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Становище 

От доц. д-р Виолета Горчева 

за дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор  

по научната специалност Музикознание и музикално изкуство, 8.3. 

на тема Българско музикално-сценично творчество за деца през втората половина 

на XX век. Типологична и жанрова характеристика. Сценична участ 

Докторант Ставри Петров Ангелов 

Научен ръководител проф. д. изк. Анелия Янева 

 

       Няма композитор, който да не е бил изкушен отново да се докосне до вълшебството 

на детския свят и да възкреси най-чистите и съкровени мигове от своето детство чрез 

оживелите в сътворените от самия него музикално-театрални творби, приказните и 

литературни герои, с техните мечти и страхове, първи любовни трепети, невероятни 

приключения и титанични битки, изобретателни пакости и смели постъпки. Наред с 

красивия, чисто субективен и емоционален фактор музикално-сценичното творчество 

за деца, както и неговите създатели, носят на плещите си отговорната мисия да положат 

естетическите и морални параметри на добрия вкус и ценностна система, да възпитават 

и проектират пътеката на доброто, истинското и красивото в сърцата на най-малките 

зрители.  

      Сам по себе си фактът, че музикално-сценичните творби за деца винаги са били и 

продължават да са неотменна част от репертоара и политиката на всички наши оперни 

и музикални театри е ясна индикация за необходимостта някои от най-често играните 

заглавия да бъдат поставени в съвременен изследователски контекст. 

     На тази нелека и отговорна задача е посветен и десертационния труд на Ставри 

Ангелов „Българско музикално-сценично творчество за деца през втората половина 

на XX век. Типологична и жанрова характеристика. Сценична участ”. Изборът на 

темата не е случаен, а е инспириран от личните пристрастия на дисертанта, оформени в 

годините на обучение в Благоевградския университет, и е обвързан с пряката му 

настояща преподавателска дейност в средните училища и детските градини. Тези 

обстоятелства предполагат едно задълбочено навлизане в проблематиката, внасят 

допълнителен елемент на лично отношение и автентичност.  

          Представената разработка е ценна, не само с предмета си на изследване, 

поставени цели, задачи, приноси, но и от гледна точка на теоретичното съхраняване и 

обогатяване на музикалното ни наследство и по-конкретно на българската музикално-

сценична литература за деца, сътворена през втората половина на 20 век.   

         Дисертационният труд „Българско музикално-сценично творчество за деца през 

втората половина на XX век. Типологична и жанрова характеристика. Сценична 

участ” е  от типа „теоретико-приложен”, разположен в общ обем от 421 страници. 

Структуриран е в: увод, три раздела, заключение, 6 приложения, подплътен е с голямо 

количество нотни примери. Библиографията наброява общо 247 заглавия: печатни и 

интернет източника, между които 61 книги, 158 статии, рецензии, 8 видео и 4 

аудиозаписа, 14 клавири и партитури. Проведени са множество интервюта с 

композитори, либретисти, режисьори, диригенти, артисти, пряко ангажирани с 

визираните заглавия. Изведени са научните приноси, налице са и необходимите 

публикации по темата. 

      Въвеждащата част на разработката е поднесена по интересен начин. Тя не само 

извежда на преден план личните мотиви, провокирали появата на труда, уточнява и 

прецизира важните детайли, относно селекцията и избора на материала, но прави и 

обзорен преглед на всичко писано по темата в научната ни литература.   
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      Дисертантът визира и използваните методи при своето изследване - универсални: 

анализ, сравнение, обобщение, индукция, дедукция, аналогия и др., и частните 

аналитични: издирване и проучване на статии, критика, записи. В емпиричната част 

доминира историческия подход, а в приложната – аналитичния, като водещи са 

звуковите материали /документални и студийни/, писмените източници – нотни 

материали, статии и публикации, научни трудове и доклади.  

       Във въведението са експонирани и формулирани също така водещата цел на труда - 

"да се проучат музикално-сценични произведения за деца от български композитори 

през втората половина на 20 век и се проследят промените в техните жанрови 

характеристики при различните сценични интерпретации у нас", както и конкретните 

отделни задачи, паралелно със структурната парадигма, състояща се от 4 обособени 

изисквания и вътрешни деления, прилагани като подход към всеки един анализ. 

      Място е отделено на литературния жанр приказка, разгледан като концепт/модел и 

типологизирани разновидности, дефинирани от видните теоретици. Изведени са строго 

специфичните кодове на условността и вълшебствата, като ключови действени 

механизми и принципи, характерен белег и на самите музикално-театрални опуси за 

деца. Изследвана е и спецификата на българската приказка /народна, авторизирана, 

литературна/, като е отделено място на българските писатели, творили в този жанр и 

творбите им вдъхновили някои от музикално-сценичните произведения за деца. 

Намирам, че прецизирането на основните съдържателни, структурни и качествени 

показатели на жанра приказка и то във въведението е много съществен момент, който 

трасира правилната посока на цялото интегрално изследване. /особено като се отчете 

обстоятелството, че добре построеното и действено либрето е първата и може би най-

важна стъпка за творческата сполука на всяка една сценична творба/. 

      Въведението изследва и генеологията на българската детска оперета, с произход и 

корени датиращи от края на 19 и началото на 20 век, ситуирана в контекста на 

училищното обучение по музика и сценична реализация, основно в училищните 

формации.Проследени са първите й документирани стъпки чрез дейността на 

капелмайстора Йосиф Коломати през 1893 г. в град Сливен и неговите ученици, както и 

значимостта на етапа, свързан със самодейните детски музикални китки от началото на 

20 век, включително и "като важен фактор, поддържащ интереса на композиторите 

към музикално-сценичните творчество и като стимул за малките певци с артистични 

заложби от всички социални слоеве ".  

      Очертана е релацията детска китка-детска оперета и проявлението й като 

творчески подбудител и катализатор при създаването на нови творби от композиторите 

П. Пипков, М. Г. Атанасов, вписали се в историята и теорията на музиката като автори 

на първите български детски оперети - "Деца и птички" /1909/, "Болният учител" /1909/, 

"Щурец и мравка" /1910/. 

      Изследвана е вариращата концепция на детските музикални китки през годините, 

доминирана от социалния и културен модел, като по този начин е определена и 

разграничена типологията на детската оперета:  

        * от началото на века до 40-те години - предимно с приказно-фантастичен сюжет, с 

ясно изразен дидактичен, нравоучителен характер, и с цел да се възпита у децата любов 

към доброто и справедливостта; 

        * през 50-те - 80-те години, със съществени отлики, по отношение на тематика и 

характер, изразни средства, композиционна структура и композиционнно изграждане, и 

с най-съществени белези достъпния музикален език, непрекъснато развиващото се като 

фабула действие, активността и действената роля на клавирната и оркестрова партия, 

отличаваща се с богат ритмичен и хармоничен заряд. 
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      Проследена е променената посока през втората половина на 20 век - самодейни-

професионални представления и е акцентирано върху благотворното повлияване и 

имплантиране на Съветския опит /по-точно на създадения от Наталия Сац в Москва 

"Държавен детски музикален театър" /1919/ и изградения по негово подобие през 1945 

г. от П. К. Стойчев Детски народен театър като филиал на Народния театър /по-късно 

Народен театър за младежта/.    

      Дисертантът достига до извода, че през втората половина на 20 век музикално-

сценичното творчество за деца е съсредоточено предимно в държавните театри /в 

оперите често под формата на детски утра/, и то като задължителна процентна част от 

репертоара.  

       Изведени са обективните и субективни фактори за творческите предпочитания на 

композиторите към мюзикъла и маргинализирането на оперетата. Акцентирано е върху 

значимостта на музикално-сценичните жанрове за деца чрез специално посветените 

издания на ФОБИ, "Асамблеята знаме на мира", дебатите на научни форуми, 

прегледите на Нова Българска Музика. 

        В Първия раздел, преди да пристъпи към конкретната си изследователска работа 

по музикално-сценичните творби за деца, по вълшебни приказки - мюзикълът 

"Вълкът и седемте козлета" на Александър Владигеров, операта "Снежанка и 

седемте джуджета" от Атанас Косев и мюзикълът "Благодаря ти, Шарл" от Жул 

Леви, кандидатът се спира на семиотичните кодове като общовалиден принцип, 

заложени във вълшебната приказка, на техните възможни тълкувания и значения в 

проекцията им на архетипни ситуации, образи, включително и чрез вариращите 

параметри в различните народни традиции на сюжет, фабула, герои.  

         1. В частта посветена на "Вълкът и седемте козлета" от Ал. Владигеров е 

проследено творческото битие на мюзикъла, първоначално замислен като театрална 

пиеса, а впоследствие придобил чертите на мюзикъл - "колкото детски, толкова и за 

възрастни". Потърсени са приликите и отликите с литературния първоизточник - 

приказката на братя Грим и настъпилите променени в структурата и тълкуването на 

образите при преработката дело на либретиста Димитър Димитров. 

       Подробно и детайлно са очертани особеностите на музикалното изграждане, 

базирано върху изобилието на музикални цитати /музикални вицове/ от популярни 

творби на български и чуждестранни композитори /"Сватбата на Фигоро", "Петя и 

Вълкът", "Севилският бръснар", "Пер Гинт" и др/, но не като самоцелен, печеливш 

ефект, а със строго дефинирана драматургична функция и точно определена смислова 

натовареност, било то с комичен или пародиен характер или с провокация за "двоен 

прочит" на определения фрагмент. 

      Изследвана е ролята и значението на говорния текст /един от трите основни 

жанрови сегмента/ в няколко посоки като: 

      * пояснение на действието чрез похватите на Епическия театър и идентифициращия 

го - ефект на отчуждението;  

      * преход и анонс към следващия номер; 

      * директно обръщение към публиката; 

      * иронични констатации /в някои постановки с фройдистки препратки и символика; 

      * поднесянето му по два начина - в мерена реч при певческите номера и като 

прозаичен текст, разположен в интермедиите. 

         От 17 -те сценични реализации на мюзикъла, г-н Ангелов се спира на 3 - 

премиерата през 1971 г., във Варненска опера през 1991 г. и в НБУ през 2010 г. 

Очертани са различните трактовки и решения, провокирани най-вече от концепциите на 

режисьорите с различна жанрова обвързаност - театрален, оперен и балетен режисьор, а 

също така и от реалните възможности на съответната артистична трупа. 
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       Музикалният анализ на творбата, състояща се от увертюра и 29 музикални номера - 

солови, ансамблови, танцувални и инструментални определя формата, следва и отчита 

всяка промяна в темпото, динамиката, тоналността, мелодиката, хармонията и 

ритмиката, оркестрацията, съотношението тон-слово, всички те, според Ангелов - 

интегрирани и в контекста на драматургичния замисъл, ситуация и постройка. 

Изследван е генезиса на всеки един нюанс, емоционалната му и психологическа 

рефлексия. Изведена е спецификата на композиционния метод, отличаваща се с едно 

по-свободно боравене с класическите форми, но все пак повлияни от каноните на жанра 

и възприятията на реципиента. 

      2. След като ни запознава със сюжета, фабулата, персонажите и тяхната действена 

функция, основните конфликти, събития и драматургична постройка на едноименната 

приказка на братя Грим, дисертантът преминава към съпоставка между литературния 

първоизточник и либретото на втората творба - детската опера "Снежанка и 

седемте джуджета", сътворено от Димитър Димитров. Анализът достига до извода, 

че драматургичното развитие на операта в голяма степен се припокрива с приказката, 

но са добавени нови персонажи - Латернаджията с двойна функция на разказвач и 

коментатор, Шут, по оценката на дисертанта, с необосновано присъствие във фабулата, 

Огледалото - видимо, но "нереално" действащо лице. 

      Изтъкнати са:  

        * особеностите постигнати при музикалната тъкан на творбата, написана за 

симфоничен оркестър с двоен състав духови инструменти, с кларинети, корни и 

тромпети, изписани в "С" строй;  

       * ролята на пианото, дублиращо /в прима или октава/ различни инструментални 

или оркестрови групи;  

       *  вокалните партии, изписани на виолинов ключ; 

       * предпочитания похват от композитора - да обрисува отрицателните герои с 

атонална музика и алеаторични ефекти, а положителните с тонална и запеваема музика; 

      * лайттемите и лайттоналнистите като действен и драматургичен механизъм; 

     * значението на танцовите номера и големите балетни платна; 

     * характерния белег на партитурата, произтичащ от честото използване на марша, 

свободното темпо аd libitum, вътрешната номерация при всеки един от 71 музикални 

номера. 

     * протичането на музиката през цялото време, адекватна и вписваща се органично в 

съдържанието на словесния текст; 

     * необичайното третиране и боравене с музикалния материал - /в интермедиите се 

експонира основното ядро на конфликта, а емоционалната и психологическа вселена на 

героите е изваяна в солистичните и ансамбловите номера/. 

       Във фокуса на вниманието е и сценичната реализация на операта и нейната 

жанрова трансформация в мюзикъл, осъществена през 2009 г. в Музикалния театър - 

София. Проследени са промените, както по отношение на съкращенията, така и 

касаещи художествените параметри на сценичната транскрипция по посока на 

динамиката, компактността, окрупнените черти в характерите на героите.  

     В извънредно подробния музикален анализ са разгледани всички компоненти, като 

съдържание, форма, изразни средства, композиционни находки и похвати във всеки 

един от 71-те музикални номера, изграждащи партитурата.  

        3. Сравнението между приказката на братя Грим и Шарл Перо "Котаракът в чизми" 

и либретото /автор Сабина Тянкова/ на мюзикъла "Благодаря ти, Шарл" окачествен 

от самия композитор Жул Леви като "пълнометражна театрална продукция" 

проследява настъпилите промени при преработката, касаещи фабулата, композицията, 

драматичните ситуации, добавените нови герои и осъвременения сюжет.  
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        В музикалното изграждане /партитурата се състои от 20 основни и 4 допълнителни 

музикални номера/ дисертантът открива остроумни музикални находки, постигнати 

чрез: 

       * съпоставките на днешния ден и историческото минало /времето на Перо и 

характерния за него танц менует/;  

       * полифоничното майсторство и умелото съчетаване на многогласие от хармоничен 

и полифоничен тип;  

      * музикалните характеристики на героите като тема, форма, мелодия, размер;  

      * оркестровите епизоди с важно значение за развитие на действието и 

придвижването му напред;  

      * смесването на двата несъвместими танцувални жанра - кан-кан и рокендрол и на 

темите написани във френски маниер с интонации от съвременната забавна и сериозна 

музика.  

      Проследени са отличителните черти на 4 от многобройните постановки на творбата 

през годините - премиерата във Варна, в Музикалния театър-София със специално 

поканен екип от Русия, в Сливен, като по-подробно е разгледана най-последната 

сценична реализация през 2014-2015 г., отново в Музикалния театър, при която 

мюзикълът е решен като камерен спектакъл с всички произтичащи от това промени 

/времетраене, съкращения в говорния текст и музикалните номера/, доминирани от 

водещата цел да бъде разширена възрастта на зрителската аудитория и се привлекат и 

най-малките деца. 

        В последователния анализ, базиран изцяло върху клавира на мюзикъла, ръкопис от 

1986 г., съхранен в библиотеката на ДМБЦ авторът подлага на музикална дисекция 

всеки един от познатите 20 музикални номера, разгледани такт по такт - като форма, 

мелодика, фактура, ритмика, темпо и др. Потърсени са причините за техните изменения 

или повторения, като смислови, идейни, драматургични пунктове, важни за 

възможните режисьорски тълкувания и решения.  

       Ангелов прави и свое лично откритие - 4-те номера, означени с римски цифри, 

които не присъстват в общата номерация. 

       Във втория раздел, разположен в три части обект на изследване са музикално-

театрални опуси, написани по български приказки и литературни творби. Във фокуса 

на вниманието в първа част - 1.1. е повестта на Елин Пелин "Ян Бибиян-

невероятните приключения на едно хлапе", смятана за един от първите юношески 

фантастични романа в България, пародиращ не само стиловете, но и установеното 

отношение на авторизираната към оригиналната народна приказка. Дисертанът се 

спира на Елин Пелиновата концепция, свързана с пародирания култ на типа-герой - 

послушно дете, разглежда също една от водещите теми за приятелството, през идейната 

призма за някаква злина, успоредено с класическата колизия разум-сърце и извежда 

функцията им на основни смислови и действени механизми. Очертани са 

драматургичните композиционни пунктове на повестта, както и някои от уникалните 

характеристики на героите, като е потърсена близостта и връзката им с фолклора и 

народната приказка. Откроено е специфичното боравене на Елин Пелин с двугласовото 

слово, словото на пародията. Потърсени са обективните фактори, вдъхновили 

композиторите от различните времеви отрязъци и с различен почерк при създаването 

на сценичните им творби по повестта, вариращи като жанров избор и формат.  

        1.2. В работата си по балета на Атанас Косев "Невероятните приключения на 

момчето Ян Бибиян" дисертантът отново започва анализа си със съпоставка на 

повестта и либретото на Александър Малчев, разположено в 2 действия и 4 картини 

основано, според думите на автора "на мотиви от едноименната приказка" и открива, 

че са използвани само някои елементи от сюжета, а други са променени или 
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разместени. Аналогичен е подхода и към характеристиките на героите и техните 

взаимоотношения, открити са смислови разлики, пряко свързани със и произтичащи от 

спецификата на балетния жанр и танцовото изкуство.  

       Като особености на музикалното изграждане г-н Ангелов откроява: 

      * богатството на музикални похвати, характерни за втората половина на 20 век - 

сонорни и алеаторни ефекти, политонални съзвучия и др., 

     * авторовите ремарки, конкретизиращи произтичащото сценично действие,  

     * колористичното звучене на оркестъра /двоен състав, с по-ограничено присъствие 

на медните духови/, подсилено от големия брой ударни,  

     * темите - музикални характеристики често с гротесков и пародиен характер.  

        Интересна е съпоставката между балета и операта "Снежанка", проследяваща 

промяната в отправната точка, стила и лексиката на композиторите.  

      В настоящия текст са коментирани две от постановките на балета, отличаващи се с 

различни хореографски хрумвания и сценични решения - в Русенска опера хореограф е 

Стоян Георгиев, а в Пловдивска опера- Желка Табакова. И при двете сценични 

реализации г-н Ангелов открива отклонения в либретото, без те да нарушават общия 

дух и насока на повестта от Елин Пелин, както и различна степен на пропорционалност 

при боравенето с класическия, модерния танц, пантомимата и достигнатия качествен 

художествен резултат.   

      Музикалният анализ на балета е базиран изцяло върху партитурата и подробно 

изследва причинно-следствените връзки и съотношения, музикалните и драматургични 

кодове във всеки един от музикалните номера, като са потърсени техните зависимости 

и рефлексии като тематичен материал, ритмична и динамична структура, хармонични 

ходове и прийоми, оркестрова изразност и постигната релефна образност. 

     1.3. Операта "Ян Бибиян" на композитора Найден Геров и либретиската Алла 

Герова е разгледана и ситуирана в два аспекта. Бих искала да отбележа, че г-н Ангелов, 

визирайки оценката на Любомир Сагаев за творбата се дистанцира от нея. Анализът на 

клавира и партитурата, както и запазените материали от двете постановки му дават 

основателни аргументи да определи операта "Ян Бибиян" по-скоро като една нетипична 

творба - 

      а.) предназначена за детската аудитория от гледна точка на композиторските 

похвати и изказ, с ярко изявена съвременна лексика и предпочитана форма /Basso 

ostinato/,  

     б.) с непрекъсната музикална драматургия, разпределена в 4 действия и доста 

обемна като продължителност. 

     в.) благотворно познавателна и естетически повлияваща върху младата публика.  

     Специално бих обърнала внимание върху един актуален и за настоящата театрална 

ситуация проблем, засегнат от дисертанта, който вълнува и самата мен. Той е пряко 

обвързан и практически касае достоверността, органиката, правдата, внушението на 

детските спектакли. Става дума за общоприетата практика ролите на малки момчета да 

се изпълняват от женския сопранов или мецосопранов глас /така е и при Ян Бибиян/. За 

съжаление този подход и принцип е художествен факт и в настоящия момент и то не 

само в сферата на детските спектакли. Към цитираните думи на режисьорката от 

Народния театър на младежта Лиляна Тодорова: "момчешките роли трябва да се 

дават на млади, свежи и искрени хора", които да не се правят на малки деца" напълно 

се присъединявам. 

      Частта, посветена на повестта "Ян Бибиян" от Елин Пелин и неговите музикално-

сценични превъплъщения, посредством изразните средства и законите на балетното и 

оперното изкуство проследява сюжетните трансформации в трите творби, доминирани 

от различната жанрова нюансировка - определящ фактор за драматургичната 
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композиция и постройка, парадигмата на действащите лица и характерите на героите, 

включително чрез промяната на имената, биографията на образа и мотивацията, 

водещите цели и задачи и констатира: 

       *  трите произведения са обединени от една обща идея, а именно - дяволчето не е 

истински приятел на момчето, водещ е стремежът му да го подчини; 

       * трансформацията на Фют в добро момче, присъства както в балета, така и в 

операта /за разлика от повестта/.  

       *  развалянето на магията се обвързва със смъртта на Злодея /Мирилай/ и в трите 

произведения; 

       * важната познавателната роля на операта и балета, като съвременни творби, всяка 

една със собствен почерк и стил. 

        2. Фокусирайки вниманието си върху "Копче за сън" на композитора Георги 

Генков отново са потърсени допирните точки и разликите между литературния 

първоизточник и сътвореното по него либрето с автор и на двете Валери Петров, само 

по себе си важно и определящо обстоятелство за почти пълното припокриване на 

стиховете, превърнати в песни и на пряката реч, изграждаща говорните диалози в 

мюзикъла. 

         Проследени са и очертани трите вариращи жанрови класификации на творбата - 

според ръкописа на клавира, определен като детски мюзикъл, според първоначалното 

излъчване като радиопиеса, според издадената от "Балкантон" плоча, като "малка 

детска опера". Самият дисертант вписва творбата в жанра мюзикъл и доказва 

твърдението си, позовавайки се на: самата структура - компактно-симбиотична, 

съчетаваща пълноправно слово, пеене, танц и на двете сценични реализации /през 1998 

г. на сцената на ВИТИЗ и през 2010 на сцената Камерна опера - Благоевград, с 

режисьор Бистра Атанасова/.  

        Акцент е поставен върху: 

        * ролята на водещите персонажи Оги и Дядото,  

        * на основното действие, концентрирано и динамично развито в диалозите именно 

между тези двама главни герои.  

       * важното място на Съня с неговата разгърната музикална тема и драматургична 

функция, определящи и за формата на самото музикално произведение - рондо.  

       Отличителен белег е, явяващата се тема на Съня между епизодите и асоциацията за 

разполагане на малките приказки в голямата приказка, както и решението финалът на 

приказките да бъде поднесен не от Съня, а от гласовете на актьорите-играчки и от 

зримата и звукоизобразителна музика.  

        Изведени са удачните режисьорски и хореографски решения /и в двете 

постановки/, свързани с движенията на актьорите, подсилени от звукоизобразителните 

музикални елементи, а също и активното участие на играчките, във всеки един момент 

от действието, чрез конкретно поставената сценична задача, адекватна на случващото 

се или придвижваща действието напред. 

       3. Операта за деца "Чудните приключения на Тошко Африкански" от 

композитора Ал. Йосифов и либретиста Банчо Банов, сътворена по мотиви от повестта 

на Ангел Каралийчев "Тошко Африкански" е последната изследвана творба във втория 

раздел на разработката. Кандидатът отново чрез принципа на сравнението между 

литературния първоизточник и ново сътвореното либрето, доминирано от строгата 

специфика на жанра, сценичните закони и авторовата инвенция, открива следното: 

композиторът и либретиста се придържат към заложения в повестта сюитен принцип и 

каноничното за жанра "моралите". В специално разграфената таблица са набелязани и 

отразени липсващите звена от композиционната структура и епизодите от фабулата, 
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оригиналния финал, паралелно с техните нови варианти, характерите на героите и 

драматургичната им функция.  

        При музикалното изграждане /операта се състои от пролог, 6 картини, 

разположени в 2 действия и общо 22 номера-солови, ансамблови, инструментални/, 

според Ангелов прави впечатление: 

        * численото превъзходство на мъжките гласове,  

        * музикалният тематизъм, представен във вид на музикални построения с 

диатонична основа и малък тонов обем /много благоприятно обстоятелство за певците 

артисти и за по-големия възможен режисьорски и диригентски избор/,  

       * стабилните и устойчиви тематични мотиви, най-често производни един от друг, 

имитационно или секвентно повторени, намиращи се в интонационнно и 

метроритмично единство;  

      * оркестровото въведение и интермедиите със звукоизобразителен елемент или 

наситени с национален колорит, решени и като балетни сцени са част от 

драматургичния замисъл;  

      * пародийните или лирични отклонения в партитурата.  

      Дисертантът набелязва и някои устойчиви тенденции, свързани с музикалните 

фрази, обикновено разположени в два такта, обръща внимание и върху неслучайното и 

най-често използване на музикалния размер - 4/4, /в него се изписва марша и е с най-

голяма въздейственост върху малките зрители/. 

      Творбата, както е видно и от авторовата справка е една от обичаните и често 

присъстващи в репертоара на нашите оперни театри /11 са постановките й, 8 от които 

на българска сцена, 3 на международната/. Ето защо считам, че музикалния анализ със 

своята точност, коректност и вещина, заедно с ремарките на композитора, относно хода 

и прецизността на сценичното действие, началото и финалите на мелодрамите, 

оценките, приспособленията и т. н. са изключително полезни и много биха улеснили 

подготвителната работа, особено при не дотам опитните актьори и постановчици.         

        Третият раздел е много специален, носи автентичен привкус и е пряко следствие 

от практиката и опита на дисертанта като учител по музика, организатор и ръководител 

на детски оперетки за деца, изиграни от деца в детските градини. Похвално е, че с тази 

си дейност г-н Ангелов се връща към възрожденските корени на детската и училищна 

практика, отдава цялата си енергия за да продължи традициите на това позабравено 

дело в настоящата ни духовна и социална ситуация. 

       Самите анализи на детските оперетки от Жул Леви "Който не работи не трябва 

да яде" и "Думите на мама" са ситуирани в исторически контекст, проследяват 

сюжетните перипетии, музикалната драматургия, съблюдаваща спецификата на 

творчеството за деца от предучилищна възраст, крайния резултат. Дисертантът открива 

и при двете творби два обединяващи момента - задължителното моралите и елементите 

от българския фолклор, както в музиката, така и в сюжета. /Самото заглавие "Който не 

работи не трябва да яде" е симптоматично, не само въвежда, но и предполага 

определените очаквания, хода на действието, развръзката/. 

      След като се спира и извежда образователната, възпитателната, естетическата 

функция на детските оперетки, Ангелов извежда значимостта на прякото участие на 

децата вече не само като зрители, а като реални действащи лица и то в истинския 

театрален процес и творчески акт, с всичките му фази и със задачи изцяло съобразени с 

техните реални възможности за възприятие и възпроизвеждане.  

      В края на раздела, дефинирайки още веднъж целта на детската оперетка, а именно 

приобщаването на децата към музиката и сцената и полагане на критерии и вкус, 

дисертантът откроява специфичните изисквания на жанра - популярните сюжети, 
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пречещите обстоятелства и перипетии, задължителния щастлив край, обвързан с 

моралното поучение, лесно запомнящите се и напевни музикални теми. 

       Заключението достига до съответните изводи и обобщения и определя 

творчеството за деца, като особен жанров формат от гледна точка на:  

       *либретото, ползотворното сътрудничество между тандема композитор-либретист;  

       *задължителния принцип на финалното моралите, музикалният прочит и 

изгграждането на музикалната драматургия;  

       * наличието на изобразителни и фолклорни елементи, танцови епизоди и балетни 

сцени;  

      *жанровите трансформации, в пряка релация със сценичните реализации;  

      * значението на чисто говорните роли, поверени на актьори. 

      Рекапитулирайки казаното дотук, бих искала да подчертая, че дисертационният 

труд е създаден с много лично отношение и обич, носи откривателски пламък и 

възрожденски дух. Изследването е една прекрасна предпоставка за режисьорите и 

актьорите в музикално-театралните жанрове не само да се опрат на музикалния анализ, 

но и сценично да го траскрибират, като го съчетаят с литературните и действени 

разработки, с режисьорските експликации и така да създадат тази синергична и 

толерантна художествена сплав, толкова често маргинализирана от съвременния диктат 

на режисьора-постановчик. 

      Между приносите на труда, бих искала да подчертая:     

     * за първи път българското музикално-сценично творчество за деца от втората 

половина на 20 век е поставено в изследователски контекст на самостоятелна и 

целенасочена научна разработка;  

    * за първи път се систематизира и обобщава интегралната панорамна картина на 

музикално-театралното творчество за деца от втората  половина на 20 век, 

паралелно със сценичнато й битие; 

  * за първи път се извежда и типологизира специфичния жанров формат на 

музикално-сценичните произведения за деца от разглеждания времеви период  

 *  подробните музикални анализи на творбите, обект на изследване в труда в 

проекцията им на теоретичен фундамент и отправна интерпретационна посока; 

   * личния опит и практика на дисертанта, свързан с работата му в детските 

градини и реализираните от него детски оперетки за деца от деца. 

          Въз основа на всичко казано до тук, заключението ми е, че  докторския труд 

„Българско музикално-сценично творчество за деца през втората половина на XX век. 

Типологична и жанрова характеристика. Сценична участ” е задълбочена и 

представителна разработка, със сериозна научна стойност и с безспорен приносен 

характер. 

        Считам, че трудът отговаря на законовите изисквания за научен принос и 

творческо-практическа приложимост и убедено препоръчвам на почитаемото Научно 

жури да присъди на Ставри Ангелов образователната и научна  степен “доктор”. 

 

    28. 07. 2016 г.                                             доц. д-р Виолета Горчева 


