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Концерт в памет на проф. д-р Ростислав Йовчев 

(свирят негови студенти) 

06.11.2021., концертна зала на НМА „Проф. Панчо Владигеров“ 

 

Проф. д-р Александър Василенко 

В концертната практика (не само у нас) от доста време насам се е 

наложила една специфична форма – „Концерт в памет на...“. 

Концерт в памет на педагог – един повод за учениците (разбира се, 

често от различни поколения) да се съберат отново, да се върнат във 

времето, да се отдадат на спомени и да се разчувстват може би над 

собственото си минало, да се усетят отново като деца или младежи, като 

членове на общност. Прохождащи тогава тепърва или доразвиващи своя 

потенциал, минали през многото личностни етапи и нива и достигнали до 

сегашното си битие и положение, отдаващи заслужена почит на личността, 

оказала решаващо влияние върху тяхното съграждане... 

В конкретния случай – с концерта в памет на Ростислав Йовчев – 

ситуацията предопредели по-специфичен подход и по-наситена и изострена 

емоция. Внезапната кончина на известния пианист и педагог, отишъл си 

ненавременно само преди няколко месеца, на прага на своя 60-годишен 

юбилей, бе първият шокиращ повод за подобно усещане. Ще спомена, че 

една значителна част от участниците във възпоменателния концерт за 

Ростислав в залата на НМА бе взела участие в спонтанно (до голяма степен) 

събитие, състояло се през лятото в Созопол, на датата на несъстоял се негов 

рецитал. С вдъхновението и набраната инерция от този концерт дойде и 

идеята за софийското концертно събитие. 

Самото обстоятелство, че съдбата бе прекъснала рязко жизнения път 

и кариерата на един активно действащ изпълнител и педагог, изпълнен с 

планове и творчески намерения, и бе поставила актуално учещите при него 

студенти в шокиращо нова за тях ситуация, насити атмосферата на концерта 
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с ясно предoпределено трагично настроение. Както се случва логично при 

внезапната загуба на близък човек, острото усещане за неговата липса 

надделяваше в подготовката и началния тласък на събитието. 

Цялата съпътстваща ситуация – поредното стопиране на учебния и 

концертен процес поради епидемията от ковид и неяснотата до последния 

момент около провеждането на концерта – също бе допринесла за едно 

наситено с напрежение предварително настроение, породено от 

невъзможността за цялостно предварително съсредоточаване върху 

конкретната организационна и художествена подготовка. 

В крайна сметка обаче концертът се получи, при това оставяйки 

трайни спомени за същински качествено като изпълнителско ниво и 

наситено с най-силни и светли емоционални послания събитие. Да започнем 

от факта, че този концерт бе първото проведено на живо в сградата на 

Академията събитие. Многото предвидени за предишните две седмици 

изцяло бяха отпаднали, а съдбата предопредели точно датата 6-ти ноември 

да бъде стартова за възобновяването на концертния живот в залата. Бе 

коментирано също така знаковото обстоятелство, че датата бе съвпаднала с 

последната голяма задушница в годината – Архангелова или Мъжка 

задушница, – което още повече зареди всеобщата емоционална нагласа. 

Проф. д-р Ростислав Йовчев бе изградил академичната си кариера в 

катедра „Пиано“ към ТКДФ и бе неин ръководител до съвсем скоро, цели 

дванадесет години. Затова концертът бе логично иницииран от 

академичното звено, където неговото професионално, административно и 

личностно присъствие бе оставило трайни и ярки следи. Но цялостната 

програма бе подбрана, построена и изпълнена от неговите бивши и до 

кончината му настоящи студенти – това бе и идеята за концерта, която се 

оказа напълно адекватна и постигна забележително искрена и въздействаща 

атмосфера. Откриващата кратка мултимедия (напълно лишена от каквато и 

да било вербална част), съдържаща единствено изпълненото сравнително 
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наскоро от Ростислав известно post opus Ноктюрно cis moll на Фр. Шопен, 

даде едно задушевно и прочувствено начало на концертната програма. Ще 

посоча в свободен ред имената на младите изпълнители, без да изтъквам 

никого от тях: Зорница Гетова, Павлина Радионова, Елица Мирчева, 

Димитър Горчаков, Валерия Попова, Георги Белчев, Стефания Русева, 

Невена Пеева, включилата се посредством видеозапис от чужбина Даниела 

Филипова (подпомогнати от цигуларката Диана Станчева и пианиста 

Симеон Златков) бяха подбрали програма, която според тях нагледно 

отразяваше вкуса, критериите и акцентите в преподавателската практика на 

техния педагог. Познавайки достатъчно отблизо концертната и 

преподавателската дейност на Р. Йовчев през годините, ще потвърдя 

точността на техния избор – звучаха клавирни творби за четири ръце, пиеси 

от български композитори, знакови за своя жанр и непознати (също и 

екзотични) произведения... 

Като преподавател със солидна практика, добре запознат с понякога 

сложните взаимоотношения между учител и ученик и с високата 

професионална и човешка отговорност, носена от личността с призванието 

„педагог“, аз останах дълбоко впечатлен от неподправената обич и 

демонстрираната дълбока почит на студентите към паметта на Ростислав 

(някои бяха пътували отдалеч специално за концерта). Какво по-голямо 

признание за дългогодишната всеотдайност и заразяващата енергия на 

същинския будител, посветил живота си на високото музикално изкуство? 


