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Въведение 
 

Идеята за музикално-сценично творчество за деца може да намери своите корени 

в края на ХІХ и началото на ХХ век – в детските оперетки, реализирани основно към 

училищните формации и в рамките на училищното обучение по музика. 

Най-ранните сведения сочат капелмайстора Йосиф Каломати и неговите 

ученици от Сливен като първите, организирали представяне на детска оперетка през 

1883 г.
1
 Постепенно тази дейност започва да се изпълнява от сформираните в началото 

на ХХ век детски музикални китки. Тези формирования „се появяват и съществуват 

изцяло на самодейни начала, те изиграват изключително важна роля като фактори, 

поддържащи интереса на композиторите към музикално-сценичното творчество‖
2
.  

 Първата детска музикална китка се появява през 1905 г. в Пловдив благодарение 

на учителя по музика Димо Бойчев. „Създадените от Ангел Букорещлиев и маестро 

Георги Атанасов музикални традиции в Пловдив, както и възможността за подбор на 

малки певци из средата на всички социални слоеве подпомагат Д. Бойчев да развие 

широка дейност и да постигне големи резултати особено в областта на детската 

оперета. Последната като изкуство, при което непосредствено се изявяват артистичните 

качества на децата, получава известно предимство в работата на китката. Това 

обстоятелство стимулира развитието на детската оперета. След като Пловдивската 

китка изпълнява оперетките на Бордез, Панайот Пипков и Маестро Георги Атанасов 

пишат първите български детски оперети: „Деца и птички‖ (1909), „Болният учител‖ 

(1909) и „Щурец и мравки‖ (1910), които за кратко време се разпространяват в цялата 

страна‖
3
. Постепенно детски музикални китки се създават и в много други български 

градове – Каварна, Сливен, Русе, Плевен, Чирпан, Карнобат, София, Бургас и др.  

За многобройните детски колективи пишат произведения композиторите Георги 

Атанасов (Маестрото), Панайот Пипков, Александър Кръстев, Добри Христов, Борис 

Ибришимов и др. „Повечето от детските оперети, създадени в началото на века, са 

изградени върху сюжети с приказно-фантастичен характер и значително по-малко са 

творбите, имащи за основа сюжети, взети от живота на децата. Независимо от 

сюжетната си основа обаче, детските оперетки на първите български композитори имат 

                                                 
1
 Дачина, Златка. Музика за деца. Благоевград, Университетско издателство „Неофит Рилски‖, с. 183 

2
 Дачина, Златка. Музика за деца. Благоевград, Университетско издателство „Неофит Рилски‖, с. 181  

3
 Димитров, Васил. Детски музикални китки. В: Енциклопедия на българската музикална култура. 

София, Издателство на БАН, 1967, с. 138  
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ясно изразен дидактичен, нравоучителен характер и целят да възпитат у децата любов 

към доброто и справедливостта‖
4
.  

 През 40-те години на ХХ в. дейността на детските музикални китки постепенно 

замира. Но създаването на оперети за деца продължава да бъде интерес за 

композиторите, творили от 50-те до 80-те години. Тези опуси се различават съществено 

от създадените от първите български композитори не само по тематика и характер, но и 

по изразни средства, композиционна структура и драматургично изграждане. Детските 

оперети от новите български автори
5
 се отличават с достъпен музикален език и с 

фабула, в която има непрекъснато развиващо се действие, способно да ангажира за 

постоянно детското внимание. Клавирната или оркестровата партия в детските 

оперетки играе активна роля в цялостното драматургично действие на творбите. „Тя е 

носител не само на мелодичното или звукоизобразително начало, но и концентрира в 

себе си богат ритмичен и хармоничен заряд‖
6
.  

 През втората половина на ХХ век в България се създават сценични формации за 

деца по образци от бившия Съветски съюз и най-вече повлияни от учредения от 

Наталия Сац в Москва „Държавен детски музикален театър‖ (1919), с изцяло детски 

репертоар. По инициатива на П.К.Стойчев през 1945 в София е открит Детски народен 

театър като филиал на Народния театър. След две години театърът получава статут на 

самостоятелна държавна институция и наименование Народен театър за младежта 

(1947). В този театър се представя специален репертоар, предвиден за детска 

аудитория. Впоследствие са организирани и детски театри във Варна и Стара Загора, 

които се отличават не само с детския си репертоар, но и че включват деца-изпълнители 

в играните заглавия. Към оперните театри в София, Русе, Стара Загора се представят и 

така наречените „детски утра‖ – тоест музикално-сценичен репертоар, специално 

подготвен за деца.  

Като цяло музкално-сценичното творчество за деца, особено през втората 

половина на ХХ век е съсредоточено в дъжавните оперни театри. То е задължителна 

част от репертоара на държавните ни театри. Не малко творби за деца намират 

сценична реализация в детския отдел към Народния театър за младежта. И в детските 

репертоарни линии на Сатиричния театър и театър „Сълза и смях‖. Техният репертоар 

подробно е обсъден в трудовете на изследователска група „Музикален театър― към 

Института за изследване на изкуствата
7
. И затова тук няма да се анализира.  

През 80-те години на ХХ в., във връзка с Асамблеята „Знаме на мира‖ се засилва 

продуктивността на българските композитори в областта на детската музика. Това 

засяга и музикално-сценичното творчество – предимно опери, балети и мюзикъли за 

деца.  

След 80-те значително намалява интереса към жанра оперети за деца и знчително 

се увеличават мюзикълите за деца. Дори и част от творбите, писани в жанра опери за 

деца, се реалзират вече като мюзикъли за деца.  

През втората половина на ХХ век съвременното музикално-сценично творчество 

за деца е част от задължителните проценти български заглавия от репертоара на 

държавните ни оперни театри. На творчеството за деца са посвещавани цели издания от 

                                                 
4
 Дачина, Златка. Музика за деца. Благоевград, Университетско издателство „Неофит Рилски‖, с. 184  

5
 „Добро сърце‖, „Истински вълшебник‖ от Парашкев Хаджиев; „Малките хитреци‖ от Боян Икономов; 

„Приказният сън‖ от Илия Илиев; „Пиф-паф-пуф‖ от Александър Райчев; „Кривата пътека‖ от Димитър 

Петков; „В страната на буквите‖ от Петър Ступел; „Думите на мама‖ от Жул Леви и др. 
6 Дачина, Златка. Музика за деца. Благоевград, Университетско издателство „Неофит Рилски‖, с. 190  
7 По специално във втори том на мащабното изследване „Български музикален театър―. Виж - Бикс, Р, А. Янева, Р. 

Каракостова, М. Ценова. Български музикален театър. Опера, балет, оперета, мюзикъл. Театри, трупи, постановки. 

1890-2001. С., 2005, 406 с.; 
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Фестивала на оперното и балетното изкуство ФОБИ
8
; обсъждано е и на научни форуми. 

То участва и в периодични прегледи на новата българска музика. 

Затова и написаното за деца заслужава специално внимание.  

 

 

Преглед на литературата по темата 

Досега цялостно изследване посветено на музикално-сценично творчество за деца 

от български композитори през втората половина на ХХ век не е правено. Независимо 

че за изтеклите близо шест десетилетия в България са създадени около 110 

произведения. Сценичните им реализации не са специално изследвани. Рядко по повод 

премиерни представления има рецензии за играното заглавие. Но без да се търсят 

обобщения за цялостното творчество за деца в България. За неговата специфика. 

Като цяло музикално-сценичното творчество за деца е отбелязвано много рядко и 

само при конкретен повод. Повече внимание се обръща на музиката за детски хорови 

състави, навярно поради международните им успехи през разглеждания период.  

Съществуват енциклопедични издания от типа на The Young Person’s Guide to the 

Opera
9
, The World’s Very Best Opera for Kids

10
 и др., които са свързани с детското 

музикално-сценично творчество и театър. Но не конкретно с българските композитори 

и техни произведения за деца. Публикацията на Надя Петрова „Приказки на операта‖
11

 

представя оперни заглавия, чиито либрета са преразказани за детска аудитория. Това е 

начин подрастващата публика, както и недобре запознатите с оперното изкуство да 

бъдат завладени първо от сюжета на тези творби.  

Български детски опери
12

 е изследвала Розалия Бикс. Румяна Каракостова - 

детски оперети
13

, Мариана Булева - детски училищни песни 
14

, Миглена Ценова - детски 

музикални китки 
15

. Но всички тези изследвания се отнасят за периода до средата на 

ХХ век.  

Творчеството на български композитори през втората половина на ХХ век е 

анализирано в трудовете на Иван Хлебаров
16

, Венелин Кръстев
17

, Елисавета Вълчинова-

Чендова
18

, но в тях акцентът пада почти изцяло върху симфонии, оратории, опери, 

балети, инструментални концерти, камерна музика и пр., като произведенията им за 

деца са само упоменавани.  

                                                 
8 Виж Апостолова, Румяна. Музикално-сценични творби за деца. – Бълг. музика, 1983, № 4, 49-54. (за произведения 

на Петър Ступел); Апостолова, Румяна. Стара Загора – Фестивал на оперното и балетното изкуство. – Бълг. музика, 

1983, № 2, 83-85. („Приключенията на Ростик във вълшебната гора‖, представен от Московския детски театър на 

Наталия Сац) 
9 Ganeri, Anita and Nicola Barber. The Young Person’s Guide to the Opera. Pavilion Books Ltd, 2001 
10 The World’s Very Best Opera for Kids. London, 2003  
11 Петрова, Надя. Приказки на операта. Ч. 1, С., 2008, 240 с.; Ч. 2,  С. 2008, 208 с. 
12 Бикс, Р. Български детски опери. Дипломна работа. БДК (ДМА), 1970, 31 с.  
13 Каракостова, Р. Детската оперетка в България: Репертоарен каталог 1906-1954. – Бълг. музикознание, 2002 , №1;  

Първи български оперети - професионален опит и историческо наследство. – Бълг. музикознание, 1995, № 3, 76-90; 

Първи български оперети. – Бълг.музика, 1988, № 10, 11-16; Столични оперетни театри и приносът им за развитието 

на жанра (Началото на 30-те до 1945) - Бълг. музикознание, 1998, № 3, 33-35. 
14 Булева, М. Инструменталните съпроводи в българските детски и училищни песни /аспекти на хармоничното 

мислене и музикално-поетичния синтез/. Велико Търново, 1996  
15 Ценова, М. Хорове и хормайстори в българския оперен театър. Градската хорова традиция до средата на 40-те 

години на ХХ век като предпоставка за възникване на музикални театри в България. Доктурантура, ИИ, БАН, 2002 , 

271 с. 

16 Хлебаров, И. Новата българска музикална култура. (том първи: 1878-1944). С., 2008, 528с.; Новата българска 

музикална култура. (том втори, книга първа: 1944-1989). С., 2003, 528с. Най-новата българска музикална култура. 

Митове и реалност 1944-1989. С., 1997, 160 с.  

17 Кръстев, В. Очерци по история на българската музика. С., 1970, 725 с. 
18 Вълчинова-Чендова, Е. Градската традиционна инструментална практика и оркестровата култура в България — 

средата на XIX — края на ХХ век. С., 2000; 248 с. Енциклопедия Български композитори. С., 2003, 348 с.; Новата 

българска музика през последните десетилетия: модели и интерпретации. С., 2004, 325 с. 
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В колективните издания „Български музикален театър‖
19

 за опера, балет, оперета и 

мюзикъл от Р. Бикс, А. Янева, Р. Каракостова, М. Ценова българските произведения за 

деца, създавани през втората половина на ХХ век са само изброени. Повече внимание 

на тях е отделено в четвъртия том, който излезе през 2015
20

. Той се създаваше 

паралелно с подготовката по дисертационния ми труд и затова впоследствие са отказах 

от някои предвидени за анализ заглавия за деца, които вече подробно бяха обсъдени в 

публикувания четвъртия том на поредицата „Български музикален театър―. 

В монографията на Желка Табакова
21

 са разгледани мюзикълите „Копче за сън‖, 

„Вълкът и седемте козлета‖ и „ХІ-в отвръща на удара‖; в книгата на Анелия Янева,
22

 

наред с други балети е анализиран и балетът за деца „Сребърните пантофки‖. Но в тези 

издания не се акцентира специално върху отличителни белези на творби, създавани за 

детска аудитория и не са търсени обобщения за спецификата на творчеството за деца. 

Розалия Бикс проследява играното за деца на Фестивала на оперното и балетното 

изкуство в Стара Загора (ФОБИ) в монографията „Фестивалът и неговото златно 

време‖
23

, но изнесените данни не дават цялостна представа за всички създавани и 

играни в страната произведения за деца, а само за представените на ФОБИ.  

Немалко изследователи, сред които Лиляна Витанова и Елена Тончева
24

, Генчо 

Гайтанджиев, Клер Леви, Мария Попова и Пенка Младенова
25

, Георги Торбов и Светла 

Христова
26

, Росица Драганова
27

 и др. предлагат действащи учебни програми за 

музикално обучение при децата, в които включват откъси от отделни детски мюзикъли. 

Тези изследвания са ориентирани към музикалното обучение в общообразователните 

училища, а не толкова към цялостно изследване на музикално-сценично творчество за 

деца. Във връзка с обучението се коментира и творчество, създавано от деца - например 

в книгата на Ф. Павлов
28

 и в някои статии и доклади,
29

 оповестявани на форуми, които 

                                                 
19 Бикс, Р, А. Янева, Р. Каракостова. Български музикален театър. Опера, балет, оперета, мюзикъл. 1890-1997. 

Репертоар. С., 1999, 258 с.; Бикс, Р, А. Янева, Р. Каракостова, М. Ценова. Български музикален театър. Опера, балет, 

оперета, мюзикъл. 1890-2001. Театри, трупи, постановки. С., 2005, 406 с.; Бикс, Р, А. Янева, Р. Каракостова, М. 

Ценова-Нушева. Български музикален театър. Опера, балет, оперета, мюзикъл. 1890-2005. Постановчици. Диригенти. 

Режисьори. Хореографи. Сценографи. Хормайстори. С., 2008, 816 с. 
20 Бикс, Р, А. Янева, Р. Каракостова, М. Ценова-Нушева, Е. Жунич. Български музикален театър. Опера. Балет. 

Оперета. Мюзикъл. 1890-2010. Рецензии. Отзиви. Коментари. С., ГеаЛибрис, 2015, 768 с. 
21 Табакова, Ж. Танцът в оперетата и мюзикъла (гледната точка на хореографа). С., Институт за изкуствознание, 

2007, 188с. 
22 Янева, А. Тълкувания на български сюжети. С., 2000, 144 с.; Янева, А. Фолклорни нашепвания в балетни 

реализации. Благоевград, УИ „Неофит Рилски‖, 2010, 350 стр. 
23 Бикс, Р. Фестивалът и неговото златно време. 40 години Фестивал на оперното и балетното изкуство в Стара 

Загора. Ст. Загора, 2009, 112 с. 
24 Витанова-Сталева, Лиляна, Генчо Гайтанджиев, Елена Тончева. Антология на българската детска и училищна 

песен. С., 1966.;  
25 Гайтанджиев, Генчо, Мария Попова, Пенка Младенова, Клер Леви. Музика за 9 клас за задължителна подготовка. 

С., Булвест-2000, 2001, 112 с.; Гайтанджиев, Генчо, Мария Попова, Пенка Младенова. Музика 1 клас. С., Булвест-

2000, 2002, 56 с.; Гайтанджиев, Генчо, Мария Попова, Пенка Младенова. Музика 2 клас. С., Булвест-2000, 2003, 60 

с.; Гайтанджиев, Генчо, Мария Попова, Пенка Младенова. Музика 3 клас. С., Булвест-2000, 2004, 52 с.; 

Гайтанджиев, Генчо, Мария Попова, Пенка Младенова. Музика 4 клас. С., Булвест-2000, 2005, 52 с.; Гайтанджиев, 

Генчо, Мария Попова, Пенка Младенова. Теткрадка по музика за 1 клас. С., Булвест-2000, 2002, 23 с.; Гайтанджиев, 

Генчо, Мария Попова, Пенка Младенова. Тетрадка по музика за 3 клас. С., Булвест-2000, 2004, 32 с.; Гайтанджиев, 

Генчо, Мария Попова, Пенка Младенова. Тетрадка по музика за 4 клас. С., Булвест-2000, 2005, 32 с.  
26 Торбов, Георги, Генчо Гайтанджиев, Светла Христова. Музика 3 клас. С., Просвета, 2000, 80 с.  
27 Драганова, Росица. Музицирането. Аспекти. С., 2007, 156 с.  
28 Павлов, Филип. Система за проучване и оценяване на музикално творчество, създавано от деца - анализ и 

програмиране на възможното развитие в процеса на специализираното обучение. С., Булвест 2000, 2005, 208 с. 
29 Например Байчинска, Светлана. Още веднъж за „интернетните‖ тийнейджъри, училището, емоционалната 

интелигентност и театралната игра. – В: 60 години изкуствознание в БАН, С., ИИзк, 2009, 88-95.; а така също и 

доклади от Дитрих Хелмс, Барбара Щенцелайт, Антоанета Радославова-Дойчева и Филип Павлов В:Музика-театър. 

Взаимодействия между универсално и национално. Сборник с доклади от научна конференция, проведена в Шумен. 

С., 2006, 252 с.  
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не са специално свързани с тази тема. Не ми е известно за конференции, изцяло 

посветени на музикално-сценично творчество, създавано за и изпълнявано от деца. 

По повод отделни премиери на произведения за деца публикуват рецензии 

Константин Карапетров, Лидия Анастасова, Стефан Лазаров, Елена Тончева, 

Розалия Бикс, Виолета Консулова, Теодоси Теодосиев, Розмари Стателова, Румяна 

Апостолова, Стоян Ангелов, Румяна Каракостова, Ана Александрова, Маргарита 

Михайлова, Анелия Янева, Цветана Тончева и др. В тях авторите анализират 

конкретното заглавие и премиерното сценично решение, но не търсят обобщения 

относно спецификата на творби за детска аудитория.  

Това е и причината да се насоча към анализи на създаденото в България през 

втората половина на ХХ век музикално-сценично творчество за деца. 

 

 

Основната цел на изследването – да се проучат музикално-сценични произведения 

за деца от български композитори през втората половина на ХХ век и се проследят 

промените в техните жанрови характеристики при различните сценични интерпретации 

у нас – предполага и конкретните задачи, които съм си поставил. Те предопределят и 

структурата на дисертационния труд. Всяко от разглежданите заглавия е подчинено на 

няколко изисквания и вътрешни деления:  

1. Анализ на първоизточника (приказка, легенда, литературно произведение)  

2. Анализ на либретото, с евентуални препратки към първоизточника 

3. Музикален анализ на нотния материал (партитура, клавир) и жанрова 

класификация според намеренията на либретист и композитор 

4. Анализ на сценичната интерпретация /сценичните интерпретации/ и евентуални 

разлики в типологично-жанровата характеристика при следващи сценични 

интерпретации 

 

Дисертационният труд е подготвен с опора най-вече на: 
1. Отпечатани или ръкописни партитури, клавири  

2. Аудио и видео записи – цялостни и фрагменти  

3. Разговори, спомени и интервюта на участници в постановките – с автори 

(либретисти, композитори), с постановчици (режисьори, диригенти, хореографи, 

сценографи), с учители, възпитатели, деца от публиката  

С цел да се акцентира върху конкретната дейност по дисертационния труд и 

структурата на отделните произведения, на преден план са изведени анализът на 

музикалната творба и сценичната й реализация.  

Отзиви, рецензии и обзори за разглежданите произведения са събрани и отделени в 

приложение.  

В помощ на изследването, освен музикантското ми образование, е и опитът ми като 

музикален ръководител и постановчик на музикално-сценично творчество за деца, 

реализирано в различни детски колективи.  

 

Уговорки и уточнения 

Изследването е съсредоточено върху музикално-сценичното творчество за деца, 

реализирано на българска професионална музикална сцена в държавните 

музикални театри. Произведения, замислени като музика за драматични 

представления или радиопиеси се анализират само в случай, че впоследствие те са 

играни на сцената на държавните музикални театри. 

Анализират се музикално-сценични творби за деца, изградени по приказни сюжети и 

по литературни първоизточници.  
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Встрани от изследването оставям:  

 произведения, ориентирани към тийнейджърска аудитория – от типа на „Утре 

в десет― от Любомир Денев, „ХІ
в
 отвръща на удара― от Филип Павлов, 

„Американски уикенд― от Александър Йосифов и др. 

 прояви, реализирани по фестивали и асамблеи от типа на „Знаме на мира‖ 

 творби, реализирани в училищни формации и читалищни колективи и други 

детски организации, много често повлиявани от възрастта и възможностите на 

конкретните деца-участници;  

Като отделен, но не основен, раздел от изследването предлагам две оперети, играни 

от деца в детските градини, и то най-вече заради интересната музика на Жул Леви и 

моя личен опит в реализацията на творбите. А така също и поради факта, че през 

втората половина на ХХ век почти липсват музикално-сценични творби за деца в жанра 

оперета.  

Изследването не е структурирано на принципа на музикално-сценични 

жанрове или еднакъв сюжет, доколкото много често творби, които са мислени за 

опери се поставят като мюзикъли или пък мюзикъли се поставят като балети, а в 

балетните заглавия се включва говоримо слово и вокал и нерядко тези творби 

придобиват качествата на мюзикъли. А произведения с еднакъв сюжет и различния в 

жанровите характеристики биха ме подвели единствено към съпоставки между 

жанровете, а не толкова към анализ на различията в творческите подходи на 

композиторите спрямо детската аудитория.
30

 

В известна степен водещ принцип за подбора на анализираните произведения е 

броят на сценичните реализации.
31

 Друг определящ критерий за подбора на 

анализираните произведения е наличието на запазен музикален материал – 

партитура или пък клавир, и записи от постановките – аудио или видео записи. 

Анализират се само отделни образци, подбрани сред най-играните произведения 

– от различни композитори и с различни жанрови характеристики. Така стават по-

видими различията в творческите подходи към детската аудитория.  

За да са получи цялостна представа за създадените /и играни/ на родна сцена 

музикално-сценични творби за деца от български композитори, те са включени в 

приложения.  

Също в приложение са цитирани отзиви от пресата за сценични реализации. 

Не са включени в дисертационния труд заглавия, които междувременно са подробно 

обсъдени в новопубликувани трудове на български музиковеди и балетоведи
32

.  

 

ПРИКАЗКАТА КАТО ПОНЯТИЕ и РАЗНОВИДНОСТИ 

 Според „Българския тълковен речник‖ приказка е: „разказ, обикнов. 

[обикновено] народен и безименен, в който възможното, действителното е примесено 

с невъзможно, фантастично‖
33

.  

                                                 
30

 Например: Снежанка и седемте джуджета (опера от Атанас Косев, балет от Александър Йосифов, 

оперета от Найден Геров); Ян Бибиян (опера от Найден Геров, балет от Атанас Косев, мюзикъл от 

Димитър Вълчев, мюзикъл от Дора Драганова); Пипи Дългото чорапче (балет от Андрей Тотев, 

мюзикъл от Дора Драганова); Алиса в страната на чудесата (балет от Кирил Илиевски – Петър 

Радевски, мюзикъл от Александър Йосифов); Алиса в Огледалния свят (мюзикъл от Любомир Денев) 
31

 В България най-игран е мюзикълът от Александър Владигеров „Вълкът и седемте козлета” (17 

постановки), следван от оперите на Александър Йосифов „Патиланци” (9 постановки), „Чудните 

приключения на Тошко Африкански” (8 постановки) и „Макс и Мориц‖ (7 постановки), балета от 

Парашкев Хаджиев „Сребърните пантофки” (5 постановки), операта от Парашкев Хаджиев „Златната 

ябълка‖ (5 постановки), мюзикъла от Дора Драганова „Пипи Дългото чорапче” (5 постановки) и 

балета от Атанас Косев „Ян Бибиян” (4 постановки). 
32

 Като например балета „Сребърните пантофки―, подробно анализиран от Анелия Янева, и др. 
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В Голямата съветска енциклопедия приказката е обяснена като „един от 

основните жанрове на устното народнопоетическо творчество, епическо, 

преимуществено прозаическо художествено произведение с вълшебен, авантюрен или 

битов характер с нагласа за измислица‖
34

.  

И в двете речникови тълкувания под понятието „приказка‖ се разбира главно 

фолклорната приказка. За нейното съществуване като литературна разновидност има 

няколко думи в Българската енциклопедия понятието „приказка‖: „осн. [основен] 

епичен жанр във фолклора, гл. [главно] в проза, с вълшебен, приключенски или битов 

сюжет, съдържащ осн. поука. Приказки създават и много автори – Ханс Кристиян 

Андерсен, Шарл Перо, Братя Грим и др.‖
35

  

Според Лаура Таси приказката е „особен литературен жанр, история, 

разгръщаща се в извънвремево и извънпространствено измерение. Действащите лица в 

такава история са измислени персонажи, попадащи в сложни ситуации и измъкващи 

се от тях благодарение на помощници, преди всичко надарени с вълшебни свойства. 

При това коварни злодеи им причиняват трудности, обаче в крайна сметка доброто 

побеждава‖
36

. Италианската авторка определя приказката като литературен жанр. В 

същото време тя е съсредоточена върху вълшебната приказка, като не отчита 

съществуването и на други видове – битовата и анималистичната приказка.  

Процесът на преход от фолкларна приказка в литературен жанр ще бъде 

маркиран в следващите страници.  

В своето дълго историческо развитие приказката се е оказвала винаги една от 

най-жизнените и богати прояви на духовната човешка дейност. Като творчески акт, тя е 

източник на естетическо въздействие. Но като обект на задълбочени научни 

проучвания приказката остава твърде дълго встрани от вниманието на изследователите. 

Дори и днес проблемите на приказката като специфична форма на художествено 

повествование не са изяснени достатъчно всестранно и задълбочено.  

Според изследователи, наред с преданията и легендите, приказките създават 

основите на художествената проза и по този начин продължават вторично да влияят 

върху нейното развитие. Модификациите от „устно творчество―, пряко свързано с 

фолклорните традиции в „писмена литература‖, подчинена на законите на 

художествения образ, променят някои от функциите на приказката. 

Един от най-видните изследователи на приказката В. Я. Проп обръща сериозно 

внимание на съзнателното творческо начало в приказната измислица, на 

съотношението реалност-измислица. В статията си „Жанров състав на руския 

фолклор‖
37

 той пише: „Приказката е основата на съзнателно търсена измислица и 

този признак не е вторичен и не е случаен – той в значителна степен определя цялата 

поетика на приказката ..... Приказката е нарочно търсена поетическа фракция. Тя 

никога не се представя за действителност. Приказката привлича не с изображението 

на действителността и с необичайността на своето повествование. 

Несъответствието с действителността, измислицата доставят особено 

наслаждение”. Абзелев, сравнявайки преданието, легендата и приказката, обръща 

внимание на факта, че поетическата измислица в приказката е тясно свързана с 

алтернативата „достоверност-недостоверност” и на тази основа той търси 

жанровата специфика на приказния повествователен вид. „Приказката – това е 

                                                                                                                                                         
33 Български тълковен речник. С., 1973, с. 787  
34 Большая советская энциклопедия. М., 1976, с. 489  
35 Българска енциклопедия, С., ИК „Труд‖, с. 863  
36 Тасси, Л. Большая книга вопросов и ответов, М., 2007, с. 152  
37 Цит. по Симеонов, Иван. Фолклорната и литературната приказка. http://liternet.bg/publish8/isimeonov/folklornata.htm 
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устно създаден епически прозаически разказ, основаващ се на измислицата, но 

непретендиращ за достоверност‖
38

.  

Приказката има свое тематично поле - човешките взаимоотношения, връзката 

човек-природа, моделът на света в човешкото съзнание. Тези  идеи, образи и мотиви са 

своеобразно пречупени през призмата на приказната условност. В. Я. Проп разделя 

приказките на вълшебни, битови, за животни. Според него най-стари са приказките за 

животни, те имат за основа първобитни, антропологически и тотемни представи за 

света. Изображението на животно е основно средство за разкриване на човешката 

психология. Оттук идва и иносказателността и алегоричността на приказката – в нея 

всъщност се визират хора. Човешкото присъствие се долавя зад преосмисления 

животински свят. Изобразяването на животните доближава приказките за животни до 

вълшебните, но те се характеризират със съвършено различна структура и идейно-

тематична насоченост. Присъствието на фантастичен елемент е основен жанров 

белег за вълшебните приказки, докато в битовите той практически отсъства.  

Вълшебните приказки имат единен корен
39

 и започват от един всеобщ принцип – 

нарушената хармония, промененият естествен ред на нещата. Основният мотив в тях е 

нарушеното равновесие, което трябва да се възстанови. Вълшебствата са именно тези 

условия, които спомагат за това да се възстановки първоначалната (или нова) 

хармония.  

В основополагащото си изследване – „Исторически корени на вълшебната 

приказка‖
40

 – В. Я. Проп открива една постоянна устойчивост в структурата на 

приказката. Налице е винаги един изпъден  - отречен от общността герой (син, сираче, 

заварениче), който е принуден да напусне границите на родния дом и културното 

пространство. Той се озовава в друго пространство, където са установени различни 

закони и благодарение на определени свои качества като отзивчивост, находчивост, 

честност, там той намира свои приятели, които по-късно му стават вълшебни 

помощници и му помагат в трудни ситуации при извършването на непосилни задачи. 

След това идва момент, в който героят трябва да получи наградата си, но се появява 

препятствие – обикновено фалшиви претенденти, хора, които са близки на героя 

(семейството) и които искат да се възползват от ситуацията и чрез измами да си 

присвоят заслугите на героя. Отново помощта на вълшебните помощници героят 

успява да разобличи измамниците и да се докаже повторно като герой.  

Анализът на приказната фабула в нейния митологичен произход и връзката 

приказка – мит – ритуал не е обект на настоящето изследване. Тук просто са 

маркирани основни позиции, свързани с приказката, и по-специално – с вълшебната 

приказка. И нейните промени, когато тя става обект на литературни преразкази. 

Освен анализирания тип приказки в техните подвидови разновидности 

(вълшебни, за животни, битови) различаваме и авторизирани и авторови приказки. 

(литературни приказки). В отличие от фолклорната приказка, която съществува само на 

принципа на повтаряемостта чрез множество варианти и е предназначена за устно 

възприемане и възпроизвеждане, авторизираната и литературната приказка са написани 

и вече окончателно зафиксинари творби. Те не подлежат на промяна. Авторът на 

литературната приказка има възможност да коригира фолклорната приказка като го 

подчини на законите за изграждан на литературна творба. 

                                                 
38 Цит. по Симеонов, Иван. Фолклорната и литературната приказка. http://liternet.bg/publish8/isimeonov/folklornata.htm 
39

 За исторически корени на фолклорните произведения се говори от края на ХІХ век, когато възниква 

школата на В. Милер. Той пръв започва да търси кога, къде, защо и при какви конкретни обществени 

условия възниква приказката. 
40 Проп, В. Я. Исторически корени на вълшебната приказка. С., Прозорец, 1995  
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Авторизираната приказка се разглежда като междинна форма на литературната 

и фолклорната приказка, но в общите за жанра граници. Авторовата намеса може да 

бъде по-незначителна, например обработка на приказка от диалект на книжовен език. 

има по-близка връзка с фолклорния първоизточник, като запазва в значителна степен 

неговия облик и външни формални белези. Успоредно с това се отличава и със своя 

специфика. Често пъти този тип приказки са преразказани, но това определение не е 

точно по отношение на такива текстове, в които са направени сериозни промени в 

структурно отношение.  

Литературната приказка също принадлежи към приказния жанр, но тя е плод 

на лично творчество. Това обаче не изключва факта че и тя е силно повлияна от 

фолклора. Литературната приказка възниква значително по-късно, а това обуславя и 

нейната по-голяма близост със литературните жанрови форми и тип повествования.  

За записаните приказки особено значение има творчеството на братята Вилхелм 

и Якоб Грим
41

 - немски учени, отначало са професори в Гьотинген и по-късно в 

Берлин. Членове на Пруската академия на науките. Заслугата им е огромна, не само 

защото те са събирали и записвали приказки, а и защото, стараейки се да съхранят и 

възстановят митологичните представи и вярвания от древността, те коректно обясняват 

и отклоненията, които са направили в интерес на красотата на разказа. Всичките двеста 

приказки на Братя Грим, включени в тритомния сборник „Детски и домашни приказки‖ 

(1812-1822) са създадени по фолклорни сюжети от приказки, събрани от различни 

краища на Германия. 

Шарл Перо (1628-1703) - учен, член на Френската академия на науките, по 

образование юрист - е считан за основоположник на авторизираната приказка. Перо 

събира и обработва голям брой френски народни приказки, които издава през 1697 г. в 

сборник – „Приказки за феи‖ или „Приказки за стари времена‖. Това е първият сборник 

с народни приказки във френската литература. Перо записва приказки, но в повечето 

променя сюжета, подчинявайки го на литературните особености на жанра. Приказките 

на Шарл Перо са достъпни до детската аудитория, с език, подходящ като изразност за 

детската възраст. Фабулата интригува с динамика, с образно-персонажната си система. 

Въведени са елементи, които описват тогавашния бит на хората. Фантастичното 

присъства, но без да е противопоставено на реалното действие. „Котаракът в чизми‖ е 

една от най-популярните приказки на Шарл Перо.  

Макар че пише и в други жанрове, Ханс Кристиан Андерсен (1805-1885)
42

 

остава в историята като автор на литературни приказки. През 1835 г. излиза първият му 

том с приказки, които му носят световна слава. Неговите приказки могат да бъдат 

условно класифицирани като приказки за животни („Грозното патенце‖, „Славеят и 

китайският император‖), вълшебни приказки („Дивите лебеди‖, „Огнивото‖, „Цветята 

на малката Ида‖, „Снежната царица‖), приказки за взаимоотношенията между хората, 

битови приказки („Новите дрехи на царя‖, „Храбрият оловен войник‖), приказки със 

социално значение, които дават представа за тогавашния живот в датското общество 

(„Малката кибритопродавачка‖, „Старият уличен фенер‖) и др. В приказките му винаги 

побеждава доброто, а красотата се извисява над грозотата и умът – над глупостта. А 

                                                 
41 Братя Грим са немски учени. Отначало са професори в Гьотинген и по-късно в Берлин. Членове са на 

Пруската академия на науките. Събират над 200 приказки и ги издават в два тома под заглавие „Детски и 

семейни приказки‖. По-късно отново в два тома издават немски предания. Приказките им се отличават с 

ярка образност, занимателна фабула и поетичен език. Братята запазват в голяма степен оригиналното 

звучене на приказките, защото споделят идеята, че те трябва да се възприемат като паметници на 

народния дух, гений и памет.  
42

 Роден е в Дания и произхожда от бедно семейство. Андерсен е природно интелигентен, но успява да 

получи високо образование подпомогнат от благодетели. 
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фантастичните му приказки са населени с вещици, вълшебници, свръхестествени сили 

и съответстват по някакъв начин на представата на децата за света на вълшебствата. 

Много от приказките на Братя Грим, Шарл Перо, Ханс Кристиян Андерсен и 

други автори са обект на пресъздаване от драматурзи, композитори, либретисти и 

различни други творци на сценични творби. Това се дължи на широката популярност 

на приказките на тези автори, изпълнени с различни поуки и забавни истории. По този 

начин творбите на световноизвестните разказвачи достигат до все повече свои 

почитатели както от музикалната, така и от драматичната и куклената сцена.  

 

В България 

В началото на 70-те години на ХІХ в. започва събирането и публикуването на 

приказки в България - Петко Р. Славейков помества приказки в редактираното от него 

списание „Пчелица‖ под рубриката „Кратки приказки за деца‖ (1871). Други автори 

също подемат направеното от Славейков – Матей Преображенски-Миткалото, Георги 

Живков.  

Събирането на фолклорни приказки се поставя на по-широка основа едва след 

Освобождението, като към работата на Българското книжовно дружество се прибавят и 

усилията на специалисти от новосъздадени научни и образователни институции и 

периодични издания – Министерството на народното просвещение, БАН, Народния 

етнографски музей и Софийския университет.  

Особено голяма роля за популяризирането на приказното народно богатство 

изиграва „Сборникът за народни умотворения‖, който започва да излиза от 1889 г.  

За събирането и осмислянето на българските народни приказки значение има и 

делото на Иван Шишманов, който полага началото на българската фолклористична 

школа със студията си „Значението и задачата на нашата етнография‖
43

, както и с други 

свои основни трудове, публикувани в края на ХІХ и началото на ХХ в. По-нови 

изследвания, посветени конкретно на приказките и осмислящи ги в един по-съвременен 

аспект откриваме и в трудовете на Спас Мавров
44

 и Иван Симеонов
45

. 

Авторизирани народни приказки публикува в началото на ХХ век в списание 

„Веселушка‖ и Елин Пелин („Големи лъжи‖, „Циганин и брат му‖, „Умник Гюро с 

умници другари‖ и др., 1908, кн. 1 и 2). Първите книги с приказки у нас, издадени през 

ХХ век, също са негово дело – „Кумчо Вълчо и Кума Лиса‖ (1918) и „Гори тилилейски‖ 

(1919).  

В предговора към антологията „Приказки от български писатели‖
46

 Цветан 

Ангелов пише: „Българската литературна приказка е дъщеря на фолклорната. 

Наследила е нейното славно имане, нейната цветност, нейното ухание, нейната 

образна система – казано с езика на теорията. Но физическата прелест не може да 

бъде пълноценно наследство, ако не се предава и приема с дълголетната мъдрост, с 

мирогледните устои, с етичната същност на майката. За щастие българската 

литературна приказка е получила пълноценно наследство. И го владее по законите на 

нормалната приемственост. Наследницата е претворила наследеното. Малко е да се 

каже, че му е пришила своите инициали. Притежанието се превръща в истинско 

владение тогава, когато получи диханието на притежателя‖
47

.  

Елин Пелин често смесва елементи от различни приказки, преплита фолклорни 

сюжети със свои собствени. Много от неговите приказки са пародии на фолклорни 

сюжети. В тях той представя и иронизира наивното народно мислене. В своята 

                                                 
43 Шишманов, Ив. Значението и задачата на нашата етнография. – В: Сборник за народни умотворения, Т. 1, 1989  
44 Мавров, Спас. Български вълшебни сакрални приказки. Варна, Данграфик, 2009, 368 с. 
45 Симеонов, Иван. Фолклорната и литературната приказка. http://liternet.bg/publish8/isimeonov/folklornata.htm 
46 Ангелов, Цв. „Приказката‖ – предговор към антологията „Приказки от български писатели‖. София, 1981  
47 Пак там, с. 7-8, 10 
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„Приказка за приказката‖ авторът поставя принципния проблем за отношението между 

фолклорната и авторизираната народна приказка. И проличава отрицателното 

отношение на писателя към несполучливите авторизации
48

.  

Стилът на Ран Босилек в авторизирането на приказки се отличава с краткост на 

изложението и с опростен сюжет. Често той използва фолклорния приказен мотив само 

като основа, върху която изгражда свой оригинален сюжет. В това отношение той доста 

си прилича с Елин Пелин. Но и при двамата автори - Елин Пелин и Ран Босилек - 

битовите и анималистичните приказки са по-сполучливи от вълшебните.  

В авторизираните от Николай Райнов народни приказки промените спрямо  

фолклорния вариант са значителни. По свидетелство на Богомил Райнов баща му 

Николай Райнов „... слуша още като дете нашите хубави народни приказки от своята 

майка, сладкодумна самоковка. По-късно той следи не само материалите, излизащи в 

сборниците за народни умотворения, но и сам, пътувайки из България, записва 

приказки от различните краища‖
49

.  

Голямо достойнство на приказките на Ангел Каралийчев е българският им 

колорит. Вълшебното в тях отстъпва място на реалистичното изображение. 

Каралийчев, подобно на Елин Пелин, също пише приказки-пародии, които се 

доближават до съвременния разказ.  

„Най-решителен в използването на белетристични нововъведения в 

авторизацията на народни приказки е Ангел Каралийчев, който обаче спазва 

художествената мярка и в случая не обременява приказното повествование с 

литературни похвати. По отношение на стегнатостта на изложението прилики се 

наблюдават между Елин Пелин, Ран Босилек и Ангел Каралийчев. По този критерий 

Николай Райнов рязко се отделя от своите събратя по перо‖
50

.  

Някои от приказките на Елин Пелин, Ангел Каралийчев, Ран Босилек стават 

обект на музикално-сценични произведения за деца. Те се доближават повече или по-

малко до оригинала в зависимост от законите на музикалната сцена, от 

предпочитанията на композитор и либретист. В полезрението на българските 

композитори влизат и народни приказки, които обикновено никога не се използват 

самостоятелно като сюжети.  

В следващите страници ще разгледам как приказките като литературно 

произведение се превръщат в музикално-сценични творби.  

 

Структура и основни моменти от дисертационното изследване 

Дисертацията е рамкирана от встъпителна и заключителна част. Обособени са два 

основни раздела, разграничени на принципа на литературния първоизточник; и 

трети, който включва оперетки за най-малките, предназначени за изпълнение от 

деца.  

Всяко от коментираните заглавия е разгледано в няколко аспекта - като литературна 

творба; в съпоставки между нея и създаденото музикално-сценично произведение; 

особености в музикалното изграждане; ретроспекция на сценичната /сценичните/ 

реализация /реализации/, подробен музикален анализ в полза на постановчика; списък 

на постановките за съответната творба. Всички анализи са подкрепени и с музикални 

примери. Коментират се и промени в жанровите характеристики, особено когато дадена 

творба е замислена в един жанр, а реализирана на сцена в друг жанр. 

І. В първи раздел се разглеждат музикално-сценични произведения за деца по 

вълшебни приказки. 

                                                 
48 Виж Симеонов, Иван. Творци и проблеми на литературата за деца. Пловдив, 2005, с. 166-168 
49 Райнов, Б. Николай Райнов (предговор). – В: Николай Райнов. Избрани произведения. София, 1957, с. 10  
50 Симеонов, Иван. Фолклорната и литературната приказка. http://liternet.bg/publish8/isimeonov/folklornata.htm 
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Мюзикълът „Вълкът и седемте козлета“ от Александър Владигеров 

обичайно се третира като сюжет за деца, имайки предвид приказката на братя Грим. 

Замислен е първоначално за театрална сцена. Музиката на Владигеров впечатлява с 

изобилието от цитати (позовавания) на популярни творби от български и чуждестранни 

композитори. Така върху познатия музикален материал се надстрояват други смисли – 

нерядко с комично или пародийно значение.  

Например Увертюрата вплита теми на героите от мюзикъла
51

, но така също и 

началото на увертюрата към операта „Сватбата на Фигаро” от Моцарт. Вълкът е 

характеризиран (още в № 2 от мюзикъла) чрез темата на Вълка от симфоничната 

приказка „Петя и Вълкът” от Прокофиев. В № 12 (Песен-примамка на Страшния 

Вълк) е включена и темата на Петя от симфоничната приказка ―Петя и вълкът‖
52

, но 

също като характеристика на вълка. А в № 29 (финал на мюзикъла) когато Вълкът в 

бавно темпо и в тоналност h moll изпява: ―Отворете! Отворете!‖, в някаква степен 

напомня появата на Командора в операта “Дон Жуан” от Моцарт. За Уху-Буху се 

използват първите тактове на пиесата „В пещерата на планинския цар‖ из сюитата „Пер 

Гинт‖ от Григ. Славей-Горски е характеризиран посредством разгърнато ариозо (№ 

15), което напомня неаполитански оперен стил и ария от белкантото. В оркестровата 

интермедия са включени цитати от хор на циганите из второ действие на операта 

„Трубадур” от Верди. Козата майка е представена посредством началото на 

миниатюрата „Лебедът” от „Карнавал на животните” от Сенс-Санс – доста 

иронично звучи то в ариозото на Козата майка, носещо уж лирично настроение (№ 7 от 

мюзикъла). Козлетата имат интонационни прилики с първа част на Симфония № 101 

„Часовникът” от Хайдн. Използват се не само за тяхното събуждане, но и във всички 

епизоди, свързани с тези главни герои. Единствено Малчуганът има по-голяма 

прилика с български интонации и размери - с музикален размер 7/8, с трети удължен 

дял, и съчетава цитати от три популярни симфонични ръченици – Ръченица из 

симфоничната сюита „Тракийски танци” от Петко Стайнов, Ръченица из втория дял 

на „Българска рапсодия” от Панайот Пипков и Ръченица из операта „Момчил” от 

Любомир Пипков. Във Финалнния номер (№ 29), след падането на Вълка и Уху-Буху в 

кладенеца, прозвучава фрагмент от траурния марш от втора част на Симфония № 3 

от Бетховен.  

Операта „Снежанка и седемте джуджета” от Атанас Косев е написана 

за симфоничен оркестър с двоен състав дървени духови инструменти
53

. Партитурата е 

изградена от 71 музикални номера, от които 26 са обозначени като интермедии и 

всичките са с говорен текст. В тези интермедии музиката е атонална, с различни 

алеаторни ефекти. Похват на композитора е да използва атоналната музика и 

алеаторните ефекти за обрисовка на отрицателните персонажи в операта. Докато 

положителните герои се характеризират с тонална и определено запеваема музика. 

Музикалните характеристики на героите, особено тези на джуджетата, имитират 

качествата на съответното джудже със сходни похвати в оркестъра – кихане, 

многознайство, мърморене и т.н. Свои отличаващи се музикални характеристики имат 

още Латернаджията, Царицата, Огледалото, Ловецът, Принцът. За отбелязване е, че 

главнята героиня – Снежанка е решена по друг начин от композитора. Нейните 

                                                 
51 Това са темите на Вълка, Уху-Буху, Славеят, козлетата, Майката коза. 
52 Обой изпълнява темата на Петя от симфоничната приказка ―Петя и вълкът‖, а струнните инструменти напомнят 

интонациите на самия Вълк от същото произведение. 
53

 Точният състав на оркестъра е следният: две флейти, пиколо (сменя с трета флейта), два обоя, два 

кларинета, два фагота, две валдхорни, три тромпета, два цугтромбона, тимпани, ударни, пиано, арфа и 

щрайх. 
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музикални характеристики не стигат до общоприетото понятие за тема, а са зависими 

от фабулната ситуация
54

 

Друг характерен белег в партитурата е честото използване на ритъма на марша, 

което прави творбата съвсем подходяща за деца. Въведени са и два нови персонажа – 

Латернаджия и Шут. А ролята на Огледалото се изпълнява от драматичен актьор, макар 

да има и певчески реплики. 

В мюзикъла „Благодаря ти, Шарл” отправната точка е приказката 

„Котаракът в чизми‖ на Шарл Перо, но в мюзикъла котаракът е кръстен с името Шарл, 

а на финала котаракът благодари на създателя си, Шарл Перо. Магьосникът е наречен 

Кобра, въведени са и слуга на магьосника – Пипо и приятел на принцесата – папагалът 

Жак. Партитурата на Жул Леви е изградена от 20 основни номера и 4 „допълнителни 

музики―
55

. Жул Леви отчита творбата си като – „пълнометражна” театрална 

продукция
56

. Популярната приказка на Шарл Перо се усвоява и благодарение на 

остроумните музикални находки на композитора и съпоставки с днешния ден и 

историческото минало, в което е живял авторът на приказката Шарл Перо ( например 

включването на различни танци от епохата – менуети). Отличително е полифоничното 

майсторство на Жул Леви и майсторското съчетаване на многогласие от хармоничен и 

полифоничен тип (например № 7 и др). Свои запомнящи се музикални теми имат 

котаракът Шарл, господарят му Жан и принцесата Натали. Мюзикълът „Благодаря ти, 

Шарл― се радва на голям успех. Поставян е дори и в градове, където нямат музикален 

театър, като например Детската театрална студия при Дома на енергетика в Свищов 

ІІ. Вторият раздел анализира музикално-сценични творби за деца, базирани на 

български приказки и литературни творби. 

Съпоставени са повестта на Елин Пелин „Ян Бибиян― с балета „Ян Бибиян― от 

Атанас Косев
57

 и операта „Ян Бибиян― от Найден Геров
58

.  

Музиката на балета „Ян Бибиян” е богата на сонорни и алеаторни ефекти, 

политонални съзвучия и др. Това обаче не я прави трудна за слушане, тъй като тя 

обрисува достатъчно зримо героите от повестта на Елин Пелин. Не липсват и авторови 

ремарки, които конкретизират случващото се. Косев разчита на симфоничен оркестър с 

двоен състав дървени духови инструменти, с не много голямо присъствие на медните 

духови – пълна като бройка е само групата на валдхорните. Колористичното звучене на 

музиката се подсилва от големия брой ударни инструменти.
59

 Балетът е достатъчно 

наситен с отличаващи се музикални теми-характеристики – на Ян Бибиян, Иа, 

Грънчаря, Старицата, Дявола, Мирелай, тема на любовта между Иа и Ян Бибиян. 

Партитурата включва доста общи танцови номера (например танц на Кацаря, Грънчаря, 

Старицата и Ян Бибиян; танц на Мирилай с Враната и Ян Бибиян и др.) и „видения― 

(например виденията на Ян Бибиян; на Калчо и др.). В тези случаи композиторът 

смесва темите, подлага ги на разработка, а нерядко ги товари и с гротесково и 

                                                 
54

 Когато героинята е при играчките, в компанията на Ловеца или с животните, Снежанка е представена 

лиричен персонаж. След установяването на героинята при джуджетата нейните музикални 

характеристики стават по-действени, по-уверени. 
55

 Подробен музикален анализ е направен по ръкописа на клавира – виж Леви, Жул. Благодаря ти, Шарл. 

Мюзикъл за деца в две действия. Либрето Сабина Тянкова. Клавир. Ръкопис, София, 1986 
56

 Леви, Жул. Виждам живота .... в розово. Срещи, събития и размишления по кривите пътеки, постлани с 

петолиния. С., Пони, 2000, с. 169. 
57

 Балетът е анализиран по партитура – виж Косев, Атанас. Ян Бибиян. Балет. Партитура. Ръкопис. 
58

 Операта е анализирана по публикувания клавир – виж Геров, Найден. Ян Бибиян. Опера в четири 

действия. Либрето – Алла Герова. Клавир. София, „Наука и изкуство‖, 1973. 
59

 В оркестъра са предвидени: две флейти, пиколо, два обоя, два кларинета, два фагота, вибрафон, 

ксилофон, четири валдхорни, два тромпета, два тромбона, тимпани, триангел, малък барабан, голям 

барабан, чинели, гонг, пиано, арфа и щрайх (първи и втори цигулки, виоли, виолончели и контрабаси). 
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пародийно значение. Но за разлика от операта „Снежанка и седемте джуджета― от 

същия автор, тук музиката е много по-компактна и лесно усвоима. Навярно това се 

дължи и на отличаващите се музикални характеристики за главните герои. Затова и 

балетът е сред доста често поставяните. 

Музиката на операта „Ян Бибиян” от Найден Геров е богата на 

съвременни композиторски похвати, които са доста необичайни за подобен род 

творчество. Необходимо е да споменем и basso ostinato като начин за изграждане на 

музикалната форма. Темата може да бъде обозначена като „тема на подземното 

царство‖. Операта на Найден Геров е структурирана като непрекъснатата музикална 

драматургия. Някакво членение на музиката би било твърде условно. При това операта 

е достатъчно дълга – четири действия, което също затормозява сценичното 

представяне. Въпреки трудната за слушане музика смятам, че едно разумно 

режисьорско решение би я компенсирало. Необходимо е съвременните деца да 

познават и този тип музикално звучене и това да стане по-лесно за възприемане чрез 

музикално-сценично произведение, където участващите сетива се увеличават, 

отколкото само в концертната зала. Все пак операта на Найден Геров си остава само с 

две постановки на родна сцена. 

Съпоставките между приказката на Валери Петров „Копче за сън“ и 

едноименната опера на Георги Генков откриват минимални разлики в текста. Автор на 

либретото е самият Валери Петров и навярно и поради това пряката реч и 

стихотворенията от приказката са пренесени буквално в музикалната творба - с 

неговите говорни епизоди и песни. 

Предвид ръкописа на клавира, по който правя анализа, композиторът най-

вероятно е замислил произведението си като „детски мюзикъл“. Така е и отбелязано в 

ръкописа
60

. По стечение на обстоятелствата творбата е била излъчена първоначално 

като радиопиеса. А в грамофонната плоча, издадена от „Балкантон‖, „Копче за сън― е 

определено като „малка детска опера“
61

. И така произведението се сдобива с три 

жанрови определения – детски мюзикъл, радиопиеса и малка детска опера. Факт е, че в 

края на 90-те години на ХХ в. „Копче за сън― е реализирано на сцена с жанровата 

характеристика на мюзикъл. А и самата структура – с говор, вокали, музика и танц в 

достатъчно компактна симбиоза, ми дава основание да определям и наричам „Копче за 

сън― мюзикъл. 

И в радиопиесата, и в реализирания впоследствие мюзикъл водещи персонажи са 

Оги, който не иска да заспи, и Дядото, който му разказва приказки в надеждата да го 

приспи. Основното действие се развива чрез диалози между дядото и внучето. Със своя 

музикална тема присъства и Сънят. Другите персонажи също имат свои музикални 

характеристики. Но те са епизодични. Изграждането на музикалното произведение е 

във формата на рондо, като между отделните приказки в рамките на голямата приказка, 

се явяват темата на Съня
62

 (преди всяка от трите приказки на Дядото), приспивната 

песен на Дядото на Оги и играта на играчките.  

Музиката е доста „зрима―. В първата приказка „Рибките― – прави впечатление 

звукоизобразителността в музиката – особено върху думата „извит‖. Тази 

изобразително присъства и при червея, който се преструва на кука, като е „извит―. 

(№№ 4-8). Във втората приказка - „Котките― (№№12-20) – се използват елементи, 

наподобяващи мяукането на котките. Разбира се включен е и „хор на котките―, 
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 Темата на Съня е в музикален размер ¾ и се характеризира с относително плавна мелодика. 
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напомнящ оперни хорове. Третата приказка – „Кенгуру― (№№ 22-27) – се характеризира 

със стакатни елементи, наподобяващи скачането на кенгуруто
63

. № 28 – „Морето“ - е 

един от най-интересните номера в мюзикъла. В последните музикални номера (31-34) 

се възстановява справедливостта, нарушена в предходните три приказки, а и като 

музика тези номера могат да са разглеждат като реприза – в края на № 33 дори Червеят 

изскача от устата на третата рибка. Прави впечатление, че в музикалната творба на 

Георги Генков не Сънят довършва приказките, а дава възможност те да бъдат 

довършени с гласовете на самите актьори - играчки. За добрия прием на творбата 

спомага и факта, че и в двете сценични постановки
64

 звукоизобразителността на 

музиката е показана и чрез движенията на актьорите. Добър режисьорски и 

хореографски похват е, че играчките да участват в приказките, като по този начин не 

само се оправдава тяхното порисъствие на сцената, но и самите артисти са по-активни в 

измислянето на визуални „отигравания― на музиката и говорния текст. 

Повестта на Ангел Каралийчев – „Тошко Африкански― – намира „музикално 

отражение― в операта за деца от Александър Йосифов – „Чудните приключения 

на Тошко Африкански”. Независмо от жанровата характеристика, дадена от самия 

композитор, произведението често се реализира сценично като мюзикъл.
65

  

Операта се състои от пролог и шест картини и се играе в две действия.
 
Соловите 

роли са 22. Отделно се предвиждат „ученици и ученички, балет на пчелите и 

маймунките, царицата на пчелите и старата горила‖
66

. Прави впечатление численото 

превъзходство на ниските гласове. В зависимост от предпочитанията на постановъчния 

екип за ролята на Тошко Африкански може да се избира между лиричен баритон, втори 

тенор или мецосопран. За „сопран‖ е написана единствено партията на кокошката 

Кики. Мецосопрановия тембър предпочита Йосифов за патката Папа, а за 

прислужницата Тодора и прасето Прасчо – алтовия. Диапазона на „втори тенор‖ 

авторът използва за ролите на Котаракът Мук, Пънчо Мързелана и кучето Шаро. 

Баритоновия тембър е отреден за полицаите Гудо и Агудо, Учителят и магарето Марко. 

Смесен тип глас от типа на „бас-баритон‖ се предпочита от автора за ролите на Първи и 

Втори разбойник и Първи и Втори механик на самолета. Басови партии са отредени за 

Дядо Тодоран, разбойникът Гривчо Страшника, Старият вълк и Пилота на самолета. 

Говорящи роли са предвидени за Чичо Петър, при когото живее Тошко, и за Шофьора 

на автобуса. Всъщност мъжки гласове с изявени височини няма, тъй като авторът 

изрично посочва, че изисква „втори тенор‖, а за високия женски глас се изисква една 

изпълнителка. Останалите 15 роли са за средни и ниски певчески гласове.  

Композиторът съвсем подробно обяснява в клавира в кой момент излизат героите, 

какво точно правят и кога започват да говорят, което създава яснота за действието и 

впечатление, че всичко е предварително премислено. Ако трябва да обобщя, то в 

музиката на Александър Йосифов се забелязват някои устойчиви тенденции: 

музикалните фрази рядко са повече от два такта; прави впечатление численото 

превъзходство на ниските певчески гласове; най-често се среща музикалният размер 
4
/4, 

който се свърза с марша. Това е и начин музиката да стигне до всяко дете, тъй като е 

известно, че маршът се харесва на децата повече, отколкото например валсът
67

.  
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ІІІ. В третия раздел са анализирани две оперетки за деца от Жул Леви – 

„Думите на мама“ и „Който не работи не трябва да яде―, които са 

предназначеин за деца, но и играни от деца. В този раздел представям и личния си опит 

като дългогодишен учител по музика на деца в детските градини. Причината да включа 

и тези заглавия е заради интересната музика на Жул Леви, а така също и поради факта, 

че през втората половина на ХХ век почти липсват музикално-сценични творби за деца 

в жанра оперета. Докато за първата половина на отминалото столетие е характерно 

точно обратното – изобилие от детски оперетки, за сметка на липсата на мюзикълни 

творби.  

Използването на музикално-сценични произведения при обучението по музика в 

детската градина и в средното общообразователно училище (СОУ) има своите дълбоки 

корени в миналото. Докато в първата половина на ХХ в. детските оперетки се играят в 

музикалните китки, то през втората половина те стават приоритет на ученическата и 

детската самодейност в училищата и детските градини. В тези условия активната роля 

на музикален ръководител изпълнява учителят по музика от съответното учебно 

заведение. 

Детските оперетки са особен музикално-сценичен жанр, чиято функция е 

приобщаването на децата към музиката и сцената. Те имат свои изисквания – да са с 

популярни сюжети, разбираеми за детската аудитория; без сложни и зигзагообразни 

перипетии; със задължителния щастлив финал и моралите (поучение); да са с напевни и 

с лесно запомнящи се от децата музикални теми.  

Музикално-сценичните произведения повлияват за музикалното възпитание на 

децата и юношите, за формирането на вкус и критерии за музикалната сцена. Особено 

когато децата са не само зрители, а и изпълнители. Така че те да могат да я възприемат 

музиклално, а и да я възпроизведат на сцена. 

 

Заключение 
В заключението се извеждат на преден план някои обобщения, свързани с 

представените музикално-сценични творби за деца от български композитори, 

създадени през втората половина на ХХ век в контекста на спецификата на 

творчеството за деца.  

Като либрето – използваните литературни първоизточници много малко се 

променят в процеса на превръщането им в музикално-сценични либрета. Обикновено 

промените целят да намалят разказвателността и описателността в литературния 

първоизточник, като я заменят с по-действени диалози или монолози, които да 

покажат на сцената случващото се, а не просто да разкажат за него.  

Доста често се въвеждат нови герои – като например Славей Горски и Уху-Буху 

в мюзикъла „Вълкът и седемте козлета‖; Латернаджия и Смешника (Шут), в „Снежанка 

и седемте джуджета―, слугата на магьосника – Пипо и приятеля на принцесата – 

папагала Жак в мюзикъла „Благодаря ти, Шарл‖. Понякога при прехода от литературни 

първоизточници в музикално-сценично либрето героите променят имената си. 

Например в мюзикъла „Благодаря ти, Шарл‖ всички герои получават нови имена, 

отличаващи се от тези в приказката, а котаракът е кръстен с името Шарл (по името на 

своя създател – Шарл Перо). Допълнен е и епизод в края  на приказката, където 

котаракът благодари на автора на приказката – и негов създател - Шарл Перо.  

За успеха на произведенията могат да се отбележат многогодишните 

сътрудничества либретист – композитор. Например творческите тандеми Жул Леви – 

Сабина Тянкова; Банчо Банов – Александър Йосифов. В тяхното сътружество се раждат 

и най-хубавите техни произведения. Пример за успешни произведения, написани от 

един либретист е и Димитър Димитров, съставил текстовете на мюзикъла „Вълкът и 
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седемте козлета‖ от Ал. Владигеров и на операта „Снежанка и седемте джуджета‖ от 

Ат. Косев.  

Задължително изискване в музикално-сценичните произведения за деца е 

финалното „моралите“. То е особено видно в оперетките, предназначени да бъдат 

изпълнявани от деца. Но присъства също така и в творбите за по-големи деца, където 

изпълнители са професионални актьори. 

Музикалният прочит е подчинен на идеята, че аудиторията ще е предимно от 

деца. Затова и мелодиите са простички, лесно усвояеми от децата, с възможност да 

бъдат запомнени и изпяти от тях и след като напуснат зрителната зала. Много често 

преобладават маршообразни песнични. А и от личен опит знам, че децата по-трудно 

усвояват ритъма на валса. 

Друга любопитна особеност е че, повечето от успелите композитори на 

музикално-сценични произведения за деца, са и автори на песни в популярния жанр 

(българска естрада) – Атанас Косев, Александър Йосифов и др. Това като че дава 

отражение и върху творчеството им за деца – особено върху изграждането на песни, 

които лесно се запяват и лесно се помнят от децата, дори и след края на 

представлението. 

Разбира се, именно в музикалния прочит могат да се открият и най-големите 

различия.  

Музиката на „Вълкът и седемте козлета‖ от Александър Владигеров впечатлява 

с изобилието от цитати (позовавания) на популярни творби от български и 

чуждестранни композитори. Така интерпретацията на сюжетното действие от 

приказката на Братя Грим става и интерпретация на музикални произведения, които 

сами по себе си вече имат определена смислова натовареност. А върху познатия 

музикален материал се надстрояват други смисли – нерядко с комично или пародийно 

значение. Всъщност цитатите са доста разнообразни – понякога те са буквални, друг 

път не се цитира дословно дадена творба, по-скоро мелодична линия, при която 

активна намеса има Владигеров (най-вече относно хармонизацията и инструменталните 

линии). Подборът на Владигеров показва възможност за съпоставки с цитирания 

музикален материал, а наслагването на различни смисли позволява своеобразен „двоен 

прочит‖ на определен фрагмент. Ироничните заигравания на Александър Владигеров с 

музикални цитати от други композитори са подкрепени и от говорния текст, който 

разказва на слушателите какво се случва и какво ще чуят в следващия музикален 

номер, а е и ироничен коментар на действието.  

За разлика от музиката на Владигеров, където музикалният цитат е добра форма 

за проява на скритата ирония на композитора към произходящето, при Косев нещата се 

решават като „истинско―, „сериозно― действие. И децата силно се вживяват в 

преживяванията на Снежанка. Особено при достойна съперница в ролята на Мащехата. 

В операта за деца „Снежанка и седемте джуджета― Атанас Косев използва алеаторни 

ефекти за обрисовка на отрицателните персонажи, докато положителните се 

характеризират с тонална и определено запеваема музика. Това е неговият начин да 

разграничи положителните от отрицателните действащи лица. Музиката на операта на 

Косев изобилства от интермедии, което доста я прилижава и до балетно творчество. 

Но от чисто музикантска гледна точка подходът на Владигеров като че ли дава 

повече възможности за интелектуални забавления. 

В мюзикъла „Благодаря ти, Шарл‖ съпоставките са на друго ниво. От една 

страна позовавания на историческото минало, в което е живял авторът на приказката 

Шарл Перо, от друга – препратки към нашата съвременност. Музикалните теми са 

написани в маниера на френската музика, но има и съвременни интонации в духа на 

забавната и сериозната музика от втората половина на ХХ век. Остроумните музикални 
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находки на композитора включват разнообразни интонационни напомняния и 

комедийни препратки между минало и настояще.  

В немалка част от анализраните пиеси (особено това е очевидно в „Копче за 

сън―) политоналността и съчетаването на тонове, принадлежащи към различни 

функции, е нещо обичайно. Този похват е доста характерен за музиката на ХХ в., но 

любопитно е, че той се появява и в произведения за деца. И още по-интересното е, че 

децата съвсем нормално приемат този похват – за тях той не е труден за слухово 

възприемане.  

Характерно за произведенията за деца, че музиката в тях изобилства от 

елементи, които бихме нарекли „изобразителни елементи― – движението в музиката е 

по-зримо, по-видимо, като например извиванено на червея в „Копче за сън―, 

удължаването и скъсяването на котката в същото произведение; кихането и 

мърморенето на Кихлоьо и Мърмолко в „Снежанка и седемте джуджута― от Атанас 

Косев и др. където чрез „кихане―, „мърморене―, „многознайство― се имитират в 

оркестъра качествата на съответното джудже. 

Като цяло елементи от българския фолклор рядко се срещат в анализираните 

произведения. Единствено в оперетките „Който не работи, не трябва да яде‖ и „Думите 

на мама‖ от Жул Леви използваните елементи от български фолклор са вплетени както 

на сюжетно ниво, така и в музикалната тъкан. Освен че са предназначени за изпълнение 

от деца, и двете са с характерните белези за жанра – задължителното „моралите― в края 

на творбата. 

Що се касае до различните варианти на „Ян Бибиян―, успехът и по-честата 

реализация на балета може да се обясни с факта, че при Атанас Косев членението на 

музиката е доста по-осезаемо, отколкото в операта на Найден Геров. В творбата на 

Геров музикалната драматургия е непрекъсната. А за децата това по-трудно се 

възприема. 

В почти всички анализирани произведения, още при създаването на музиката, 

композиторите предвиждат и танцови епизоди, които обикновено дават представата за 

мястото на разиграваното действие – танци на цветя, птички, сърнички, сънища и т.н. В 

някои от творбите – като например в мюзикъла „Благодаря ти, Шарл‖ - балетът е 

специално обозначен като жанрова форма. Например „Балетна сцена – сънят на Жан‖; 

„Балет в замъка на Кобра‖, „Менует на Жан и Натали‖  и др. Балетът има значителна 

роля в мюзикъла „Благодаря ти, Шарл‖ и даже на няколко места самите балерини пеят 

заедно с оркестъра.  

Наличието на балетни сцени в произведенията за деца са определено от полза, 

тъй като те правят произведенията по-зрелищни и по-ефектни за възприемане. 

Обикновено балетните сцени се използват за „разкрасяване― на действието. По-рядко 

балетното присъствие е така органично вплетено като в мюзикъла „Копче за сън―, 

където единствено посредством танцовите епизоди – на играчките и на приказките, 

разказани в общата приказка, може да се обозначи промяната в мястото на действие и 

новите действащи лица. 

Когато творбите изначално са замислени като балет за деца – например „Ян 

Бибиян― от Атанас Косев, „Сребърните пантофки― от Парашкев Хаджиев, „Алиса в 

страната на чудесата― от Кирил Илиевски и Петър Радевски, то в тях като 

задължително условие се изисква танцувалност в музиката и по-кратки музикални 

епизоди (поради невъзможността артистите да танцуват без почивка).  

Интересно е, че децата по принцип предпочитат по-кратки музикални 

епизоди. И като цяло – номерна структура на музиката е по-печеливша и при 

сценичната реализация. Навярно отделянето на номерата дава възможност на детската 
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аудитория по-лесно да възприема цялото. Факт е, че произведения с непрекъсната 

структура, особено в музиката, по-трудно се възприемат. 

Най-честите промени в жанровата характеристика се получават при сценичните 

реализации. Част от произведенията не са замисляни като мюзикъл за музикален 

театър. Така е при мюзикъла за драматичен театър „Вълкът и седемте козлета―; при 

оперите за деца „Снежанка и седемте джуджета― и „Чудните приключения на Тошко 

Африкански―, които в последните си появявания на сцена са реализирани именно като 

мюзикъли за музикален театър. Обратното е при при мюзикъла за деца „Копче за сън―, 

реализиран първоначално като радио-мюзикъл. 

Тези промени извеждат на преден план и разграничението, което прави Желка 

Табакова – определяйки различните характеристики на мюзикъл за драматичен 

театър и мюзикъл за музикален театър
68

.  

Макар и рядко, съществува и обратната тенденция – написан като мюзикъл 

„Вълкът и седемте козлета‖ от Александър Владигеров е реализиран и като балет – с 

използван аудиозапис на вокалните номера. 

Като правило във всички музикално-сценични произведения за деца, независимо 

дали става дума за опера, оперетка, мюзикъл, и даже за балетни творби – присъства 

говорен текст. Обикновено той пояснява действието. Но този тип говорен текст 

категорично се разграничава от оперните речитативи. Разликата е най-вече в това, че 

използваният в детските произведения говорен текст е много по-близо до ежедневното 

(извънсценично) говорене. Това поставя и допълнителни препятствия пред 

изпълнителите, за които сценичното „преувеличение― е станало вече част от 

професията. Затова и при децата изпълнители говорният текст се получава значително 

по-добре. За разлика от музикално изпятите фрагменти, където шлифовката на гласа 

извежда на преден план и в положителна светлина подготвеният актьор-музикант. 

Говорният текст (дори и в оперите за деца) приближава творбите до стилистиката на 

мюзикъла и това прави възможно при сценичната реализация оперите за деца да бъдат 

реализирани като мюзикъл, независимо от различната им първоначална жанрова 

характеристика.  

Нерядко в произведението са включвани и само говорещи актьори – например 

Дядото-разказвач в мюзикъла „Копче за сън―, който успешно съединява трите 

приказки, по подобие на Четеца-разказвач в балета „Петя и вълкът― от Прокофиев или в 

„История на войника― от Стравински. Така по-лесно се поднася фабулата и по-лесно тя 

е усвоявана от децата, дори и при по-сложни музикални конструкции. 

В този аспект оперите, мюзикълите, оперетите и даже балетите за деца, значимо 

се отличават от жанровите характеристики на оперите, оперетите, мюзикълите и 

балетите за възрастни. Затова и нерядко на музикално-сценичните произведения за 

деца се гледа като на особен жанров формат. 

Като цяло, произведенията за деца са възможност детската публика да се 

докосне до съвременното звучене на класическата музика от ХХ век. Не по-малко 

важно е и сценичното им решение, за да може да участват повече сетива във 

възприятието. Атрактивните постановки и тяхната визия винаги помагат на малките 

зрители по-лесно да усвоят звуковата маса. А добрите сценични решения понякога 

успяват да приобщят децата и към по-сложна музика. 

 

 

 

 

                                                 
68

 Виж Табакова, Ж. Танцът в оперетата и мюзикъла (гледната точка на хореографа). С., Институт за 

изкуствознание, 2007, 188 с. 



25 

 

Справка за приносните моменти в дисертацията 
 

За първи път: 

 Дисертационен труд е посветен изцяло на музикално-сценичното творчество за 

деца през втората половина на ХХ век 

 Подробно се анализира литернатурният първоизточник, послужил за 

„прототип― на съответната музикално-сценична творба, като са потърсени 

съответствията /несъответствията/ между първоизточника и музикално-

сценичното произведение. 

 Извеждат се отличителни особености и композиционни методи в музиката на 

анализираните творби 

 Публикуват се много подробни музикантски анализи на разглежданите творби за 

деца от втората половина на ХХ век, които да подготвят заключенията относно 

особеностите в музиката им и които да бъдат в помощ на постановчика при 

евентуална сценична реализация 

 Объжданите сценичните реализации на съответните заглавия често са в няколко 

сценични версии, с акцент върху различията между тях и промяната в жанровата 

характеристика на съответната творба, ако има такава. 

 Извеждат се отличителни особености в творбите за деца, които повлияват 

върху промяната на жанровия формат. И по какво той се отличава от 

общоприетата представа за опера, балет, оперета, мюзикъл за възрастни. 

 

Авторски принос на дисертанта: 

 Всички музикални анализи са дело изцяло на докторанта. Съзнателно е 

избегнато използването на чужди анализи. Съвсем съзнателно са оставени в 

приложения и рецензии за музиката и сценичните реализации. За да няма 

презумпцията за използване на чужди трудове или чужди музикантски анализи и 

рецензии. 

 Обсъжданите сценични версии се правят по видеозапис и са също авторско дело 

на дисертанта. Там, където не е имало видеозаписи – за по-ранни постановки – 

се цитират чужди мнения, за да не се налага преразказ на събития, на които 

дисертантът не е бил свидетел. 

 Направени са авторски таблици – съпоставки между литературния текст и 

промените, които настъпват когато сюжетът е пренесен на музикална сцена в 

жанровата характеристика на опера, балет, мюзикъл. 

 Представен е личният опит на дисертанта като музикален ръководител на 

реализации за деца. Анализирани са две оперетки за деца (и изпълнявани от 

деца) от втората половина на ХХ век, в чиято сценична подготовка дисертантът 

лично е участват.  

 Обсъдени са особеностите при работа с деца. 

 

Представените в приложения таблици за играното на българска сцена са изградени 

като концепция и модел от дисертанта, но е ползвана и допълнителна информация – от 

архива и библиотеката на Съюза на композиторите, от четирите енциклопедични тома 

на изследователска група „Музикален театър― с общо наименование „Български 

музикален театър. Опера. Балет. Оперета. Мюзикъл― и от енциклопедичните издания на 

Елисавета Вълчинова-Чендова, посветени на българските композитори. А така също и 

информация от рецензии в периодичния печат. 
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Надявам се направеното в дисертацията да бъде от полза: 

 за тези, които искат да получат по-цялостна представа за създаденото 

музикално-сценично творчество за деца от втората половина на ХХ век и как то 

е намерило приложения на сцените на държавните ни музикални театри, в 

драматичните театри с жив оркестър и в някои полупрофесианални театри, за 

които има данни. 

 за тези, които ще реализират сценично подобни произведения и подробните 

анализи ще им помогнат да отличат важните моменти в партитурата;  

 за тези, които потърсят промени в жанровите характеристики на музикално-

сценични произведения за деца от втората половина на ХХ век и как те 

повлияват върху възприемането на творбите. 
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