
песнопенията са писани в продължение на години, а 
комплектовани в цялостен цикъл по-късно. Съвсем 
отделен въпрос е кога Литургията е публикувана. 

В изданието на „Литургия за смесен хор“ от А. 
Николаев-Струмски не е отбелязана годината на пуб-
ликуването, а само разрешението от Светия Синод 
на Българската православна църква – „Благословена 

(27) Одобрение от Св. Синод

и одобрена от Св. Синод на българската църква с 
писмо № 4113 от 27 април 1926 г.“. 

Няма предговор или други указания и бележки от 
автора. Така че това е и основната причина до този 
момент общоприетото мнение да е, че годината на 
издаване е 1926. В съвременни публикации за цър-
ковна музика, както и в каталозите на различни биб-
лиотеки Литургията от А. Николаев-Струмски се 
датира от 1926 г.50 В своята книга „Многогласната ли-
тургия в българската музика“ Ю. Куюмджиев отбе-

50 Вж. например Атанасов (2001). 
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лязва като година на отпечатване 1926 (Куюмджиев 
2003:39) или 1927 (Куюмджиев 2003:119). В свои пуб-
ликации за А. Николаев-Струмски до този момент 
и аз съм посочвала 1926 като година на издаване.

Защо всъщност е важна годината на издаване 
на литургията? Според мен поне по няколко при-
чини. На първо място, от чисто изследователския 
стремеж към точност на информацията. На второ 
място, от гледна точка на по-прецизната хроноло-
гия на събитията в живота на А. Николаев-Струмски 
както в биографичен, така и в творчески аспект. На 
трето място, в желанието да се проследи нейното 
разпространение, изпълнение и популярност. И не 
на последно място, по отношение на нейното значе-
ние спрямо историческия контекст на българската 
музика, различен през 20-те и 30-те години на ХХ век.

В процеса на моята работа открих нови данни, 
които категорично сочат, че „Литургия за смесен 
хор“ е публикувана през 1926 г. В новооткрития 
Биографичен картон на А. Николаев-Струмски, в 
който данните са предоставени от самия автор, се 
посочва, че годината на издаване на „Литургия за 
смесен хор“ е 1935. Трябва да се отбележи, че освен 
„Литургия за смесен хор“ са изброени отделно и 
част от песнопенията от Приложението на сборни-
ка – „Велико славословие“, „Милост мира“ в ла ми-
нор, „Милост мира“ в до минор, „Под Твой милост“, 
„Блаженни яже избрал и приял еси“, „Ектения и 
многолетие“ и отново като година на публикуване 
нееднократно е посочена 1935.

Оттук възникнаха нови въпроси: дали „Литургия 
за смесен хор“ е издадена през 1926 г., когато е 
одобрена за печат и както е разпространеното мне-
ние днес, или това става по-късно? 

На първо място ще разгледам информацията, която 
самият А. Николаев-Струмски ни е оставил за своята 
литургия. На титулната страница има посвещение: На 
моя мил баща, почетния председател на българския му-
зикален съюз Николай Ив. Николаев и на моя незабравим 
учител, бившия директор на руската императорска пев-
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ческа капела Степан Василиевич Смоленски, посвещавам с 
синовна почит и дълбока и незабвена признателност този 
труд. Апостол Николаев (Струмски). Възниква логич-
ният въпрос: през коя година Н. Ив. Николаев става 
почетен председател на Българския музикален съюз? 
Както е известно, той е един от създателите на съюза 
на 15 август 1904 г. и негов пръв и дългогодишен дейст-
ващ председател. Защото посвещението недвусмисле-
но насочва към години, когато Н. Ив. Николаев вече 
се е оттеглил от активната дейност. Потърсих инфор-
мация на страниците на съюзния орган „Музикален 
вестник“, където дейността на Съюза е отразена по-
следователно и подробно. И открих в бр. 6–7 от 1928 
г., с. 8 статията „Една мъчителна раздяла“ от Димитър 
Хаджигеоргиев, в която се съобщава, че поради „на-
преднала възраст и разклатено здраве“, след 24 годи-
ни вдъхновена и безкористна работа за съюзното дело, 
Н. Ив. Николаев е помолил в едно от заседанията на 
ХІІ конгрес „да бъде освободен от избиране отново“. 
На заседанието си от 29 август 1928 г. конгресът раз-
глежда неговата молба и взема решение да го провъз-
гласи за пожизнен почетен председател51. Така че Н. 
Ив. Николаев се оттегля от управлението на съюза и 
става почетен председател през 1928 г. Следователно 
литургията от А. Николаев-Струмски не може да е 
публикувана през 1926 г., тъй като тогава все още Н. 
Ив. Николаев е действащ председател на съюза. Което 
означава, че тя е публикувана след август 1928 г. Това 
рамкира долната граница на възможна година за от-
печатване на Литургията.

На корицата на изданието има стилизирано из-
ображение на фасадата на храм-паметника „Св. 
Александър Невски“. Под заглавието „Литургия за 
смесен хор“ е изписано: „Музика от А. Н. Николаев-
Струмски, диригент на хорът при храма-паметник 
св. Ал. Невски“. Следователно Литургията е из-
дадена по времето, когато А. Николаев-Струмски 
е главен диригент в храма. Той е на този пост от 

51 Вж. Приложение 2. 
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края на 1924 г. (Попвасилев 1982:7) до края на 1934 г. 
(Григоров 2009:52). 

 Изглежда напълно логично А. Николаев-Струмски 
да е създал своя авторска литургия за хора, който фор-
мира и дирижира. Може би подтик за написването 
на авторска литургия е и фактът, че Добри Христов 
издава през 1925 г. своята литургията, която изпъл-
нява с хора при църквата „Св. Седмочисленици“ и с 
която участва при освещаването на храм-паметника 
„Св. Александър Невски“ на 13 септември 1924 г. На 
фона на острата конкуренция между двамата музи-
канти, издаването на печатна литургия би утвърдило 
името на А. Николаев-Струмски. Така че изображе-
нието на корицата рамкира горната граница на пе-
риода на публикуването на сборника – 1935 г.

Николаев-Струмски предоставя на колегите в 
Института за музика, попълнили Биографичния му 
картон, като година на издаване на литургията –1935. От 
една страна, това е потвърждение на изложените дотук 
разсъждения, че годината на публикуването на сборни-
ка категорично не е 1926 г., както и съвпада с рамкира-
ния период – до 1935 г. Но дали все пак това е вярната 
година? Фактите, които ще изложа по-долу, по-скоро 
сочат, че става дума за грешка. Едно от доказателствата 
за това ни дава отново самият композитор. Нотите на 
неговата литургия, които се съхраняват в библиотеката 
на Институт за изследване на изкуствата при БАН днес, 
имат на заглавната си страница негово посвещение с 
подпис от дата 10 декември 1934 г. Следователно в края 
на 1934 г. изданието вече е било факт. 

Информация, че литургията е публикувана 
през 1934 г., дава Ю. Куюмджиев, който пише, че в 
„Църковен вестник“, 1935 г., бр. 8, с. 99 е публикувано 
съобщение за издадена през 1934 г. втора литургия 
от А. Николаев-Струмски (Куюмджиев 2003:100). 
Като коментар на това Ю. Куюмджиев заключава, 
че вероятно става дума за второ издание на литур-
гията му от 1926 г., тъй като няма информация той 
да е написал нова. Вече категорично се посочва като 
година на издаване 1934 г., но се повдига важният 
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(28) Титулна страница на Литургията с посвещение от А. 
Николаев-Струмски

въпрос за броя на изданията.
Съвсем наскоро открих и още едно категорич-

но доказателство за това, че познатото ни издание 
на „Литургия за смесен хор“ е през 1934 г. В по-
местено в пресата съобщение (Слово 1934, ХIII:4) 
се казва, че: „Познатият диригент, г. Николаев-
Струмски, издал духовно-музикални компози-
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ции: Литургия, част от всенощно бдение и др. 
Изданието е художествено. Цена 100 лева. Намира 
се в най-големите книжарници, музикални мага-
зини и у композитора – София, ул. „Шипка“ 13.“

Въз основа на казаното по-горе убедено твърдя, 
че „Литургия за смесен хор“ е публикувана през 
1934 г. 

Така се появява следващата група от въпроси: 
колко издания има Литургията? Дали коментира-
ното издание от 1934 г. е първо? Ако това е така, то 
какво е забавило издаването на литургията с пове-
че от осем години? Възможно ли е това да е второ 
издание? Възможно ли е да има втора литургия и 
това да е нейното първо издание?

В Биографичния картон на А. Николаев-
Струмски той посочва само една година на публи-
куване – 1935. Това би следвало да означава, че не е 
имало други издания, т.е. това е първото. В работа-
та си не съм попадала на друго издание, различно 
от описаното. Ако приемем, че това е първо изда-
ние на литургията, одобрена за печат през 1926 г., 
то какви са причините за забавянето на издание-
то? Вероятна хипотеза е това да се е случило по-
ради финансови причини – може би А. Николаев-
Струмски отпечатва Литургията през 1934 г, защо-
то тогава той вече работи и като юрист, а не само 
като музикант, и най-после има средствата за пуб-
ликуване? В такъв случай Литургията би следвало 
да е съществувала в ръкопис и да се е изпълнявала 
от него. В предоставените ми ноти на хора на храм 
„Св. Александър Невски“ не открих подобни ръ-
кописни ноти, но е възможно и те да не са запазе-
ни. Възможно ли е да е била издадена, но в много 
ограничен тираж, и да не са се съхранили копия 
до днес? Това, разбира се, не се изключва. Но все 
пак да припомня, че от издадените по това време 
сборници от други автори, като „Литургийно пе-
ене“ (1924) от Н. Ив. Николаев или литургиите на 
Добри Христов (1925) и Петър Динев (1926), днес 
има достатъчно запазени екземпляри. 
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Има ли данни за съществуването на Втора ли-
тургия от А. Николаев-Струмски? „Църковен 
вестник“ от 1934 г. съобщава, че А. Николаев-
Струмски е издал втора литургия. Коментарът на 
Ю. Куюмджиев е, че няма данни композиторът 
да е писал втора литургия. В моите проучвания 
също не съм намирала ново цялостно последова-
ние. Трябва да се отбележи, че съществуват нема-
лък брой църковни композиции от А. Николаев-
Струмски, които са различни от публикуваните 
през 1934 г. Едните са публикуваните на страници-
те на сп. „Християнка“ от 1925 г., четири от които 
са различни от песнопенията върху същия текст в 
„Литургия за смесен хор“. Това показва, че още по 
времето на одобрението за печат на Литургията 
през 1926 г. композиторът е разполагал с повече от 
един вариант за някои от песнопенията. Другите 
са намерените от мен в различни архиви църков-
ни композиции в ръкопис, като и тук има немалък 
брой различни от тези в печатната му литургия. 
Към настоящия момент не би могло да се даде ка-
тегоричен отговор дали А. Николаев-Струмски е 
писал Втора литургия, но не бива да се изключва 
възможността да бъдат открити нови нотни мате-
риали от А. Николаев-Струмски, които да дадат 
по-ясна информация за броя на литургиите и тях-
ното публикуване. 

Като извод от всичко казаното дотук може да се 
заключи, че познатото ни издание на „Литургия за 
смесен хор“ е публикувано през 1934 г. Уточнението 
на годината на публикуване на най-значимата 
като стойност и обем композиция на А. Николаев-
Струмски попълва част от липсващата музиколо-
гична информация за неговото композиционно 
творчество, както и дава нова светлина върху въ-
просите на българската църковна музика. Въз ос-
нова на горното изложение може да се твърди, че 
познатото ни издание на „Литургия за смесен хор“ 
е публикувано през 1934 г. И по тази причина би 
трябвало да бъде датирано по този начин при оп-
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исание и цитиране. 
Отговорът на въпросите, дали това е първо из-

дание и има ли друга Литургия от А. Николаев-
Струмски, предстои да бъде намерен. 

Отделни композиции

•	 „Велико славословие“
Може би най-известната композицията от А. 

Николаев-Струмски – „Велико славословие“ – е 
най-изпълнявана както в първата половина на 
ХХ век, така и в съвременността. Тя неотменно е 
част от богослужебния репертоар на хора в храм 
„Св. Александър Невски“. Присъства в различни 
концертни програми както в миналото, така и сега. 
В съвременността активно се реализира в аудио-
дисковете на музикалния пазар у нас и в чужбина, 
както и в интернет. 

„Велико славословие“ е част от службата на 
Всенощното бдение. А. Николаев-Струмски 
публикува само две части от него – „Велико сла-
вословие“ и „Хвалите имя Господне“. „Велико 
славословие“ е публикувано в Приложението 
на „Литургия за смесен хор“ (1934). Това е една 
от най-мащабните композиции от А. Николаев-
Струмски не само като големина, но и като внуше-
ние. Много майсторски се съпоставят и наслагват 
звучностите на женските и мъжките гласове 
поотделно спрямо цялостното звучене на смесе-
ния хор. Дялът „Аз рех, Господи“ е със соло за алт.

„Велико славословие“ днес може да се срещне 
в различни варианти, като често се използ-
ват и отделни части от него – например „Аз 
рех, Господи“ се изпълнява като самостоятелна 
композиция, като соловата партия за алт често се 
замества с бас. В сайт за ноти в интернет открих 
като самостоятелно песнопение и „Святий Боже“ 
със соло сопран. 

Много високо мнение за тази композиция 
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изказват различни музиканти. Почти като ле-
генда се носи прословутата реплика на Добри 
Христов, когато вижда ръкописа на „Велико сла-
вословие“: „Ако не го е преписал отнякъде, е ге-
ниално“. А коментарът обикновено е, че от уста-
та на Добри Христов това си е абсолютно призна-
ние на тази творба, особено като се има предвид 
конкуренцията и отношенията между двамата. 

От съвременна гледна точка ще отбележа 
възторжената оценка, която Димитър Григоров 
дава за „Велико славословие“: „Велико славосло-
вие“ определено се нарежда между най-добрите 
образци в православната църковна музика, а музи-
калният език и неподражаемата в искреността си 
емоционална атмосфера нямат аналог въобще в ця-
лата музикална литература“ (Григоров 2011:129). 

Неслучаен е и изборът на великия български бас 
Борис Христов, който включва „Велико славосло-
вие“ в своя известен диск „Български и руски пра-
вославни песнопения“ (1976). В книгата „Срещи с 
Борис Христов“ ми направи впечатление, че при 
срещата му с гусларите (както наричат певците в хор 
„Гусла“) те го поздравяват с „Во царствии Твоем“ 
от А. Николаев-Струмски. Това песнопение навя-
ва на Б. Христов спомени за Асен Димитров, което 
означава, че то е било част от репертоара на хора 
(Правчанска-Иванова и др. 1993:151). Борис Христов 
показва явно предпочитание към музиката на А. 
Николаев-Струмски, с когото вероятно се е позна-
вал от младостта си и който има принос за неговото 
музикално израстване. 

•	 „Возлюблю Тя, Господи“
„Возлюблю Тя, Господи“ от А. Николаев-

Струмски е за четиригласен смесен хор, в сол ма-
жор. Изписано е собственоръчно от композитора 
по партии в един от сборниците в хор „Успение 
Богородично“. Препис като партитура е направен 
от отец Велик Вичев през 1964 г.

Композицията не е голяма, но въпреки това А. 
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Николаев-Струмски постига в нея тържественост 
и изграждане на музикалното развитие, впечатля-
ващи за такава форма. „Возлюблю Тя, Господи“ 
се изпълнява по време на архиерейска литургия 
на мястото на „Отца и Сина“ преди „Верую“. В 
Литургията от 1934 г. това песнопение не е вклю-
чено. По тази причина не би могло да се датира. 
Със сигурност е част от репертоара на хоровете в 
Католическата екзархия през 40-те години, като се 
използва и до днес. 

•	 „Свещеноначалника“
„Свещеноначалника“ от Николаев-Струмски е за 

четиригласен смесен хор. Песнопението се изпълня-
ва при много тържествени архиерейски служби 
преди началото на литургията, когато владиката, 
съпровождан от всички свещеници, дякони и други, 
с които ще е в съслужение, влиза в храма. То е част 
от репертоара на Католическата църква от източен 
обред у нас. 

В Пример 30 е показан ръкописен препис от Л. 
Абрашева, правен през 90-те години и намиращ 
се днес в Диригентски сборник в архива на хор 
„Успение Богородично“ в Католическата екзархия. 

(29) „Возлюблю Тя, Господи“, А. Николаев-Струмски, препис: отец 
Велик Вичев. Архив на Католическа апостолическа екзархия
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(30) „Свещеноначалника“, препис Л. Абрашева. 
Архив на Католическа апостолическа екзархия
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Първият дял „Свещеноначалника и архиерея 
нашего, Господи сохрани, на многая лета“ е нова 
композиция. Вторият дял – когато още веднъж се 
изпява „На многая лета“, е същият като публикува-
ния в печатната му литургия (Николаев-Струмски 
1934:39). Разлика има в каденцата в последния такт, 
като в ръкописа е опростена. 

Началните думи в текста на песнопението – 
„Свещеноначалника и архиерея нашего…“ са раз-
лични спрямо по-широко разпространените в прак-
тиката „Владику и свещеноначалника нашего…“ 
или „Владыку и архиерея нашего…“. А. Николаев-
Струмски в Приложението на своята печатна 
Литургия, на с. 39, помества „Многолетие“ с друг текст и 
мелодия – „(… имя рек…) Високопреосвещеньйшеву 
и Богопроизведенному…“. По тази причина бих пред-
положила, че песнопението „Свещеноначалника 
и архиерея“ е композирано специално за източно-
католическата практика, като е възможно първите 
думи да са по-различни по тази причина.

•	 „Тържествен благослов“ 
„Тържествен благослов“ съдържа три отделни 

песнопения: „Приидите поклонимся“, „Святий Боже“ 
и „От поветрия“. „Тържествен благослов“ е част от 
католическата традиция и е посветен на „покланяне-
то на Иисус Христос в светото Тайнство Причастие“ 
(Черковник 1935:333). „Приидите поклонимся“ е мо-
литва към Пресветата Троица, част от „Всенощно бде-
ние“. „Святий Боже“ е по текста на Трисвятата песен. 
Третата част – „От поветрия“, е написана по откъс от 
текста на литания към Пресветата Троица, която е част 
от богослужебната практика на Католическата църк-
ва. Литанията (лат. litania, от гр. Λιτή) е молитва, която 
се състои от повтарящи се кратки молитвени възгла-
си, обикновено изпявани от свещеника или водещия 
службата, и отговор от хора или верните. Адресирани 
са към Христос, св. Богородица, светците и др. 

Ръкописът, съхраняван в архива на сестрите 
Евхаристинки, е от неизвестен преписвач. Надписът 
над нотите посочва, че това е композиция от А. 
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(31) „Тържествен благослов“, А. Николаев-Струмски. 
Архив на сестрите Евхаристинки
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Николаев-Струмски. По повод на авторството тряб-
ва да се отбележи, че втората част – „Святий Боже“ 
е идентично с публикуваното в „Литургийно песно-
пение“ от Н. Ив. Николаев (Николаев 1924:8), като 
обаче не е отбелязан авторът на песнопението. Дали 
може то да е от А. Николаев-Струмски? При раз-
глеждане на композицията определено има стре-
меж към цялостност в изграждането на песнопени-
ята, характерен, както ще бъде показано по-нататък 
в текста, за късния стил на А. Николаев-Струмски. 
Категорично може да се каже, че първата и трета-
та част – „Приидите“ и „От поветрия“ имат много 
общо в изграждането – като интонационна близост 
на мелодиите, като гласоводене. Има единство и в 
хармоничните средства. Кулминацията е постигна-
та в последния дял – „От поветрия“, което изграж-
да композицията в цялост. Върху текста „Помилуй 
нас, Господи“ мелодията чрез постепенно възхо-
дящо движение е достигнала ми от втора октава и 
завършва върху ре диез върху доминантов акорд. 
Разрешението обаче не е в тоника – ми минор, а в ми 
мажор. Така при текста „О, Иисусе“ се постига ярък 
хармоничен контраст и започва постепенно слизане 
на мелодията към разрешение и умиротворение в 
тоника ми в унисон. Обръщението първо към Иисус 
Христос и след това към св. Богородица звучи с голям 
емоционален заряд. Унисонът в половини ноти вър-
ху тониката ми носи смирение и упование. 

„Святий Боже“ е в същата тоналност и има 
сходства най-вече в хармоническо отношение и 
в начина на движение на мелодията. Вписва се в 
„Тържествен благослов“. Но все пак въпросът за 
авторството на „Святий Боже“ остава отворен. 

В архива на сестрите Евхаристинки има два ва-
рианта на „Тържествен благослов“. Коментираният 
и показан в Пример 31 е тригласен вариант за едно-
роден женски хор в ми минор. Съществува още един 
вариант – четиригласен, за женски хор, в ми минор. 
Почеркът е на А. Николаев-Струмски, като няма 
партитура, а има щимове по гласове. Заглавието над 
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нотите, изписано от автора, е „Из шестопсалмието“. 
„Тържествен благослов“ е въведен в репертоара на 

сестрите Евхаристинки през 40-те години. И до днес 
той се изпълнява по време на различни извънли-
тургийни богослужения като например честване-
то на явленията на св. Богородица във Фатима, в 
навечерието на празници като Света Евхаристия 
(ТялоХристово) и други.

•	 „Тебе Бога хвалим“
Пример за преработка на композиция от друг 

автор е песнопението „Тебе Бога хвалим“, за което 
се смята, че е написано от италианския композитор 
Джузепе Сарти (1729–1802).52 В периода 1784–1801 
г. той живее в двора на Екатерина Велика в Санкт 
Петербург. Написан е в чест на победата при Очаков 
по време на Руско-турската война 1784–1801. „Тебе, 
Бога хвалим“ или “Te Deum” от Сарти съществува 
според изследователите в два варианта – на църков-
нославянски и на латински език, като между тях има 
много и съществени различия, които произлизат от 
църковната традиция, с която се свързват, както и с 
езика. 

 Композицията представлява изследователски 
интерес за настоящото изследване поради това, че 
А. Николаев-Струмски използва откъси от нея в 
различни преработки в по-късни години. И пора-
ди това, че тя е написана по текст, който не се сре-
ща в многогласните композиции на българските 
църковни композитори. „Тебе Бога хвалим“ е пре-
вод на латинския химн “Te Deum”, чието авторство 
се приписва на св. Амврозий Медиолански. Много от 
най-значимите композитори в западноевропейска-

52 Друга версия за произхода на „Тебе, Бога хвалим“ е дадена в статия-
та „Николай Иванов Николаев (Живописни бележки)“ в „Музикален 
вестник“ от 25 ноември 1925 г. Там се казва, че Бесарабският митро-
полит подарява на Н. Ив. Николаев като благословия при замина-
ването му за България оригинала на концерта. Според публикация-
та авторът е неизвестен, а композицията е посветена на победата на 
Суворов при превземането на турската крепост Измаил през втората 
половина на ХVІІІ век. Благодарение на хора на Н. Ив. Николаев това 
песнопение е придобило популярност у нас.
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та музикална история пишат музика по този текст. 
В превод на църковнославянски език той навлиза в 
руската църковна практика, вероятно под влияние на 
западноевропейските придворни музиканти, рабо-
тили там. Впоследствие много от руските църковни 
композитори пишат многогласни песнопения 
върху този текст, например Дм. Бортнянски, Фатеев, 
Архангелски, Аллеманов, Римски-Корсаков и др. 

„Тебе, Бога хвалим“ е запазен в различни ва-
рианти в архивите на Католическата апостолическа 
екзархия в София. Има го като отделен ръкопис, не 
е датиран, но по почерка, хартията и маниера на 
изписване предполагам, че преписът е направен в 
по-ранни години – не по-късно от 20-те години. На 
заглавната страница има собственоръчен надпис: 
„Принадлежи на Ап. Николаев София“. Друг ва-
риант като цялостна композиция е в сборници по 
партии в архива на Католическата екзария. 

 А. Николаев-Струмски прави преработки и на 
отделни части от композицията. „Тебе убо просим“ 
присъства като ръкопис само в архива на сестрите 
Евхаристинки. Песнопението е по гласове и като 
четиригласна партитура с почерка на А. Николаев-
Струмски. Тъй като е писана с молив и са правени 
много поправки по нея, се разчита много трудно. 
Промените са по отношение на гласоводенето, 
както и в тоналността – до мажор вместо ре мажор. 
По-късно някоя от сестрите е направила препис на 
партитурата, която е в по-добро състояние. 

Друга част от „Тебе Бога хвалим“ – „Сподоби, 
Господи“ съществува в преработен тригласен ва-
риант за женски хор в до мажор. Преписът е с по-
черка на А. Николаев-Струмски в архива на сестри-
те Евхаристинки. 

•	 „Китара“
Интересен пример за авторска композиция е 

духовната песен „Китара“53 (1943). Тя представлява 

53 Песента е озаглавена „Китара“, но в нея се описва красотата на 
една пасторална гледка – пеещо поточе, шум на върба и грееща луна. 
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едногласна песен върху поетичен религиозен текст. 
Този жанр съществува и в православната от първата 
половина на ХХ век, но е много по-популярен и ши-
роко използван в католическата традиция. Песента 
е едногласна. Мелодията е разпевна, с широк амби-
тус, в духа на популярната песенност. Тоналността е 
до мажор, 4/4. Възможно е текстът на песента също 
да е написан от Апостол Николаев-Струмски. Ако 
се съди по оставената датировка в ръкописа – 23/
ІV.1943, Велики петък, 8 ч. веч. – може да се предпо-
ложи, че песента е написана в момент на творческо 
вдъхновение. Песента е записана в теноров сборник 
в архив „Успение Богородично“ към Католическата 
апостолическа екзархия.

 

(32) „Китара“, А. Николаев-Струмски. 
Архив на Католическа апостолическа екзархия

За композитора на църковна музика 
А. Николаев-Струмски

Когато се говори за връзката между различните 
влияния в творческото формиране на един творец 
и крайния резултат от неговата дейност, изразява-

Възторгът от нея е изразен чрез възклицание към Бог.
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ща се в конкретен артефакт, не бива да се забравя 
важността на неговата индивидуалност, т.е. начи-
нът, по който той ще филтрира различните вли-
яния и ще ги включи в собствената си личностна 
нагласа и цялостност. За композитора на църковна 
музика това, което в крайна сметка го прави такъв, 
е способността му да предаде в музика вътрешно-
то преживяване на вярата – в Христос, въплъте-
ното Божие Слово, който чрез благовестието дава 
надеждата за вечен живот и разчупва веригите на 
смъртния човешки живот. Евхаристията в светата 
Литургия е „Тайнството на тайнствата“, когато се 
извършва превръщането на хляба и виното в тяло-
то и кръвта Христови. Не откриваме ли подобен 
акт на трансформация и в творческия проблясък 
на „озвучаването“ на свещения текст, на своеобраз-
ното „преображение“ на Словото в музика? Може 
би тогава богослужебната музика „може да бъде 
разбрана по-дълбоко, когато се проникне в ней-
ния изначален смисъл, смисъла ѝ на омузикалено 
Слово, на „изпята молитва“ (Япова 2001:174)?

Доколко   сферата на църковната музика и дей-
ността му на композитор е място за по-особена 
личностна изява на А. Николаев-Струмски, можем 
да съдим от факта, че псевдонима Струмски54 той 
използва само когато подписва свои композиции. 
Така че навсякъде – на всеки негов отделен ръкопи-
сен лист или на заглавната страница на печатната 
си Лигурия, той пише А. Николаев-Струмски. Във 
всички останали случаи – като диригент, като хор-
майстор, като учител по музика – той използва име-
то А. Николаев или само Николаев. Първоначалното 
ми предположение бе, че той добавя Струмски към 
името си, за да се разграничи от името на много 
известния си баща музикант Н. Ив. Николаев. Но 
всъщност се оказа, че в сферата на музикалната дей-
ност, където Н. Ив. Николаев е много по-известен от 

54 В разговорите ми с неговите близки не бе установено защо избира 
този псевдоним.
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него – като диригент и музикален общественик, той 
използва името на баща си Николаев или Апостол 
Николаев.55 С фамилията Николаев-Струмски се под-
писва само под свои композиции. Следователно име-
то А. Николаев-Струмски за него е творчески псевдо-
ним, една негова по-различна личностна изява. 

Силна страна на композиторския стил на А. 
Николаев-Струмски е непосредствеността и искре-
ността при „омузикалението“ на богослужебния 
текст. В неговите композиции музиката „не само 
служи за възхвала и възпев, тя самата е възхвала 
и възпев“ (Япова 2001:174). П. Динев пише за не-
говото творчество, че е „дълбоко проникновено в 
същността на религиозната музика“, с „искрено ре-
лигиозно чувство и с правилно разбиране важността 
на момента“, впечатлява с „възвишени моменти на 
преживяните чувства на автора“ (Динев 1957:354, 
358, 359). А в конкретен анализ Д. Григоров казва, че 
А. Николаев-Струмски притежава музикален език 
с „неподражаемата в искреността си емоционална 
атмосфера“ (Григоров 2011:129).

Развитието на творческата идея в 
композициите на А. Николаев-Струмски

Работата в областта на църковната музи-
ка е най-продължителна в творческия път на А. 
Николаев-Струмски. Запазените негови произведе-
ния очертават повече от четиридесетгодишна ком-
позиторска дейност – от 20-те години до средата на 
60-те години. А ако прибавим и ранните му години, 
за които няма сведения, е възможно този период да 
е още по-продължителен.

Проследяването на основни характеристики на 

55 Както е известно, извън „Литургийно песнопение“ и някои публи-
кации на песни в периодичния печат (вж. например сп. „Илюстрация 
Светлина“ 1926, г. ХХХIV, бр. 1, с. 15) Н. Ив. Николаев няма други ком-
позиции.
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индивидуалния му композиторски стил по отно-
шение на музикалния език показа интересни вза-
имовръзки и същевременно промяна в неговите 
по-късните опуси спрямо по-ранните. Това е осо-
бено видимо при сравнение на негови композиции 
от „Литургия за смесен хор“ (1934), която представя 
неговия творчески стил от 20-те години, с по-късни 
негови композиции от 40-те години. Разглеждат се 
по-обстойно песнопенията от Евхаристийния ка-
нон „Милост мира“ – „Тебе поем“ и „Под Твою 
милост“. Изборът на точно тези композиции не 
е случаен. „Милост мира“ – „Тебе поем“ е в цен-
търа на композиторския интерес на А. Николаев-
Струмски през целия му творчески път. Той пише 
повече от пет варианта на тези песнопения и това 
ги превръща в подходящ обект за по-цялостни на-
блюдения. „Под Твою милост“ съществува в два ва-
рианта – от 20-те години и от 40-те. 

„Милост мира“ – „Тебе поем“ в „Литургия за 
смесен хор“ от 1934 г. 

В „Литургия за смесен хор“ от 1934 г. има че-
тири варианта на „Милост мира“ – „Тебе поем“. 
Първият, в ре минор, е в самата литургия, а дру-
гите три – в ла минор, ми минор и до минор са 
поместени в Приложението в края на сборника 
(вж. Приложение 1). П. Динев определя тези ком-
позиции като „една от друга по-сполучливи и в 
мелодично, и в хармонично отношение“ (Динев 
1957:358). По мое мнение не само като количе-
ство, но и като авторски решения те показват 
специалния интерес на композитора към песно-
пенията от Евхаристийния канон като емоциона-
лен и смислов център на богослужението. 

Всяко от четирите „Милост мира“ – „Тебе поем“ 
има собствен облик, като обаче се разпознават 
композиционни похвати, отличителни за инди-
видуалния авторски стил на Николаев-Струмски. 
Творбите са предназначени за изпълнение от че-
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тиригласен смесен хор. Интонационната осно-
ва на песнопенията П. Динев определя като 
близка до руската църковна традиция (Динев 
1957:355). Например в съчетание на средства-
та с класико-романтичната музикалноизразна 
система в определени моменти се използват и 
едногласни мотиви от руски църковни напеви. 
Например в „Достойно и праведно ест“ (Пример 
33), върху текста „и неразделней“, изложението е 
едногласно в басовата партия, като мелодията е с 
VІ и VІІ натурална степен. Постига се силен конт-
раст спрямо предходните и следващите тактове, 
които са в хармоничен минор. 

Особен интерес представляват специфични-
те хармонични похвати, ярко отличителни за 
стила на А. Николаев-Струмски. Той използ-
ва секвенции, акордови последования с нео-
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чаквани разрешения, модулации. Тези хармо-
нични средства са много важна част от ориги-
налния авторски почерк на композитора и са 
основна част от изграждането на композициите. 
Използват се в почти всички негови по-разгърна-
ти творби. Например в четвъртия вариант на 
„Милост мира“ – „Тебе поем“, в песнопението 
„Достойно и праведно”, от текста „Покланятися“ 
се комбинират оригинално хармонично разре-
шение и секвенционен преход с модулация. От 
тоника до минор се отива в доминанта сол мажор, 
която е последвана от странична доминанта си 
бемол-до-сол-ми бекар с разрешение във фа минор. 
Секвенцията, която следва, прави хармоничен 
преход от фа минор през странична доминанта ла 
бемол-си бемол-фа-ре към ми бемол мажор. Следва 
доминантен септакорд сол-си бекар-фа-ре, който 

(34) „Достойно и праведно ест“, 1934, 4-и вариант
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обаче вместо в тоника се разрешава в VІ пони-
жена степен (ла бемол-до-ми бемол-до). В следва-
щите шест такта така и не се достига до тони-
ка – песнопението завършва върху доминантов 
септакорд сол-ре-фа-сол, като тониката до минор 
се явява в следващото песнопение „Свят“. През 
цялото песнопение има голяма хармонична 
неустойчивост.

Друг характерен похват на композитора се 
открива при гласоводенето. Отделните партии 
имат раздвижена мелодична линия, като осо-
бено активна е басовата партия. Използват се 
имитационни похвати, които в съчетание със 
секвенциите и особеностите на хармонизация в 
определени моменти създават барокова окраска 
на песнопението (Пример 35). 

(35) „Свят”,1934, 4-и вариант

Николаев-Струмски използва и партии за соли-
сти, например във втория и третия вариант на „Тебе 
поем“ – контра алт. 

Във вариантите на „Милост мира“ – „Тебе поем“, 
особено във втория и четвъртия, се забелязва стре-
меж към обединение на отделните песнопения. 
Това се постига чрез тематично единство, хармо-
нични средства, особеностите на хоровата фактура. 
По мое мнение част от песнопенията, включени в 
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Литургията от 1934 г., показват творческите търсе-
ния на А. Николаев-Струмски от по-ранните му го-
дини. Аргумент в тази насока са моментите, в които 
се набляга върху „технологическите“ компоненти на 
музикалния език, опростени и изчистени в по-къс-
ния му стил. 

Четирите варианта на „Милост мира“ – „Тебе 
поем“ носят характерните за стила на А. Николаев-
Струмски особености, като тяхната музика „отра-
зява съвсем естествено и правдиво настроението на 
литургическия момент“ (Динев 1957:358).

Нов вариант „Милост мира“ – „Тебе поем“ от 
края на 30-те – началото на 40-те години 

Когато в края на 30-те години А. Николаев-
Струмски започва да дирижира в Католическата 
църква от източен обред в София, той композира 
„Милост мира“ – „Тебе поем“ в ми минор за триг-
ласен женски хор (Пример 36).56

Ръкописът се намира в архива на сестрите 
Евхаристинки. Състои се от един лист, изписан и от 
двете страни. Почеркът на приписката и името на 
композитора е от А. Николаев-Струмски. Преписът 
на нотите и текста на песнопението е от друг неи-
дентифициран преписвач. Има някои поправки 

56 В архива на Католическата апостолическа екзархия на хора към 
катедралния храм „Успение Богородично“ съществува още един ва-
риант на „Тебе поем“ – от 40-те години, в до мажор, за смесен че-
тиригласен хор. Включен е в ръкопис – препис на първото „Милост 
мира“ от Приложението на „Литургия за смесен хор“. Състои се от 
7 отделни неномерирани страници. Не е част от сборник. На пър-
вата над нотите е указано, че композитор е Николаев-Струмски. Не 
е известен преписвачът, както и няма дата. Приблизителното дати-
ране е за 40-те години на ХХ век, предвид откриването му при ноти 
от периода. Песнопенията от „Милост мира“ до „Достойно ест“ са 
от Литургията от 1934 г. , като са транспонирани от ла минор в сол 
минор. „Тебе поем“ е нова композиция в до мажор, различна от да-
дената в Литургията от 1934 г. Тя няма да бъде обект на коментари в 
настоящата глава, тъй като анализът показа, че вероятно става дума 
за по-стара композиция.
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(36) „Милост мира“ – „Тебе поем“, ок. 1940
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в нотите, които са на композитора. Песнопението 
днес е постоянна част от литургията в Католическата 
екзархия – на хора в катедралния храм „Успение 
Богородично“ и екзархийния хор „Тебе поем“, 
на хоровете на сестрите Евхаристинки и сестрите 
Кармилитки, както и на сестрите Евхаристинки в с. 
Радово, Македония.

От приписката върху ръкописа, вдясно от загла-
вието, става ясно, че песнопенията са написани 
специално за момичетата от сиропиталището на 
сестрите Евхаристинки „Княгиня Евдокия“.

(37) Приписка от А. Николаев-Струмски

В първите три части от новия ръкопис: „Милост 
мира“, „И со духом“ и „Имами“ има тематично 
родство с тези от вариант 1 на „Милост мира“ – 
„Тебе поем“ от Литургията от 1934 г. При сравне-
ние между двата варианта в по-късния се откриват 
следните разлики: „Милост мира“ (такт 4) и в „И со 
духом“ (такт 7, 8) има различия в мелодията, както 
и в хармонизацията. „Имами“ е буквално повторе-
ние. „Достойно и праведно“, „Свят“, двата „Амин“ 
и „Тебе поем“ са изцяло нови. Трябва да бъдат отче-
тени и други две различия: тоналността от ре минор 
е променена на ми минор, както и гласовете от чети-
ри са променени на три. 

Интересен момент е началната мелодия на „Свят“. 
В нотите тя е изписана с познатия възходящ терцов 
скок, тук от V-а степен – си-ре. Но в устната традиция 
на Католическата църква от източен обред се пее по 
друг начин: ми(2)-си-ре. Вероятно самият композитор 
е наложил тази промяна в процеса на изпълнението 
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ѝ през 40-те години на ХХ век. По този начин е ноти-
рано песнопението в сборника „Литургийно песно-
пение на български“, съставено от отец Велик Вичев 
през 1974 г. в архива на Католическата екзархия.

В новия вариант на „Милост мира“ – „Тебе поем“ 
се запазват отличителни за стила на А. Николаев-
Струмски характеристики, но тук те са приложени по 
нов начин. Разликата във фактурата и разположение-
то на гласовете със сигурност, на първо място, е нало-
жено от смяната на певческия състав – от четиригласен 
смесен на женски тригласен. Но внимателният анализ 
показва цялостен стремеж към по-събрано изложе-
ние на гласовете, с по-малък амбитус на отделните 
партии. Основна отлика спрямо по-ранните варианти 
е употребата на трети глас – тук той има подчерта-
но статичен характер и в много по-голяма степен се 
вписва в представата за „исо“, по начина, по който се 
използва в български многогласни творби от други 
автори от същия период. Това е различно от раздви-
жената мелодична линия на басовата партия във ва-
риантите на „Милост мира“ – „Тебе поем“ от 1934 г. и 
придава по-голяма близост до едногласната източна 
традиция. Внимание заслужава и партията на вто-
ри глас – в по-късните творби тя следва (най-често на 
терца) първи глас и като цяло няма своя различна ме-
лодия, освен във важни от гледна точка на молитвеното 
и емоционалното преживяване моменти. Интересен 
пример в това отношение се открива в „Тебе поем“ от 
1940 г., вж. Пример 38. В края на песнопението, кога-
то музикалното развитие се „прибира“ и „смирява“ 
в съответствие с молитвения момент, върху второто 
повторение на текста „Боже наш“ и сопран, и алт са 
статични. В този момент именно втори сопран има 
низходящо постепенно мелодично движение от ня-
колко тона, които придават особена красота на песно-
пението. В последния такт двете сопранови партии 
в низходяща посока замират, като този път в алт – с 
постепенно възходящо движение в хармоничен ми-
нор от доминантовия тон си – се достига тониката ми. 

Хармоничният език запазва характерните за стила 
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на А. Николаев-Струмски секвенции и оригинални 
хармонични ходове, но тук са в опростен и изчистен 
вариант в сравнение с композициите от 20-те години. 
В ръкописа от 40-те години те се срещат по-рядко. Но 
постигат много по-силен ефект, тъй като са в по-тясна 
връзка със смисъла на текста и произтичат от него. 
Например в „Тебе поем“ единствената секвенция 
и модулация в песнопението е върху текста „И мо-
лим Ти Ся, Боже наш“. Първоначалното изложение 
е в основната тоналност ми минор, а секвенцията, с 
терцово възходящо движение, е с модулация в пара-
лелната тоналност сол мажор. Постига се кулмина-
ция в изграждането на песнопението чрез появата на 
мажор при повторението на текста „И молим Ти Ся, 
Боже наш“. 

(38) „Тебе поем“: „И молим Ти ся“, ок. 1940

Николаев-Струмски постига много убедително 
музикално единство на песнопенията чрез компо-
зиционно единни стилистични похвати – факту-
ра, гласоводене, тематични връзки, хармония. То 
продължава тенденцията, отбелязана и в ранни-
те му композиции, но тук се осъществява развито 
и преосмислено. Например прави впечатление 
еднаквият начален мотив – възходящ терцов: сол-
си, в началото на „Достойно“ и на „Тебе поем“ 
(Пример 39), и на „Свят“: си-ре. По този начин тема-
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тичните връзки, изтеглени от предходното разви-
тие, са силен фактор за музикално единство. То 
се засилва и от еднаквия ритмичен ход, с който 
встъпват – ауфтакт на трето време, а в следващия 
такт се задържа първо и второ време с половина 
нота. 

(39) „Достойно и праведно ест“, ок. 1940

„Под Твою милост“
Още един пример, който разкрива развитието 

на стила на А. Николаев-Струмски, е песнопението 
„Под Твою милост“. Като текст то е част от вечерня-
та. В литургичната практика може да бъде изпълне-
но по време на концерт при Богородични празници. 

В творчеството на А. Николаев-Струмски има два 
варианта на това песнопение. Първият е публикуван 
в „Литургия за смесен хор“ (1934), в „Приложение“ 
(Николаев-Струмски 1934:36–37). Предназначен е за 
четиригласен смесен хор, в ми минор. 

Вторият вариант не е публикуван. Намира се 
в архива на Католическата екзархия в София. 
Ръкописът е препис на Л. Абрашева, правен 
през 90-те години. Интересното е, че не съ-
ществува по-стар вариант на партитура в ар-
хива. Л. Абрашева е направила преписа от от-
делните партии, запазени в архива на сестрите 
Кармилитки. Песнопението е въведено в репер-
тоара през 40-те години, като и до днес се изпъл-
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(40) „Под твою милост“, А. Николаев-Струмски, 1934 г.
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нява. Предназначено е за еднороден женски хор, 
в триглас, запазена е тоналността – ми минор. 

В печатния вариант са налице характерни за ран-
ния стил на А. Николаев-Струмски похвати, като 
впечатление прави отново раздвижената партия на 
баса. Не само че през цялото песнопение гласът е 
много раздвижен, но има и голям амбитус. Няколко 
пъти използва постепенни движения от пет тона, 
октавови скокове. Хармонията е по-опростена, няма 
секвенции и модулации, но отново има разнообраз-
ни хармонични комплекси. 

Новият вариант представлява преработка на 
песнопението от 1934 г. Основните компоненти са 
запазени, но прави впечатление, че освен логичните 
различия, породени от смяната на изпълнителски я 
състав и броя на гласовете – по отношение на факту-
рата и гласоводенето има и други промени. Те основ-
но са свързани с партията на трети глас. И следа не е 
останала от раздвижената басова линия, изпълнена 
с множество постепенни движения, октавови и дру-
ги скокове. Тук партията се изгражда с минимални 
движения върху тоновете на основните хармонични 
функции. 

Интерес представлява авторското решение при 
първото изпяване на текста „Богородице Дево“ – 
5–7 такт, където трите гласа се събират в унисон. 
Стремежът към постигане на звуков контраст, ре-
шен на идентичното място в първия вариант чрез 
провеждане на текста в мъжките партии в нисък 
регистър, тук става чрез коренно различна мело-
дия, както и хармонизация. Запазена е звучността в 
по-ниския регистър. 

Запознаването с вариантите на „Милост мира“ – 
„Тебе поем“ и „Под Твою милост“ от 20-те години и 
40-те години позволи да бъдат проследени основни 
идеи в индивидуалния композиторски стил на А. 
Николаев-Струмски, както и тяхното развитие. 
Стремежът към цялостно протичане на компози-
циите се засилва в късните му творби. Композиторът 
постига цялостност, характеризираща се с изчиства-



172

(41) „Под твою милост“, А. Николаев-Струмски, 40-те години
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не и опростяване на изразните средства – форма, 
мелодика, хармоничен строеж, гласоводене. В съ-
щото време те се насищат с по-голяма интензивност 
по отношение на цялостното звучене и най-вече по 
отношение на конкретния момент от емоционално-
то протичане на песнопението. 

Причините за промяната в стила могат да бъдат 
търсени в няколко насоки. От една страна, е неизбеж-
ната авторска саморефлексия. Продължителната му-
зикална дейност на А. Николаев-Струмски му дава 
възможност да „шлифова“ своите идеи, заложени в 
по-ранни композиции. И това не е някаква самоцел, 
а един органичен процес на задълбочаване на компо-
зиторските търсения по посока на преживяването на 
литургичния момент, на взаимовръзката между смис-
ловия и музикалноизразния акцент. 

От друга страна, важна роля има и дългогодиш-
ното активно „живеене“ на автора в българската 
църковна музикална традиция, което неизбежно 
дава своите отражения в неговия композиторски 
стил. В произведенията на други български църков-
ни композитори от този период като Д. Христов и 
П. Динев акцентът се поставя върху първоосновата 
на традиционния напев – дали ще е от образците на 
източните напеви, или от тези на „Болгарский рос-
пев“. А. Николаев-Струмски също има своя принос 
в тази насока (както ще стане видно от текста по-до-
лу) и той също става част от стремежа за създаване 
на българска многогласна църковна музика. 

Николаев-Струмски, израснал с църковната му-
зика, човек с високи интелектуални заложби и 
развитие, става не просто добър познавач на ду-
ховната музика. Той е и диригент, и преподавател, 
а по този начин, като предава и възпитава другите 
в тази традиция, формира представи. В тази него-
ва многостранна музикантска дейност църковни-
те му композиции са както авторска изява – opus 
musicum, така и една осъзната мисловна нагласа към 
сливане на музикалния творчески импулс със сми-
съла, функцията и въздействието на богослужебно-
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то слово. Така църковната музика става неотделима 
част от богослужението, тя претворява по нов начин 
богослужеб ния текст и разкрива неговия смисъл. 
Музиката на А. Николаев-Струмски звучи мистично, 
вглъбено и искрено, произтичайки от вярното музи-
кално осмисляне на силния смислово-емоционален 
заряд на песнопенията от литургийната практика. 

За мелодичната основа в църковните 
композиции на А. Николаев-Струмски

Изследванията на Петър Динев практически 
предлагат първия музикологичен поглед към твор-
чеството на А. Николаев-Струмски. В своя непуб-
ликуван ръкопис „История на монофонното и хо-
рово църковно пение в България“ (Динев 1957:354–
359), в книга трета „Църковно-хоровото музикал-
но творчество в страната след Освобождението“, 
П. Динев дава кратък анализ на „Литургия за сме-
сен хор“ от Апостол Николаев-Струмски. На шест 
страници под надслов „Литургията на Апостол 
Николаев“ той представя своята гледна точка от-
носно формирането на композиторския стил на 
А. Николаев-Струмски, както и някои конкретни 
музикални анализи с нотни примери. Важно е да 
се отбележи, че П. Динев прави изричната уговор-
ка, че творчеството на А. Николаев-Струмски не 
се изчерпва само с Литургията от 1926 г., тъй като 
той „продължава да работи в областта на църков-
ната музика, смятам, че е преждевременно да се 
дава окончателна преценка на църковно-музикал-
ното му творчество, без да имаме на ръка ръкопи-
сите на новите му произведения“ (Динев 1957:354). 

П. Динев дава много висока оценка за качествата 
на целия сборник и подчертава, че „Литургията 
на Апостол Николаев е ценно достояние 
за църковно-певческата ни литература и за 
Българската православна църква“ (Динев 1957:354). 
Той говори за музиката му с положително отно-
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шение и уточнява, че „общото впечатление от ли-
тургията е много хубаво“ (Динев 1957:359), а конк-
ретни примери окачествява като „хармонични 
моменти, които могат да се посочат за образцо-
ви“ (Динев 1957:357), „забележителни моменти от 
сърдечност и умиление“ (Динев 1957:359) и други. 

По отношение на стила на композициите е осно-
вополагащо мнението на П. Динев за присъствието 
на елементи от руската църковнохорова традиция 
в „Литургия за смесен хор“. Самият той е възпита-
ник на Петербургската консерватория, преподава в 
Казанската консерватория и добре познава руската 
църковна музика. Затова и думите му, че компози-
ционно Литургията е изградена от авторски мотиви 
– „едни в духа на руските стари традиционни распе-
ви, а други – доближени до руския църковен стил“ 
(Динев 1957:355), заслужават внимание. Близостта на 
А. Николаев-Струмски до руската многогласна тра-
диция П. Динев разглежда като логично произли-
заща, от една страна, по линия на баща му Николай 
Ив. Николаев, а от друга страна, по линия на спе-
циализацията му в Русия. Той смята, че руските 
напеви, които А. Николаев-Струмски използва, 
придават на творбите му „истински църковен отпе-
чатък, без който никоя духовна композиция не би 
могла да получи признание на църковно-музикална 
творба“ (Динев 1957:355).

По този начин Петър Динев отделя А. Николаев-
Струмски от неговите „предшественици“ (както ги 
нарича) Атанас Бадев и Добри Христов, „разрабо-
тили източно-църковни или старобългарски напе-
ви“ (Динев 1957:355), като отбелязва, че „в своите 
композиции Ап. Николаев не разработва източно-
църковни или старобългарски напеви“. На практи-
ка Петър Динев поставя А. Николаев-Струмски 
извън спора за „истинското българско църковно 
пеене“. И това негово мнение оказва влияние върху 
изследванията в нашата съвременност.

В същото време П. Динев непрекъснато изтъква ка-
чества на музиката на А. Николаев-Струмски, които 
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показват различия спрямо руската църковна музи-
ка. Например, коментирайки хармоничния език на 
композитора, той отбелязва, че „своеобразните мо-
дулационни отклонения… със своята оригиналност 
импонират срещу хармоничните традиции, уста-
новени от класическата школа на Бахметиев, Лвов 
и Бортнянски“ (Динев 1957:356). П. Динев открива 
у А. Николаев-Струмски самобитност, която нами-
ра за различна от „строгата последователност на 
акордовите съчетания, легнали в основата на руско-
то осмогласие“ (Динев 1957:356). 

Според мен, въпреки че търси опората на 
композиционния стил на А. Николаев-Струмски в 
традициите на руската църковна музика, П. Динев 
неслучайно отбелязва, че Литургията представля-
ва интерес за нашата музикология като „само-
битна църковно-музикална проява, оформена на 
местна българска почва“ (Динев 1957:355). И макар 
че той не извежда от тази своя мисъл последващи 
разсъждения, той показва изследователска про-
ницателност, която от съвременна гледна точка 
отваря врати за нов поглед върху творчеството 
на А. Николаев-Струмски. Всъщност П. Динев бе 
изследователят, който ме насочи към идеята, че е 
възможно в музиката на А. Николаев-Струмски 
да има и други тенденции.

Въпросът за произхода на интонациите (тради-
ционните напеви), които са в основата на авторс-
ките мелодии на А. Николаев-Струмски, по мое 
мнение не се изчерпва само с определянето им 
като „руски“. Причините за това твърдение са по-
вече от една, но най-съществената произлиза от 
последните открития за живота и творчеството на 
А. Николаев-Струмски, които показват отноше-
ние на композитора към „Болгарский роспев“. 

Като съвременна рефлексия, Юлиян 
Куюмджиев също отделя Литургията на А. 
Николаев-Струмски от „двете позиции“, доми-
ниращи през времето на написване на неговата 
Литургия – свързване с особеностите на източно-
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църковното пеене, композирано в духа на евро-
пейското многогласие, или използване на репер-
тоара на „Болгарский роспев“ в многогласната 
традиция. И го определя като трети път – „създа-
ване на нова българска църковна музика в духа и 
стилистиката на руската църковнохорова класи-
ка от втората половина на ХІХ век“ (Куюмджиев 
2003:45–46). Основанията на Ю. Куюмджиев са 
сериозни. „Руската“ тенденция в творчеството 
на А. Николаев-Струмски е безспорна както по 
отношение на неговото творческото формиране, 
така и по отношение на неговите произведения и 
диригентска дейност. Баща му Н. Ив. Николаев е 
тясно свързан с руската църковнохорова тради-
ция и в репертоара както на своя хор, така и на 
„Литургийно песнопение“ (1924) включва мно-
жество композиции от руски автори. Самият А. 
Николаев-Струмски е смятан за голям познавач 
на тази традиция и също включва в диригентска-
та си работа много руски композиции, а на част 
от тях прави и преработки. 

Името и най-вече творчеството на А. Николаев-
Струмски се поставят встрани от важните тенден-
ции на периода, в който той най-активно компози-
ра – 20-те – 40-те години на ХХ век. Това е времето на 
създаването на многогласните български църковни 
литургични цикли, на най-разпалените обсъжда-
ния на въпроса за „истинското българско църковно 
пеене“. А дали наистина А. Николаев-Струмски ос-
тава встрани от случващото се? 

Изследванията ми от последните години 
категорично показаха съпричастността на А. 
Николаев-Струмски в създаването на новата 
българска многогласна литургия през първата 
половина на ХХ век, чиято сърцевина е концен-
трирана във въпроса за „истинското българско 
църковно пеене“. В тази насока е важно влия-
нието в творческото му формиране от страна на 
неговия баща Н. Ив. Николаев, който има голям 
принос за събирането на самите напеви, както и 
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за повдигането на въпроса за „старобългарското 
църковно пеене“ сред музикалната и църковната 
общност у нас. Също така е решаваща специали-
зацията му в Русия при проф. Ст. Смоленски, ос-
новен изследовател на напева, както и интересът 
му към старата история като член на Московския 
археологически институт. От друга страна е 
активната музикалноцърковна дейност на А. 
Николаев-Струмски – диригент в най-големите 
православни храмове в столицата и композитор 
на цялостна Литургия, което го прави не само 
част от нагласите на времето, но и формиращ 
фактор в тях. 

Изследователската ми интуиция намери сериоз-
на опора в мненията на музикални изпълнители и 
изследователи по въпроса за стиловите особености 
на неговите композиции. Част от тях са от първата 
половина на ХХ век, т.е. негови съвременници, ко-
гато въпросът за „истинското българско църковно 
пеене“ е в своя разгар, а други са част от днешната 
музикална общност, когато вече са положени сери-
озните научни основи на българската музикална ме-
диевистика. 

Всъщност въпросът, който възникна пред мен 
в процеса на моята работа, е – защо църковните 
композиции на А. Николаев-Струмски остават 
встрани в изследванията по въпроса за „истин-
ското българско църковно пеене“? Той е изявена 
личност от този период, пише авторска литургия? 
Една от най-важните причини за това е, че към този 
момент не са открити текстове от А. Николаев-
Струмски по въпроса за „истинското българско 
църковно пеене“ – към „Литургията за смесен хор“ 
няма предговор, а не съм открила статии, писма 
или бележки по темата, оставени от него. Той не 
се включва в публичната дискусия по въпроса в 
българската преса. Така че, ако се съди по лип-
сата на публикувани текстове по темата – да, А. 
Николаев-Струмски не участва в него. Последица 
от това е, че по тази причина той не присъства и 
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в коментарите на съвременниците си по въпроса 
за „истинското българско църковно пеене“, а това 
автоматично го изключва и от днешните изследва-
ния по темата. Днес „Литургия за смесен хор“ не 
се приобщава към композиционните опити върху 
„Болгарский роспев“. Широко разпространеното 
мнение е, че върху образците на „Болгарский рос-
пев“ работят само Ан. Николов и Д. Христов. 

Друга причина е липсата досега на изследва-
ния върху живота и творчеството на А. Николаев-
Струмски. Всъщност настоящият текст е първи опит 
за цялостно обхващане и представяне на жизнения 
и творческия му път, на неговото композиционно 
творчество и особеностите му. 

Съвременен изследовател, който затвърди мое-
то очакване за интереса на А. Николаев-Струмски 
към „Болгарский роспев“ като мелодична основа за 
композициите му, е Елена Тончева. В нейната лична 
библиотека, предадена в Институт за изследване на 
изкуствата, попаднах на българска грамофонна пло-
ча57, озаглавена „Старобългарски распеви“. Между 
многогласните песнопения, създадени по напеви 
от „Болгарский роспев“, заедно с „Тебе поем“ от 
Н. Компанейски, „Тебе поем“ от Добри Христов, е 
включено и едно от най-известните песнопения от 
А. Николаев-Струмски – „Во царствии Твоем“. „Во 
царствии Твоем“ е публикувано в „Литургия за сме-
сен хор“ и е в основната част от цялостното последо-
вание на цикъла. 

В краткия музикологичен текст върху обложка-
та на плочата Е. Тончева говори за „изготвяне на 
грамофонна плоча с цялостна стилна програма 
на „Болгарский роспев“. Следователно песно-
пението от А. Николаев-Струмски се включва 
в репертоара от многогласни обработки върху 
образци на „Болгарский роспев“. Дали негова-

57 Вж. Старобългарски распеви. София: Балкантон ВХА 10593, Мъжки 
камерен хор „София“, дир. Димитър Русков, текст на обложката 
Елена Тончева. 
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та композиция „Во царствии Твоем“ е единичен 
случай, или е част от по-цялостни търсения?

Отговор откривам в по-късна композиция на А. 
Николаев-Струмски, запазена в ръкопис в архива на 
сестрите Евхаристинки – Задостойник58 – „Величай, 
душе моя, Господа“. 

Направих сравнение с публикуваните в Литургията 

58 Задостойник се нарича песнопението, което се изпълнява вместо 
„Достойно ест“ в литургията на някои големи празници. 

(42) „Во царствии Твоем“, из „Литургия за смесен хор“, 1934
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на Анастас Николов (Николов 1921) „Задостойници“. 
Използвах тази Литургия като основа за сравнение, 
защото тя е най-ранното и придобило известност 
издание по „Болгарский роспев“, като това издание и 
публикуваните от А. Николов по време ноти са единс-
твеният нотен материал с образци от тези напеви, 
познат и придобил известност у нас. Събраните от Д. 
Тюлев и А. Шулговски материали не са публикувани. 
А. Николаев-Струмски и А. Николов са се познавали 
лично – те са по едно и също време в Русия, като и 
двамата са работили със Смоленски. Също така, след 
като е известно високото мнение на последния за ра-
ботата на А. Николов по издирването на ръкописи 
с „Болгарский роспев“ и за познаването в дълбочи-
на на особеностите на тези напеви, то е вероятно да 
се предположи, че А. Николаев-Струмски също се е 

(43) „Величай, душе моя“, архив на сестрите Евхаристинки
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опрял на неговите публикации като на авторитет в 
областта.

От съпоставката става ясно, че първият дял на 
песнопението на А. Николаев-Струмски е изцяло из-
граден върху „Задостойник“ от А. Николов. Николов 
отбелязва в нотите, че това е „хармонизация от про-
тоиерей Турчанинов“ (Николов 1921:38)59. Този ва-
риант публикува и Н. Ив. Николаев в „Литургийно 
песнопение“ (Николаев 1924:28–32). А вторият дял, 
където се разполага съответният според празника 
текст, е изграден по различен начин. Но това, кое-
то е важно в случая, е, че тази композиция показва 
нееднозначно, че А. Николаев-Струмски използва 
образци от „Болгарский роспев“ и в по-късните си 
композиции. 

Ще цитирам още едно мнение – на един от българс-
ките музиканти от това време Димитър Тюлев (вж. 
Богданова 1993:74), който има специално отношение 
и големи познания по въпроса за наличността, съби-
рането и особеностите на „Болгарский роспев“. Той е 
изпратен със стипендия на Св. Синод на Българската 
православна църква, за да изследва в руски ръкопи-
си българското църковно пеене. Събира два тома с 
преписи, за съжаление, изгубени по-късно. Д. Тюлев 
е и един от най-активно списващите на страници-
те на „Музикален вестник“, орган на Българския 
музикален съюз, и е отявлен защитник на българс-
кия произход на тези напеви и поддръжник на въ-
веждането им в църковната практика. Дадох тези 
пояснения, за да стане ясно, че той е много отбли-
зо запознат както с проблема, така и със самите 
образци на „Болгарский роспев“. Д. Тюлев катего-
рично слага името на Апостол Николаев-Струмски 
сред музикантите, които разработват многогласни 

59 През 1905–1906 г. А. Николов публикува в Русия част от откритите 
от него в различни библиотеки и архиви ръкописи по „Болгарский 
роспев“ и ги разпраща на голям брой руски музикални дейци. Някои 
от тях, като Турчанинов, Компанейски, Смоленски и др., създават 
свои многогласни композиции върху тях. Компанейски издава и ця-
лостно последование на литургичния цикъл.
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композиции по „българския напев“ у нас (Виденов 
1980:144). Неговото мнение е още едно потвърждение 
за употребата на образци от „Болгарский роспев“ в 
творчеството на А. Николаев-Струмски.

Като извод от казаното дотук може категорично 
да се заяви, че А. Николаев-Струмски използва за 
мелодична основа в своите композиции образци 
от „Болгарский роспев“. И по тази причина той се 
включва в категорията на българските църковни 
композитори като Анастас Николов и Добри Христов, 
които създават авторски многогласни произведения 
върху образци от това старинно пеене. 

Обобщения
Композиционното творчество на А. Николаев-

Струмски е съсредоточено в областта на мно-
гогласната църковна музика. Той формира собствен 
авторски стил, резултат от различни фактори и 
влияния – музикално обучение, руската музикална 
традиция, неговата активна дейност като дири-
гент, учител и композитор в българската църковна 
практика. 

В своята дългогодишна композиторска дейност 
А. Николаев-Струмски извежда и развива своите 
творчески идеи. Най-важната от тях е стремежът 
му към цялостност на музикалното провеждане, 
произлизащо от смисъла и последованието на бо-
гослужението. Това „пулсиращо единство“ (Япова 
2005:VI) на авторските композиционни похвати и 
творческата идея, преживяно в живата българска 
църковномузикална традиция, формира богатия 
и колоритен стил на автора и го въплъщава в идеа-
ла на епохата, а именно – създаване на „самостой-
на българска църковна музика“ (по Куюмджиев 
2013:5). 





ШЕСТА ГЛАВА

ЦЪРКОВНИТЕ КОМПОЗИЦИИ 
ОТ АПОСТОЛ НИКОЛАЕВ-СТРУМСКИ 

В СЪВРЕМЕННОСТТА

В настоящата глава накратко се представя събрана-
та от мен информация относно присъствието на музи-
ката на А. Николаев-Струмски в съвременността. Без 
да е търсена пълна изчерпателност, стремежът е да 
се представи неговото разпознаваемо и активно при-
съствие в нея. Вероятно в духа на възродения интерес 
към църковната музика у нас, на свободата на нейно-
то изпълнение и слушане, музиката на А. Николаев-
Струмски може да бъде открита навсякъде. 

Църковни произведения от А. Николаев-
Струмски в съвременния музикален живот
В музикалния живот на България в последните 

двадесет и пет години постепенно се възвърна тради-
ционното място на църковната музика. Неглижирана 
в официалната музикална практика за повече от че-
тири десетилетия, тя днес отново е важна част от бъл-
гарската музикална култура. Композициите на А. 
Николаев-Струмски звучат в църковната богослужеб-
на практика, на концертния подиум – в репертоари 
и концерти „по повод“, в различни наши и междуна-
родни фестивали и конкурси. Тя е част от звукозапис-
ната музикална индустрия – записи на литургична и 
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църковна музика от хорови състави и от наши светов-
ноизвестни български оперни певци; присъства в те-
левизионни и радио програми; в интернет.

Изследванията ми върху творчеството на Апостол 
Николаев-Струмски показват, че неговите църковни 
композиции са много изпълнявани и записвани в 
съвременната музикална практика у нас и в чужбина. 
На фона на тази популярност е парадоксална липсата 
на исторически и теоретични изследвания за живота и 
творчеството му. Творбите на А. Николаев-Струмски 
имат значимо присъствие в съвременния музикален 
живот. Ето някои конкретни примери:

В църковната богослужебна практика
Песнопенията от А. Николаев-Струмски са 

постоянна част от репертоара на много църковни 
хорове в православните храмове у нас. Например в 
най-големите и представителни храмове в София – 
в храм-паметника „Св. Александър Невски“, в „Св. 
Параскева“, в катедралния храм „Св. великомъче-
ница Неделя“, „Св. София“ и др. Песнопения от А. 
Николаев-Струмски са част и от богослужебната 
практика на хоровете в Католическата апостоли-
ческа екзархия в София: хор към катедралния храм 
„Успение Богородично“, екзархиен хор „Тебе поем“, 
хор на сестрите Евхаристинки и хор на сестрите 
Кармилитки. 

В концертната хорова практика
Творби от А. Николаев-Струмски неотменно при-

състват в концертния репертоар на много църковни 
и светски хорове. Ето само някои от тях: 

- Хор на софийските момчета с диригент Адриана 
Благоева; 

- Колегиум за камерна музика „Арсмузика – 
Шумен“ с диригент Юлиана Панова; 

- Първи български хор „Янко Мустаков“ с дири-
гент Елизабет Людмилова; 

- Хорово общество „Проф. Георги Робев“ – София; 
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(44) Програма на галаконцерта, 15 юни 2012 г.
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- Камерен хор „Иван Спасов“ – Пловдив; 
- Смесен хор „Добри Чинтулов“ – Сливен; 
- „Те Деум Адорамус“ – София, диригент Теодора 

Димитрова; 
- хор „Априлов-Палаузов“ при Народно читали-

ще „Априлов-Палаузов“ – Габрово, диригент Елена 
Назърова. 

Композициите на А. Николаев-Струмски се 
включват и в постоянния репертоар на много хо-
рове зад граница – Български православен хор 
в Берлин с диригент Боряна Черети-Величкова,  
Санктпетербургски камерен хор и много други.   

Църковните песнопения от А. Николаев-
Струмски са важна част от репертоара на много 
български хорове, които участват в различни между-
народни фестивали, конкурси, концерти. 

Има и множество концертни програми в София 
и страната с цялостни изпълнения на „Литургия за 
смесен хор“ от А. Николаев-Струмски. Ето няколко 
примера: 

- 28 май 2011, Варна, камерен хор „Проект 
Музика“, диригент Валентин Кубратов, хор-май-
стор Димитър Фурнаджиев; 

- Балкански хоров фестивал „Янко Мустаков 
– Микис Теодоракис“, Свищов, 2006, Първи бъл-
гарски хор „Янко Мустаков“, диригент Елизабет 
Людмилова; 

- Новогодишен музикален фестивал в НДК, 1999 
г., Смесен камерен хор „Мадригал“ с диригент Стоян 
Кралев. 

Списъкът на хоровите концерти, в които има отдел-
ни църковни творби от А. Николаев-Струмски, е мно-
го дълъг, затова той няма да бъде поместен тук. Като 
пример съм подбрала един концерт, в който се вклю-
чиха представителни за българската църковна музика 
композиции – галаконцерта по повод 10-годишнина-
та от апостолическото пътуване на папа Йоан-Павел 
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ІІ в България, който се състоя на 15 юни 2012 г. в зала-
та на Софийската опера и балет. В изпълнението на 
Катедрален софийски хор под диригентството на проф. 
М. Попсавов бяха включени три български песнопения 
– от Апостол Николаев-Струмски („Благослови, душе 
моя“), от Петър Динев и Добри Христов. На фона на 
прозвучалите в концерта руски многогласни творби, 
произведенията на българските композитори предста-
виха многогласна църковна музика със собствен облик, 
с различна атмосфера и присъствие.

Като част от звукозаписната музикална индустрия
• записи на литургична и църковна музика:

Цялостен запис на литургията от А. Николаев-

(45) Обложка на диска на хор „Мадригал“ 
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Струмски прави хор „Мадригал“ под ръководство-
то на проф. Стоян Кралев през 1995 г.60 

През 2008 г. нов запис осъществява Колегиум за 
камерна музика „Арсмузика – Шумен“ с диригент 
Юлиана Панова. 

Отделни творби от А. Николаев-Струмски зву-
чат в различни български и чужди CD продукции. 
Ето няколко примера:

-  „Православни песнопения“, хор „Свети седмо-
численици“, Gega New, 2004, диригент Димитър 

60 Liturgy, Apostol Nikolaev-Stroumsky, Sofia “Madrigal”, conductor 
Stoyan Kralev, Gega New, 1995.

(46) Обложка на диска “Bulgarian and Russian Orthodox Chants” в 
изпълнение на Борис Христов



191Апостол Николаев-Струмски: живот, вдъхновен от музиката 

Григоров; 
- „Многая лета – православни песнопения“, Гега 

Ню ООД, 2008; 
- „Великден“, Дневен труд, 2008; 
- Смесен хор при патриаршеската катедрала „Св. 

Ал. Невски“, гл. диригент Димитър Димитров, ди-
ригент Татяна Христова; 

- „Слава във висините“, хор „Евмолпея“, дири-
гент Рада Славинска; 

- CD 2 на Български православен хор в Берлин с 
диригент Боряна Черети-Величкова 

• записи на известни български оперни певци

(47) Обложка на диска „Православни песнопения“ в изпълнение на 
Никола Гюзелев
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Ярък пример за съвременната оценка на 
творчеството на А. Николаев-Струмски са записите на 
световноизвестните български оперни певци Борис 
Христов, Никола Гюзелев и др., които изпълняват не-
говото най-известно произведение „Велико славосло-
вие“.

Борис Христов включва композицията на А. 
Николаев-Струмски „Велико славословие“ в много 
популярния албум с църковна музика “Bulgarian 

(48) Обложка на диска “Orthodox Chants” в изпълнение на Орлин 
Анастасов
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and Russian Orthodox Chants”61. 
За личното познанство между А. Николаев-

Струмски и Борис Христов вече стана дума – за спе-
циалното отношение на Б. Христов към музиката на 
А. Николаев-Струмски, за неговата ролята в израства-
нето му като певец.

Никола Гюзелев също включва „Велико славосло-
вие“ в диска си „Православни песнопения“62. 

Младият български бас Орлин Анастасов изпъл-
нява „Велико славословие“ от Апостол Николаев-
Струмски в диска “Orthodox Chants”63 под диригент-
ството на Д. Григоров и хор „Св. Седмочисленици“.

• телевизионни и радио записи и излъчвания
Разбира се, тук могат да се дадат много приме-

ри, но аз ще се спра само на два, които представят 
различни варианти на използване на музиката на А. 
Николаев-Струмски в медиите. 

Цялостно изпълнение на „Литургия за смесен 
хор“ е излъчено по Канал 1 на БНТ, на Великден 
през 1998 г. Записът е озаглавен „Литургия на св. 
Йоан Златоуст“ от Апостол Николаев-Струмски. 
Изпълнението е от Смесен камерен хор „Мадригал“ 
с диригент Стоян Кралев. 

Друг пример са предавания по Българското на-
ционално радио, посветени на църковна музика, в 
които композициите на А. Николаев-Струмски зву-
чат често, като например в тези, правени в началото 
на столетието от Димитър Григоров. 

• в интернет
Онлайн в интернет могат да бъдат чути откъси 

от записи от литургията на А. Николаев-Струмски 
на различни адреси – в онлайн магазини за музи-

61 Вoris Christoff, Bulgarian and Russian Orthodox Chants, with the Choir 
of the “Alexander Nevsky” Memorial.
62 Никола Гюзелев, Православни песнопения, Gega New, 1996.
63“Orthodox Chants”, Орлин Атанасов, Камерен хор „Свети 
Седмочисленици“, диригент – Димитър Григоров, хормайстор – 
Снежана Григорова. София, GegaNew, 2004 г.



194

ка, както и в сайтове, където са качени клипове с 
изпълнения на негова музика: 

http://www.music.store.bg/c/p-l/sid-1331/t-
wma/apostol-nikolaev-strumski-dostojno-est.html; 
„Достойно ест“

http://www.music.store.bg/c/p-p/m-591/id-4636/
apostol-nikolaev-strumski-liturgia.html; 

http://www.youtube.com/watch?v=7IwU7T4dqaw; 
„Хвалите имя Господне“ и др. 

Искам да подчертая присъствието на най-изпълня-
ваното песнопение от А. Николаев-Струмски – 
„Велико славословие“, като много и различни ва-
рианти на негови изпълнения могат да бъдат откри-
ти в интернет. Прави впечатление, че освен у нас, то 
има множество различни интерпретации и в чужби-
на, особено в руски сайтове. Интересен пример за 
неговата популярност предлага сайтът сlassic-online.
ru, където се представят шест различни записа на 
„Велико славословие“. Някои от тях вече бяха спо-
менати – като този на Борис Христов с хора на храм 
„Св. Александър Невски“ или Санктпетербургския 
камерен хор със солист Дмитрий Хворостовский, ба-
ритон. Ето пълния списък на изпълнителите: 

- Orthodox Singers Choir, Gueorgui Smirnov, 
director, солист Ирина Архипова, 1996;

- Софийски свещенически хор, диригент Неофит 
Димитров, 1980 г. в храм „Св. Александър Невски“;

- Московский государственный академический 
камерный хор, солист Евгений Нестренко, бас, окта-
вист – М. Златопольский;

- Софийски православен хор, диригент Мирослав 
Попсавов, солист Никола Гюзелев, бас;

- Санкт-Петербургский камерный хор, диригент 
Н. Корнев, солист Дмитрий Хворостовский, баритон;

- Смесен хор при  храм-паметника „Св. Александър 
Невски“, диригент Ангел Попконстантинов, со-
лист Борис Христов, октомври 1976 г., храм „Св. 
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Александър Невски“. 
Посетителите на сайта са написали своите мне-

ния за различните изпълнения на „Велико славо-
словие“, като изтъкват красотата на музиката. Това 
обаче, което се коментира най-оживено, е липсата 
на информация за А. Николаев-Струмски. Ето ня-
кои от споделените мнения64:

- „Душата замира за осем минути при изпълнението 
на това произведение.“

- „Почти нищо няма в интернет за този компози-
тор. Вероятно защото е писал духовна музика, а е по-
чинал в съветско време, когато тя не се приветстваше.“

- „Българите пеят превъзходно! За съжаление, да, 
записите с музика на този забележителен компози-
тор са много малко, въпреки че него го изпълняват 
доста често в българските църкви. Между другото, 
той е наш съвременник от двадесети век – годините 
на живота му са 1886–1971 и цялото му творчество 
принадлежи на двадесетото столетие. Това не е ня-
каква дълбока древност!“

- „Съществува забележителен запис с Борис 
Христов! Някой може ли да ми го даде?“

Забравеният композитор – парадокс или 
закономерност?
Тези няколко коментара, които цитирах, показ-

ват интереса, който предизвиква самата компози-
ция и различните нейни изпълнения, но също така 
и личността на А. Николаев-Струмски. А приме-
рите, които представих по-горе в текста (при това 
– само малка извадка от тях), безспорно разкриват 
активното присъствие на църковната музика от 
Апостол Николаев-Струмски в съвременния музи-
кален живот както у нас, така и по света. И неизбеж-
но поставят въпроса, който вълнува и мен от самото 

64 Информацията от сайта е в мой превод от руски език.



196

начало на работата ми – защо около личността и 
творчеството му витае забрава? Парадокс или зако-
номерност е това спрямо историческите реалии на 
ХХ век? Ето някои от отговорите.

Причините, които довеждат до забравата на А. 
Николаев-Струмски, не са еднозначни. Те произли-
зат от различни обективни и субективни обстоя-
телства в неговия живот. Част от тях са свързани с 
времето от първата половина на ХХ век, други – с 
последвалите десетилетия.

В периода на най-активната си дейност през 20-
те – 40-те години А. Николаев-Струмски се включва 
активно в музикалния живот на столицата и оста-
вя ярка следа в него, като обаче е свързан основно с 
църковномузикалната сфера. А както е известно, тя 
остава встрани от новата музикалнотворческа дей-
ност. В условията на бързо развитие и професиона-
лизиране на музиката в България, църковната музи-
ка не може да отговори на „изискванията на новото 
време – да е представителна за националния облик 
на българската музика“ (Куюмджиева 1982:123). 
Творческите търсения на българските композито-
ри, които създават българската музикална „класи-
ка“, се отдалечават от образците на църковната му-
зика. Изходна база за „народностното оригинално 
става фолклорно музическото, то става основа за 
множеството музикални творчески прояви в хода 
на секуларизацията“ (Тончева 2006:258). Въпреки че 
голяма част от композиторите от т.нар. Второ поко-
ление получават начално музикално образование в 
различни църковни хорове в София и страната, за 
всички тях „църковното творчество не се включва 
в разбиранията им за съвременна музика, не става 
част от търсенията им в посока на изграждане на на-
ционалния музикален стил“ (Куюмджиев 2003:20). 
Това се подсилва и от „обстоятелството, че цялост-
ното обществено-политическо и културно развитие 
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на страната прави неактуален за второто поколение 
български композитори въпроса за създаване на съ-
временно национално-самобитно църковно пеене“ 
(Тончева 1981а:12). 

Николаев-Струмски не става част от новите 
тенденции от 30-те години – на композиторите 
от „Съвременна музика“, не е и част от гилдия-
та на преподавателите в Музикалното училище и 
Музикалната академия, които формират и опреде-
лят в най-голяма степен водещите тенденции в музи-
калната култура, не се включва в Съюза на народни-
те хорове – друг много важен фактор в това време. 
Той не публикува своето мнение по водещите за пе-
риода дискусионни музикални теми, остава встрани 
от спора за „истинското българско църковно пеене“, 
т.е. той не се изявява като човек, който формира и 
налага определени мисловни нагласи и рефлексии 
в публичното пространство.  

Важно за разбирането на музикалната култура от 
първата половина на ХХ век е и заложеният в епохата 
културен мит, в голяма степен и чрез една от най-яр-
ките личности на това време – Добри Христов (Япова 
1999:101–116). На времето и творците на епохата се 
гледа като на начало, основа, положена за и предхож-
даща „същинското“ музикално творчество. Това съ-
щинско музикално творчество изоставя църковната 
музика като възможен образец за българско музикал-
но наследство и изцяло се насочва към другия такъв 
– народната музика. Тази парадигма в голяма степен 
се запазва и засилва в следващите десетилетия по от-
ношение на ролята, мястото и значението на църков-
ната музика спрямо тези от „художествената“ музика. 
Преодоляването на „заблудите на неизживяната ми-
тология“ (Япова 1999:116.) би помогнало да се види де-
лото на българските църковни музиканти от първата 
половина на ХХ век, „освободено от мярката на „худо-
жествения“ етап на развитие на музикалното разви-
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тие, и така да се разкрие неговата значимост, ръст и 
смисъл“ (Япова 1999:116).

Може би е важно да се отбележи, че А. Николаев-
Струмски „наследява“, от една страна, по линия 
на своя баща Н. Ив. Николаев, а от друга – със зае-
мането на поста на главен диригент в храма „Св. 
Александър Невски“– влиза в остри взаимоотноше-
ния с едни от най-изявените музиканти от тези го-
дини като Добри Христов и Иван Камбуров. 

Друга причина е работата на А. Николаев-Струмски 
в Католическата църква. От края на 30-те години 
до 1952 г. той дирижира хоровете в Католическата 
апостолическа екзархия в София, при което излиза 
извън обсега на православната църковна периодика. 
По тази причина вероятно този период от живота му 
не се споменава в по-късните публикации за него. 

В годините на нашата съвременност една от 
възможните причини да няма достатъчно информа-
ция за А. Николаев-Струмски вероятно е фактът, че 
„българската многогласна църковна музика не е била 
обект на цялостно изследване“ (Куюмджиев 2003:7), 
което включва в частност и творчеството и дейността 
на А. Николаев-Струмски. Основна причина, поради 
която църковната музика на Новото време у нас не е 
достатъчно изследвана, е нейната маргинализация по 
времето на тоталитарния режим (1944–1989). С устано-
вяването му по съветски образец в България след 1944 
г., активно и последователно новата власт започва да 
изгражда своите идеологеми. Един от основните идео-
логически постулати – отричането на Божественото 
в различните аспекти на неговото съществуване, се 
превръща в основна цел на тоталитарния режим. 
Религиозната идея за света става основна антитеза на 
марксистко-ленинския мироглед. Определени сфери 
от обществения и социалния живот придобиват офи-
циозност, за сметка на други, които трайно се марги-
нализират. В кризисни условия, каквито са тези след 
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1944 г., социалната изолация засяга големи групи от 
обществото, които загубват публичност, свобода на 
действие и връзки с другите сфери на обществото, 
достъп до определени обществени услуги и др. Така 
възникналата групова маргиналност е „резултат от 
изменението на социалната структура на общество-
то, формирането на нови функционални групи в 
икономиката и политиката, които стесняват старите 
групи и дестабилизират социалното им положение“ 
(Фондация Пайдея 2004). 

За целта властта осигурява необходимите агита-
ционни и репресивни действия. От едната страна е 
официалната пропаганда, която налага определени 
идеи като „прогресивни“ (и в този смисъл единс-
твено положителни) в средствата за масова комуни-
кация, в образователните институции, в науката, в 
обществото. Осигурява се финансиране и проспери-
тет на тези сфери. А обявените за „упадъчни“ идеи и 
свързаните с тях области на живота се подлагат офи-
циално на критика и порицание (първоначално), а 
впоследствие и на отричане и осъждане. След това те 
изчезват от светлината на прожекторите, обгърнати 
са в обществено мълчание и почти унищожени. В 
този процес се включват и всички репресивни методи 
на системата, за които обаче официално не се говори 
– преследвания, отвличания, арести, съдебни проце-
си, смъртни присъди, затвори и лагери, изселвания, 
липса на работа, възможност за реализация и други. 

Атеистичната власт целенасочено маргинализира 
възприеманата като традиционна до 1944 г. област на 
българския обществен и социален живот – църковна-
та. Църквата и съществуващите нейни духовни, кул-
турни и образователни институции са подложени на 
ожесточен натиск. Те целенасочено се изтласкват в пе-
риферията на официалното социалното битие. Извън 
чисто физическото прекъсване на църковната дейност 
чрез забрана, конфискация на имотите и разправа със 
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свещениците, монасите, монахините и миряните, този 
процес на изтласкване и изключване от официалния 
„социалистически“ живот на църковната дейност об-
рича на забрава голям брой хора на изкуството – ху-
дожници, резбари, музиканти – диригенти, компо-
зитори, певци, хорове. Впоследствие в биографиите 
на творците се „изрязва“ този им вид дейност, така че 
цели периоди или важни творби, свързани с църковно-
то изкуство, все едно не съществуват.

Вероятно не е без значение едно друго обстоя-
телство – големият син на А. Николаев-Струмски, 
Всеволод Николаев, емигрира от България през 1957 
г. и повече не се връща. „Бягството“ е причина да бъ-
дат разпитани всички от семейството и обкръжение-
то му. Всеволод Николаев е осъден задочно на десет 
години затвор. Апартаментът на ул. „Шипка“ 13, в 
който живее А. Николаев-Струмски, е конфискуван 
заедно с почти всичко, което се намира вътре65. Макар 
че А. Николаев-Струмски в качеството си на юрист 
през 1946–1947 г. има кратка кариера като дипломат 
в Москва, и след това и в София, няма сведения той 
да се е възползвал от това и да е получил облаги. 

Подценяването на църковната музикална дейност, 
заложено по едни причини през първата половина 
на ХХ век и абсолютизирано по други причини през 
втората половина на века, води до забрава на голяма 
част от личностите, свързани с нея. Днес музиколози-
те имат възможността да търсят собствената стойност 
на явленията. Това се извършва в няколко насоки: на 
първо място, естествен е стремежът към изваждането 
на бял свят на неглижираната във втората половина 

65 По спомени в семейството, Всеволод Николаев е притежавал ог-
ромна и много ценна библиотека, скъпи вещи и мебели, които са 
конфискувани. Според информация в Държавна агенция „Архиви“ 
през 1959 г. неизвестен дарител е предоставил материали на Николай 
Ив. Николаев в библиотеката на Българска държавна консерватория. 
През 1982 г. част от тези материали са преместени в Регионален дър-
жавен архив – София. Днес в библиотеката на Националната музи-
кална академия не съществува архив на Н. Ив. Николаев.  
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на ХХ век тема. „Неудобни“ (за предишните десети-
летия) въпроси и личности излизат от забвението и 
маргинализацията, в които са били изтласкани. От 
една страна, се преоткриват духовните композиции 
и дейност на известни музиканти, от друга страна, се 
поднася нова информация за забравени личности и 
тяхната църковномузикална дейност. На второ място, 
повишен е интересът към издирване и събиране на 
документи от периода, което ги превърна във важни 
архивни материали, които допълват вече съществува-
щи сбирки или създават нови такива. На трето място, 
дистанцията на времето в комбинация с отпадането 
на идеологическите забрани открива пред музикал-
ния изследовател свободата да разглежда в цялост 
музикалнокултурните процеси в периода, и не на по-
следно място – да интерпретира в различни посоки 
установени в предишните десетилетия парадигми.

Обобщения
Музиката на Апостол Николаев-Струмски е предста-

вителна за образа на българската многогласна пра-
вославна църковна музика заедно с творбите от Добри 
Христов и Петър Динев. Списъкът с изпълнения и за-
писи на неговата църковна музика в съвременността със 
сигурност е много по-дълъг от данните, предоставени в 
главата. Стремежът ми обаче не е да направя пълен ка-
талог на изпълненията, записите и излъчванията на не-
говите творби, а да извадя името на Апостол Николаев-
Струмски от обгърналата го тишина. Защото музиката 
му днес звучи, следователно е жива.





ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Книгата се включва в актуалната от последните 
двадесет и пет години тенденция за разширяване и 
задълбочаване на научните изследвания в областта 
на църковната музика в България. Настоящият 
текст дава нова светлина както по отношение на 
поставения обект на изследване, така и по отноше-
ние на българската църковна музика и българската 
музикална история на ХХ столетие. 

Представени са издирените и хронологично 
подредени данни за живота на Апостол Николаев-
Струмски. Реконструира се неговата житейска и 
творческа история. Дадена е събраната информа-
ция за неговото семейство и образование, за музи-
калната и юридическата му дейност. На тази база 
е направена пълна биография на А. Николаев-
Струмски, илюстрирана със снимки и документи.

Проследени са основните фактори, които оказват 
влияние върху творческото формиране на А. 
Николаев-Струмски. От една страна, е представена 
по-детайлно хронологията на неговото музикално 
обучение, както и различните музикални умения, 
които придобива, неговите учители – музиканти, 
а също и музикалната среда. А от друга страна – 
творческите идеи, споделяни от неговия баща и 
неговия музикантски и интелектуален кръг, които 
стимулират у А. Николаев-Струмски желанието 
да се включи в изграждането на новата българска 
култура, в издигането ѝ на високо професионално 
равнище.

За пръв път е представена и изследвана музикал-
ната дейност на А. Николаев-Струмски. Определят 
се различните области в нея, тяхната значимост и 
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продължителност. Достига се до извода, че негова-
та музикална дейност пряко влияе върху компози-
ционното му творчество. Тя в голяма степен опреде-
ля разнообразието на жанровете и предпочитание-
то към конкретни такива в зависимост от годините, 
в които се ситуира, от мястото и специфичните из-
исквания на състава, репертоара и др. 

В изследването се прави за пръв опит за по-точен 
паралел с неговите колеги съвременници в областта 
на църковната музика. В стремежа на всеки от тях 
към творческо утвърждаване се очертават различни 
взаимоотношения, които изиграват важна роля в ця-
лостния процес. Формират се различни приоритетни 
области в дейността им, които бележат определени 
прилики или различия. Те имат и своите сфери на 
влияние, адепти и противници и това в голяма сте-
пен влияе върху паметта за тях. Без да е представен 
изчерпателно, този въпрос поставя нови перспективи 
за изследователска работа.

Представят се нови данни за музикалната дейност 
на проф. Степан Смоленски по въпроса за произхо-
да на образците на „Болгарский роспев“ във връзка 
с организираната и проведена през 1906 г. експеди-
ция до Атон, контактите му с българските музиканти 
Анастас Николов и Н. Ив. Николаев. 

Изследването хвърля нова светлина върху роля-
та на Н. Ив. Николаев и А. Николаев-Струмски във 
важния през първата половина на ХХ век въпрос 
за „истинското българско църковно пеене“. Н. Ив. 
Николаев не се включва директно в спора с публи-
кации на страниците на българския периодичен 
печат. Но активната му и дългогодишна дейност 
по издирването и проучването на старобългарско-
то пеене, усилията му за изпращане на български 
музиканти, които да проведат тази изследователс-
ка работа, опитите му за представяне на информа-
ция по въпроса пред Св. Синод на Българската пра-
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вославна църква и стремежът да бъде въведено то 
в българската църковна практика, официално за-
мествайки източното пеене, показват една ясна по-
зиция в защита на „Болгарский роспев“.

За пръв път се представя съставеният опис на 
композиционното творчество на А. Николаев-
Струмски. Той включва всички събрани в процеса 
на работата (към настоящия момент) композиции 
– печатни и ръкописни. На всяка композиция е 
направена анотация по предварително определени 
в хода на изследването критерии. Описът дава ця-
лостна представа за композиторското творчество на 
А. Николаев-Струмски. 

Описът предлага възможност за наблюдения 
и обобщения в няколко насоки. На първо място, 
относно хронологията, продължителността и 
активността на неговата композиторска дейност. 
На второ място, по отношение на очертаването на 
основните жанрови предпочитания на автора. На 
трето място, съществуващите варианти на някои 
от неговите композиции, намиращи се в различни 
архивни сбирки и правени в различни години, дават 
основа за изследване на неговото творческото разви-
тие. И не на последно по значение място, описът 
позволява да се обхванат стиловите специфики на 
неговия композиторски стил.

За пръв път се оповестяват всички новооткри-
ти композиции от А. Николаев-Струмски. 
Наблюденията върху тях показват, че музиката му се 
включва в актуални за периода на 20-те – началото 
на 30-те години търсения по отношение на жанрове-
те и тяхната реализация. Синхронно на големия хо-
ров подем през тези години, А. Николаев-Струмски 
концентрира своите търсения в областта на хоровата 
музика – църковна и светска. 

Новост е фактът, че А. Николаев-Струмски е автор 
на поетични текстове, които стават основа за негови 
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творби в съвременен дух – духовни и светски песни. 
Дават се нови данни за по-важни композиции 

на А. Николаев-Струмски. Бе уточнена година-
та на публикуване на „Литургия за смесен хор“ на 
известното днес издание, за което се смяташе, че е 
от 1926 г. Убедено може да се твърди, че вярната го-
дина е 1934. И то би следвало да бъде датирано по 
този начин при описание и цитиране.

За пръв път се разглежда композиционното 
творчество на А. Николаев-Струмски. Той изгражда 
самобитен авторски стил, формиран от различни 
влияния, но преживян и доразвит в живата българс-
ка църковномузикална практика и въплътил идеала 
на епохата за създаване на нова родна църковна му-
зика. 

Николаев-Струмски създава многогласни компози-
ции върху образци от „Болгарский роспев“. Редно е 
неговото име да се постави заедно с тези на Анастас 
Николов и Добри Христов в стремежа към създаване 
на българска църковна музика върху интонационната 
основа на „Болгарский роспев“.

Църковните композиции на Апостол Николаев-
Струмски днес са сред най-често изпълняваните и 
записваните български църковни творби както у 
нас, така и в чужбина. Те днес са поставени заедно 
с тези на Добри Христов и Петър Динев като дости-
жения на нашата нова музикална култура и са не 
само представителни за българската многогласна 
църковна музика, но са и част от формирането на 
българска национална идентичност.

По отношение на мястото и ролята на А. 
Николаев-Струмски в българската музикална 
култура, убедено могат да се изведат някои негови 
основни приноси. Църковнодиригентската дейност 
на А. Николаев-Струмски има своето много важно и 
значимо място в българската музикална история и 
поставя името му сред най-известните църковни ди-
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ригенти. Като диригент в най-големите и в този сми-
съл представителни за църковнохоровата практика 
столични храмове, той има дял във формирането 
на облика на многогласната богослужебна музика. 
Заедно с неговата преподавателска дейност – като 
учител в Софийската духовна семинария и диригент 
на Семинарския хор, А. Николаев-Струмски оказва 
влияние върху поколения свои възпитаници. Той 
влива своята огромна творческа енергия в обуче-
нието на голям брой певци не само за софийските, 
но и за хоровете в страната. Вдъхновява голям брой 
свои възпитаници да поемат по пътя на професио-
налните музиканти. Това прави и като хормайстор 
в Народната опера, където също има влияние върху 
изграждането на новата музикална култура у нас. 

Църковномузикалното творчество и дейност на 
Апостол Николаев-Струмски са много значима част 
от културния и музикалния живот у нас. Ситуирани 
в цялостния контекст на Новото време, по своята 
важност те са равнопоставени на „светското“ музи-
кално изкуство по отношение на своите приноси за 
развитието и издигането на българската музика.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

„Милост мира“ – „Тебе поем“ – четирите 
вариан та от „Литургия за смесен хор“ (1934) 

„Милост мира“ – „Тебе поем“, вариант 1
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„Милост мира“ – „Тебе поем“, вариант 2
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„Милост мира“ – „Тебе поем“, вариант 3
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„Милост мира“ – „Тебе поем“, вариант 4
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Из старата музикална преса

„Дружество на църковно-хоровите диригенти“, 
Родна песен, 1942, г. ХI, кн. 10, с. 190 

„Една мъчителна раздяла“ от Дим. 
Хаджигеоргиев, „Музикален вестник“, 1928, г. ХІ, бр. 
6–7, с. 8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Ролята на Н. Ив. Николаев за създаването на 
Българската оперна дружба

Из „Спомени за Н. Ив. Николаев по случай 45-го-
дишния му юбилей (2 май 1875 – 1 август 1920)“, 

София, печ. С. М. Стайков, 1920, с. 10–11
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Статии в „Музикален вестник“, свързани с 
Атонската експедиция и Ст. Смоленски

„Музикален вестник“, 1906, г. ІІІ, бр. 6–7, с. 15,
съобщение във „Вътрешна хроника“
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„Музикален вестник“, 1906, г. ІІІ, бр. 8–9, с. 5–6
„С. В. Смоленски. Виден руски черковно-музикален 
списател и изследвач на българския разпев“ Т. Д. 

[Димитър Тюлев М.Б.]
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„Музикален вестник“, 1906, г. ІІІ, бр. 8–9, с. 10,
съобщение във „Вътрешна хроника“
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„Музикален вестник“, 1906, г. ІІІ, бр. 8–9, с. 10,
съобщение във „Вътрешна хроника“
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Интервюта

Интервю с г-н Емилиян Пипанов, 
роден през 1938 г. в София. 

Проведено на 13 февруари 2015 г.

Е.П. – Емилиян Пипанов 
С.В. – Стефка Венкова 

С.В. Г-н Пипанов, откъде познавате А. Николаев-
Струмски?

Е.П. Моята майка, Петя Пипанова, беше певица 
в черковния хор при храм „Св. Георги“ в столицата. 
Диригент на хора беше А. Николаев-Струмски. Аз 
не го познавах лично, но много пъти го бях виждал, 
както и от разказите на моята майка. Хорът не беше 
голям – около 10–12 души, мъже и жени. Моята 
майка пееше алт. Солистка бе сопраното Надя 
Драганова. В хора пееше и руснакът Александър 
Глушко (всички го знаеха като чичо Сашо), дошъл в 
България след Октомврийската революция. 

С.В. Кога Вашата майка е била хористка в хора 
при „Св. Георги“? 

Е.П. Майка ми пееше в хора през 50-те и началото 
на 60-те години. Някъде в средата на 60-те години 
напусна хора и се премести да пее в „Св. София“.

С.В. Възможно ли е причина за напускането ѝ да 
бъде това, че А. Николаев-Струмски в тези години е 
престанал да дирижира?

Е.П. Сега, като ме питате, си мисля, че имаше нещо 
такова. Да, най-вероятно – да. А. Николаев-Струмски 
имаше собствени диригентски похвати, умееше да 
създава добра атмосфера сред хористите. Често хо-
деха на екскурзии, организираха се. Тъй като хорът 
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на Николаев беше много добър, хора от цяла София 
ходеха в неделя, за да слушат изпълненията.

С.В. Какво си спомняте Вие за А. Николаев-
Струмски?

Е.П. Той беше висок мъж, слаб, сух. Беше известен 
с любовта си към карането на кънки. Дори и вече 
като възрастен, често съм го виждал да кара кънки 
при езерото „Ариана“. 

С.В. Вие занимавали ли сте се с музика?
Е.П. Да, аз свирех на пиано. Бях ученик на Люба 

Енчева, учих една година и при Асен Димитров 
заедно с Н. Недялков, Хр. Станишев, Б. Карадимчев 
и др. За съжаление, в казармата си ударих ръката и 
така се наложи да се насоча към инженерно образо-
вание. 
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Откъс от интервю с Ирина Николаева, снаха 
на Апостол Николаев-Струмски, съпруга на 

малкия му син Игор Николаев, и със Светослав 
Николаев, внук на композитора
Проведено на 9 юли 2011 г. в София

СН – Светослав Николаев
ИрН – Ирина Николаева
СВ – Стефка Венкова

СВ: Вие сте се омъжили за Игор Николаев, малкия 
син на Апостол Николаев-Струмски, през 1947 г.?

ИрН: Да. Те бяха много интелектуално семейство.
СВ: Аз се заинтригувах от Апостол Николаев-

Струмски, понеже хористите в източнокатолическа-
та църква на ул. „Люлин планина“ говореха за него с 
голямо уважение и респект. 

ИрН: Аз съм ходила в тази църква веднъж. Той 
учеше сираците да пеят. 

СВ: На сестрите Евхаристинки?
ИрН: Да. А да не говорим за сестрите от 

Драгалевския манастир. Моят мъж беше лекар в 
Александровската болница и лекуваше тези сестри. 

СВ: Оказа се, че няма информация за Апостол 
Николаев-Струмски. Сякаш за Николай Николаев, 
вашия свекър, намерих повече, но за Апостол 
Николаев-Струмски – нищо. 

ИрН: Аз ще ви кажа сега защо. Според мен… те го 
смятаха за човек, поддържан от двореца. Той дири-
жираше хора на „Св. Ал. Невски“ на сватбата през 
1930 г. на царица Йоана. И аз съм била шаферка. 

СВ: Той ли е дирижирал на тази сватба?
ИрН: Да, бил е диригент. По това време работи и 

във Външно министерство. Той се пенсионира там.  
СВ: Апостол Николаев?
ИрН: Да. Той след 9-и [септември 1944] беше в ле-
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гацията в Москва. 
СВ: Да, аз това го открих във вестник „Енорийски 

възглас“. Пише, че заминава 1945 г. Но не разбрах 
кога се връща?

ИрН: Значи, ние 1947 се оженихме. Свекърва ми 
се разболя и умря. Тя почина 1947 г. Вечерта бяхме 
на прием в Съветското посолство. Ние се хранехме 
там – бяхме бедно лекарско семейство. Ама то бяха 
много бедни години. Вие не знаете колко души жи-
веехме тук! Значи, аз, мъжът ми, майка ми, вуйчо 
ми, свекърът ми. Те им взеха апартамента. 

СВ: От проф. Тъпкова-Заимова разбрах, че са 
живели някъде на ул. „Шипка“. Кога им е взет там 
апартаментът? 

ИрН: След като Сева [Всеволод Николаев] замина 
за Америка. 

СВ: Значи, след 1957 вземат апартамента?
ИрН: Да, да. Той беше на моя мъж и на Сева. Те 

го взеха и го отчуждиха. Сева беше френски възпи-
таник. 

СВ: В Пловдив ли е завършил френския колеж?
ИрН: Да, в Пловдив. Аз малко знам за него, но 

съм виждала с какви хора дружеше той. Но беше те-
жък характер. Хората знаят, че той беше душепри-
казчикът на Тодор Павлов. Те всяка вечер му бяха на 
гости. Той имаше прислужница, която се грижеше 
за домакинството. Идваха Евгени Каменов, секрета-
рят на Вътрешните работи. Бяха първи приятели. 
Аз четох делото – след смъртта му, когато дойдоха 
промените. В Архива на МВР. Голямо досие на не-
гово име. 
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SUMMARY

The book is dedicated to the life, public activity and 
compositions of the Bulgarian conductor and compos-
er Apostol Nikolaev-Stroumsky (1886–1971). For the 
first time his personality and his musical heritage are a 
subject of a monographic and comprehensive musico-
logical study. They are viewed in the context of the 
Bulgarian music from the first half of the 20th century. 

The research, presented here, follows three main ob-
jectives:  reconstruction of the life and musical works 
of Apostol Nikolaev-Stroumsky; gathering and de-
scription of his compositions as a basis for defining 
the leading characteristics of his musical style; out-
lining the place and the contributions of Apostol Niko-
laev-Stroumsky in Bulgarian musical culture. 

The first main goal – exploration of the life and music of 
Apostol Nikolaev-Stroumsky – is related to number of 
tasks. On the first place, a reconstruction of the chrono-
logical events from his biography is presented. On the 
second place, the main factors, which played important 
role in shaping of his musical style and activities, such 
as family environment, musical teachers, musical ten-
dencies and phenomena in the first half of the 20th cen-
tury, are traced. On the third place, his diverse musical 
activity and its reflection in his compositions and their 
musical genre, specifics etc., is revealed.

 The other main issue – Apostol Nikolaev-Stroumsky’s 
compositions – is discussed in two directions. The first 
one is tracking down and collecting his works and 
compiling a full inventory of his compositions with 
annotations. The second one is the analysis of his main 
compositions and the definition of the main character-
istics and style specifics. The aim is to present a full 
view of his music.
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The book is also an attempt for a complete description 
of Apostol Nikolaev-Stroumsky’s place in Bulgarian 
musical culture in the context of the first half of the 
20th century as well as in the context of today. There 
are serious reasons for such an approach. The first half 
of the 20th century is an especially significant period in 
Bulgarian new musical history. It is a subject of par-
ticular interest for Bulgarian musicologists* and its 
deeper understanding and analysis explains some im-
portant musical phenomena in our present time. The 
time distance makes possible the definition of Apostol 
Nikolaev-Stroumsky’s place and role in Bulgarian 20th 
century church music. 

The above mentioned research goals require the usage 
of complex approaches, which provide for a new 
reading of the historical relations in Bulgarian music-
ology and the study of the interactions contributing 
to the formation of the unique style of Apostol Niko-
laev-Stroumsky’s music. These interactions between 
the different creative manifestations of his personal-
ity appear not only as the main characteristic of his 
musical style but are typical for the whole period of 
the Bulgarian musical history.

The book includes six chapters with foreword, intro-
duction, conclusion and appendixes. The first three 
chapters are thematically linked to the tracing and 
researching of the biography and compositions of 
Apostol Nikolaev-Stroumsky. The biographical data 
are presented the first chapter. His shaping as an artist 
and his musical activities are viewed in detail and in 
depth in the second and third chapters. The next three 
chapters are dedicated to his work as a composer. An 
inventory of his compositions together with annota-
tions and commentary on the genre classification and 
the specifics of his compositions are given in the fourth 
chapter. The fifth chapter presents a complete view on 
the compositions of Apostol Nikolaev-Stroumsky. His 
main compositions and the basic characteristics of his 

* See 3. Literary Overview 
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composing style are analyzed. The sixth chapter is fo-
cused on the presence of his music in the contempor-
ary musical life. 

Today Apostol Nikolaev-Stroumsky’s church music is 
among the most frequently performed and recorded. 
Together with the music of Dobri Hristov and Petar 
Dinev it is an outstanding achievement of Bulgarian 
musical culture. The compositions of Apostol Niko-
laev-Stroumsky are not only representative for the 
Bulgarian polyphonic church music, but they are part 
of the Bulgarian national identity formation. It is time 
for the personality and the compositions of Apostol 
Nikolaev-Stroumsky to find their deserved place in 
Bulgarian history of music. 
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