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ТЕХНИКАТА НА КОЛАЖА В КЛАВИРНАТА ПИЕСА  

НА РУМЕН БАЛЬОЗОВ MOZ-ART À LA SCHNITTKE 

                                                                                                  Ния Бонева 

 

Лесно намирам каламбура, двусмислицата, парадокса и начина 

те да станат на заглавие. […] Понякога скромно си мисля, че 

произведенията може и да не останат, но заглавията – сигурно.1 

Р. Бальозов 

 

 

Това излишно скромно изказване на Румен Бальозов е много 

показателно за неговата личност. Днес произведенията му присъстват 

трайно в българската музикална култура, защото композиторът намира 

начина „каламбурът, двусмислицата, парадоксът“ да станат не само „на 

заглавие“, а и „на музика“, която съвсем майсторски отговаря на заявката в 

заглавието2. Такива произведения от Р. Бальозов са например „КонтрАрия“ 

за глас и щрайх, серията „Натюрморти“ („Натюрморт със струни“, 

„Натюрморт с лъкове“, „… с палки“, „… в жълто“ „… с клапи“, „… с 

клавиши“), „Рецитал за говорещ пианист“, „Пасианс“ за ансамбъл от 14 

инструменталисти и диригент, „Музика по повод“ за осем валдхорни (и 

други пиеси „по повод“), „Орнитофония“ за сопран, бас и пиано, 

„Бестиарий“ за виолончело и пиано, „Добре дошъл, ХХI век“ – инсталация 

за соло чело, „Акупунктура“ за две пиана на осем ръце и много други3. Не 

бих искала да пропусна и четирите симфонии на композитора, от които 

Втора („Музика на бъдещето“) и Трета („Незапочната“) „съществуват“ само 
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1 Николов, Венцеслав. В памет на Румен Бальозов. [Разговор с композитора за 60-годишнината му и по 

повод първия му авторски компактдиск, април 2009 г.] 07.02.2019. https://glasove.com/categories/kultura-i-

obshtestvo/news/v-pamet-na-rumen-balozov (13.08.2021). 
2 В една статия на Е. Дочева попаднах на сравнение между Р. Бальозов и Е. Сати по отношение на 

озаглавяванията им: „Румен създаде много музика, а неговите заглавия ми напомняха винаги за 

французина Ерик Сати. Настройват те „несериозно“ още преди да чуеш музиката: „Натюрморт с клапи“ 

за дървени духови, „Рецитал за говорещ пианист“, „Орнитофония“ за сопран, бас и пиано, КонтрАрия 

(лично музикално „пререкание“ с арията на Кейдж), „Акупунктура“…“, вж. Дочева, Екатерина. [In 

memoriam.] Румен Бальозов (1949 – 2019). Трудни думи за Румен. – В: К, 15.02.2019. 

https://kweekly.bg/publication/2127 (1.09.2021). 
3 Списък на произведенията на Румен Бальозов вж. на сайта на СБК: https://ubc-bg.com/румен-бальозов/ и 

https://ubc-bg.com/en/roumen-balyozov/ (6.09.2021). 

https://glasove.com/categories/kultura-i-obshtestvo/news/v-pamet-na-rumen-balozov
https://glasove.com/categories/kultura-i-obshtestvo/news/v-pamet-na-rumen-balozov
https://kweekly.bg/publication/2127
https://ubc-bg.com/румен-бальозов/
https://ubc-bg.com/en/roumen-balyozov/
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като заглавия, но реално не са написани4. Тези заглавия отпращат и към 

театралността, много характерна за музиката на Р. Бальозов – според 

Евгения Христозова „като същностно присъщо на Бальозов, театралното 

начало пронизва цялото му творчество“5. А по тази линия според мен може 

да се търси връзка с музиката на Маурицио Кагел. 

Клавирната пиеса на Р. Бальозов Moz-Art à la Schnittke (2005), която е 

обект на настоящата статия, е поредното произведение, в което с много 

вкус, изобретателност и голямо майсторство композиторът ни показва 

„колко е важно да бъдеш несериозен“6. Заглавието на произведението със 

своето à la7 очевидно насочва към характерния шниткеански маниер на 

работа с по-ранна музика, в случая Моцарт; към заиграването „с 

възможността да се създаде идиом върху идиома“, както удачно пише Е. 

Дочева8. То обаче е и заето от самия Шнитке: Moz-Art à la Haydn – игра с 

музика за 2 цигулки, 2 малки струнни оркестъра, контрабас и диригент 

(1977); или Moz-Art à la Mozart за осем флейти и арфа (1990); могат да се 

споменат и останалите Moz-Art-и на Шнитке9. Р. Бальозов има и още една 

пиеса със същия каламбур в заглавието: Капричио по друг повод „Moz-art à 

la…“ за виолончело10. 

В разговор с виолончелиста Венцеслав Николов самият Р. Бальозов по 

повод на Moz-Art à la Schnittke говори за „заиграване с Шнитке, който 

измисли „Moz-art“-a и го приложи много успешно в творчеството си. 

Подходих към особено популярната соната за пиано (№ 11 A dur KV 331, б. 

м.) по същия шниткеански начин“. И прави съществено допълнение: 

„Заиграването е характерно за целия постмодернизъм, но когато е без 

задръжки, може да доведе до доста полемични резултати. Смятам се за 

рационален тип композитор въпреки спонтанността, която от време на 

 
4 Вж. Вълчинова-Чендова, Елисавета. Симфоничният проект на композитора Румен Бальозов като 

мълчание и реконтекстуализация. – В: Изкуствоведски четения. София, 2007, с. 382 – 387; Христозова, 

Евгения. Румен Бальозов на 60. Постмодерният ерудит. – В: Култура, брой 33, 02 октомври 2009.  

https://newspaper.kultura.bg/bg/article/view/16072 (13.08.2021). 
5 Христозова, Евгения. Цит. съч. 
6 Тук използвам заглавието на едноименната книга на композитора – перифраза на заглавието на Оскар 

Уайлд „Колко е важно да бъдеш сериозен“. Вж. Бальозов, Румен. Колко е важно да бъдеш несериозен. 

Пиеси. София: Пет плюс, 2009. 
7 Заради Moz-Art е интересно да се приведат значенията на à la на немски: in der Art von, nach der Art von, 

im Stil von. 
8 Дочева, Екатерина. Музика с усмивка. – В: Култура, брой 13, 08 април 2010. 

https://newspaper.kultura.bg/bg/article/view/16834 (13.08.2021). 
9 Списък на произведенията на А. Шнитке вж. на: http://schnittke-mgim.ru/Alfred-Schnittke/artistic-works/ 

(18.08.2021). 
10 И двете коментирани пиеси от Р. Бальозов са включени в авторския му компактдиск с творби за 

виолончело и пиано с изпълнители Венцеслав Николов (виолончело) и Радослав Николов (пиано), издаден 

от Gega new; вж. https://geganew.com/produkt/gd349-kompozitsii-ot-rumen-balyozov/ (18.08.2021). 

https://newspaper.kultura.bg/bg/article/view/16072
https://newspaper.kultura.bg/bg/article/view/16834
http://schnittke-mgim.ru/Alfred-Schnittke/artistic-works/
https://geganew.com/produkt/gd349-kompozitsii-ot-rumen-balyozov/
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време струи от творчеството ми. Не се опасявам от палавите игри и мисля, 

че мога да ги контролирам добре.“11 

В Moz-Art à la Schnittke Р. Бальозов проявява максимална 

изобретателност при един стандартен „състав“ – само пиано, дори без 

пианистът например да е говорещ (срв. с „Рецитал за говорещ пианист“ 

(1986) или „Календар“ (1994), където има и диалози между пианиста и 

композитора); т.е. в случая композиторът избира едно чисто 

инструментално решение. Материалът от Моцарт, използван в пиесата, е от 

Концерт за цигулка № 4 D dur KV 218, I част, и от Соната за пиано № 11 A 

dur KV 331, I част – тема с вариации – и III част – рондо Alla Turca12. Във 

връзка с това обозначение на рондото си струва да се обърне внимание, че 

подходът à la (alla) e характерен не само за това произведение на Бальозов 

(по подобие на Шнитке), а и за самата Моцартова соната, използвана в 

него13. 

Р. Бальозов неслучайно избира Моцарт: клавирната пиеса и 

споменатото виолончелово Капричио по друг повод „Moz-art à la…“ са 

написани по случай 250-годишнината от рождението на големия 

композитор (2006)14. Освен това за Бальозов той е „идеал за кристална 

яснота като форма и съдържание, чистота на стила, гениална 

изобретателност… с ограничени от днешна гледна точка изразни средства. 

Недостижим!“15 Композиторът навярно е привлечен и от Моцартовото 

чувство за хумор (напр. в „Музикална шега“ KV 522) и провокиран от 

неговата изобретателност, прибягва към принципа на монтажа. Всъщност и 

самият Моцарт си служи с него в произведения като Соната D dur KV 311 

или в Симфония-Кончертанте (двойната експозиция с 8 теми)16. 

 
11 Николов, Венцеслав. Цит. съч. 
12 И в споменатото Капричио по друг повод „Moz-art à la…“ за виолончело Р. Бальозов си служи с материал 

от същата соната, I част. До известното Моцартово произведение са прибягвали и редица други музиканти 

– сравнително дълъг списък за употребата му в най-различна музика може да се намери в немската статия 

в Уикипедия за сонатата – „Klaviersonate Nr. 11 (Mozart)“, раздел „Spätere Verwendung der Komposition“, 

вж. https://de.wikipedia.org/wiki/Klaviersonate_Nr._11_(Mozart)#Spätere_Verwendung_der_Komposition 

(1.09.2021). 
13 Т.нар. „турски маршове“, които са били модерни по онова време, намираме напр. и в оп. „Отвличане от 

сарая“ KV 384 и финала на Пети концерт за цигулка A dur KV 219, както и при Глук, Салиери, Йозеф и 

Михаел Хайдн, Бетовен (Wellingtons Sieg op. 91), Росини (оп. Турчинът в Италия, 1814), Шпор, Лист 

(Capriccio alla turca sur des motifs de Beethoven, 1846), а също и при по-ранни композитори като Люли, 

Рамо и др. 
14 Николов, Венцеслав. Цит. съч. 
15 Пак там. 
16 По въпроса за монтажа вж. студията на Томи Кърклисийски „Монтажът – някои аспекти във филмовата 

и в музикалната форма“ в Кърклисийски, Томи. Музика в Изкуствата. Избрани музикално-научни 

трудове. София: Хайни, 2005, с. 148–220. За монтажа конкретно при Моцарт вж. раздела „Към идеята за 

структурен монтаж в творчеството на Моцарт“, с. 188–215. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Klaviersonate_Nr._11_(Mozart)#Spätere_Verwendung_der_Komposition
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Концептуално пиесата Moz-Art à la Schnittke може да се разглежда като 

своеобразна „каденца“ или каденца-колаж17 към първата част на 

Моцартовия Концерт за цигулка D dur KV 218: произведението на Р. 

Бальозов е рамкирано в началото от три такта преди каденцата на 

Моцартовия концерт (срв. т. 210–212 при Моцарт с т. 1–3 при Бальозов), а 

в края – от заключителното оркестрово tutti след каденцата (срв. т. 213–220 

– и при Моцарт, и при Бальозов). Случайно или не, пиесата на Р. Бальозов 

се състои от точно толкова тактове (220), колкото първата част на 

Моцартовия концерт. 

Местоположението на инструменталната каденца като територия за 

свобода, спонтанност, импровизация, възможност за себеизява на 

изпълнителя е специален, знаков избор от страна на Бальозов, провокация: 

какво мога да си позволя, докъде мога да стигна в една каденца; доколко 

мога да си „развинтя“ въображението, без това да доведе до „полемични 

резултати“18? 

По този повод бих искала да приведа някои разсъждения на Томи 

Кърклисийски за каденците към Моцартовите концерти от студията му 

„Творчески подходи в някои каденци към първа част из Концерт за пиано и 

оркестър KV 466 от В. А. Моцарт. Композиционни и изпълнителски 

ракурси“19. Въз основа на наблюденията на Ева и Паул Бадура-Скода, 

изложени в книгата им „Интерпретацията на Моцарт“20, Т. Кърклисийски 

отбелязва, че „може да се направи извод за деконструиращия и фантазен по 

същество алтернативен – по отношение на основната форма – метод, към 

който Моцарт клони в каденцовата организация и който изявява нови 

аспекти и перспективи на процеса“21. Освен това Т. Кърклисийски 

отбелязва, че „естествената историческа отвореност и възможност за 

реализация на каденцата във всяка една епоха създава мостове във времето, 

които сами по себе си могат да се окажат емблематични“22 и дава следния 

пример: „Каденцата на джазовия майстор Чик Кърия например определено 

е стилистично несъвместима, ако се измерва с критериите на XVIII или XIX 

столетие, но също така естествено проправя път към друга среда, друга 

реалност, в която Моцартовото изкуство продължава активно да живее и да 

 
17 Техниката на колажа е характерна за постмодернизма (вж. Петрова, Ангелина. Постмодерното и 

метафората на разпадането. – В: Българско музикознание 1999, № 3, с. 19–27). Тя се използва от 

композитори като Бернд Алоис Цимерман, Лучано Берио, Маурицио Кагел, Алфред Шнитке.  
18 Вече цитирани думи на Р. Бальозов: „Заиграването е характерно за целия постмодернизъм, но когато е 

без задръжки, може да доведе до доста полемични резултати.“ Вж. Николов, Венцеслав. Цит. съч. 
19 Вж. Кърклисийски, Томи. Музикално-аналитични етюди. София: Хайни, 2015, с. 76–166. 
20 Бадура-Скода, Ева и Пауль. Интерпретация Моцарта. Москва: Музыка, 1972. 
21 Кърклисийски, Томи. Музикално-аналитични етюди…, с. 80–81. 
22 Пак там, с. 88. 
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се развива.“23 Съществено е и наблюдението за „случаи на полифонизация 

на предимно хомофонните каденци на Моцарт“24. 

Докато в една класическа каденца се импровизира върху тематичен 

материал от съответния концерт, то в своята „каденца“-колаж Бальозов 

„разиграва“ тематичен материал не от Концерта за цигулка D dur KV 218 на 

Моцарт, а, както стана ясно, от друго негово изключително известно 

произведение – Соната за пиано A dur KV 331; „играе“ в quasi-шниткеански 

маниер, с жестове към различни композитори (с техни известни 

произведения) и стилове, служейки си с най-различни техники25 – любим 

подход в множество творби на Бальозов. 

В своя колаж Бальозов не си служи с точни цитати с изключение на 

рамкиращите такива от цигулковия концерт (доколкото по отношение на 

клавирно извлечение може да става дума за точен цитат). Материалът от 

Моцартовата соната в нито един момент не се използва буквално, а винаги 

със сериозна намеса, с най-различни видове намеси (нека си спомним за 

произведенията на Бальозов, озаглавени „Намеса“). Този подход до 

известна степен може би е подобен на използвания в популярните вариации 

на тема Happy Birthday в различни композиторски стилове26, но в случая без 

варираният материал (от I и III част на Моцартовата соната KV 331) да бъде 

заявен отначало като цяла тема, а само мотивно загатнат или с 

видоизменени части от темата, и съответно без „варирането“ да е строго 

(впрочем в две „вариации“ структурата на темата от I част на Моцартовата 

 
23 Пак там. 
24 Пак там. 
25 Имитираните стилове и използваните техники в пиесата са посочени конкретно и коментирани в 

приведената по-долу таблица. 
26 Няколко примера: Victor Borge – Happy Birthdays  

https://www.youtube.com/watch?v=hkkHz8xq7lE&ab_channel=DocCaeruleus;  

Victor Borge – Deceased composers & Happy Birthday (1996) – English subtitles  

https://www.youtube.com/watch?v=R3UC5DuRjUY&ab_channel=stigekalder;  

Peter Heidrich – Happy Birthday Variations (excerpts)  

https://www.youtube.com/watch?v=BmA0bbZSDN4&ab_channel=angelamethist;  

HAPPY BIRTHDAY VARIACIONES – P. Heidrich  

https://www.youtube.com/watch?v=6_WMpKdk7lo&ab_channel=%E5%AE%89%E9%80%B2;  

Happy Birthday Wagner Style  

https://www.youtube.com/watch?v=NdH-4gfxCr0&ab_channel=ppgppgppgppg; 

Sir Roger Norrington Eroica/Happy Birthday surprise from the SWR Symphonieorchester  

https://www.youtube.com/watch?v=9Wqeug-XHKk&ab_channel=BenPalmer;  

Happy Birthday in the Styles of 10 Classical Composers (COMPILATION)  

https://www.youtube.com/watch?v=ToO7OXDiV04&ab_channel=NahreSol;  

Happy Birthday Variations  

https://www.youtube.com/watch?v=2eFFiqLu5sU&ab_channel=HKWmusic;  

Happy Birthday Violin Variations Rachel Barton Pine  

https://www.youtube.com/watch?v=amwWPu3soq4&ab_channel=OscarDavidOrjuelaCruz; Happy Birthday 

Swing  

https://www.youtube.com/watch?v=laPhvAZ_2m4&ab_channel=LuckySeven. 

В тази връзка бих споменала и пиесата на Р. Бальозов Капричио по повод за виолончело  

(Happy birthday to…), също включена в споменатия диск. 

https://www.youtube.com/watch?v=hkkHz8xq7lE&ab_channel=DocCaeruleus
https://www.youtube.com/watch?v=R3UC5DuRjUY&ab_channel=stigekalder
https://www.youtube.com/watch?v=BmA0bbZSDN4&ab_channel=angelamethist
https://www.youtube.com/watch?v=6_WMpKdk7lo&ab_channel=%E5%AE%89%E9%80%B2
https://www.youtube.com/watch?v=NdH-4gfxCr0&ab_channel=ppgppgppgppg
https://www.youtube.com/watch?v=9Wqeug-XHKk&ab_channel=BenPalmer
https://www.youtube.com/watch?v=ToO7OXDiV04&ab_channel=NahreSol
https://www.youtube.com/watch?v=2eFFiqLu5sU&ab_channel=HKWmusic
https://www.youtube.com/watch?v=amwWPu3soq4&ab_channel=OscarDavidOrjuelaCruz
https://www.youtube.com/watch?v=laPhvAZ_2m4&ab_channel=LuckySeven
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соната е относително запазена). По този начин Бальозов си служи и със 

самата първа Моцартова вариация – подход, който може да бъде определен 

като вариране върху варирането. Що се отнася до използваните стилове, 

могат да се отчетат някои разлики в сравнение с обичайния подход на 

Шнитке: в пиесата Moz-Art à la Schnittke от Р. Бальозов няма такива стилови 

имитации, при които човек може да бъде заблуден, че това е написано от 

определен композитор или в определена епоха от миналото, също го няма 

и присъщия за Шнитке трагизъм27 – тук Бальозов отправя явни жестове с 

подчертан стремеж към несериозност, развлекателност. 

За да може в анализа на Moz-Art à la Schnittke използваният Моцартов 

материал да бъде посочен точно, е добре първо да се представи структурна 

схема на темата на първата част от Моцартовата соната KV 218, както и на 

целия финал – Alla Turca. 

 

Схема 1. Моцарт – Соната за пиано № 11 A dur KV 331, I част, тема. 

Структурна схема 

проста двуделна репризна форма (с допълнение)28 

 

 

 
27 По отношение на стила на Шнитке ще приведа един по-дълъг цитат от Илия Граматиков:  

При Шнитке колажността е конституиращ принцип на индивидуалния стил, определян от самия него 

като полистилистика, при която (както ни подсказва самото понятие) от същностно значение са 

плурализмът и конфронтацията на исторически и естетически хетерогенни стилове, които се 

колажират на принципа на острия внезапен контраст, водещ дори до разпадане на усещането както за 

структурно единство, така и за линейно протичащо време. В допълнение привидно наивната и 

добронамерена игра с традицията постепенно „загрубява“ до отиграването на трагични ситуации, в 

които ни се внушава чувството за безвъзвратна загуба или унищожаване на дълго устояли на времето 

идеали. В тази нееднозначна игра са мобилизирани и изразните средства на пастишното подражание 

на близки и отдалечени във времето чужди стилове, като например бароковия […] в Concerto grosso № 

3. На моменти то зазвучава като музика, писана от съвременници на Бах и Вивалди, която безпардонно 

бива сблъсквана с разкъсващата я агресивна звучност на фрагментарно използвани авангардни 

музикални езици или чиято идеализирана красота завяхва на фона на фалша, прокрадващ се чрез 

интерполациите с пастиши на популярни жанрове. […] Колажът от исторически артефакти в 

музиката на Шнитке се разпада, защото често между отделните фрагменти няма интертекстуална 

обвързаност и изгражданият контекст рухва под въздействието на деструктивните процеси – 

полистилистичната музейна експозиция, посветена на музикалната история, е хаотична, непостоянна 

и всява обезкуражаващо объркване, вместо да конструира систематична представа за миналото. 

Макар че в рефлексиите към музиката си Шнитке не използва понятията постмодерно и 

постмодернизъм, а те и не биха могли да се отнесат безвъпросно към нея, защото се свързват с явления 

в западната музика, при които липсва така характерният за Шнитке трагизъм; със скептицизма, 

фрагментарността, плурализма и болезнената ирония в творческото си мислене той се превръща в един 

от показателните примери за постмодерното възприемане на света и историята. 

Граматиков, Илия. Инструменталните концерти на Георги Арнаудов: сюрреалистични прочити на 

музикалната история. С илюстрации на Ясен Панов. София: Институт за изследване на изкуствата – БАН, 

2020, с. 210–211. 
28 Допълнението отбелязвам с [a1], тъй като то е върху материал от a1 (последните два такта), при което 

горният глас става долен. 
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По отношение на третата част прилагам два варианта за схематично 

представяне: 

 

Схема 2. Моцарт – Соната за пиано № 11 A dur KV 331, III част – рондо 

Alla Turca. Структурна схема и тонален план 

 

Вариант 129 

 
 

Вариант 2 

 
 

Във вариант 1 всеки 8-тактов фрагмент се разглежда като отделен дял. 

Заради аналогичността на подхода този начин е удобен, но не отразява 

удовлетворително образуващите се в цялостната рондо-форма три прости 

триделни форми (A B A'; D E D'; A B A'). 

Вариант 2 изглежда по-непрактичен, но там простите триделни форми 

са обозначени по-адекватно: отделно целите форми (по 24 т.) с главни букви 

(А; С; А) и вътрешното им делене с малки букви (a-b-a1). Това показва 

няколко неща:  

1) докато вариант 1 отразява рефренност първо на A дяловете (4) и 

после на C дяловете (3), то във вариант 2 рефренът е не А дял, а дял B (или 

C във вариант 1), който се появява 3 пъти, докато дял А (като проста 

триделна форма) присъства само два пъти във формата; 

2) несъразмерност на дяловете – двата дяла А и дял C (дяловете в 

проста триделна форма) са три пъти по-големи от дяловете B (24 т. спрямо 

8 т.); 

3) преди B1 се оформя аркова форма: ABCBA. 

Всичко това е знак за едно оригинално, нетрадиционно конструирано 

рондо. 

 
29 Схемата, използвана във вариант 1, е приведена според немската статия в Уикипедия за сонатата – 

„Klaviersonate Nr. 11 (Mozart)“, раздел „Dritter Satz“ 

 (вж. https://de.wikipedia.org/wiki/Klaviersonate_Nr._11_(Mozart)#Dritter_Satz (1.09.2021)), – затова в случая 

са използвани главни букви, както е прието в немското музикознание. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Klaviersonate_Nr._11_(Mozart)#Dritter_Satz
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Вече може да бъде разгледана и самата пиеса от Р. Бальозов. За целта 

предлагам таблица, представяща структурен анализ на произведението, 

употребения Моцартов материал, имитираните стилове и използваните 

техники. Моцартовият материал ще бъде посочван с помощта на 

използваните във вече приведените схеми буквени обозначения, като тези 

по отношение на третата част на сонатата KV 311 ще бъдат взети от 

вариант 2 на схематично представяне, който макар и по-неудобен за целта, 

намирам за структурно по-точен. 

 

Таблица. Румен Бальозов – Moz-Art à la Schnittke за пиано. Структура, 

материал от Моцарт, имитирани стилове и използвани техники 
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Вместо заключение ще приведа един по-дълъг цитат от вече 

споменатата статия на Евгения Христозова „Румен Бальозов на 60. 

Постмодерният ерудит“, който ми се струва съзвучен с разгледаните от мен 

проблеми: 

От 70-те години до днес творби на композитора Румен Бальозов 

присъстват в почти всички форуми и концерти, посветени на 

съвременната музика в България. И винаги се открояват, запомнят се. 

Защото са плод не само на високо професионална, но и на високо духовна 

творческа реализация на благодатно „спуснати“ на ума и сърцето на 

композитора идеи, щедро захранвани от много извори – способност за 

съзерцание, за виждане на невидими зад видимите неща, за живот в 

сферите на духа, дълбока чувствителност, любознателност на ума, 

склонност към експериментаторство, отвореност към изкуството на 

изпълнителите, чувство за хумор, вкус към самоиронията, парадокса, 

абсурда, играта. А защо да не спомена и смиреното мислене за себе си, за 

личността, незаразена от суетния дяволски бяг на света? Като 

предпоставка не само да се обръща в творчеството си и към децата, но и 

за годността му да улавя импулсите на духа. 

С личностната и творческа нагласа на постмодерен човек и творец, 

какъвто Румен Бальозов определено е, с образоваността и ерудираността 

си в областта не само на музиката, но и на театъра, литературата, 

танца, електронния звук, той се оказа годен да „вмести“ в лабораторията 

на творчеството си история и съвременност, сериозно и забавно, Бах, 
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Моцарт, Кейдж, Менделсон, Паганини, Шнитке…, фолклор, джаз, диско, 

рок... Вслушва се във всичко и умее да си служи с всичко. Събира 

противоположности, цитира, асоциира, трансформира, маскира... Играе 

и експериментира. И с рядка находчивост и изобретателност по 

отношение на идеи и послания, на жанрови подходи, езикови средства, 

темброви съчетания гради собствен художествен свят.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30 Христозова, Евгения. Цит. съч. 
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Приложение. Опит за подреждане на разбърканите парченца от дял 10 

на „каденцата“-колаж31 

 

 

 

 
31 Числата (24, 31, …) показват реда на поява на отделните фрагменти при Р. Бальозов. 


