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БЪЛГАРСКОТО МУЗИКОЗНАНИЕ – 
РЕТРОСПЕКТИВИ И ПЕРСПЕКТИВИ. 
ОТКРИВАНЕ

МУЗИКА ОТ МЯСТОТО НА СЪБИТИЕТОГОДИШНИНИ

Конференцията е посветена на 70-годишнината от началото на дей-
ността на Института за музика с музей, чийто приемник днес е сектор 
„Музика“ на Института за изследване на изкуствата – БАН. Научната ѝ 
програма се проведе на 9 февруари (10:30 – 16:30) в Големия салон на 
БАН), 10 и 11 февруари (10:30 – 16:30) в Института за изследване на из-
куствата.

В конференцията участваха с доклади 40 музиколози както от Инсти-
тута за изследване на изкуствата, така и от други академични институ-
ции в България (НМА „Проф. Панчо Владигеров“, АМТИИ, СУ „Св. Климент 
Охридски“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“) и чуж-
бина (Германия, Франция, САЩ, Канада, Русия, Сърбия, Македония).

чл. кор. Светлана Куюмджиева

10:00 – 10:30 Откриване
Водещ: чл. кор. Светлана Куюм-

джева
Поздравителен адрес от акад. 

Юлиан Ревалски, председател на 
Българската академия на науките

Приветствие от доц. д-р Емануел 
Мутафов директор на Института за 
изследване на изкуствата – БАН

Връчване на наградата „Съживе-
ното наследство“ на ИИИзк за 2017 г.

Приветствие от акад. Васил Ка-
занджиев

Програма
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Връчване на наградата „Съживеното наследство“,  доц. д-р Емануел Мутафов и 
акад. Васил Казанджиев
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Връчване на поздравителен адрес от Нов български университет,
доц. д-р Героги Арнаудов и доц. д-р Емануел Мутафов

Поздравителен адрес от НМА „Проф. П. Владигеров“, връчен от 
проф. д-р Наташа Япова
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БЪЛГАРСКОТО МУЗИКОЗНАНИЕ – 
РЕТРОСПЕКТИВИ И ПЕРСПЕКТИВИ. 
ДЕН 1

МУЗИКА ОТ МЯСТОТО НА СЪБИТИЕТОГОДИШНИНИ

10:30 – 12:00 Първо заседание
 Седем десетилетия
10:30 – 10:45 Горица Найде-

нова 70 години музикологична 
общност в БАН

10:45 – 11:00 Кристина Япова 
По следите на изгубената общ-
ност

11:00 – 11:15 Любен Ботуша-
ров Десетилетия сравнително 
музикознание в Института за му-
зика

11:15 – 11:30 Венцислав Ди-
мов Във фокуса на ретроспек-
тивите и перспективите на бъл-
гарската етномузикология (за 
първите стъпки и големите крач-
ки – с почит към първоосновате-
лите на музикалнофолклорната 
секция на Института за музика)

11:30 – 11:45 Елисавета Въл-
чинова-Чендова 40 години спи-
сание „Българско музикознание“

11:45 – 12:00 Дискусия
13:30 – 14:45 Второ заседание 
 Музикални процеси
 Водещ: Росица Драганова

13:30 – 13:45 Иванка Стоянова 
Фолклорни влияния в западноев-
ропейската музика от втората по-
ловина на ХХ век насам

13:45 – 14:00 Patrick Becker 
Contemporary Music without 
Theory?

Bulgaria’s Musicology and its 
Relation to the Bulgarian avantgarde 
1944 – 1974

14:00 – 14:15 Ангелина Пет-
рова Авангард, постмодерност и 
фолклор - режими на интерпре-
тация след 60-те години на ХХ век.

Българската и източноевро-
пейската ситуация

14:15 – 14:30 Юлиан Куюм-
джиев Творческа свобода и иде-
ологически натиск – авторски 
рефлексии, документирани в ар-
хива на Лазар Николов

14:30 – 14:45 Дискусия
15:15 – 16:30 Трето заседание
Изследователски подходи
Водещ: Ангелина Петрова
15:15 – 15:30 Милена Божико-

ва Музикалнотеоретичните из-
следвания на Светлана Захари-

Програма
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ва Композиторският архив като 
предмет на историческото музи-
кознание

16:00 – 16:15 Росица Тодорова 
Българската фолклорна монодия 
като обект на полифоничната на-
ука

16:15 – 16:30 Дискусия

ева: подходи, идеи, приноси
15:30 – 15:45 Снежина Вран-

гова Музикалният анализ в Бъл-
гария в светлината на ХХI век. 
Съвременни фигури, приноси и 
актуални очертания на научната 
област

15:45 – 16:00 Полина Антоно-

Кристина Япова По следи-
те на изгубената общност

Горица Найденова 70 години музико-
логична общност в БАН
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Любен Ботушаров Десетилетия сравнително музикозна-
ние в Института за музика

Венцислав Димов Във фокуса на ретроспективите и перспективите на бъл-
гарската етномузикология (за първите стъпки и големите крачки – с почит към 
първооснователите на музикалнофолклорната секция на Института за музика)
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Елисавета Вълчинова-Чендова 40 години списание „Българско музикозна-
ние“

Иванка Стоянова Фолклорни влияния в западноевропейската музика от 
втората половина на ХХ век насам
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Patrick Becker Contemporary Music without Theory? Bulgaria’s Musicology and its 
Relation to the Bulgarian avantgarde 1944 – 1974

Ангелина Петрова Авангард, постмодерност и фолклор — режими на 
интерпретация след 60-те години на ХХ век.  Българската и източноевро-
пейската ситуация
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Юлиан Куюмджиев Творческа свобода и идеологически натиск – авторски 
рефлексии, документирани в архива на Лазар Николов

Милена Божикова Музикалнотеоретичните изследвания на Светлана 
Захариева: подходи, идеи, приноси
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Снежина Врангова Музикалният анализ в България в светлината на ХХI век. 
Съвременни фигури, приноси и актуални очертания на научната област

Полина Антонова Композиторският архив като предмет на историческо-
то музикознание
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БЪЛГАРСКОТО МУЗИКОЗНАНИЕ – 
РЕТРОСПЕКТИВИ И ПЕРСПЕКТИВИ. 
ДЕН 2

МУЗИКА ОТ МЯСТОТО НА СЪБИТИЕТОГОДИШНИНИ

10:00 – 11:30 Четвърто заседание
Етномузикология на български терен
Водещ: Михаил Луканов
10:00 – 10:15 Donna A. Buchanan 

Sviri-Govori: Narrativity, Sonic Ecology, 
and the Kaval’s “Meden” Voice

10:15 – 10:30 Irene Markoff 
Reflections on the Construction of 
AleviBektashi Rituals and Ritual Space 
in the Transnational Perspective: 
Performing Spirituality, Navigating 
Identity

10:30 – 10:45 Румяна Маргари-
това Изследванията върху малцин-
ствена музика в Института за музи-
ка при БАН

10:45 – 11:00 Мария Кумичин 
Музикалнофолклорният архив на 
Института за музика в ретроспекция

11:00 – 11:15 Диана Данова-Да-
мянова Теренни музикалнофол-
клорни проучвания в Казанлъшко 
през шестото десетилетие на ХХ век

11:15 – 11:30 Дискусия
13:00 – 14:45 Пето заседание
Градът и фолклорът
Водещ: Венцислав Димов

13:00 – 13:15 Наталия Рашкова 
Традиционни и съвременни ин-
терпретации на музикално-танцов 
фолклор в градска среда (унгарски 
реалности)

13:15 – 13:30 Гергана Панова-Те-
кат В крак с времето: нови пара-
дигми и теоретични постижения на 
българската етнохореология

13:30 – 13:45 Лозанка Пей-
чева Авторски песни в народен 
дух: щрихиране на феномена 
    13:45 – 14:00 Marija Dumnić History 
of Urban Folk Music practices in South 
Slavic Countries

14:00 – 14:15 Деница Попова Му-
зикалната автентичност – между за-
губа и обогатяване

14:14 – 14:30 Галина Лукано-
ва Певческите групи за обработен 
български фолклор – от „отстъпле-
ние от традицията” до „маркер за 
национална идентичност”

14:30 – 14:45 Дискусия
15:00 – 16:15 Шесто заседание
Музика и културни взаимодействия
Водещ: Румяна Маргаритова
15:00 – 15:15 Розмари Стателова 

Програма
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ки за музиката пред свършека на 
мисълта)

15:45 – 16:00 Милена Шушулова 
Краудсорсинг и възможностите му 
за привличане на публики за музи-
кална продукция

16:00 – 16:15 Дискусия

Естрадната песен и нейните крити-
ци (1960 – 1990)

15:15 – 15:30 Юлиана Папазова 
Алтернативната рок сцена в Маке-
дония и България

15:30 – 15:45 Андрей Лешков 
Чавдар Мутафов и другите (бележ-

Donna A. Buchanan Sviri-Govori: Narrativity, Sonic Ecology, and the 
Kaval’s “Meden” Voice

Румяна Маргаритова Изследванията върху малцинствена музика в Институ-
та за музика при БАН
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Диана Данова-Дамянова Терен-
ни музикалнофолклорни проучва-
ния в Казанлъшко през шестото де-
сетилетие на ХХ век

 Мария Кумичин Музикалнофолклорният архив на Института за музика в 
ретроспекция

Наталия Рашкова Традиционни и 
съвременни интерпретации на музи-
кално-танцов фолклор в градска сре-
да (унгарски реалности)
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Лозанка Пейчева Авторски песни в народен дух: щрихиране на феномена

Marija Dumnić History of Urban 
Folk Music practices in South Slavic 
Countries
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Галина Луканова Певческите групи за обработен български фолклор – от „от-
стъпление от традицията” до „маркер за национална идентичност”

Деница Попова Музикалната автентичност – между загуба и обогатяване
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Розмари Стателова Естрадната 
песен и нейните критици (1960 – 
1990)

Юлиана Папазова Алтернатив-
ната рок сцена в Македония и Бъл-
гария
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Андрей Лешков Чавдар Мутафов и другите (бележки за музиката пред свър-
шека на мисълта)

Милена Шушулова Краудсорсинг и възможностите му за привличане на 
публики за музикална продукция
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БЪЛГАРСКОТО МУЗИКОЗНАНИЕ – 
РЕТРОСПЕКТИВИ И ПЕРСПЕКТИВИ. 
ДЕН 3

МУЗИКА ОТ МЯСТОТО НА СЪБИТИЕТОГОДИШНИНИ

10:00 – 11:30 Седмо заседание:
Църковна музика
Водещ: Явор Генов
10:00 – 10:15 Светлана Куюм-

джиева Старата българска музи-
ка в пресечната точка на различни 
традиции

10:15 – 10:30 Галина Алексеева 
Theory of the Orthodox singing and 
Bulgarian Musicology 

10:30 – 10:45 Nataša Marjanović 
The Research of Orthodox Church 
Music in Bulgaria and Serbia in the 
Second Half of the 20th Century

10:45 – 11:00 Стефка Венкова 
Изследователски подходи към му-
зикалното дело на Николай Иванов 
Николаев (1852 – 1938)

11:00 – 11:15 Юлиан Одажиян 
Богослужебна употреба на Велико-
то Славословие

11:15 – 11:30 Дискусия
13:00 – 14:00 Осмо заседание:
Ракурси към историята на запад-

ноевропейската музика
Водещ: Миглена Ценова-Нушева

13:00 – 13:15 Явор Генов Да ка-
жеш нещо различно е да кажеш 
нещо различно

13:15 – 13:30 Стефан Далчев Му-
зиката на барока в българското му-
зикознание. Съвременна или исто-
рическа интерпретация

13:30 – 13:45 Сабин Леви Сложна 
фуга

13:45 – 14:00 Дискусия
14:15 – 15:30 Девето заседание:
Музикален театър
Водещ: Кристина Япова
14:15 – 14:30 Емилия Жунич Опе-

рознанието в изследователска гру-
па „Музикален театър“. Ракурси

14:30 – 14:45 Анелия Янева 90 го-
дини балетно изкуство в България. 
Постановъчни и изпълнителски 
практики. Изследователски проек-
ции

14:45 – 15:00 Румяна Каракос-
това 100 години професионален 
оперетен театър в България. Поста-
новъчно-изпълнителски опит и ре-
пертоарни тежнения

15:00 – 15:15 Миглена Цено-
ва-Нушева Тенденции при рецеп-

Програма
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цията на жанра мюзикъл в Бълга-
рия в периода 1963 – 2013

15:15 – 15:30 Дискусия
15:45 – 16:30 - представяне на 

издания на сектор „Музика“

Светлана Куюмджиева 
Старата българска музика 
в пресечната точка на раз-
лични традиции

Nataša Marjanović The 
Research of Orthodox Church 
Music in Bulgaria and Serbia 
in the Second Half of the 20th 
Century

Организационна група:
Доц. д-р Венцислав Димов 
Проф. д-р Горица Найденова 
Проф. д.изк. Кристина Япова 
Доц. д-р Миглена Ценова-Нушева 
Гл.ас. д-р Михаил Луканов
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Стефка Венкова Изследователски подходи към музикалното дело на Нико-
лай Иванов Николаев (1852 – 1938)

Явор Генов Да кажеш нещо различно е да кажеш нещо различно



 25

Стефан Далчев Музиката на барока в българското музикознание. Съвремен-
на или историческа интерпретация

Сабин Леви Сложна фуга
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Емилия Жунич Оперознание-
то в изследователска група „Музи-
кален театър“. Ракурси

Анелия Янева 90 години балетно из-
куство в България. Постановъчни и из-
пълнителски практики. Изследовател-
ски проекции
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Румяна Каракостова 100 години професионален оперетен театър в България. 
Постановъчно-изпълнителски опит и репертоарни тежнения

Миглена Ценова-Нушева Тенденции при рецепцията на жанра мюзикъл в 
България в периода 1963 – 2013
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дислав Виолинов, Тигран Торосян, 
Мимоза Базова, Евелин Костова, 
Иван Налбантов, Йордан Алексиев, 
Калин Иванов

Премиера 13 и 16 март 2018 г., Теа-
тър „Българска армия“

В доста амбициозния и разноо-
бразен през последните няколко 
месеца столичен театрален афиш 
преди броени дни се появи след-
ващо провокативно заглавие. След 
премиерите на „Танцът „Делхи“ от 
Иван Вирипаев в Народния театър 
в сценичния прочит на Галин Стоев 
(директор от началото на тази го-
дина на театъра в Тулуза), на „Чам-
кория“ по едноименния нов роман 
на Милен Русков в Театър 199 и на 
„Пияните“, отново на Вирипаев, в 
МГТ „Зад канала“, поставени от Явор 
Гърдев, на новите британски пиеси 
„Палачи“ от Мартин Макдона и „Пе-
тел“ от Майк Бартлет, въведени за 
първи път в страната от режисьор-

„Албена“
от Йордан Йовков
Режисьор Красимир Спасов, сце-

нография Красимир Вълканов, кос-
тюми Мария Диманова, музикал-
но оформление Сашо Младенов; 
Участват Гергана Данданова, Асен 
Кобиларов, Веселин Анчев, Луизабел 
Николова, Иван Радоев, Александър 
Дойнов, Стойко Пеев, Радосвета 
Василева, Петър Димов, Симеон Да-
мянов, Станислава Николова, Вла-

ЕДИН НОВ И НЕОЧАКВАН ПРОЧИТ НА 
„АЛБЕНА“ (за „Албена“ на Красимир 
Спасов в Театър „Българска армия“)
Камелия Николова
Съвместна публикация с в. „Литературен вестник“

ТЕАТЪР
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от най-значимите български режи-
сьори (Николай Масалитинов, 1929 
г., Крикор Азарян, 1969 и 1975 г., Лю-
бен Гройс, 1975 г., Пламен Марков, 
1980 г., Иван Добчев, който я поста-
вя няколко пъти, последният от кои-
то е през 2002 г).

Най-общо казано тълкуванията на 
поетичната и многопосочна драма 
на Йовков за хубавата Албена, маг-
нетично привличаща всички погле-
ди, и за нейната греховна любов, до-
вела до престъпление, от първата ѝ 
постановка през 1929 г. на Николай 
Масалитинов в Народния театър 
до най-новите ѝ интерпретации се 
движат от по-натуралистично или 
по-условно възпроизвеждане на 
един далечен патриархален бит и 
тлеещите в него напрежения между 
индивида и общността и между сво-
бодата и установения ред до откри-
ването на основни архетипни ситу-
ации и начала на човешкия живот и 
общество. Красимир Спасов, също 
определящо име в българската ре-
жисура, днес, в края на второто де-
сетилетие на ХХІ в., намира в текста 
друг важен пласт, останал почти 
незабелязан досега. Бих го опреде-
лила като социологически. В интер-
претацията на режисьора и на не-
говия екип хубавата Албена е преди 
всичко колкото реалния, толкова и 
въобразявания, горещо мечтания 
образ на новия, модерен, свободен 
и икономически успешен свят. Раз-

ите Стоян Радев и Стайко Мурджев 
и реализирани от тях съответно в 
Театър „София“ и в Младежкия теа-
тър, и не на последно място на сил-
ния моноспектакъл в стила на stand 
up комедията „Приятно ми е, Ива“ 
на Ива Тодорова в Театър 199, Кра-
симир Спасов постави на сцената 
на Театър „Българска армия“ Йов-
ковата „Албена“ – един от най-зна-
чимите и най-сложните текстове 
от българското драматургично на-
следство.

Спектакълът добре допълва оп-
исания разнообразен репертоар 
на днешната софийска сцена в две 
посоки. От една страна, той убеди-
телно представя в него професио-
нално и майсторски направения 
традиционен театър, разкриващ 
света на драматургичния текст, 
в случая – на емблематична пие-
са от българската драматургична 
класика. (Тук е важно да уточня, че 
инертните и рутинни спектакли, 
направени в естетиката на тради-
ционния театър, възпроизвеждащ 
драматургичен текст, у нас са мно-
го, но истински добрите му проя-
ви са рядкост и Красимир Спасов е 
един от безспорните им създатели). 
От друга страна, постановката – и 
това всъщност е и най-важното ѝ 
качество – предлага нов и неправен 
досега прочит на Йовковата пиеса, 
въпреки че тя привлича през десе-
тилетията вниманието на повечето 
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едно, в трагично единство), добива 
нова яснота. Инстинктивно долови-
ли (и достроили чрез собствените 
си копнежи) в красивата, свободна 
и различна Албена полъха на друг, 
мечтан живот, всички спонтанно се 
стремят към нея, но на рационал-
но ниво те повече или по-малко се 
завръщат към установеното си съ-
ществуване, даващо им сигурността 
на наличното и провереното.

За да изведе на преден план и да 
направи максимално ясен подобен 
преди всичко социологически про-
чит на пиесата, Красимир Спасов 
измества историческото време на 
действието от годините преди вой-
ните от началото на миналия век в 

бира се, това не отменя еротизма 
на нейното присъствие, проявяващ 
скритите либидни енергии, които 
движат човешкото съществуване в 
балансирането му между инстинк-
тивното желание и разумния избор. 
По-скоро този изначален еротизъм 
е допълнен с въжделенията на хо-
рата около нея за обществен прос-
перитет и личен успех. В подобен 
социологически прочит сложното 
отношение на общността към Ал-
бена, изградено едновременно от 
неустоимо привличане и трезво 
дистанциране, достигащо понякога 
до омраза (т.е. от полярни, взаим-
но изключващи се чувства, които 
обаче се изпитват и преживяват за-

Гергана Данданова (Албена) в „Албена“ от Йордан Йовков, режисьор Красимир Спасов, Театър 
„Българска армия“, фотограф Иван Дончев
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любопитно и отворено към ново-
то момиче, което е достатъчно сво-
бодно и уверено, за да се стреми да 
се облича, според възможностите 
и представите си, в крак с модата 
на 30-те. Албена в постановката на 
Красимир Спасов и трупата на Те-
атър „Българска армия“ е стройна, 
висока и елегантна млада жена, 
облечена в характерните за онова 
време свободно падащи коприне-
ни рокли с ниска талия, допълнени 
с кокетно малко чадърче за слън-
це (което е обичайно за градските 
жени и за дъщерите и младите род-
ственици на заможните земевла-
делци). Непременно трябва да бъде 
подчертан тук вкусът и мярката при 

края на 30-те години на ХХ в. Това е 
период на бурно икономическо раз-
витие в Добруджа, когато патриар-
халното земеделско минало бързо 
започва да се измества от индустри-
алната и градската култура. Албена 
като символ на този (колкото реал-
но проникващ в стария бит, толкова 
и въобразяван и желан) нов свят на 
машините, красивите дрехи и на-
сладата на ежедневието вече е но-
сителка на друг вид хубост. Тя не е 
толкова природната изключителна 
хубавица (еманация на женското), 
облечена в традиционното местно 
облекло като всички останали, кое-
то обаче още по-силно разкрива 
нейната красота, а е преди всичко 

Иван Радоев (Сенебирски) и Гергана Данданова (Албена) в сцена от спектакъла, 
фотограф Иван Дончев
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друга степен. Нягул, който е най-ус-
пешният и най-активно устремени-
ят към новия модерен индустриа-
лен свят, е в тайна любовна връзка 
с Албена, но в ежедневието продъл-
жава да се придържа към своя уста-
новен живот, докато не е принуден 
след престъплението да заяви избо-
ра си. Гаврил пък, след направения 
компромис, е избрал двойственото 
съществуване в таен копнеж по Ал-
бена и външно сдържано същест-
вуване в рамките на света, който го 
заобикаля. Този анализ на степента 
на близост до Албена като лакмус за 
вътрешната раздвоеност на всеки 
един от персонажите е превърнат 
в основен център на спектакъла и 
е особено добре направен от Весе-
лин Анчев като Нягул, Асен Кобила-
ров в трудната роля на Куцар и Иван 
Радоев (Сенебирски). Внимателни и 
точни в изследването на линията 
на близост-отдалеченост от Албена 
са и Луизабел Николова, Владислав 
Виолинов, Иван Налбантов, Йордан 
Алексиев, Станислава Николова.

Провокативен и неочакван про-
чит на Йовковата „Албена“, който 
не само ни връща към виталността 
и драматизма на една бързо разви-
ваща се и устремена към модерния 
свят България отпреди Втората све-
товна война, но прозвучава особе-
но актуално и днес.

тази важна, бих я нарекла истори-
ческа смяна на (трайно утвърдена-
та представа за) костюма на Албена 
на изпълнителката на ролята Гер-
гана Данданова и на художничката 
Мария Диманова.

Тълкуването и изграждането на 
отношението на общността, на 
мъжете и жените от селото, към 
Албена е определящият интерпре-
тативен ключ към пиесата. И тук 
Красимир Спасов е точен и лако-
ничен. В светлината на своя преди 
всичко социологически прочит той 
подлага на своеобразна проверка 
пред погледа на зрителите различ-
ната вътрешна потребност и стре-
меж на всеки от персонажите към 
свободен и успешен живот в моде-
рен, икономически развит и отво-
рен свят, както и неговото трезво-
мислие, чувството му за дълг, но и 
страха му да се откъсне от установе-
ното и познатото чрез близостта му 
до Албена. Тук режисьорът акцен-
тира на още един малко коменти-
ран детайл от взаимоотношенията 
между нея и влюбените в нея мъже 
от общността. В различен период от 
време тя е била по някакъв начин 
близка с всеки един от тях (отказала 
е да се омъжи за Нягул преди седем 
години, Гаврил е искал да се ожени 
за нея, но се е вслушал в забрана-
та на близките си и т.н.), след което 
тази близост е прекъсната и после 
е продължена или е възстановена в 
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то вероятността тя да се върне е 
нищожна. По-често самодивите от-
мъщават за откраднатата любов, 
като ослепяват натрапника. Етимо-
логията на думата самодива идва не 
от „дива, варварска“, а от дивя се – 
сама на себе си се дивя, удивлявам, 
възхищавам. Съществува и разно-
видност – самовила – сама се вила, 
развила – асоциации със завивам, 
развивам, увивам се. Но обикнове-
но самодивите са възприемат като 
добри, а самовилите – като отмъс-
тителни. Без разделението между 
тях да е точно определено.

В показания на 22 февруари спек-
такъл „Самодива“ – продукция на 
Драматичен театър „Любомир Ка-
бакчиев“ от Казанлък, финалът е 
друг.

Постановъчният екип включва 
режисьор и автор на кукли – Мара 
Бонева; режисьор и хореограф – 
Светлин Ивелинов; сценография 
– Иван Бояджиев; музикална адап-
тация – Милен Ямаков; и само шес-
тима актьори – двама мъже и чети-
ри жени.

Според народните вярвания са-
модивите живеят в Юдина земя – 
там, където се срещат небето и зе-
мята. Те идват на земята на 25 март 
(Благовещение) и са там до 29 август 
(Йоан Предтеча). Самодивите могат 
да залюбят момък или да привлекат 
овчарин да им свири. А на сутринта 
там, където са танцували, тревата е 
изгоряла под босите им нозе, а ов-
чарят-свирец е полудял от видяно-
то. Самодива може да се хване само 
ако откраднеш булото ѝ. Тогава тя 
се превръща в обикновено моми-
че и момъкът може да се ожени за 
нея. Но ако се излъже да ѝ върне 
обратно булото, тя завинаги ще от-
лети при своите посестрими. А дори 
и момъкът да я намери повторно, 

МУЗИКА

„САМОДИВА“ в Руския културно-
информационен център в София
Анелия Янева
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впечатление, че летят над земята; 
орелът има бели платна за криле, 
а главата му е направена от изви-
ти дървени пръчки, наподобяващи 
кобилици и очи-хлопатари. Всички 
атрибути, използвани за изобразя-
ване на реалния и нереалния свят, 
са от български произход – хлопата-
ри, Пижо и Пенда, забрадки, шало-
ве, воали, платнища, стобори, овчи-
ци, направени от пръчки и воали. 
Също от платнища са конструирани 
двата разперени дъба, които, наред 
с полегатия практикабъл, са един-
ственият декор в представлението. 
Останалото – къщи, прозорци, вие-
лица – се сглобява от пръти, вили и 
платове, аранжирани по различен 
начин.

Те са всичко – и реалните дейст-
ващи лица – момъкът Иван и него-
вата майка, момите и момците на 
мегдана; клюкарките, овчиците на 
Иван. Едновременно с това те са и 
нереалният свят – трите самодиви; 
орелът-помощник, пренасящ Иван 
на горната земя; животните, птици-
те и вихрушките, над които прелита 
орелът.

Един от подводните камъни при 
реализацията на подобни приказки 
е как да се разграничи реалният от 
нереалния свят. И тук особено по-
мага фантазията на Мара Бонева – 
безтелесните самодиви са решени 
чрез глави на кукли (напомнящи 
главите на Пижо и Пенда) и дъл-
ги воали, обвиващи ръцете им, и с 
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никога повече, авторите на казан-
лъшката постановка са предпочели 
друг прочит – прослава на любовта. 
Самодивата помага на Иван да из-
бягат от посестримите ѝ и на криле-
те на орела да се върнат обратно в 
неговото село. Тук Иван повторно 
ѝ връща булото, но тя, танцувай-
ки около огъня (асоциации с нес-
тинарка), сама хвърля булото си в 
огъня. Интересна подробност е, че 
докато тя танцува, същите движе-
ния изпълнява и майката на Иван, 
която като че иска да сложи булото 
на своята глава. В тази сцена и чрез 
режисурата, и чрез хореография-
та достатъчно ясно се намеква, че 
може би, преди да се роди синът 
Иван, майката също е била самоди-

Силно впечатлява умението от 
подръчни материали да се сглоби 
различен свят. И целият спектакъл 
лъха на български дух – и като го-
ворим текст, и като фабула, и като 
използвани атрибути. Акцентира се 
върху българския характер на при-
казката за момъка, свалил булото 
на самодивата и направил я своя 
жена. Към тази приказка се добавя 
още една – след като връща булото 
ѝ, самодивата отлита обратно в своя 
свят и когато момъкът Иван тръгва 
да я търси, на помощ му идва оре-
лът, който го извежда на горната 
земя в света на самодивите.

Но финалът е друг. Вместо тра-
диционния – самодивите избождат 
очите на момъка, за да не ги види 



 
 36



 37

винаги ще изчезне“. Но когато сли-
зат на земята, Иван ѝ казва: „Питаш 
ме дали те обичам? Не зная, девой-
ко, ако Любовта е оная магия, дето 
ти краде съня, дето ти спира дъха и 
реже душата ти с нож, дето от нея 
боли, дето с нея летиш, дето убива… 
Да! Орисан съм тая Магия на теб да 
я дам!“2.

Говоримият текст не натежава. 
Изграден е предимно от пряка реч. 
Но и хореографията не е решена 
като танци в драматичен спекта-
къл, а е продължение на говорене-
то. Именно синтезът между говор 
и хореография е един от успехи-
те на постановката. Предполагам 
това се дължи и на равностойното 
присъствие като сърежисьори на 

ва и също е предпочела човешката 
любов и е останала в селото. Това 
превръща самодивата не в едини-
чен случай, а във възможност всеки 
да хване и опитоми своята самоди-
ва.

„Всеки от нас дълбоко в душата си 
има своята Самодива, иска я, копнее 
я, търси я вдън горите Тилилейски, 
но колцина се осмеляват и могат да 
я хванат здраво, да я задържат – не 
насила, а с любовта си, да я накарат 
да се влюби до полуда, за да изоста-
ви всичко друго и да тръгне с него“1.

Асоциации има и с Орфей и Еври-
дика – докато летят, Самодивата го 
пита дали я обича, а орелът строго 
напомня: „Не се обръщай, юначе, 
не ѝ отговаряй. Сториш ли го, тя за-
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(майката) и Мара Бонева (самоди-
ва и сърежисьор на постановката) – 
са възпитаници на НАТФИЗ, докато 
Сава Драгнев (той е и в ролята на 
орела) е дипломиран в Театрален 
колеж „Любен Гройс“.

Реалният и нереалният свят са 
умело разграничени и в хореогра-
фията на Светлин Ивелинов (той е 
и сърежисьор). При това е запазен 
българският дух, но без да се из-
ползват фолклорни заемки в тан-
ца. По-скоро разделителната линия 
е в темпоритъма и в характера на 
движенията – при реалните персо-
нажи танцът е по-насечен и с пове-
че пози, представен с лека ирония 
спрямо натрисания, причуквания и 
т.н., докато танцът на самодивите и 

двамата автори. Видна е общата 
идея и устремът им в една посока. И 
най-впечатляващото – това е плас-
тичен спектакъл, където движение-
то логично произтича от словото, 
а то пък от своя страна се вплита в 
пластиката. Не могат да се отделят 
отделно танци, отделно говорим 
текст. Тази симбиоза е подкрепена 
и от актьорите – млади и горящи 
в професията си хора, сред които 
няма такъв с професионална танцо-
ва подготовка.

Иван – Петър Петров е възпи-
таник на НАТФИЗ; Самодивата – 
Ивелина Павлова се дипломира в 
ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград. 
Останалите – Беатрис Благоева 
(самодива), Светлана Бургазова 
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любовните дуети – преди да отлети 
Самодивата и след като юнакът я 
открива повторно, – са по-пластич-
ни, кантилентни и без остри ъгли.

Различен, като сън, е танцът на 
Самодивата около огъня, преди да 
хвърли булото, както и танцът на 
майката, стремяща се към самодив-
ското було и повторно отказала се 
от него. И в този аспект булото ста-
ва символ на свободния полет на 
самодивата, пожертван заради лю-
бовта към момъка.

Магията на българския дух живее 
в този спектакъл. А финалът като че 
отваря врати за реалната сила на 
любовта, дори и в нереалния свят 
на самодивите.

Проектът е осъществен с подкре-
пата на читалище „Искра, 1860“ от 
Казанлък. А представлението още 
веднъж доказва, че театърът не 
може да се дели на столичен и из-
вънстоличен, а на традиционен и 
такъв, който завладява с идеи и ен-
тусиазъм. И е повод за гордост, не-
зависимо къде се създава и играе 
представлението. Поздравления 
за Драматичен театър „Любомир 
Кабакчиев“, Казанлък, и за поетия 
риск да правят нови, нетрадицион-
ни постановки.

1 Цитат от програмата към пред-
ставлението.

2 Цитат от програмата към пред-
ставлението.



 
 40



 41



 
 42



 43

Екатерина Захариева). В този сми-
съл подборът на произведения на 
композитори от различни нацио-
нални култури[1] и изборът на млад 
български солист с успешна светов-
на кариера бяха повече от подхо-
дящи. Диригентът Петко Димитров 
беше замислил втората част на кон-
церта като своеобразен триптих от 
творби на Ян Сибелиус, Арво Пярт 
и Бедржих Сметана. Идеята трите 
оркестрови опуса от втората част 
– „Завръщането на Леминкайнен“ 
(от сюита „Леминкайнен“, оп. 22), 
„Силуанска песен“ и „Бланик“ (из 
„Моето отечество“), да прозвучат 
„на един дъх“, без паузи между тях, 
имаше своите драматургични осно-
вания и една от целите ѝ вероятно 
беше превръщането на българска-
та премиера на сътворената през 
1991 „Силуанска песен“ в своеоб-
разна тиха кулминация.

Като цяло станахме съпричастни 
на наситен и като емоционалност, 

Първият за 2018 година концерт 
на Нов симфоничен оркестър с ди-
ригент Петко Димитров (24 февруа-
ри 2018) привлече в зала „България“ 
както приятели на оркестъра, така и 
професионална публика, изкушена 
от включените в програмата рядко 
изпълнявани и дори премиерни за 
България творби. Събитието беше 
посветено на Българското предсе-
дателство на Съвета на Европей-
ския съюз (и проведено под почет-
ния патронаж на вицепремиера и 
министър на външните работи г-жа 

МУЗИКА

На софийска сцена след повече от 
10 години
Младият виолончелист Михаил Петров с Нов 
симфоничен оркестър в зала „България“
Диана Данова-Дамянова
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нение на Концерт за виолончело 
и оркестър № 1 от Дмитрий Шос-
такович през 2014, Михаил Петров 
е награден с високото академично 
отличие за изключителни постиже-
ния Guildhall Gold Medal, което му е 
връчено лично от лорд-кмета на 
Лондон сър Андрю Памли през но-
ември 2017. Концертите му са об-
хванати от програмата RISING STARS 
от European Concert Hall Organisation 
и YCAT агенция в Лондон.

Слушала съм негови изпълнения 
още в зората на обещаващата му 
кариера като ученик в Национално-
то музикално училище „Любомир 
Пипков“ и очакванията ми, че ще се 
появи отново в София с произведе-
ние извън традиционния виолонче-

и като съдържателност концерт, в 
който всеки от слушателите е от-
крил за себе си различен смислов 
и емоционален център. Аз обаче 
в този кратък текст избирам да по-
ставя акцента върху едно очаква-
но от мен завръщане на българска 
сцена на младия, но вече уверено 
стъпващ по световните сцени вио-
лончелист Михаил Петров – и като 
солист, и като член на триото Isimsiz. 
През 2016 година той завършва 
най-високата степен Аrtist Diploma in 
Performance на училището за музика 
и театър „Гилдхол“ (Guildhall School 
of Music and Drama) в Лондон, а меж-
дувременно е лауреат на редица 
престижни конкурси в България и 
в чужбина. След концертно изпъл-
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предизвикателствата и в хубав син-
хрон с оркестъра успя да пресъзда-
де особения лиризъм на творбата, 
да внуши богатото ѝ емоционал-
но-образно съдържание.

Съдейки по споделеното след 
концерта, срещата със софийската 
публика е била очаквана и вълну-
ваща и за младия виолончелист: 
„За мен бе огромна чест да изсвиря 
в зала „България“ концерта от Саму-
ел Барбър с Нов симфоничен оркес-
тър под палката на Петко Димитров. 
Тази творба не е често изпълнявана 
може би заради високата си труд-
ност – както за солиста, така и за ор-
кестъра. Нов симфоничен се справи 
страхотно, а за мен, както винаги, 
публиката решава! Концертът от 
Барбър е един от любимите ми. Той 
е интересен от самото начало, уни-

лов репертоар, се сбъднаха. Миха-
ил Петров е интересен, сензитивен 
музикант, защитаващ собствената 
си интерпретационна концепция, 
но вслушан в оркестъра и отзивчив 
към диригентския жест. Съчетание-
то на дълбока емоционалност и 
виртуозност го прави особено ча-
ровен за публиката. Така беше и с 
премиерното за България предста-
вяне на Концерта за виолончело, 
оп. 22 от Самуел Барбър. Създаде-
ната през 1945 година за прочутата 
Рая Гарбузова по поръчка на Сер-
гей Кусевицки творба (посветена на 
Джон и Ан Браун) е рядко изпълня-
вана поради специфичните си тех-
нически трудности (и направените 
от Гарбузова редакции, съобразени 
с нейните индивидуални качества). 
Михаил Петров с лекота се справи с 
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1 Фантазия върху тема от Томас 
Талис от Ралф Воън Уилямс (1872–
1958), Концерт за виолончело и ор-
кестър, оп. 22 (премиера за Бълга-
рия) от Самуел Барбър (1910–1981), 
„Завръщането на Леминкайнен“ (от 
сюита „Леминкайнен“, оп. 22) от Ян 
Сибелиус (1865–1957), „Силуанска 
песен“ (посветена на архимандрит 
Софроний, премиера за България) 
от Арво Пярт (р. 1935), „Бланик“ из 
симфоничната поема „Моето оте-
чество“ от Бедржих Сметана (1824–
1884).

кален с втората си част и изобилства 
от мечтателни мелодии и нестихва-
щи ритми. Много се зарадвах, кога-
то маестро Димитров се съгласи да 
го изпълним в зала „България“. На-
шата публика винаги е била една от 
най-топлите и най-интелигентните. 
Още по-голямо удоволствие усетих, 
когато получих шанса да се срещна 
с много от учителите ми от времето, 
когато учех в Националното музи-
кално училище „Любомир Пипков“, 
с изтъкнати музиканти, творци, 
личности, приятели и близки, а така 
също и с моите бивши съучени-
ци, които в този момент са повече 
от достойни колеги! Почувствувах 
се щастлив, защото още от малък 
имах възможност да заобичам тази 
сцена. Надявам се по-често да се 
срещам с българската музика и кул-
тура и да имам възможността да 
свиря отново в родината си, защото 
там винаги е най-хубаво!“.
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