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Дисертацията на задочния докторант към ИГ „Музикален театър“ Ставри Ангелов се 

отличава със своята обемност – и като количество страници (385 страници) и като 

изследван материал (6 литеартурни първоизточника, 3 мюзикъла, 3 опери за деца, 1 

балет, 2 оперетки за деца). При това всяка от 9-те музикално-сценичните творби е 

разгледана в няколко сценични версии. Подборът на заглавия залага на малко 

изследвани произведения за деца от втората половина на ХХ век и такива, които не са 

попадали в полезрението на музиковедите – не само за цялостно изследване на 

съответните заглавия, но и за съпоставки между тях. 

Дисертационният труд е структуриран в три раздела: първият е посветен на музикално-

сценични произведения по вълшебни приказки; вторият – на сценични творби, 

повлияни от българската литература; третият е свързан с оперетки за деца, към  които 

самият докторант има пряко участие като постановчик. Всяко от разглежданите 

заглавия се представя в няколко аспекта. Анализиран е литературният първоизточник, 

като е съпоставен с либретото и сътворената по него музикално-сценична творба. 

Потърсени са отличителни особености на композиторските решения и на сценичните 

интерпретации.  

За по-нагледни съпоставки дисертантът предлага и таблици, в които паралелно се 

представя сюжетната линия в литературния първоизточник и как тя е отразена в 

либретото. В някои от случаите – като при повестта на Елин Пелин „Ян Бибиян“, 

балета на Атанас Косев „Ян Бибиян“ и операта на Найден Геров „Ян Бибиян“, тези 

съпоставки стават на три нива, отчитайки и спецификата на балетното и оперното 

действие. 

Един от приносите на дисертацията откривам в музикантските анализи. От една страна 

всяка сценична творба е снабдена с подробен анализ, който проследява музикалния 

материал такт по такт и в този си обем ще е от полза за бъдещите постановчици на 

произведението. От друга – са изведени обобщения (обозначени като „отличителни 

особености“), които акцентират върху важните за съответния композитор подходи 

спрямо съответната музикално-сценична творба. Този втори план на обобщения 

синтезира отличителни особености, които правят по-видими използваните 

композиторски похвати и начините за музикално извеждане на конфликта в сценичното 

действие. В повечето случаи това става на базата на противостоене между различни 

музикални теми. Но в някои от разглежданите произведения съпоставките са между 

тонална и атонална музика (напр. операта „Ян Бибиян” от Найден Геров) или атонални 



и алеаторни решения (напр. операта на Атанас Косев „Снежанка и седемте джуджета“), 

наличие на звукоизобразителни елементи (в оперите „Снежанка и седемте джуджета” и 

„Чудните приключения на Тошко Африкански”, мюзикъла „Копче за сън“, балета „Ян 

Бибиян”) и др.  

Интересен е и въвеждащият текст, който разглежда прехода от фолклорна приказка в 

литературна приказка. Дисертантът разграничава няколко категории фолклорни 

приказки – вълшебни, битови, за животни. Но по-подрбно се спира върху две други 

категории: авторизираната приказка (авторски преразказ на една или няколко 

фолклорни приказки, обединени в едно, като се запазва спецификата на жанра) и 

литературната приказка, която е плод на много по-категорично лично творчество. В 

тази посока е представено творчеството на братя Грим, Шарл Перо, Ханс Кристиан 

Андерсен. И на българските събирачи и автори на приказки - Петко Р. Славейков, Елин 

Пелин, Ран Босилек, Николай Райнов, Ангел Каралийчев. След този въвеждащ (а 

всъщност обобщаващ) текст, започва същинската част на изследването, където на 

базата на подбраните заглавия дисертантът анализира как приказките от литературно 

произведение се превръщат в музикално-сценични творби. 

С приносен характер са и подробните описания на сценичните версии. Всяко от 

разглежданите заглавия е представено с поне няколко сценични версии, реализирани от 

режисьори и хореографи с различни творчески намерения. Акцент е промяната в 

жанровата характеристика на съответната творба. Например мюзиклът „Вълкът и 

седемте козлета“ е представен на сцена и като балетен вариант; операта „Снежанка и 

седемте джуджета“ се реализира и като мюзикъл и др.   

Нерядко при едно и също заглавие, с една и съща музика и либрето, режисьорите 

успяват да изведат - бих казала – полярни концепции. На тези промени в творческите 

прочити на режисьорите е отделено специално внимание  в дисертацията. А по този 

въпрос до сега не е писано. Не са правени и подобни сравнения. 

Дисертантът изяснява и доколко хореографията спомага /или пък не спомага/ за 

прочита на мюзикъл или опера, когато танците са допълнителен, но не основен елемент 

на режисьорското решение. Това внимателно вникване в структурните елементи при 

изграждането на едно представление определят Ставри Ангелов като добре подготвен 

специалист -  и в теоретичното осмисляне на изходния материал (литературен 

първоизточник, либрето, музикален анализ), и в практическата реализация на сцена  

(специфики в жанра, норми и отличия при сценичното изграждане на творбата, 

изисквания за режисура, хореография, сценография). 

Специално искам да отбележа като принос и представените 6 приложения. В пет от тях 

в табличен вид се показват играните музикално-сценични творби за деца от български 

композитори през разглеждания период. Та са изградени по няколко показателя – по 

литертурни първоизточници (прил. 1), по азбучен ред на композиторите (прил. 2),  по 

жанрове (прил. 4). Обособени са постановки, реализирани по един и същи сюжет (прил. 

3). С датите на премиерата, мястото и постановъчния екип са представени 

многобройните сценични реализации на творбите (прил. 5). Публикуват се отзиви и 

рецензии за постановки на произведения за деца от български композитори през 

втората половина на ХХ век (прил. 6). Последното приложение дава възможност да се 

узнаят мнения и на други специалисти, без докторантът да влиза в полемика с тях. 



Свързани с дисертацията са 3 статии на Ставри Ангелов – две от тях публикувани в 

профилирани издания - Изкуствоведски четения на Института за изследване на 

изкуствата (2011) и списание Педагогика (2014); последната - в интернет 

пространтвото. Както и 2 доклада – единият публикуван впоследствие в 

Изкуствоведските четения на Института за изследване на изкуствата, а другият – 

изнесен в Турция (2013). Във връзка с дисертацията са и практическите участия на 

Ставри Ангелов като музикален ръководител на детските оперетки „Думите на мама“ 

(3 постановки) и „Който не работи не трябва да яде“ (2 постановки) – реализирани в 

периода 2007-2010. 

Авторефератът отразява точно дисертацията. 

Считам, че дисертацията на Ставри Ангелов - „Българско музикално-сценично 

творчество за деца през втората половина на ХХ век. Типологична и жанрова 

характеристика. Сценична участ“ – е с приносен характер. Като подбор на 

изследваните заглавия, като музикални анализи, като съпоставки между различни 

сценични версии; като систематизиран материал за съществуващите музикално-

сценични творби за деца от български композитори – либрето, музика, сценична участ, 

жанрови характеристики. 

Предвид изтъкнатите приноси на дисертанта, предлагам на многоуважаваното 

Научно жури да присъди на Ставри Ангелов образователната и научна степен 

„Доктор“. 
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