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анализират множество примери 
от българската и световна исто-
рия, свързани пряко с еврейския 
народ.

Зачетох се в книгата не в ро-
лята на изследовател и учен, а 
с голяма доза съпричастност 
и любопитство към живота на 
българските евреи. Любопит-
ство към фактите от една отми-
нала, но силно влияеща и върху 
съвременния ни живот история. 
Любопитство към постулатите, 
които са изградили и продължа-
ват да изграждат живота на една 
толкова обединена и емоцио-
нално сплотена общност днес.

Стилът е лек и увлекателен. 
Разказът – изразителен, но в 
същото време и емоционално 
наситен – животопис за истори-
ята на българските евреи. Усе-
щането е именно за запознава-
не с един жив организъм, който 
сякаш диша и продължава да 
се променя и развива. Незави-
симо от множеството истори-
чески факти и проследяване на 
голям брой исторически съби-
тия, наративът увлича читате-
ля с филигранността си. Една от 

През пролетта на 2018 година 
излезе от печат книгата „Българ-
ските евреи: жива история“ с ав-
тори Клайв Левиев-Сойер и Има-
нуел Маркус (Leviev-Sawyer, Clive 
and Marcus, Imanuel: Bulgarian 
Jews: Living History, Organization 
of the Jews in Bulgaria Shalom, 
Sofia Globe Media Ltd, 2018).

В тази книга-хроника обект 
на осмисляне и многоаспектно 
представяне са важни истори-
чески и културологични аспекти 
от живота на евреите в България. 
Съществено качество на текста 
е набелязването на ключови мо-
менти за формирането и разви-
тието на българската еврейска 
общност. Авторите коментират и 

„БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРЕИ: ЖИВА ИСТОРИЯ“
Радостина Нейкова

ЕКРАННИ ИЗКУСТВА
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различни, ключови за българ-
ската еврейска общност истори-
чески моменти. Разглеждането 
и анализирането на събития в 
тяхната цялост и контекст, а не 
в единични и спорадични при-
мери. Разбира се, не може да се 
предполага, че този обемен кон-
текст ще се експонира в пълнота 
в текст от 216 страници. И имен-
но затова подбраните възлови и 
значими моменти от историята 
са важни. Независимо от дребни 
проблеми, които, надявам се, ще 
бъдат изчистени в изданието на 
български език.

Наративът на книгата пре-
минава през коментара на ев-
рейския живот като „ключов 
индикатор“[1] за присъствието 
и влиянието на юдаизма в бъл-
гарския живот през IX век; пред-

интересните страни на книгата 
е именно външната гледна точ-
ка върху процесите от историята 
на българските евреи. По този 
начин се проследяват събития и 
явления не само от първо лице, 
но и техният отзвук и възприя-
тието за тях по света.

Книгата съдържа единадесет 
глави. Започва с коментари на 
менората – фрагмент от мозай-
ка в синагогата в Пловдив с да-
тировка от III в. – и с позоваване 
на указа на римския император 
Теодосий I до управниците на 
Тракия и Илирия през 379 г. за 
преследването на евреи и уни-
щожаването на синагоги. Разка-
зът достига в широта до нашето 
съвремие. Експонира надежди-
те за бъдещето на българската 
еврейска общност в лицето на 
хилядите еврейски деца и мла-
дежи, с тяхната жива енергия, 
познанието за историята, пазе-
нето на традициите и разбира-
нето за света.

Историята на общността е 
представена с хладнокръвно 
отношение към детайла и опит 
за прецизност в интерпретаци-
ята на факти и събития, като се 
избягва емоционалното визи-
ране и хиперболизирането на 
различни документални момен-
ти. Търсени са фактологически-
те основания за изясняване на 
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стогодишнината на Централна-
та синагога в София през 2009 и 
духовните, социални, образова-
телни и благотворителни насоки 
в развитието на еврейската общ-
ност в настоящето.

Няма как да се споменат всич-
ки разгледани ключови моменти 
от историята, отбелязани в кни-
гата. Това е немислимо в подоб-
на кратка анотация. Но важно е, 
че в текста те са разгледани от 
авторите при спазване на фа-
ктологичната документалност 
и така е постигната целта да се 
предизвика интересът на раз-
лични читатели, които по-късно 
ще продължат да търсят нова 
информация. Намерени са мно-
жество исторически и културоло-

ставя миграцията към терито-
рията на днешна България през 
периода на Византийската им-
перия и приемането на българ-
ските земи за убежище на много 
евреи от други части на Евро-
па; акцентира върху периода на 
царуване на Иван Александър 
и неговата жена Теодора-Сара 
и детайлите от преселението и 
живота на сефарадските евреи 
в Османската империя; експо-
нира съпричастието на бълга-
рите срещу депортирането на 
българските евреи в лагерите на 
смъртта по време на Холокоста и 
достига до времето на преломн-
нте дни на октомври и ноември 
1989 г. В наши дни се отбелязват 
събитията около честванията на 
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ключова фигура от времето на 
османското владичество в Бъл-
гария и автор на книгите „Бет Йо-
сеф“ и „Шулхан Арух“. Пловдив-
ските български евреи, изявили 
се също в борбата срещу осман-
ското владичество – Елиезер Ка-
лев и Мошон Гарти. Интересната 
история на семейство Арие или 
братя Бакиш. Съдбите на члено-
ве на революционното движе-
ние в България Йосиф Аструков, 
Емил Шекерджйиски, Израел 
Майер и др. Равините Йосиф 
Каро, Ашер Хананел, Давид Пи-
пано, Габриел Алмоснино, Мар-
кус (Мордехай) Еренпрайс и др. 
Или съвременните значими 
творчески личности като поета 
Валери Петров, композитора и 
пианист Милчо Левиев, писате-
ля, сценарист и режисьор Анжел 
Вагенщайн, виртуоза Панчо Вла-
дигеров, писателя Елиас Канети, 
художника Жул Паскин и много, 
много други. Невъзможно е да 
изброя всички имена на споме-
натите и отбелязани тук ключови 
личности с еврейски произход, 
които развиват в исторически 
и културен план постиженията 
на България. Но мисля, че кни-
гата обръща нужното внимание 
и уважение на значителен брой 
от тези изключителни личности. 
Наистина няма как да се изброят 
всички. Но за това са справочни-

гични примери, които бележат 
тенденции в живота на евреите 
в България. Четейки книгата, 
човек подсъзнателно съпоставя 
различните исторически явле-
ния или събития със собствения 
си живот днес. Интересни са раз-
казите за мигрирането на евреи 
от различни места по света към 
България и откриването на сви-
детелства за конкретни хора с 
техните имена, а не статистика за 
множество безименни мигранти 
и бежанци. И това е отбеляза-
но в периода между IX и XV век. 
Днес, когато целият свят е раз-
търсен отново от преселението 
на различни народи и етноси и 
когато очевидно е по-достъпно 
да се събират исторически све-
дения, е времето да се запитаме, 
прави ли се това пълноценно от 
съвременните културолози, из-
следователи на историческите 
процеси.

В книгата „Българските евреи: 
жива история“ авторите спират 
вниманието си върху интерес-
ни личности, родени или живе-
ли в България, като талмудиста 
и поет Товиа бен Елиезер от IX 
век (роден в тогавашния българ-
ски град Костур, днес в Северна 
Гърция), писателя на трудове по 
метафизика и еврейска грамати-
ка от XIV век Леон Юда бен Моше 
Москони, равин Йосиф Каро, 
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че никой не остава безразли-
чен към съдържанието ѝ. За-
това нека завърша с думите на 
Роналд С. Лаудер, председател 
на Световния еврейски конгрес: 
„Тази книга трябва да се чете на 
фона на историята. Тя хвърля 
светлина върху една еврейска 
общност, която винаги е изпъ-
квала като неразделна и горда 
част от еврейския народ“[2].

[1] Leviev-Sawyer, Clive and 
Marcus, Imanuel: Bulgarian Jews: 
Living History, Organization of 
the Jews in Bulgaria Shalom, Sofia 
Globe Media Ltd, 2018, p. 27.

[2] Ibid., p. 15.

ците и каталозите.
Библиографската справка 

включва 35 заглавия на различ-
ни езици. Изключително богати-
ят визуален и архивен матери-
ал сам по себе си представлява 
„живо“ снимково богатство, за-
пазило историята на еврейския 
народ в България. (Използвани 
са голям брой прекрасни фо-
тографии на Соломон Франсес, 
снимки в отделните глави от Не-
делина Нешев, Имануел Маркус, 
Алекс Рингер и др.)

Още с излизането си книгата 
„Българските евреи: жива исто-
рия“ подбуди множество диску-
сии и коментари, показвайки, 
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представителства.
В основата на научната кон-

цепция и на програмата на съ-
битието е работата на Институ-
та за исторически изследвания 
– БАН и на Института за история 
на Украйна. Координаторите от 
ИИИ – БАН са директорът на Ин-
ститута доц. д-р Даниел Вачков, 
доц. д-р Владимир Златарски, 
гл. ас. д-р Инна Манасиева и гл. 
ас. д-р Алека Стрезова.

Конференцията отговаряше 
на установен формат в научни-
те събития – този, посветен на 
двустранни връзки и паралели. 
В нея бяха взети под внимание 
следните фактори:

интересът на институции и 
личности към двете страни; 

близките позиции на Бълга-
рия и Украйна в Европа; 

сходствата в историческото 
им развитие; 

родствените елементи в ези-
ка, културата, етническия със-
тав и др.

Участниците – изтъкнати из-

„България и Украйна в исто-
рията на Европа“ – това беше 
темата на международната на-
учна конференция, състояла се 
по повод 100-годишнината от 
установяването на дипломати-
чески отношения между двете 
страни. Тя се проведе на 18–19 
юни 2018 г. в София, в залите на 
БАН и Централния военен клуб.

Главният организатор е Ин-
ститутът за исторически из-
следвания на БАН, а между ос-
таналите уредници на форума 
са Посолството на Украйна в 
България, Министерството на 
външните работи на Украйна 
и Генералната дирекция за об-
служване на чуждестранните 

БЪЛГАРИЯ И УКРАЙНА В ИСТОРИЯТА 
НА ЕВРОПА
Стела Ташева, Саша Лозанова

АРХИТЕКТУРА
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за демократизация на Източна 
Европа след края на Студената 
война: случаите на България и 
Украйна“, Виктор Бойко „Евро-
пейски тенденции за реформи-
ране на органите на местно са-
моуправление: украинският и 
българският отговор“.

Интердисциплинарни мето-
ди и интерпретации на извест-
ни исторически събития бяха 
представени в доклада на Петя 
Димитрова „Украйна и памет-
та за Втората световна война: 
от „страна огромная“ до „Блад-
лендс“. Нашият доклад – „Бъл-
гария и Украйна: архитектурни 
паралели между двете световни 
войни“, беше посветен на общи 
явления и процеси в архитекту-
рата на Източна Европа.

следователи историци и от бъл-
гарска, и от украинска страна, 
бяха многобройни и „симетрич-
но“ представени: с повече от 20 
автори от всяка една от страни-
те. Докладите бяха разпреде-
лени тематично в три панела: 
Средни векове, периода 1917–
1921 г., XX и XXI век.

Основните линии на изложе-
нията бяха три:

българите в Украйна – съби-
тия, личности и общност; 

украинците в България – миг-
рация и начин на живот; 

формални връзки и контакти 
между страните.

Застъпената проблемати-
ка беше в широки граници: от 
международни отношения и ди-
пломация, през идеология, по-
литика, историография, архиви-
стика, социология (етнология) 
на малцинствата; персоналии – 
приносът на отделни личности 
и др.

Сравнително малко бяха из-
ложенията с материал, засягащ 
европейския контекст и мястото 
и ролята на двете страни в об-
щата история на континента. 
Между тях бяха докладите на 
Виктор Рогозенски „Героите на 
държавните независимости на 
славянските народи в Централ-
на Европа от 1918 г.“, на Симона 
Самуилова „Програмите на САЩ 
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ГОСПРОМ/ДЕРЖПРОМ, Харков, (Дом на държавната индустрия, 1926–1928 г.)

Програмата на конференцията е налична тук: http://www.ihist.bas.bg/
archiv_doc_info/Programa_Konferentsiya_BG-UKR_18-19062018.pdf

http://www.ihist.bas.bg/archiv_doc_info/Programa_Konferentsiya_BG-UKR_18-19062018.pdf
http://www.ihist.bas.bg/archiv_doc_info/Programa_Konferentsiya_BG-UKR_18-19062018.pdf
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ности на пианото, поставяйки 
инструмента в различни ситуации 
и интерактивни форми, а в осно-
вата им (според оповестената кон-
цепция) е идеята за раждането на 
музиката „върху тишината и мъл-
чанието“ в празно акустично прос-
транство.

Гьоте-институт не от днес създа-
ва гостоприемна среда за иници-
ативи, представящи съвременни 
музикални произведения (при-
помням само поредицата концер-
ти „Нова музика“/Forum Neue Musik 
през 90-те години на ХХ век, осъ-
ществени съвместно с активно 
работещото тогава Дружество за 
нова музика в България). Минала-
та година институцията започна 
и нова програма за съвременна 
музика, като първият ѝ концерт 
„на живо“ също беше на Анжела 
Тошева и Михаил Големинов (21 
април 2017) с опуси на Лудвиг ван 
Бетовен, Дьорд Лигети, Паскал 

Поредният провокативен за-
мисъл на известните с популяри-
зирането на съвременна музика 
изпълнители отново предизвика 
любопитството на многобройна 
публика – този път изпълнила за-
лата на Гьоте-институт. Мултиме-
дийният спектакъл-маратон „Ма-
гистрали на мълчанието“, състоял 
се на 14 юни 2018, даде началото 
на поредица концерти, обединени 
в проекта „Пиано Плюс“. Предвиж-
да се те да експонират художест-
вени и комуникационни възмож-

МУЗИКА

„МАГИСТРАЛИ НА МЪЛЧАНИЕТО“
Диана Данова-Дамянова

Аудио-визуален/мултимедиен спектакъл-маратон с куратор Михаил 
Големинов, осъществен с участието на Анжела Тошева (пиано), 
Михаил Големинов (пиано, електроника) и Биляна Вучкова (цигулка, 
вокал). Гьоте-институт, София, 14 юни 2018
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интерпретация на Анжела Тоше-
ва, съчетана с изящни визуални 
допълнения. Въпреки че е заснет 
през 2012 година в зала „Бълга-
рия“ по повод 150-годишнината от 
рождението на композитора, спо-
ред изпълнителката именно сега 
се случи неговата реална преми-
ера, защото съпреживяването с 
публиката е от различен порядък 
(действително филмът наскоро бе 
показан по БНТ 1 във връзка със 
100-годишнината от смъртта на 
Дебюси, но целенасоченото, с кон-
центрирано внимание възприя-
тие в подходяща зала, с качестве-
на озвучителна и презентационна 
техника е несравнимо с фрагмен-
тарното слушане и гледане пред 

Дюсапен, Карлхайнц Щокхаузен и 
Луиджи Ноно.

„Магистрали на мълчанието“ е 
необичайна, многосъставна фор-
ма на представяне на музикални 
творби, обединени от новатор-
ския подход към звука. Почти че-
тиричасовият музикален маратон 
включва разнородни музикални 
компоненти от различни жанрове, 
структурирани в три основни час-
ти.

Прожекцията на първия бъл-
гарски арт филм с клавирна музи-
ка – „Тринайсет прелюдии на Клод 
Дебюси“ (режисьор – Моника Яки-
мова),[1] представи селекция на 
13 от 24-те прелюдии на френския 
импресионист в оригиналната 
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ни Батиста Пиранези (1720–1778). 
Паралелното мултимедийно пре-
зентиране на гравюрите на Пира-
нези допринесе за пълноценното 
осмисляне на Le Carceri d’inventione 
(„Въображаемите затвори“) на 
френския композитор от българ-
ски произход.

Михаил Големинов превърна 
виртуозния клавирен триптих на 
Морис Равел „Нощният Гаспар“ 
(1908) в силно въздействащ, дори 
на моменти достигащ предела на 
сетивното възприятие мултимеди-
ен пърформанс. Изписването пре-
ди всяка част – „Ундина“, „Бесилка“, 
„Призрак“, на стиховете в проза 
на Алоизиус Бертран от сборника 
Gaspаrd de la nuit, залегнали в ос-

малкия екран в домашна обста-
новка).

Пиететът на Анжела Тошева и 
Михаил Големинов към творчест-
вото и делото на Андрей Буку-
рещлиев (1925–1997) намери израз 
и в настоящия проект. Пианистка-
та предложи майсторски, интригу-
ващ прочит „тук и сега“ (съобразен 
и с особеностите на инструмента в 
залата) на сложната графична пар-
титура на „Шест етюда по Пиране-
зи“. Тази композиция в отворена 
форма, даваща простор на фанта-
зията и предизвикваща разнопо-
сочни асоциации, е създадена от 
Андрей Букурещлиев през 1975 го-
дина, вдъхновена от офортите на 
венецианския фудожник Джова-
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Пиер Анри“. 12-минутната компо-
зиция е изградена под формата на 
аудио-визуален колаж от творби 
на Пиер Анри (1927–2017), съче-
тан с визуализация и генеративна 
звукова среда, създавана в реално 
време от специално разработена 
за случая компютърна програма.

Финалът на мащабното музи-
кално събитие беше премиерата 
на импровизационния пърфор-
манс „Магистрали на мълчание-
то“/Highways of silence на Биляна 

новата на творбата, визуализация-
та и допълнителната електроакус-
тична музика „на живо“, отвеждаха 
въображението в посоки, предза-
дадени от оригиналния музикален 
текст, надградени с умело използ-
ваните възможности на лайв-елек-
трониката и мултимедията.

В памет на създателя на поняти-
ето „конкретна музика“ станахме 
съпричастни на още един пърфор-
манс на Михаил Големинов – „В 
търсене на корените/Паметник на 
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похвати) е подчинено на концеп-
цията на съвместната над 40-ми-
нутна творба – специфичното от-
ношение към звука, реализирано 
като спонтанно общуване на два-
мата превъзходни импровизато-
ри, базирано на фиксирана компо-
зиционна структура.

Анжела Тошева, Биляна Вучкова 
и Михаил Големинов успяха и този 
път да провокират с оригинални-
те си идеи, да осъществят един 
много специален, нетрадиционен 
концерт-спектакъл за ценители 
на съвременната музика, но и за 
по-широк кръг публика. Обединя-
ването на творческите и артистич-
ни енергии на тримата ерудирани, 
виртуозни инструменталисти, от-

Вучкова (цигулка, вокали) и Ми-
хаил Големинов (смесени медии). 
Изключително силно въздейства-
щата интуитивна композиция съ-
четава безупречното владеене на 
акустичните инструменти с мулти-
медия, лайв-електроника (автор-
ски генеративен софтуер), вокали, 
игра на сенки – осъществена и 
чрез пластични движения на тяло-
то, допълнени с изразителен ли-
цеизраз. Постигането на експре-
сията се случваше благодарение 
на пълното сливане с инструмен-
та, сякаш с особена лекота, отвъд 
виртуозността. Извличането на 
максималното от възможностите 
на цигулката в темброво и техни-
ческо отношение (разнообразни 
щрихи, всевъзможни технически 



 
 18

свободно общуване на различни 
нива.

[1] „Тринайсет прелюдии на 
Клод Дебюси“ е отличен с голя-
мата награда на фестивала на му-
зикалния филм „Николай Гяуров“ 
във Велинград през 2014 г.

ворени за експерименти и поема-
щи различни предизвикателства, 
оправда предварителните очак-
вания. Необичайната, разгърната 
форма – музикален маратон (кой-
то не „дотежа“ въпреки продължи-
телността си), с взаимодопълващи 
се компоненти, с много висока 
степен на въздействие, се превър-
на и в спонтанна комуникация, в 
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му няма нищо излишно – всичко 
е много прецизно и добре кадри-
рано, окото на зрителя самò отива 
към това, което той иска да ни по-
каже. Зрителят се чувства като ням 
свидетел на живота около морски-
те градчета Несебър и Созопол. В 
снимките няма нищо пресилено, 
манипулирано или изкуствено. Хо-
рата са хванати в своето естестве-
но ежедневие, фотографът е сякаш 
невидим наблюдател, който преда-
ва усещането и на нас. За този тип 
документална фотография важат 
думите на Сюзан Зонтаг: „докато 
картините или стиховете не стават 
по-добри, по-интересни само за-
щото са остарели, всички снимки 
са интересни и вълнуващи, когато 
са достатъчно стари“[2]. Днес, кога-
то крайбрежието е безвъзвратно 
променено, тези снимки ни прена-
сят като в една приказка на пусти 
плажове, прашни безлюдни улички 
между старинните къщи, дървени-
те лодки и старите рибари, прането 
по просторите, зад които прозира 
морето и островите… Един свят от-
давна загубен. След първото нос-
талгично усещане, което ни дават 
тези документални снимки, идва и 

На 4 юни 2018 в галерия Synthesis 
се откри фотоизложбата „Разказ за 
Несебър“ на арх. Николай Попов 
(1914–1973). Създадени в периода 
1957–1965 година, черно-белите 
снимки ни пренасят в една отдавна 
забравена епоха от средата на ми-
налия век. Изложбата включва над 
70 фотографии, копирани от самия 
автор по класическия сребърно-же-
латинов метод и предоставени от 
неговия син Боян Попов. Георги 
Лозанов в придружаващия текст 
към изложбата нарича автора „кла-
сик на българската фотография“[1]. 
Действително, макар и архитект по 
образование, а може би именно 
поради това, усетът на Николай По-
пов към композиция, детайл и зна-
чим обект е невероятен. В кадрите 

НОСТАЛГИЯ ПО ЕДНО МОРЕ
Йосиф Аструков

ЕКРАННИ ИЗКУСТВА
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усещане, което изпитваме вечер, 
наблюдавайки морския хоризонт 
и залязващото слънце. Но за съжа-
ление, все по-често ни се случва да 
изпитваме тези емоции на чужди-
те плажове, запазили именно този 
чар. В това своеобразно пътуване 
във времето, част от „Месец на фо-
тографията“, можете да се потопите 
до 19 юни 2018 в галерия Synthesis, 
София, бул. „Васил Левски“ 55.

[1] https://photosynthesis.bg/
statia/razkaz_za_Nesebur_izlojba_
fotografii_na_arh_Nikolai_Popov.html 
[8.06.2018].

[2] Зонтаг, Сюзан. За фотография-
та. София: Изток-Запад, 2013, с. 175.

една особена безметежност, която 
осезаемо присъства във всеки ка-
дър. Морето, хората, риболовът… 
фотографиите издават едно спокой-
ствие и естественост, която също 
отдавна загубихме. Работата му е 
оценена още приживе, за което 
получава няколко отличия – през 
1951 година е удостоен със зва-
нието „фотограф художник“, а през 
1961 получава EFIAP – екселенц на 
Международната федерация за фо-
тоизкуство. Бих определил снимки-
те като особена смесица между до-
кументално наблюдение и морска 
поезия, която можеш да наблюда-
ваш с часове. Онова медитативно 
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славянска програма и химна-ем-
блема „Върви, народе възродени“ 
– традиционно в навечерието на 
24 май, с участието на Софийската 
филхармония под диригентството 
на Марк Кадин, с чудесните соли-
сти Минчо Минчев и Лиляна Кеха-
йова, и грандиозен финал – рядко 
изпълняваната (и поради необ-
ходимостта от огромен изпълни-
телски апарат) Осма симфония на 
Густав Малер[2]. Обединил оркес-
тровите и хоровите формации на 
Софийската филхармония и Бъл-
гарското национално радио, с осем 
австрийски солисти, концертът на 
27 юни в Зала 1 на НДК предста-
вляваше и официално закриване 
на Българското председателство 
на Съвета на Европейския съюз. 
За втори път софийската публика 
стана свидетел на респектиращия 
диригентски прочит на Емил Таба-
ков на внушителната „Симфония 

Сред сериозната конкуренция 
на паралелно случващи се в столи-
цата музикални фестивали и про-
екти 49-ото поредно издание на 
Международния фестивал „Софий-
ски музикални седмици“ (провеж-
дан ежегодно след 1970 година)
[1] предложи интригуващи срещи 
с изпълнители, автори и творби. 
Въпреки по-широкото му раз-
простиране във времето (с вклю-
чени събития от 2 март до 6 юли), 
най-концентрираните му прояви 
бяха както винаги в края на май и 
през целия юни. Фестивалът има-
ше тържествено откриване със 

„СОФИЙСКИ МУЗИКАЛНИ СЕДМИЦИ“ 
ПРЕД СВОЯ 50-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ
Диана Данова-Дамянова

Общи фестивални впечатления след отзвучаването на последните 
акорди

МУЗИКА ФЕСТИВАЛИ
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(Минчо Минчев, Жени Захариева, 
Атанас Куртев, Мила Георгиева и 
др.), но и на млади таланти, постиг-
на богато жанрово разнообразие, 
като сред симфоничните, камер-
ните и хоровите концерти се от-
кроиха рядко изпълнявани произ-
ведения, в това число и премиери, 
оформи се и блок със съвременни 
музикални творби.

На 30 май в камерна зала „Бълга-
рия“ Георгита Бояджиева и Росен 
Идеалов с чудесното партньор-
ство на Александър Василенко за 
пореден път предизвикаха въз-
торга на публиката, като очертаха 
и разшириха (с представянето на 

на хилядата участника“. Не липс-
ваше и запомняща се фестивална 
кода – концерт от съпътстващата 
програма с премиерно за Бълга-
рия изпълнение на Симфония № 
13 от Дмитрий Шостакович в ори-
гиналната авторска версия за со-
лист, мъжки хор и два рояла.

В съответствие с принципите, за-
ложени още от самото му основа-
ване и следвани през годините на 
неговото съществуване, фестива-
лът почете юбилейни годишнини 
на композитори и изпълнителски 
състави[3], даде подиум на люби-
ми на българската публика светов-
но утвърдени инструменталисти 
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и пиано (1973) от Нино Рота, раз-
криващо по-слабо позната стра-
на от творчеството на известния 
с филмовата си музика компози-
тор, беше отразено в програмата 
като първо изпълнение в Бълга-
рия. За първи път пред публика 
прозвуча посветената на Георгита 
Бояджиева двучастна Соната за 
виолончело и пиано (2017) на Ва-
сил Казанджиев, с чиито сериозни 
предизвикателства изпълнители-
те се справиха в завидно творческо 
единомислие, умело извайвайки 
прекрасния диалог, залегнал в ос-
новата на опуса. Пиесата на Йор-
дан Дафов “…sed tibi gloria in vitam 

нови творби и с изключителния 
начин на тяхната интерпретация) 
звуковите пространства на съвре-
менната музика. Това е територия, 
в които от десетилетия търсят и ус-
пешно намират своята пълноцен-
на изпълнителска изява – и в зна-
кови творби, и в премиери, много 
от които – посветени им с любов 
от значими композитори. Добре 
структурираната сериозна програ-
ма съчетаваше различни стилови 
направления, включваше светов-
на премиера, българска преми-
ера, творба в памет на почитан 
български изпълнител.

Триото за кларинет, виолончело 
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фон Цемлински, различаващо се 
от останалите изпълнени произ-
ведения с късноромантичната си 
изразност и даващо възможност 
за пълноценна изява на тримата 
превъзходни инструменталисти.

Концертът на 12 юни в камерна 
зала „България“ представи селек-
ция от репертоарни творби – „за-
пазена марка“ на струнния квартет 
„Фрош“ (Негина Стоянова – цигул-
ка, Петя Димитрова – цигулка, Ма-
рия Вълчанова – виола, Атанас 
Кръстев – виолончело). Напълно 
очаквано изпълнението им беше 
белязано от присъщия им висок 
професионализъм, майсторство, 

aeternam…” (Hommage a G. BADEV/F) 
за кларинет, виолончело и пиано, 
в която е вплетена криптограма 
от името на Бадев, е създадена 
преди година (2017) и вече е има-
ла своята премиера от същия из-
пълнителски състав на фестивала 
„Варненско лято 2017“. Отново се 
насладихме на изключителната 
интерпретация на Domains от Пиер 
Булез във версията на творбата за 
соло кларинет – едно от върховите 
изпълнителски постижения на Ро-
сен Идеалов. Като централна твор-
ба в програмата беше замислено 
мащабното Трио за кларинет, ви-
олончело и пиано на Александър 
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позиторка Добринка Табакова. 
Поводът беше премиерното за 
България представяне на нейния 
Концерт за виолончело и струнни 
инструменти (2008), чиято светов-
на премиера е осъществена пре-
ди 10 години на Amsterdam Cello 
Biennale от Кристина Блауман с 
Amsterdam Sinfonietta.

Както винаги „Солистите“ завла-
дяха публиката с майсторското си 
изпълнение, с интересното съче-
таване на творби и на тембри. За-
едно с виртуозните Атанас Кръстев 
(виолончело), Красимир Щерев 
(акордеон) и Георги Василев (ки-
тара) ни направиха съпричастни 

усет за стил и прекрасна ансамбло-
ва споеност. С много заряд и пози-
тивна енергия, която предаваха 
на публиката, изсвириха посвете-
ния им миналата година Струнен 
квартет № 7 от Васил Казанджиев, 
“… van” от Драгомир Йосифов, „Три 
пиеси и танго“ от Игор Стравински 
и Струнен квартет № 1 от Дьорд 
Лигети.

„Точки на пресичане“ на Камер-
ния ансамбъл „Софийски солисти“ 
с диригент Пламен Джуров (16 
юни, зала „България“) беше пред-
шестван от вълнуваща среща с 
живеещата в Англия и радваща 
се на световна популярност ком-
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„Васил Арнаудов“ с диригент Тео-
дора Павлович, духовият квинтет 
„Пилекадоне“ и съвсем младите 
Кирил Михайлов (цугтромбон) и 
Инес Симеонова (пиано), както и 
прожекцията на телевизионния 
филм-портрет на Александър Та-
нев (БНТ, 2003, режисьор Моника 
Якимова), състояли се на 2 юни 
във фоайето и концертната зала 
на НМА „Проф. Панчо Владиге-
ров“, представляваха софийската 
част от множеството събития в 
различни градове, посветени на 
90-годишнината от рождението на 
големия български композитор, 
педагог и общественик.

на много силен концерт, в който 
се пресякоха различни стилове и 
епохи – „Интродукция и фандан-
го“ от Луиджи Бокерини, Концерт 
за китара, акордеон и струнни от 
Астор Пиацола, Струнен квартет 
в сол минор, оп. 27 (във версия 
за струнен оркестър на Пламен 
Джуров) от Едвард Григ (по случай 
175-годишнината от рождението 
на композитора) и Концерт за ви-
олончело и струнни инструменти 
от Добринка Табакова.

Изложбата „Александър Танев 
– дух и слово“, концертът с него-
ви творби в чудесните изпълне-
ния на Софийския камерен хор 
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мога да пропусна задълбочения 
труд на Росица Бечева „В света 
на електронната музика на Симо 
Лазаров“, издание на НБУ, чието 
представяне на 28 май в студио 
„Музика“ прерасна и в интересен 
диалог с композитора; на 23 юни 
по време на юбилейния концерт, 
посветен на 50-годишнината от 
основаването на Камерна капела 
„Полифония“, беше представена 
и книгата на Божана Димитрова 
„Ивелин Димитров и „Полифония“. 
„Песни пред олтара на времето“).

Фестивалните събития (поне 
тези, които успях да посетя) пре-
минаха на високо изпълнителско 
ниво, при добър зрителски инте-
рес. Гъвкавостта, опитността, до-
брият вкус и мениджърски уме-
ния на организаторите в лицето 
на директора на „Софийски му-
зикални седмици“ проф. Пламен 
Джуров и програмния мениджър 
доц. д-р Момчил Георгиев (въпре-
ки скромния фестивален бюджет, 
чрез спонсорства и многобройни 
колаборации с различни институ-
ции, за което заслужават адмира-
ции) направиха отново възможна 
на софийска територия срещата 
на Изтока и Запада, Севера и Юга 
– като изпълнители, като автори 
и творби, като пресечна точка на 
различни стилове и епохи, като 
разкриване на нови звукови прос-
транства…

Запомнящо се събитие беше и 
представянето (за втори път след 
неговото създаване) на практи-
чески непознатия Концерт за ви-
олончело и оркестър на Марин 
Големинов в интерпретацията на 
Лиляна Кехайова на откриването 
на „Софийски музикални седмици“ 
в съзвучие с юбилейната годиш-
нина на композитора. А по случай 
70-годишнината на Стефан Дра-
гостинов „Камерата Орфика“ на 
НБУ под диригентството на Вла-
димир Кираджиев предложи пре-
миерно изпълнение на специална 
обработка на създадената през 
1974 година „Лятна сюита за стру-
нен оркестър“ (28 май, зала „Бъл-
гария“).

Концерта на мандолинния квар-
тет „Сезони“ (Йоана Димитрова и 
Евдокия Бобоцова – мандолини, 
Николай Петров – мандола, Слав-
чо Николов – китара) възприех 
като колоритен оазис в многоо-
бразието на фестивала (31 май, 
камерна зала „България“), където 
прозвучаха и български творби от 
Марин Големинов, Парашкев Ха-
джиев, както и посветени на със-
тава произведения от Ценко Мин-
кин, Славчо Николов, в това число 
и премиерни – от Дора Драганова.

Богатата съпътстваща програма 
включваше изложби, разговори с 
композитори, представяне на ком-
пактдискове и нови книги (тук не 
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– с диригент Емил Табаков.
[3] 175 години от рождението на 

Едвард Григ, 125 години от смър-
тта на Пьотр Илич Чайковски, 110 
години от рождението на Марин 
Големинов, 100 години от смъртта 
на Клод Дебюси, 90 години от рож-
дението на Александър Танев, 70 
години от рождението на Стефан 
Драгостинов, 85 години от създа-
ването на Академичен хор „Ангел 
Манолов“, 50 години от създава-
нето на Камерна капела „Полифо-
ния“, 50 години от създаването на 
Хора на софийските момчета.

[1] Международният фестивал 
„Софийски музикални седмици“ е 
член на платформата на Европей-
ската фестивална асоциация „Ев-
ропа за фестивалите, фестивалите 
за Европа“ и е част от Календара 
на културните събития на Столич-
на община за 2018 година. Орга-
низатор е фондация „Софийски 
музикални седмици“ в съоргани-
заторството на Министерство на 
културата, Столична община, Со-
фийска филхармония.

[2] В София симфонията е имала 
две предишни изпълнения – през 
1984 година под диригентството 
на Константин Илиев и през 1991 
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„Шествието“, в записките на Ма-
риус Петипа са предвидени над 
100 действащи лица. Веса Тоно-
ва, която по нейните думи „се 
базира на продукцията на Ма-
ринския театър в Петербург“[1], 
успява да адаптира спектакъла 
към възможностите на бурга-
ския балетен състав и да пресъз-
даде почти цялата изказност не-
зависимо от някои съкращения 
на части от балета и наличието 
на значително по-малък балетен 
колектив.

Цялото първо действие е на-
правено с много динамика и 
прецизност. Постигнат е добър 
синхрон при изпълнението на 
женските танци. Видимо е усър-
дието, което е положила Веса 
Тонова при изработването на 
хореографията, образите и син-
хрона на кордебалета.

Нежната и лирична Никия 
съвсем очаквано пресъздава 
самата Веса Тонова – една ду-
шевна, безкрайно влюбена в Со-
лор героиня. Лекотата и чарът, 
с които тя танцува, допринасят 
за нежния образ и чистота на 
влюбената девойка. Трябва да 

Един от шедьоврите на Мари-
ус Петипа – „Баядерка“ – оживя 
на бургаска сцена в редакцията 
на примабалерината на Софий-
ската опера Веса Тонова.

Балетът, с премиера в Санкт 
Петербург (1877), е сътворен от 
хореографа Мариус Петипа по 
либретото на Сергей Худяков и 
музиката на Лудвиг Минкус. В 
основата на сюжета е драматич-
на история с древноиндийски 
привкус за баядерката /танцьор-
ка/ Никия, влюбена в знатния 
войн от благороден произход 
Солор. Реализацията на този ба-
лет е сложна задача, изискваща 
много, при това богати и скъпи 
костюми и голям балетен колек-
тив. Само за една от картините – 

„БАЯДЕРКА“ – ЕДНО КРАСИВО ПРЕЖИВЯВАНЕ
Росен Методиев

МУЗИКА
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видимо характерен натюрел.
Една от емблематичните кар-

тини със световна известност, 
играна често и самостоятелно, е 
„Сенките“ – трето действие. Под 
въздействието на опиума Солор 
попада в царството на „Сенките“. 
От дъното на сцената изплуват 
бавно една след друга фигури-
те на митичните видения. Тази 
монотонна последователност 
създава усещането за нещо въл-
шебно и тайнствено, за подзем-
ния свят – царство на сенките. 
Танцуващият ансамбъл в „Сен-
ките“ е неподвластен на словото 
– той се разгръща бавно на сце-
ната, зависим само от времето и 
пространството – визуализация 
на музиката и архитектурата. 
Това настроение е сполучливо 

отбележа и поредния успех на 
Галина Калчева в ролята на 
Гамзати. Както обикновено, тя и 
тук уверено и с присъщата ѝ ба-
летна техника изгражда образа 
на властната и горда дъщеря на 
раджата. Емблематичната пан-
томимна сцена (както е и по ав-
тор) между двете героини и опи-
тът на Никия да убие Гамзати с 
нож са предадени с много артис-
тичност, прецизност и актьорско 
майсторство. Борбата за душев-
но надмощие витае във въздуха 
около тях и покорява зрителите.

Похвала заслужава и „Инду-
ският танц“, наситен с много ди-
намика и артистичност. Както 
в този танц, така и в образа на 
Магадавея, Огнян Иванов пра-
ви впечатление с усърдието си и 
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по-убедително актьорското из-
граждане на образа.

Както във всеки спектакъл и 
в този могат да се срещнат леки 
технически грешки – понякога от 
умора, понякога от неопитност, 
но това за мен е един естествен 
процес, който нито за миг не 
нарушава художествената стой-
ност на балета „Баядерка“.

Сценографията на Иван То-
каджиев е доста сполучлива и 
би могла да бъде пренасяна на 
по-малки сцени, въпреки че „Ба-
ядерка“ е доста мащабен балет. 
Костюмите, дело на Цветанка 
Петкова-Стойнова, са богати 
и красиви, но биха могли да са 
още малко по-„индийски“, особе-
но аксесоарите и реквизитът.

Сред достойнствата на спек-
такъла е, че благодарение на 
добрата режисура на Веса Тоно-
ва човек си тръгва с приятното 

постигнато от хореографа Веса 
Тонова независимо от по-мал-
кия брой изпълнители. Дори и 
участието на още младите ба-
летни артисти от НУМСИ „Проф. 
П. Владигеров“ – Бургас е прият-
на изненада. Необходимо е оба-
че още малко за доизработване 
на някои класически елементи и 
общия синхрон.

В екипа влизат и солисти от 
Софийската опера. Искам да от-
бележа чудесното технично из-
пълнение на Александър Алек-
сандров в ролята на Златния 
бог (същата роля той танцува и в 
софийската „Баядерка“). Той ос-
тави много добро впечатление.

В ролята на Солор – Дойчин 
Дойчев – танцува технично и 
с лекота, но младият балетист 
(възпитаник на НУТИ, София, 
в момента солист на Скопска-
та опера) би могъл да защити 
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нестихващи танци този балет е 
и мерило за нивото на балетния 
колектив, дръзнал да я има на 
сцената си. Аплодисменти за ба-
лета на Бургаската опера!

[1] Написано в програмата към 
спектакъла

усещане за един естетически 
поднесен балетен спектакъл! 
Всъщност истинско постижение 
е въобще представянето на това 
заглавие в Бургас, тъй като „Ба-
ядерка“ е в съкровищницата на 
големите балетни трупи с кла-
сически репертоар и със своя 
мащаб, многобройни солисти и 
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вия си учител Евгени Николов 
Ясен работи от есента на 2017 
г. В момента Ясен свири на ци-
гулка „Антон Шустер“, която му 
е любезно предоставена от фон-
дация „Владо Тилев“.

Повод за настоящия концерт е 
участието на Ясен в световноиз-
вестния конкурс Il Piccolo Violino 
Magico. Форумът се провежда 
близо до Венеция в началото на 
месец юли и за участие в него са 
поканени само 16 млади цигула-
ри от цял свят.

Младият изпълнител има ин-
тереси и към различни иници-
ативи, подкрепени от Католи-
ческата църква и от Марийното 
дело в България. Една от тях е 
сценичната реализация на мю-
зикъла „Лъчи от светлина“, пос-
ветен на Киара Луче Бадано, мо-
миче, което посвещава живота 
си на любовта към ближния, въ-
преки че е болно от неизлечима 
болест. В това начинание Ясен 
взима участие не само като ци-

На 6 юни 2018 г. в католиче-
ската конкатедрала „Св. Йосиф“ 
в София се състоя първият кон-
церт на младото дарование Ясен 
Стаменов. На пианото акомпа-
нираше Мария-Елена Средева. 
Специално участие взе и препо-
давателят на Ясен – Евгени Ни-
колов.

Ясен Стаменов започва да 
свири на цигулка още от 6-го-
дишна възраст като ученик в 
Националното музикално учи-
лище „Любомир Пипков“ в Со-
фия. Негови преподаватели 
са били Новислав Михайлов и 
Верустиния Овчинникова. С но-

ДУХЪТ НА КЛАСИЦИТЕ, НАПОЕН С 
БЪЛГАРСКИ ТАЛАНТ
Ставри Ангелов

Първи самостоятелен концерт на цигуларя Ясен Стаменов

МУЗИКА
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не на красотата на музика от ба-
роковата епоха Ясен показа чрез 
целия концерт „Зима“, фрагмент 
от „Годишните времена“ от А. Ви-
валди. Въпреки изключителната 
популярност на произведението 
Ясен показа своето отношение 
към него и затвърди впечатле-
нието за вглъбеност и виртуоз-
ност. Нова силна страна на Ясен 
тук се оказаха прекрасните му-
зикални фрази, които той ваеше 
една след друга и представяше 
на присъстващите.

Програмата продължи с „Ин-
тродукция и тарантела“ от Па-
бло Сарасате. Пиеса, изискваща 
сериозна техническа подготов-
ка и силно изразена музикал-
ност. Все качества, които Ясен 
убедително защити още в пред-
ните си изпълнения. В това из-

гулар, но и като вокален изпъл-
нител на песента „Представям 
си, че летя“. Мюзикълът е изда-
ден и на компактдиск.

Концертът беше открит с ня-
колко приветствени думи от 
отец Ярослав Бабик, енорийски 
свещеник на конкатедралния 
храм. Той говори за желанието 
на Ясен да представи своя пър-
ви концерт в Божия храм, в на-
вечерието на рождения си ден, 
и с това да благодари на Създа-
теля за дарения талант.

Първото изпълнение в кон-
церта беше съвместно с Евгени 
Николов. Заедно с Ясен те из-
свириха първа част от „Концерт 
за две цигулки BWV 1043“ от Й. С. 
Бах. Сякаш големият и опитен 
цигулар излизаше на сцената да 
предаде щафетата на ученика 
си. На свой ред ученикът тряб-
ваше да се чувства подкрепен 
в началото на това изпитание. 
Прекрасно звучаха и двамата 
– сигурността и опитността на 
учителя, съчетани с емоционал-
ността и ентусиазма на ученика.

Нататък вече Ясен продължи 
сам с Втория концерт за цигул-
ка от В. А. Моцарт. Направи впе-
чатление вглъбеното свирене 
на Ясен, без излишна показност 
и същевременно наситено с 
емоция.

Възможностите си за предава-
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на цял оркестър. Именно това 
ще бъде в най-голяма помощ, 
защото в предстоящия конкурс 
Ясен ще свири не с пиано, а с 
оркестър. Едно огромно предиз-
викателство за всеки млад из-
пълнител.

пълнение обаче той ни предста-
ви множество леки въздушни 
флажолети, както и наситени 
с обертонове и емоции фрази, 
изсвирени върху най-ниската 
струна.

Това, което направи впечат-
ление при следващото изпъл-
нение – Концерт за цигулка № 
22 от Д. Б. Виоти, както и при 
Моцарт, бяха по-бавните тем-
па[1]. Това не попречи Ясен да 
покаже блестящата си техника 
и изключителна музикалност. 
Много ярък момент тук беше 
каденцата, която освен виртуоз-
ност показа и красотата на ци-
гулката. Тя може да звучи както 
като един инструмент, а може и 
да създава впечатление за това, 
че свирят много хора на много 
цигулки.

Програмата на Ясен завърши 
с едно на пръв поглед леко, но 
същевременно много емоцио-
нално „Кантабиле“ от Николо 
Паганини. Тази пиеса позволи 
на слушателите да се насладят 
на музикалността на изпълни-
теля и да остави един приятен 
вкус в края на концерта.

Освен Евгени Николов много 
голяма помощ по време на кон-
церта Ясен получи от пианист-
ката Мария-Елена Средева. Тя 
се стараеше чрез клавирната 
фактура да наподоби свиренето 
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Общо впечатление от целия 
концерт остави изключителната 
лекота, с която Ясен Стаменов 
преодолява всички технически 
трудности в репертоара. А това 
именно е и задачата на всеки, 
тръгнал по пътя на концертира-
щия изпълнител – чрез свирене-
то си да създава впечатление за 
лекота, което да се предава и на 
публиката. Музикалността, вир-
туозността и надареността на 
Ясен Стаменов не останаха тай-
на за нито един от публиката. 
Всеки, присъствал на концерта, 
тайно в сърцето си се надява, 
че това няма да бъде последна-
та му среща с този талант. Дано 
така да се чувстват и присъства-
щите на изпълненията му в Ита-
лия. За да може той да пренесе 
Духа на класиците, напоен от 
българския талант.

[1] Тук може много да се спори 
за това дали по-бързите темпа 
„осъвременяват“ музикалните 
произведения. В случая обаче 
чрез по-бавните темпа се запаз-
ва връзката с епохата, а по-съ-
временното звучене идва от 
по-новите инструменти, които 
се използват, както и от изпъл-
нителите, разбира се.

Снимки: Виктор Стойнов
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