
СТАНОВИЩЕ 

на проф. БОЯНКА АРНАУДОВА 

ЗА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД НА 

ВЕРА МИХАЙЛОВА ЦЕНОВА ОПЕРНИ ОБРАЗЦИ ОТ 

ЗАПАДНА ЕВРОПА И САЩ ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА ХХ 

ВЕК. ПОЛИФОНИЧНИ ПОХВАТИ В МУЗИКАТА И 

ДРАМАТУРГИЯТА. СЦЕНИЧНИ РЕАЛИЗАЦИИ 

Вера Ценова е избрала за дисертационната си  теза  четири много 

различни музикално-сценични творби, създадени през втората 

половина на миналия век, опери които имат известност, но не мисля, че 

са влезли трайно в репертоара на театрите и  признати за творби с ярко 

изразени модерни тенденции и откривателство в композиционното 

писмо. Което не означава че са безинтересни или че нямат своето място 

в историята на съвременното оперно творчество. Още повече, че трима 

от авторите – Самуел Барбър, Луиджи Далапикола и Георги Лигети (за 

Бъртуистъл смятам, че е повече с национално значение), са измежду 

ярките личности в музиката на 20 век. И с много по-популярни свои 

опуси в камерната и инструменталната музика. Но, трябва да упомена, 

че всъщност избраните опери – "Ванеса", "Одисей" и 'Le Grand 

Macabre" вече  имат интересна и доста богата постановъчна и 

звукозаписна  история. 

Вера Ценова очевидно е изследовател с голяма воля, търпение и 

отдаденост, тъй като най-първо прави впечатление огромният 

проучвателен  материал – събиран, трупан, разглеждан, четен, свирен, 

върху който строи базата на труда си. Изследването на епоха, автори, 



творчество, стил, анализите на оперите, извеждането на 

композиционните им особености и драматургичната постройка и т.н., и 

т.н., са многообхватни; доминира стремежът към изчерпателност, 

впрочем, известно ми е че обемът на работата й беше още по-

внушителен, което вкупом означава: много труд, много дирене на 

източници, партитури, записи, критики и литература. 

 Авторката е избрала циклична форма, следваща логиката на всеки 

един музикално-драматургичен и историко-естетичен анализ на 

произведенията, което естествено оформя четириделната структура 

поставена в рамка от увод и заключение. Респективно, вътре във всеки 

раздел, ритмично се повтарят/редуват четири, ще ги нарека под-

структурни единици, в които се разглеждат автор и стил, съответната 

опера, а в третата - централната, става определяне на спецификата в 

използването на полифонични похвати и в последната, четвъртата се 

известяват подробно реализациите и отзивите за творбите. Тази 

прегледна, много симетрична конструкция, бих могла да нарека 4 x 4 

(това че при Лигети биографията е отделена от разглеждане на стила не 

нарушава симетрията). Във всеки раздел на творбата си Вера Ценова 

много стриктно извежда основната мисъл  обяснявайки, отделяйки и 

обосновавайки полифонията, респективно използваните похвати във 

всяка опера. И неизменно ги свързва/извежда от либретото, т.е. от 

драматургичната канава, а после преминава към следващият стадий – 

обусловеността им от музикалното изразяване и построяване на 

пиесата. Отбелязвам всичко това, което съвсем не изчерпва 

постигнатото от докторантката, за да посоча един много съществен 

факт, а именно че е успяла да преплува през голямата шир на 

музикалния и музиковедския материал, в значителна степен да се 



освободи от огромната информация, т.е. да игнорира навярно много и 

интересни констатации (собствени и на други изследователи), за да 

постигне логично, ясно подреждане на натрупания и реализиран 

собствен материал.  Доколкото съм информирана досега в нашето 

музикознание няма подобно изследване на западноевропейско оперно 

творчество от 50-те и 60-те години на 20 век насам, поради което Вера 

Ценова отваря една врата към това време, и създава база за евентуални 

бъдещи изследвания или поне – за сравнения с български автори и 

творби. Известно е, че у нас много голяма част от сътвореното в 

операта от 20 век не е познато. Изключвам  някои опери, които вече от 

десетилетия са призната класика - на Дебюси, Равел, Гершуин, 

Прокофиев, Шостакович, Барток, Бритън... Затова считам, че тази 

донякъде екстравагантна работа на докторантката, с обилната си 

информация, с музикално-драматургичните анализи  на подбраните 

опери и изведените полифонични модели, използвани като 

формообразуващ фактор – със съответно значение за драматургията, 

има своето значение за развитието на нашето музикикознание. Накрая 

искам да изтъкна и приносния характер на огромната библиография на 

различни езици (над 300 единици), на дискографията. 

В заключение, моето становище е, че дисертационният 

труд на Вера Михайлова Ценова ОПЕРНИ ОБРАЗЦИ ОТ 

ЗАПАДНА ЕВРОПА И САЩ ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА ХХ 

ВЕК. ПОЛИФОНИЧНИ ПОХВАТИ В МУЗИКАТА И 

ДРАМАТУРГИЯТА. СЦЕНИЧНИ РЕАЛИЗАЦИИ безспорно е  

принос в българското музикознание и напълно 

съответства на изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за 



неговото приложение затова  напълно убедено предлагам 

да бъде удостоена с образователната и научна степен 

доктор по научната специалност Музикознание и 

музикално изкуство. 

 

 

 

София, март 2016 г. 

                                                      Проф. Б. Арнаудова 

 

 

 

 

 

 

 

 


