
1 
 

Институт за изследване на изкуствата-БАН, сектор Музика 

 

Рецензия 

от 

проф. д-р Румяна Каракостова 

за 

дисертационния труд на Вера Михайлова Ценова на тема: Оперни образци от 

Западна Европа и САЩ през втората половина на ХХ век: полифонични похвати в 

музиката и драматургията. Сценични реализации, за присъждане на 

образователната и научна степен доктор по специалността Музикознание и 

музикално изкуство, 8.3. 

 
Вера Михайлова Ценова завършва пиано в СМУ/НУИ Панайот Пипков с 

квалификация артист-инструменталист (1997). През 2003 година се дипломира с 

магистърска степен по хорово дирижиране в ДМА/НМА Проф. Панчо Владигеров, а 

през 2006 година – и като бакалавър по педагогика на обучението по музика. През 2004 

посещава специализирани курсове по пиано в консерваторията Бенедето Марчело 

(Венеция), а след успешно издържан конкурс през 2010 година е зачислена за редовен 

докторант в Института за изкуствознание/Институт за изследване на изкуствата при 

БАН, сектор Музика. 

Представеният от Вера Ценова дисертационен труд на тема: Оперни образци от 

Западна Европа и САЩ през втората половина на ХХ век: полифонични похвати в 

музиката и драматургията. Сценични реализации, с научен ръководил проф. д.изк. 

Розалия Бикс, е първо цялостно изследване върху концептуална драматургична 

проблематика в областта на съвременното оперно творчество от чужди композитори. 

Темата е изключително актуална не само в музиколожки аспект – поставяйки във 

фокуса на внимание един от водещите композиционни принципи в оперната 

драматургия от втората половина на ХХ век, но и от гледна точка на академичните 

образователни програми у нас, които приключват с разглеждането на историческите 

стилове в оперното творчество и техните най-значими представители от различни 

национални школи до началото на ХХ век. 

Респектиращия с обема и научния си апарат дисертационен труд (487 стр. от които 420 

стр. чист текст), е изрядно структуриран: Увод, Четири основни раздела, 

Заключение, Библиография (с 328 цитирани източници на шест езика: английски, 

италиански, френски, немски, руски и български) и 10 приложения (3 с 

терминологични пояснения, 4 с музикални примери и 3 приложения със снимков 

материал). 

Уводът директно формулира целите и задачите на научната разработка, изхождайки от 

избора на темата и селектираните (с оглед на представителността им в Западна Европа 

и САЩ) заглавия от необозримото количество оперна литература от втората половина 

на миналото столетие. Прави обзорен преглед на ползваните източници, свързани с 

обекта и предмета на изследването. Представя неговата структурна организация и 

синтеза от изследователски методи. Формулира основните тези и очакваните научни 

резултати. 

Концептуален център на труда естествено, са Основните раздели – конструирани на 

единен принцип, по модела на специализирания справочник Книга за операта. В тях 

задълбочено се разглеждат четири емблематични в драматургично и композиционно 

отношение оперни творби от четирима различни композитори: Венеса от Самюел 

Барбър, Пънч и Джуди от Харисън Бъртуистъл, Одисей от Луиджи Далапикола и Le 

Grand Macabre от Георги Лигети, които поради факта, че не са поставяни в България, 
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не се и познават достатъчно. Съдържанието на всеки от основните раздели също е 

систематизирано в четири самостоятелни подраздела: 1) биографична справка за 

композитора и проследяване на факторите, оказали влияние за формирането на 

творческия му стил; 2) история на създаването и драматургия на оперната творба; 3) 

анализ на ползваните в композиционната тъкан полифонични похвати с характерни 

музикални примери – подбрани от старателно издирени оригинални партитури и 

прослушани цялостни записи; 4) сценични реализации – с обстойно проучена и 

хронологично систематизирана въз основа на различни източници информация, която е 

със самостоятелна справочна стойност. 

Но несъмнено с най-висок изследователски принос за дисертационния труд са 

аналитичните подраздели, които задължително изискват рецензентска оценка. 

Предварително държа да отбележа обаче, че благодарение на системния подход в 

структурирането на четирите основни раздела са улеснени непосредствените 

съпоставки между анализираните оперни творби, както и между изведените 

стилистични особености на композиционно мислене при отделните композитори, които 

поначало имат различно творческо виждане за операта като синтетичен жанр и за 

възможността свободно да експериментират с полифонични похвати и форми, понякога 

в съчетание и с други, авангардни – за времето след Втората световна война 

драматургични изразни средства, каквито са атонализмът и додекафонията. 

Като отправна за аналитичните разсъждения по темата, докторантката избира операта 

Ванеса от Самюел Барбър – еталонна творба, драматургично издържана в стилистиката 

на сантименталната музикална драма, която от една страна е представителна за 

американския принос в развитието на операта от втората половина на ХХ век, а от 

друга, стои най-близо до наследените от класиката и романтизма европейски 

музикално-сценични традиции. Функционални в същата посока се оказват и 

биографичните данни за многостранната музикална подготовка и формирането на 

композиционния стил на Барбър, в който отчетливо се долавят доминиращи влияния с 

обясними преки заемки от европейската вокална и оперна традиция. А решаващият 

творчески импулс за създаването на операта Ванеса (1958), очевидно е резултат не 

толкова на продължително търсения от композитора подходящ американски сюжет, 

колкото на колегиалния жест от страна на композитора Джан Карло Меноти, който 

успява да му напише оригинално – образно интригуващо и действено оперно либрето. 

В обстойния драматургичен анализ представен от докторантката, с приносен характер 

са именно убедително изведените образни характеристики на главните и 

второстепенните оперни персонажи, с техните сложно преплетени взаимоотношения и 

контрастно противопоставени психологически състояния, породени от явни и 

премълчани междуличностни и поколенчески конфликти. Терминологично точно – 

като „класицистични”, са определени драматургичните структурни части: експозиция, 

завръзка, кулминация и развръзка, и принципът „единство на място на действието”. 

Докато категорията „време” в трите й измерения: минало, настояще и бъдеще, играе 

ролята на определящ маркер за съдбата на героите и за атмосферата на трите отделни 

действия от оперната драматургия. Имам възражение единствено срещу категорично  

формулираното тълкувание на докторантката, че във финалната развръзка на 

действието „основните конфликти и перипетии са разрешени” (с. 112) – при 

положение, че в афористично проектирания нов живот на главните герои (Ванеса, 

Анатол, Ерика и Баронесата) тези конфликти продължават да тлеят зад привидното 

общо помирение, а в действителност няма и лъч надежда за споделено човешко щастие. 

Изключително прецизният анализ на композиционния език с посочените (по тактове) 

конкретни полифонични похвати и форми в операта „Ванеса”, който заслужава 

специални адмирации, започва и завършва с констатацията, че езикът на творбата е 
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изцяло тонален. Което аргументира и обобщаващото заключение на докторантката, че 

„приложението на полифонични похвати от композитора не обновява съществено 

погледа към полифоничните принципи през ХХ век, въпреки че операта Ванеса е 

пример за полифонично майсторство. Вместо да експериментира с принципите на 

полифонията, Барбър умело ги интегрира в драматургичния замисъл на творбата, 

създавайки опера, в която музика, текст, сценография и актьорска игра са обединени по 

един изключително въздействащ начин” (с. 114). 

За разлика от спорадично изпълнявания у нас Барбър (запис на Ванеса е излъчван и по 

БНР), съвременният английски оперен композитор Харисън Бъртуистъл и неговата най-

популярна едноактна опера Пънч и Джуди (1968) са почти неизвестни. Безспорен 

принос на настоящия дисератационен труд е, че ги въвежда в обръщение и в 

българското оперознание. В този смисъл, от кореспондиращите и с темата на 

дисертацията факти от творческата биография на композитора, най-съществени за 

формирането на индивидуалния му стил се оказват принадлежността към студентския 

кръг на т.нар. „Манчестърска школа”, влиянията от творчеството на Стравински, 

Месиен, Варез и композиторите от Втората виенска школа, и на художници като Сезан, 

Клее и Пикасо, с естетиката и концептуалните идеи на които Бъртуистъл определено 

търси паралели в собственото си музикално-сценично творчество. 

Според цитирани от докторантката източници обаче, по отношение на тематичните 

избори на композитора, определящият фактор явно е неговото творческо пристрастие 

към „ритуала, старинните митове, легенди и приказки, числовата символика, насилието 

и кошмарните видения” – инспирирали и създаването на първата му опера „Пънч и 

Джуди”. Заимствайки буквално заглавието от традиционна английска куклена пиеса за 

деца с двойка постоянни типажи – на насилника-убиец Пънч и неговата жертва, 

съпругата му Джуди, едноактната опера на Бъртуистъл по либрето в стихове на Стивън 

Пруслин, е идейно проектирана като стилизирана драма за възрастни и своеобразен 

естетически прототип, който в композиционен план – по цитираните от докторантката 

бележки на либретиста, прибягва до „различни асоциации, най-често с отминалите 

епохи на Античността, Ренесанса и Барока” (с. 13 от Автореферата). Неслучайно Вера 

Ценова се позовава на драматургичните връзки с постройката на древногръцката 

трагедия (Пролог, Епизоди, Егзод), с ролята на разказвача Корегос и на хора в 

старогръцкия театър, с образните съвпадения на типични персонажи от комедия 

дел’арте, с номерната структура, характерна за бароковата опера и влиянието на 

пасионните форми (хорал, пасион, ария, речитатив). Тези връзки са подчертани на 

съответните места и в драматургичния анализ на творбата, който протича на три 

последователни нива: 1) проследяване на вариантното повторение на действените 

ситуации в класицистичната структура на сюжетната интрига; 2) проследяване 

принципа на повторение в езиковите конструкции и стилистичните фигури в поетичния 

текст, които подчертават жанровата и образната специфика на оперната творба 3) 

проследяване на авторските указания, подробно описани в партитурата – за 

сценографията и осветлението, като компоненти от езика на представлението. 

Обобщенията от цялостния драматургичен анализ на операта Пънч и Джуди 

убедително потвърждават първоначалните тези на докторантката, свързани с 

„композиционния идиом” на традиционните театрални форми, ритуала, числовата 

символика, насилието и особено на вариантността и повторението, които при 

Бъртуистъл и Пруслин асоциират с идеята „за „структурен ритъм” и за представянето 

на даден обект по множество различни начини” в творчеството на Сезан, Клее и 

Пикасо. Онова, което й е убягнало обаче е, че композиторът и либретистът всъщност 

превръщат текста на хорър драмата за серийните убийства на антигероя-злодей в 

карнавална гротеска с неочаквано щастлив финал от типа на Опера за три гроша на 



4 
 

Брехт-Вайл (красноречиво свидетелство за което и в двете творби, е съвпадението на 

името на любимата на злодея – Поли). 

Анализът на широко прилаганите от композитора полифонични похвати в операта, е 

образец на изследователски перфекционизъм и представлява сериозен научен принос 

не само за дисертационния труд, но и принципно за теоретичните подходи в 

съвременното оперознание. Ще резюмирам най-важните аналитични изводи на 

докторантката: 1) свободното прилагане на полифонични подходи, техники и форми 

протича в контекста на атоналността, независимо че композиторът само епизодично 

прибягва до додекафонични построения; 2) всички полифонични похвати се въвеждат 

концептуално още в началните структурни номера от музикалната драматургия; 3) в 

хода на развитието им, различните полифонични техники придобиват самостоятелно 

драматургично значение; 4) по-сложно изградените полифонични построения (в които 

освен свободен многоглас се откриват прости имитации и канонически построения), се 

прилагат за характеристика на образите и действията на главните герои или на онези от 

второстепенните лица, които имат по-важна драматургична роля в произведението; 5) в 

отделни сцени различни полифонични похвати често се прилагат и симултанно; 6) 

повторенията в музиката и текста (на оперните структури) внушават усещане за 

болестната цикличност в душевното състояние на главния герой, което допринася за 

по-цялостното обрисуване на неговия характер; 7) композиторът умело се възползва и 

от специфичния подход към полифоничната изразност (полифоничен многоглас, 

изграден само със средствата на ритъма), въведен в оперния жанр от началото на ХХ 

век, от Дариус Мийо, Арнолд Шьонберг и Албан Берг; 8) творческият афинитет на 

Бъртуистъл към кубизма в живописта, въздейства по визуален начин и в отделни 

музикални номера от партитурата на неговата опера, изписването на които асоциира с 

конкретни геометрични фигури; 9) композиторът не се отказва и от полифонични 

построения, изградени по мотива B-A-C-H, които внасят вглъбеност и молитвено 

настроение, в противовес на нарастващото драматургично напрежение. 

Тук е мястото да отбележа, че въпреки унифицирания структурен модел на основните 

раздели в дисертацията, подходът на докторантката към анализите е строго 

индивидуален – продиктуван от стила и драматургичните особености на конкретната 

оперна творба, и от пътя на формиране на съответната композиторска личност. Този 

подход е особено ефективен при многостранно надарени творчески натури с 

новаторски дух като италианския композитор и пианист Луиджи Далапикола, който е и 

либретист на собствените си опери. Но преди да разгледа последната и най-мащабна 

негова творба – операта „Одисей”, увенчала целия жизнен и творчески път на 

композитора, докторантката с основание акцентира върху няколко знакови момента в 

творческата му биография. И на първо място – върху динамично настъпващите 

личностни промени по десетилетия (от 20-те включително до 60-те години на ХХ век), 

формирали идиоматиката в композиторското мислене и специфичния език на 

изразяване в неговите оперни творби, в резултат на новаторското съчетаване на 

различни стилистични влияния: от късния импресионизъм на Дебюси, през 

неокласицизма на Джан Франческо Малипиеро и естетизираната съзерцателност на 

Феручо Бузони, до атонализма и додекафонията на Арнолд Шьонберг, Антон Веберн и 

Албан Берг. Споделяйки мнението на редица изследователи, че Далапикола „има 

фундаментален принос за въвеждането и утвърждаването на додекафонията в 

италианската музика” (с. 21 от Автореферата), докторантката аргументирано коментира 

и причините за твърде свободното третиране на додекафоничните принципи от 

композитора, появата на диатонични сегменти в неговите сериални построения, и най-

вече в паралелното прилагане на полифонични похвати в цялото му композиционно 

творчество, като при това запазва и традиционно италианското лирично светоусещане. 



5 
 

Последвалите детайлни анализи на операта „Одисей” (1968) изцяло потвърждават 

докторантската теза за майсторското съчетание в партитурата й на различни 

композиционни техники с формообразуващите полифоничните принципи. А по 

отношение на драматургичния замисъл на творбата – структурирана по (приложената и 

в дисертацията) оригинална авторова скица в Пролог, две действия и Епилог, не мога 

да не изтъкна и вярното заключение, че макар и вдъхновена от Монтеверди, операта на 

Далапикола представя концептуално нов прочит на епическия тип музикално-сценична 

драматургия, с ренесансово преосмислен образ на легендарния Омиров герой през 

фокуса на Дантиевия „Ад” – Одисей, „изследователят на нови светове (духовни и 

географски), човек в непрекъсната борба за откриване смисъла на живота” (с. 185). 

Нещо повече – по думите на докторантката, Далапикола съвършено свободно 

„драматизира Омировата „Одисея”, като за целта най-често прибягва до изразителни, 

емоционално наситени монолози и диалози” (с. 192 – 193), изключвайки ролята на 

епическия разказвач в полза на действената интрига и конфликтните сблъсъци. С 

доказан драматургичен талант и осланяйки се на невероятната си литературна 

ерудиция, той органично съчетава в оперното либрето част от песните на Омировата 

поема (от Пета до Двайсет и трета) с допълнително вмъкнати поетични сцени, реплики 

и афоризми от текстове на Данте, Антонио Мачадо, Есхил, Алфред Тенисън, 

Константинос Кавафис, Джеймс Джойс, Фридрих Ницше, Томас Ман, Св. Августин. 

От своя страна, богатият на асоциативни образни внушения и съвременни творчески 

послания драматургичен текст естествено поражда адекватни музикални 

характеристики, и преди всичко свързаната с образа на главния герой Одисей основна 

додекафонична серия с ярко символно значение – „Море І”, както и последвалите й 

модификации („Море ІІ” и „Море ІІІ”). Но докторантката веднага отбелязва, че и част 

от останалите оперни персонажи (Калипсо, Навзикая, Кирка, Демодок и колективния 

персонаж на Сенките) също се характеризират от серии, произлизащи от основната 

редица на морето. А новаторството на композитора проличава най-вече в прилагането 

на т.нар. „сегментна додекафония”, при която отделни сегменти на сериите се 

разпределят между инструменталните и вокалните партии, вместо да се проведат 

цялостно в хоризонтала на един мелодичен глас. 

С тежестта на генерално обобщение в целия раздел обаче, остават аналитично 

изведените от изследователката принципи на системната полифонична организация на 

музикалната материя в операта, проектирани още в трите епизода от Пролога. И най-

същественият според нея е, че „Далапикола въвежда полифоничните техники в 

творбата последователно, като постепенно ги усложнява. Постига се градация в 

сложността на полифоничните съединения, като най-мащабните от тях се откриват в 

кулминацията на произведението.” (с. 219). В същото време новаторският му подход в 

концептуалното осмисляне на различните полифонични похвати се изразява именно в 

конкретната драматургично образна функция, с която ги натоварва. И като най-

красноречив пример докторантката посочва функционалната разлика между 

полифоничните построения от мелодични гласове, които са предназначени за земните 

персонажи, и „полифоничните построения, изградени единствено със средствата на 

ритъма, които обрисуват божественото начало, предсказанията на действащи лица, 

притежаващи свръхестествени сили”. Съгласна съм (при това, без колебание!) и с 

финалната й преценка, че „най-ценен е приносът на композитора за обновяването на 

оперния жанр в Италия” (с. 234). 

Последният раздел от дисертационния труд, който бележи и своеобразна кулминация в 

проблематизирането на настоящето изследване, е посветен на естетически най-

радикалната жанрова творба от късния ХХ век – “Le Grand Macabre” (1977) определяна 

от своя автор Георги Лигети, като „анти-анти-опера” заради пародийната игра с 
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класическите оперни постулати. (Запис на втората редакция на творбата е излъчен и по 

БНР). 

И независимо че на композитора от унгарско-еврейски произход, една от знаковите 

фигури на поставангардния музикален театър, е отделено подобаващо място и 

внимание от западноевропейското музикознание, в което успешно се вписа и 

българската изследователка Мария Костакева с монографията си за Лигети и неговото 

музикалнотеатрално творчество –  „Неподражаемият жанр?” (издадена през 2009 и на 

български език), настоящата докторска дисертация дава своя пореден принос в 

разчитането на сложния метафорично гротесков музикално-драматургичен език на 

неговата единствена завършена опера в две действия (четири картини). 

В драматургичния анализ на творбата, извън обстоятелственото съдържание и 

въвеждането във всяка сцена на измислените персонажи-маски с твърде асоциативни 

имена (Некроцар, Мескалина, Астрадаморс, Го-Го, Гепопо и т.н.), докторантката 

внимателно проследява приликите и отликите от класицистичната драматургия – 

доколко и в кои моменти е спазен принципът „единство на място и време” на 

действието. Точно отбелязва и „главното събитие – унищожаването на света или по-

скоро ужасяващото очакване на апокалипсиса”, което определя и последователността 

на драматургичните части (експозиция, конфликт, завръзка, развръзка, епилог). И с 

основание акцентира върху основния социално нравствен конфликт на операта, 

дефиниран от самия Лигети: Съдържанието на операта „разкрива един покварен свят, в 

който хората постоянно се хранят, пият и водят хаотично съществуване (неслучайно 

авторът прави асоциация и с операта „Пънч и Джуди” на Бъртуистъл). Фабулата е 

организирана около една пропадаща диктатура, при която си съперничат две сили. 

Всяка от тези сили е изцяло покварена и корумпирана, като на практика е водена от 

едни и същи мошенически цели”. Изтъкната е и драматургичната функция на хоровите 

ансамбли в операта, която наподобява ролята на хора в древногръцкия театър – като 

тълкувател и коментатор на събитията. Но безспорно най-значимият принос в тази част 

от труда, е анализът на многообразните езикови характеристики, свързани с отделни 

персонажи и ситуации, направен от докторантката въз основа на английския превод в 

редакцията на либретото от 1996 година. Употребата на архаични части на речта, на 

междуметия или съчетания от звукове, често лишени от смисъл, на разчленени думи и 

играта с тяхното значение, според изследователката допринасят за специфичния 

фонетичен изказ на оперния текст и същевременно са мощен двигател за изграждането 

на драматургията, както и за разгръщането на полифоничните похвати в музикалната 

тъкан на оперната творба (с. 270 – 271). 

Анализът на полифоничните похвати в операта “Le Grand Macabre”, разкрива известни 

сходства с начина на употребата им в „Пънч и Джуди” на Туистъл и в „Одисей” на 

Луиджи Далапикола. И тук полифоничните техники и форми са функционално 

обвързани с музикалната драматургия, основните от тях се въвеждат още в началната 

сцена и по подобен начин „се осъществяват в контекста на атоналността и 

епизодичното прилагане на принципите на додекафонията”. И тук при употребата им 

„се установява диференцирана драматургична осмисленост” – примерно, „техниката на 

свободния многоглас се прилага предимно в моменти на интимност или прояви на 

неуважение между героите, а имитационната техника се употребява най-често при 

конфликти между персонажите, при представянето на някои от съставните елементи на 

класицистичната драматургия, в моментите от творбата, в които се търси нарастване на 

драматичното напрежение и др”. Същевременно докторантката обръща внимание на 

влечението на Лигети към нестандартни темброви съчетания и посочва като колоритен 

пример „Прелюд към Първа сцена”, който Лигети оркестрира за състав от дванайсет 

автомобилни тромби, в изпълнение на трима перкусионисти. Според нея, композиторът 
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придава важна драматургична роля и на каноническата форма – например, с двоен 

огледален безкраен, седемчленен канон във финалната Четвърта картина, е отбелязан 

момента, в който провалилият се Некроцар се стопява и изчезва пред очите на току-що 

осъзналите действащи лица, че са все още живи. Но уникалното композиторско 

нововъведение на Лигети в операта на ХХ век, несъмнено е неговата микрополифония, 

отразила по неповторимо въздействащ начин ефекта от клъстерните построения. 

 

Заключението на дисертационния труд резюмира основните изводи от аналитичните 

процедури, които потвърждават изследователските тези и напълно отговарят на 

поставените в Увода научни цели и задачи. 

 

Написан с изключителна акуратност и интелигентен език, представеният 

изследователски текст определено надхвърля изискванията за докторска дисертация и 

това ми дава основание да поздравя Вера Ценова за извършената колосална 

проучвателна работа и за постигнатите убедителни научни резултати. 

Докторантката има 10 публикации по темата на дисертационния труд. Авторефератът 

изцяло отговаря на съдържанието на труда и на изискванията на ЗНСНЗ. 

 

В заключение: Предвид високата ми оценка за изследователските приноси на 

дисертационния труд на тема: Оперни образци от Западна Европа и САЩ през 

втората половина на ХХ век: полифонични похвати в музиката и драматургията. 

Сценични реализации, препоръчвам публикуването му като монография и убедено 

предлагам на членовете на уважаемото НЖ да присъдят на Вера Михайлова 

Ценова образователната и научна степен доктор по специалността Музикознание и 

музикално изкуство, 8.3. 
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