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Една тежка загуба за музикалната ни култура 

РОСТИСЛАВ ЙОВЧЕВ (1961 – 2021) 

 

Проф. д-р Атанас Куртев 

Забележително продуктивната артистична, педагогическа и 

обществена дейност на непрежалимия ни колега проф. д-р Ростислав 

Йовчев, към чиито ритмично обновяващи се музикални изяви бяхме така 

привикнали, се срина ненадейно, достигайки своя цикличен завършък. 

Впечатляващата идейна насоченост, тематична стройност и спонтанно 

въздействаща художествена мощ на осъществяваните от него десетки 

стилни рецитали предопределят заслужено високата му творческа позиция 

в йерархията на съвременните български пианисти. Закърмен отрано с чисти 

възрожденски идеали и позитивни духовни принципи във фамилия на 

интелектуалци, той умееше да ги отстоява със силата на убеждението и на 

концертния подиум, и в учебния кабинет, и сред управленските дебри на 

музикантската гилдия. 

Името на Ростислав Йовчев се асоциира преди всичко с признанието 

на вещ познавач на стилистичните тънкости в клавирното изкуство на 

плеяда европейски и български композитори. Той достигна завидна 

естетическа зрялост и завладяващ виртуозитет при представянето на творби 

от епохата на барока и виенската класика. Особено ценен е изпълнителският 

му принос в Бетовеновата сфера, където наред с петте концерта за пиано и 

оркестър и деветте симфонии в обработка за две пиана, той осъществи голям 

брой сонатни интеграли с реномирани партньори, както и с камерно-

ансамблови формации. Ще го запомним и като бележит тълкувател на 

клавирните и вокално-клавирни жанрове на Шуберт и Шуман, на клавирни 

сборници от Лист, Шопен и Шимановски, на монументални композиции от 

Чайковски, Скрябин и Рахманинов, на изящни звукови платна от Дебюси и 
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Равел, на екзотични танци от Албенис, де Файя и Гранадос, както и на 

целокупното клавирно наследство на един от най-любимите му 

композитори – Барток. 

С присъщата си звукотворческа харизма и идейно-асоциативен 

ресурс, Ростислав Йовчев успяваше да докаже пред публиката какво 

безценно живописно и образно-психологично съкровище се крие зад 

музикалния изказ на първомайсторите на българската композиционна 

школа и техните по-млади сподвижници. Под пръстите на пианиста 

спонтанно се раждаха прелестни родни пейзажи, батални сцени и обреди, 

спокойни или бурни танци, внушаващи преклонение пред българския 

национален гений от една отминала, но безкрайно съдържателна, богата за 

размисъл културна епоха. 

Влизайки в ролята на добре образован етнограф, за когото 

историческата символика е тясно преплетена с философски и поетични и 

внушения, той музицираше с особена самоотдаденост. При художествено 

тълкуване на подобно архетипно равнище присъстващите в залата сякаш 

долавяха древния полъх от собствените си етногенетични корени през 

призмата на предавани през поколения и устояли във времето народностни 

традиции. Каква незабравима художествена следа остави след себе си този 

артист! 


