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МузИКАлНА ИСтОрИЯ 
MUSICAL HISTOrY

Българският музикален съюз 
и църковната музика у нас 

през първата половина на ХХ век

Стефка Венкова*

резюме: В статията се разглеждат ролята и значението на Българския 
музикален съюз за развитието на църковната музика у нас от първа-
та половина на ХХ век. Основните идеи на Съюза по този въпрос, 
заложени още при създаването му, се проследяват в тяхното разви-
тие. Анализират се конгресните решения, като се акцентира върху 
съюзната активност за тяхната реализация – отнасянето им до вис-
шестоящите инстанции, пропагандирането и популяризирането им 
на страниците на съюзния печат, практическото им приложение в 
църковномузикалната дейност. Водещата идея за реформа в българ-
ската църковна музика чрез замяна на източното едногласно пеене с 
напеви от репертоара на „Болгарский роспев“ или както го наричат 
тогава – старобългарското църковно пеене, преминава като лайтмо-
тив в цялостната дейност на Съюза. Активизирани в различни посо-
ки, съюзните членове активно участват в събирането и изследването, 
в популяризирането и публикуването на това новооткрито в русия 
пеене. Синхронно се застъпва и идеята за създаване на национална 
църковнопевческа традиция посредством написването на авторски 
многогласни църковни композиции. 
ключови думи: българска църковна музика, Български музикален съюз, 
старобългарско църковно пеене, св. Йоан Кукузел

*Доц. д-р Стефка Венкова – сектор „Музика“, Институт за изследване 
на изкуствата, Българска академия на науките; e-mail: venkovast@yahoo.com
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tsarkovno penie. – In: Muzikalen vestnik, XI, № 6 – 7, 25.01.1929].
Шалдев, Христо. По повод някои неверни съобщения за старобъл-

гарското църковно пение. – В: Музикален вестник, II, № 7, 1.05.1905 [Shaldev, 
Hristo. Po povod nyakoi neverni saobshteniya za starobalgarskoto tsarkovno 
penie. – In: Muzikalen vestnik, II, № 7, 1.05.1905].

Шулговски, алексей. Старобългарско черковно пение. – В:  Му-
зикален вестник, III, № 5, януари – февруари 1906 [Shulgovski, Aleksey. 
Starobalgarsko cherkovno penie. – In: Muzikalen vestnik, III, № 5, yanuari 
– fevruari 1906].

япова, кристина. Формиране на българската музикална наука (края 
на ХІХ – 20-те години на ХХ в.). – В: Българско музикознание, 1989, № 4, с. 3 
– 17 [Yapova, Kristina. Formirane na balgarskata muzikalna nauka (kraya na 
XІX – 20-te godini na XX v.). – In: Bulgarian Musicology, 1989, № 4, s. 3 – 17].

The Bulgarian musical union and church music 
in Bulgaria in the first half of the 20th century

Stefka Venkova

abstract: The article examines the role and importance of the Bulgarian 
Musical Union for the development of Bulgarian church music in the first half 
of the 20th century. The main ideas of the Union on this subject, laid down at the 
time of its foundation, have been traced in their development. Congress decisions 
have been analysed by emphasizing the Union activity in terms of their realization 
– referring them to higher authorities, promoting and popularizing them in 
the pages of the Union press and their practical application in church music 
activities. The leading idea of a reform in Bulgarian church music by replacing 
the Еastern Orthodox monophonic singing with chants from the “Bulgarian 
chant” repertoire, or as it was called then “old Bulgarian church singing”, runs 
as a leitmotif throughout the entire activity of the Union. Engaged in various 
directions, Union members actively participated in collecting and researching 
as well as popularizing and publishing this newly discovered singing in russia. 
At the same time, the idea of creating a national church singing tradition by 
means of writing authorial choral church compositions was advocated.

Keywords: Bulgarian Church Music, Bulgarian Musical Union, Old Bulgarian 
Church Singing, St. John Koukouzelis

assoc. Prof. stefka Venkova, Phd
Music Department,

Institute of Art Studies,
Bulgarian Academy of Sciences;

e-mail: venkovast@yahoo.com 
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георги Байданов и развитието 
на българското музикално образование 

в края на XiX и началото на XX век
Росица Драганова*

резюме: Многостранната дейност на Георги Байданов (1853 – 1927) 
изиграва съществена роля за развитието на музикалното образова-
ние у нас. През 1890 публикува „Кратък учебник по музиката за дол-
ните класове на гимназиите“, в който съчетава идеи от най-новите 
съчинения в областта на теорията, солфежа и музикалното образо-
вание, появили се през втората половина на XIX век. Пише активно 
в периодичния печат и е редактор на първия (единствен) брой на 
първото българско музикално списание „Гусла“, излязло през 1891. 
Байданов е и един от първите ни хорови дейци, ръководи светски и 
църковни хорове. участва активно в организационното изграждане 
на музикалната ни култура на границата на вековете – основава за-
едно с Димитър Хаджигеоргиев музикалното дружество „Кавал“ в 
Стара загора през 1897, включва се в дейността на създадения през 
1904 Български музикален съюз. Независимо от безспорната му роля 
за разгръщането на музикалнообразователните възгледи и за на-
трупването на музикалнотеоретични идеи в този ранен етап, делото 
му не е ставало обект на отделно по-мащабно проучване. Основните 
сведения за живота му се съдържат в статията за Байданов в Енцик-
лопедията на българската музикална култура [кръстев / Krastev, 
1967]. Ценни са и свидетелствата на Димо Бойчев, публикувани в сп. 
„родна песен“ [Бойчев / Boychev, 1942], докато по-новите (преобла-
даващо журналистически) текстове главно преповтарят вече извест-
ното. Недокрай проучен е и личният му фонд, съхраняван в Научния 
архив на БАН. Настоящият текст има за цел да се обновят данните за 

* Проф. д-р росица драганова – сектор „Музика“, 
Институт за изследване на изкуствата, Българска академия на науките; 
e-mail: r_draganova@abv.bg
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Георги Байданов (включително на биографично ниво) и да се интер-
претира цялостно неговият просветителски принос за развитието на 
музикалната ни култура и образование.
ключови думи: музикално образование, учебна програма по музика, 
учебник по музика, образователен метод

Георги Колчев Байданов е роден в Стара загора на 20. VII. 1853. 
Димо Бойчев съобщава, че той произхожда от знатния Хаджи Бай-
данов род, с което потомците му се гордеели. Били са и музикални 
– почти всички пеели.

Като дете посещава заедно със сестра си протестантската цър-
ква в града, привлечен от музиката, и „даже вземали участие, тъй 
като и двамата са пеели много хубаво“ [Бойчев / Boychev, 1942, с. 
11]. Получава първоначалното си образование в Старозагорското 
основно училище, което посещава до 1866 включително, както се по-
сочва в негов кадрови формуляр, запазен в Научния архив на БАН 
[служебен списък / sluzheben spisak, л. 1]. Пак според този доку-
мент от 1869/70 до 1873/74 учебна година той е „следвал и свършил 
петте класа в Ст.-загорското Градско петокласно училище“, а през 
1876/77 е бил ученик в I-ий курс в Петро-Павловската семинария „на 
разноски на Епархиалния съвет“. Всички тези факти са подкрепени 
от удостоверения за завършено образование, надлежно описани във 
формуляра; изрично е посочено, че за обучението в семинарията 
Байданов не притежава документ.

начална учителска практика и образователен подход

През 1874/75 и 1875/76 година Георги Байданов учителства в Гур-
бетското основно и двукласно училище в тогавашната търново-Сей-
менска околия� [служебен списък / sluzheben spisak, л. 2]. По време 
на размириците около руско-турската война семейството напуска Ста-
ра загора. така от 1877/78 до 1882/83 година той живее в Свищов, къде-
то учителства в основните училища и паралелно взема дейно участие 
в църковния хор. Ето какво посочва за този период и за влиянието на 
Янко Мустаков (1842 – 1881) върху израстването му като музикант не-
говият основен биограф – Димо Бойчев: „Мустаков го натоварвал да 

� Околия със седалище търново-Сеймен, днес Симеоновград, съществува 
до 1901. В кадровата справка името на училището се разчита ясно като 
„Гурбетско“, а съответното село е изписано като „Гурбетето“ [служебен 
списък / sluzheben spisak, л. 1 гръб]. Вероятно става дума за говорна раз-
лика и това е с. Гурбетито, преименувано през 1906 на с. Странско.
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georgi Baydanov and the development of Bulgarian 
music education at the end of the 19th and the 

Beginning of the 20th century

rossitsa draganova

Georgi Baydanov’s (1853 – 1927) multifaceted activity played a significant 
role in the development of music education in our country. In 1890, he published 
the “Short Textbook of Music for the Lower Forms of Secondary Schools”, 
in which he combined ideas from the then latest works in the field of theory, 
solfeggio, and music education that had appeared during the second half of 
the �9th century. He wrote extensively for periodicals and was the editor of 
the first (and only) issue of “Gusla” – the earliest Bulgarian music magazine, 
published in 1891. Baydanov is also one of our choir pioneers, who conducted 
secular and church choirs. He actively participated in the organizational 
development of our musical culture at the turn of the century – he, alongside 
Dimitar Hadjigeorgiev, founded the “Kaval Musical Society”  in the city of Stara 
Zagora in 1897. He was also involved in the activities of the Bulgarian Musical 
Union, established in 1904. regardless of his indisputable role in developing 
music-educational views and accumulating music-theoretical ideas at that early 
stage, his work has not yet been the subject of a separate, larger-scale study. 
Most information about his life is provided in an article about Baydanov in the 
Encyclopaedia of Bulgarian Musical Culture [Krastev, 1967]. Dimo Boychev’s 
testimonies, published in rodna Pesen Magazine [Boychev, 1942], are also 
valuable, while newer (predominantly journalistic) texts mainly reiterate what 
is already known. His personal archival collection, kept in the Science Archive 
of BAS (the Bulgarian Academy of Sciences), has been understudied, too. The 
purpose of this text is to update the data on Georgi Baydanov (biographical 
included) and to comprehensively interpret his educational contribution to the 
development of our musical culture and education.

Keywords: music education, music curriculum, music textbook, educational 
method

Prof. rossitsa draganova, Phd
Music Department,

Institute of Art Studies,
Bulgarian Academy of Sciences;

e-mail: r_draganova@abv.bg
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МузИКАлНА ЕСтЕтИКА 
MUSICAL AESTHETICS

концепцията на гвидо адлер 
за музикалния стил в контекста 

на теоретичните му възгледи 
и натрупаното през вековете знание за стила

Зорница Димитрова*

резюме: Проучването се фокусира върху два основни момента – да 
се определи значимостта на формираното през предходните епохи 
знание за стила не само в областта на музикалното изкуство, но и 
в другите изкуства и философията за съградената от Гвидо Адлер 
стилова концепция, и да се изследва ролята на вече изградените у 
изследователя научни възгледи като фундамент за научните търсе-
ния на автора в сферата на стиловата проблематика.  В Адлеровата 
концепция намират място някои ключови стилови понятия (stylus, 
музикален стил, национален стил, индивидуален стил), които са по-
лучили своето признание в предходни етапи и на които Адлер се 
позовава, допълва ги или ги представя в нова светлина. Изследва се 
влиянието на възгледите на Готфрид земпер върху визията на Ад-
лер за стила, което може да се проследи още в първоначалната му 
дефиниция за стил. Проследява се рецепцията на научните възгледи 
на Адлер, изложени в статията му „Обхват, метод и цел на музикоз-
нанието“ в изградената от него стилова концепция с акцент върху 
методологията на научното изследване. 
ключови думи: Гвидо Адлер, стил, историческо музикознание, систе-
матично музикознание, научни методи на музикознанието

* гл. ас. д-р Зорница димитрова – сектор „Музика“, Институт за из-
следване на изкуствата, Българска академия на науките; 
e-mail: dimitrovazornitsa79@gmail.com
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guido adler’s concept of musical style in the context 
of his Theoretical Views and the Knowledge of style 

accumulated over centuries.

Zornitsa Dimitrova

abstract: The study focuses on two main points: 1) determining the 
significance of the knowledge of style formed in previous eras not only in the 
context of musical art, but also in other arts for Guido Adler’s conception of 
style and 2) investigating the role of the scientific views already adopted by 
the researcher as a foundation for the author’s research in the field of stylistic 
issues. In Adler’s understanding, there are certain key concepts (stylus, musical 
style, national style, individual style) that received recognition in previous 
stages and which Adler makes reference to, complementing or presenting them 
in a new light. The influence of Gottfried Semper’s views on Adler’s vision of 
style gets explored, which can be traced back to his original definition of style. 
The reception of Adler’s scientific views (set forth in his article “Scope, Method 
and Aim of Musicology”) is traced in the conception of style built by him with 
an emphasis on the methodology of scientific research. In the context of “Style 
in Music”, the classification of musicology proposed by Adler is significant for 
several reasons: 1) the use of the “arsenal” of each separate branch of musicology 
as well as the auxiliary disciplines adjacent to it, which aims to maximally 
elucidate Adler’s view of musical style and 2) as a demonstration of applying 
methods of musical research defined by Adler and their functioning within the 
scope of scientific activity. Based on the analysis of the methodology Adler used 
in “Style in Music”, there stands out the tendency for research to be conducted 
by a combined historical-systematic method. 

Keywords: Guido Adler, style, historical musicology, systematic musicology, 
scientific methods of musicology

asst. Prof. Zornitsa dimitrova, Phd
Music Department,

Institute of Art Studies, Bulgarian Academy of Sciences;
e-mail: dimitrovazornitsa79@gmail.com



82

Михаил Луканов • „Новите танци“ и джазът в творчеството на Асен Овчаров

„новите танци“ и джазът 
в творчеството на асен Овчаров

Михаил Луканов*

резюме: В текста се коментира творчеството на Асен Овчаров и ро-
лята му за развитието на българската популярна музика през първа-
та половина на XX век. Конкретно се разглежда неговата аранжорска 
дейност, задала фундамента за изграждането на музикалнопопуляр-
ния репертоар в България. това на свой ред предполага и обгова-
рянето на съществени специфики на танцувално-жанровите пиеси 
през 30-те и 40-те години на миналото столетие и претворяването им 
в аранжиментите на Овчаров, някои от които се превръщат в „про-
водник“ на стилови ориентации в посока на проникващия джаз на 
фона на градския интонационен пейзаж у нас. Коментират се кон-
кретни примери, които представят изразната идиоматика на под-
браните музикални артефакти. С всички условности разглежданите 
аранжименти могат да бъдат посочени като пример както за „не-
джазова“ стилистика, така и за джазова „окраска“.
ключови думи: Асен Овчаров, танцова музика, джаз, джазови, аранжи-
менти, суинг, блусова идиоматика

трудно е да се поддържа твърдението, че Асен Овчаров е пър-
вият музикант, прокарал демаркационна линия между по-старата 
шлагерна музика и джаза у нас. усложняващо обстоятелство е, че през 
30-те години „джазова музика за българските музиканти и публика е 
синоним на модерна западна танцова музика“ [димов / dimov, 2017, 
с. 412]. В подобен дух е и свидетелството на Мильо Басан (компози-
тор, аранжор и бенд лидер през разглеждания период), а именно, че 

* гл. ас. д-р михаил луканов – сектор „Музика“, 
Институт за изследване на изкуствата, Българска академия на науките, 
e-mail: lukanov_1967@abv.bg

ПОПулЯрНА МузИКА
POPULAr MUSIC
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Оруш, антон. Грамофонните плочи на Царство България, 15.07.2013 
[Orush, Anton. Gramofonnite plochi na Tsarstvo Bulgaria, 15.07.2013], https://
sandacite.bg/ (1.12.2022).

манлихер, анастасия. Първата дама на джаза в България. Портал 
Култура, 12.09.2018 [Manliher, Anastasia. Parvata dama na dzhaza v Bulgaria. 
Portal Kultura, 12.09.2018], https://kultura.bg/web/ (1.12.2022).

николов, светослав. „лени Вълкова е Кралицата на джаза“ с ар-
хивни записи и нови изпълнения на първата българска джаз певица. – В: 
JAZZFM, 30.12.2020 [Nikolov, Svetoslav. „Leni Valkova e Kralitsata na dzhaza“ 
s arhivni zapisi i novi izpalnenia na parvata balgarska dzhaz pevitsa. – In: 
JAZZFM, 30.12.2020], https://jazzfm.bg/dom/albums/leni-vylkova-e-kralicata-
na-djaza-s-arhivni-zapisi-i-novi-izpylnenija-na-pyrvata-bylgarska-djaz-pevica 
(1.12.2022).

longman dictionary of Contemporary English, https://www.ldoceonline.
com/dictionary/riff (22.07.2020).

“The new dances” and Jazz in asen ovcharov’s 
creative Work

Mihail Lukanov

The text comments on Asen Ovcharov’s creative work and his role in the 
development of Bulgarian popular music in the first half of the 20th century. 
His musical arrangements, which laid the foundation of the popular music 
repertoire in Bulgaria, have been specifically looked at. This, in turn, implies 
the discussion of certain essential features of dance-related musical pieces in 
the 1930s and 1940s as well as their rendition in Ovcharov’s works. Some of 
them were later to become a “conduit” for stylistic orientations towards the 
rapidly spreading jazz music against the background of the urban intonation 
environment in Bulgaria. Concrete examples representing the expressive 
idiomatics of the selected musical artefacts have been commented on. With all 
reservations, the arrangements considered can be seen as examples of either 
non-jazz stylistics or as pieces with jazz-related musical colouring.

Keywords: Asen Ovcharov, dance music, jazz, arrangements, swing, blues 
idiomatics
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What are arabs listening to? contemporary arab 
music: categorization and musical understanding

Noor Ebbini*

Contemporary Arab music, as a category that holds all Arab musical 
productions since the 1970s, has grown to occupy the vast majority of 
listening practices in the regional culture. Despite its massive appeal to the 
contemporary Arab society, scholarship has yet to explore this category 
from a strictly musical perspective. The present research categorizes 
and explores the various types of music that fall under the umbrella 
of “contemporary Arab music”. The author begins by highlighting the 
three subcategories of contemporary music in the Arab world: Popular, 
Alternative, and Instrumental, and identifies the genres or forms that 
they encompass. With reference to musicians, songs, and pieces, the 
paper underpins the main stylistic features, and compositional and 
performance techniques, used in contemporary music productions. The 
author concludes by acknowledging the significance of this music to the 
Arab culture and urges the need to reconsider approaches to the field of 
contemporary Arab music.
Keywords: contemporary Arab music, categorization, analysis, popular music, 
alternative music, instrumental music

introduction

Music in the Arab world has witnessed revolutionary changes upon 
the advent of technology, new media, the internet, and globalization. 

*noor ebbini – PhD Student, New Bulgarian University, Department of Music: 
Full-time Lecturer at University of Jordan – Music Department, Amman; 
e-mail: noorebbini@hotmail.com
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какво слушат арабите? 
съвременна арабска музика: 

музикални категории и тяхното разбиране

Нур Ебини

Съвременната арабска музика като категория е част от арабското му-
зикално творчество. След появата си през 70-те години на ХХ век тя продъл-
жава да се развива, завладявайки огромна част от слушателите, и по този 
начин се показва регионалната ѝ култура. Независимо от значимостта на 
съвременната музика за арабското общество академичната общност все 
още продължава да изследва категорията от ограничена музикална перс-
пектива. Настоящата статия категоризира и изучава различните жанрове, 
които попадат под термина „съвременна арабска музика“. Авторката за-
почва с осветляване на три субкатегории от съвременната музика в араб-
ския свят – популярна, алтернативна и инструментална, и идентифицира 
жанровете и формите, които те включват. Представени са определени му-
зиканти, песни и произведения, които подчертават основните стилистич-
ни черти, композиционни и изпълнителски техники, типизиращи съвре-
менното музикално творчество. Авторката стига до извода, че има нужда 
от преоценка на подходите, които дефинират модерната арабска музика, 
като едновременно с това се подчертава важността на тази музика за съвре-
менната арабска култура.

ключови думи: съвременна арабска музика, категоризация, анализ, по-
пулярна музика, алтернативна музика, инструментална музика

нур ебини – докторант в Нов български университет,
Департамент „Музика“;

щатен преподавател в университета в Аман, Йордания; 
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рЕЦЕНзИИ 
rEVIEWS

наташа япова: 
„музика 

и история. 
избрани статии“*

Елисавета Вълчинова-
Чендова

Сборникът с единайсет из-
брани статии от проф. д-р На-
таша Япова е достоен професи-
онален жест на нейните колеги 
музикални историци в Наци-
оналната музикална академия 
„Професор Панчо Владигеров“ 
по повод 70-годишнината ѝ. 
Съставител и редактор е Илия 
Граматиков. Както той посочва 
в увода, сборникът „представля-
ва важна част от нейния научен 
принос, категорично легитими-
рал я през последните десетиле-
тия като един от най-значител-

ните и влиятелни съвременни 
български музиколози, чиито 
разработки са многократно ци-
тирани както от вече утвърде-
ни учени, така и от по-младите 
поколения музикални изследо-
ватели. Подбраните тук статии 
са посветени на теми върху бъл-
гарската и западноевропейската 
музикална история и демонстри-
рат широкото поле на изследова-
телски интерес на авторката чрез 
многообразието от засегнати ос-
тро проблематични казуси. тези 
материали имат особено голям 
принос за музикознанието, за-
щото разбунват духовете около 
недоизяснени или въобще не-
подлагани на критично обгова-
ряне травматични въпроси при 
подстъпа към българското музи-
кално творчество, предлагат нова 
гледна точка към вече уж отдавна 

* япова, наташа. Музика и исто-
рия. Избрани статии. София: НМА 
„Проф. Панчо Владигеров, 2022, 232 
с. [Yapova, Natasha. Muzika i istoria. 
Izbrani statii. Sofia, NAM „Prof, 
Pancho Vladigerov“, 2022]. ISBN 978-
619-7566-09-3



�28

Елисавета Вълчинова-Чендова • Наташа Япова: „Музика и история... 

natasha yapova: „music and History. 
selected articles“

Sofia, NAM „Prof. Pancho Vladigerov“, 2022
(ISBN 978-619-7566-09-3)

Elisaveta Valchinova-Chendova

The collection contains eleven selected articles by Prof. Dr. Natasha 
Yapova, musicologist, and lecturer at the “Professor Pancho Vladigerov” 
National Academy of Music. Its compiler and editor is Iliya Gramatikoff. It 
was released on the occasion of her 70th anniversary. The collection presents 
an important part of Natasha Yapova’s scientific contribution, who in recent 
decades has established herself as one of the most significant and influential 
modern Bulgarian musicologists, whose works have been repeatedly cited by 
both well-established scientists and younger generations of music researchers. 
Written in the period between 1993 and 2020 and published in various scientific 
editions, the texts have been compiled in two sections: “Towards the Question 
of the Boundaries of Nationalism in Music: the Bulgarian Case” and “Towards 
the Idea of Progress in Music”. In the first section, it is the articles on Bulgarian 
artists and works as well as the music-historical processes in Bulgarian music 
that are particularly impressive in terms of authorial viewpoints. In the second 
section, Natasha Yapova’s extensive erudition and teaching activities take 
her to a wide range of topics dedicated to figures of Western European music 
history (Forkel, Mozart and Beethoven), russia’s music (Tchaikovsky and 
Shostakovich), romania (Enescu) and Bulgaria (the so-called Bulgarian avant-
garde). The book would be of interest to all who are interested in contemporary 
Bulgarian musicological thought as well as, of course, her students, to whom it 
has been dedicated.
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