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Увод 

Българската национална композиторска школа е една от най-младите 

в Европа. Към тази школа принадлежат големите  наши композитори от 

първо поколение - Емануил Манолов, Ангел Букурещлиев, Добри 

Христов, Панайот Пипков, маестро Георги Атанасов, Никола Атанасов 

и др. Делото им продължават Панчо Владигеров, Любомир Пипков, 

Марин Големинов, Парашкев Хаджиев, Веселин Стоянов, Петко 

Стайнов и др., които със своите оперни произведения развиват българската 

музикално сценична култура у нас. 

 

Актуалност на темата 

В съвременното общество, когато непрекъснато се говори за 

идентичност в глобалния свят, неминуемо се стига до въпросите, свързани 

с националната култура и проявленията ѝ в изкуството. На фона на 

предпочитаните западноевропейски заглавия от нашите оперни театри може 

да се отбележи, че българските музикално-сценични произведения се 

срещат епизодично в афишите.  

Настоящият труд се фокусира върху въпроса: Kакво е мястото на 

българските оперни заглавия „Антигона 43“ от Любомир Пипков, 

„Зографът Захарий“ от Марин Големинов и „Майстори“ от Парашкев 

Хаджиев, създадени върху различни литературни творби и представянето 

им в съвременния репертоар на нашите театри?  

В изследването се прави  комплексно проучване на трите оперните 

заглавия, допълвайки написаното вече за тях от български музиколози, 

оперни драматурзи, певци, диригенти, композитори, литературни критици  - 

Иван Хлебаров, Венелин Кръстев, Стефан Лазаров, Любомир Сагаев, 

Константин Илиев, Боянка Арнаудова, Леа Коен, Розалия Бикс, Георги 

Крънзов, Румяна Апостолова, Крум Ангелов, Николай Димков и др. 

Използвани са и литературни източници от Любомир Пипков, Марин 

Големинов и Парашкев Хаджиев, както  и клавирни партитури на 

разглежданите  музикални произведения. 

 

Обект на разработката е изследване на литературните 

първоизточници - „Антигона“ на Софокъл и сценичната адаптация на 

оперното либрето за „Антигона 43“ от Владимир Башев и Панчо Панчев, 

„Греховната любов на Зографа Захарий“ – монопиеса и либрето от Павел 

Спасов, и драмата „Майстори“ на Рачо Стоянов с либрето на операта 

„Майстори“, създадено от композитора Парашкев Хаджиев.  

Изборът на темата  е  провокиран от стремежа да бъдат проучени 

литературните източници, използваните изразни средства от авторите и 

музикалното им пресъздаване от тримата композитори. На тази база да се 

извърши анализ на  образите и драматургията в оперите, подкрепени с 
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музикални примери от либретото, като се допълни и обогати написаното по 

темата.  

Проведените интервюта с наши изтъкнати оперни певци от различни 

генерации, прочитът на  различни източници – книги, статии, списания, 

вестници и разговорите с музиковеди ще обогатят знанията и разширят 

музикалните ми интереси, особено към тези български оперни заглавия,  ще 

дoразвият отношението ми за утвърждаване на българската музикална 

култура. 

 

Определящ фактор да се посветя на тази тема  е творческото 

общуване с проф. Павел Герджиков – режисьор и оперен певец, изпял най-

много български опери, оратории, песенно творчество и др., писани за 

неговия глас и участник в трите разглеждани оперни заглавия: в образите на 

Крумов от „Антигона‘43“, Захарий от „Зографът Захарий“ и Найден от 

„Майстори“. Проведените интервюта и срещи с оперни певци, както и 

изследването  на архивни материали са фокусирани върху реализацията на 

тези музикални произведения, представени в историческа последователност 

(от премиерите през миналия век и до сега), а също върху отговорностите 

на певеца и актьора, режисьора и драматурга при поставянето им. 

Целта на настоящето изследване е да се анализира българското 

музикално-сценично наследство от втората половина на ХХ век, като по 

този начин се съхрани за поколенията. 

Задачите се определят от поставената цел: 

‣ Проучване на литературните заглавия „Антигона“ от Софокъл, 

„Греховната любов на Зографа Захарий“ от Павел Спасов и „Майстори“ 

от Рачо Стоянов и представяне на авторите им; 

‣ Анализ на либретото и клавирите на оперите „Антигона 43“ от 

Любомир Пипков, „Зографът Захарий“ от Марин Големинов и 

„Майстори“ от Парашкев Хаджиев; 

‣ Сравнителен анализ на литературните и музикалните произведения, 

образите и драматургията в оперите, подкрепени с музикални примери; 

‣ История  на сценичното пресъздаване у нас, изпълнителски състав; 

‣ Провеждане на интервюта и срещи с оперни певци, участници в 

разглежданите оперни произведения, изследване на архивни материали и 

снимки.  

 

Принципите на организирането на материала в дисертацията следват 

изложената последователност, при която констатациите и изводите са 

подкрепени с анализи и музикални примери.  

С оглед на така положената рамка на дисертацията се разкрива и 

значимостта на темата. Тази тема не е специално разработвана в 

музикознанието и е свързана с българската композиторска школа от края на 

50-те и до средата на 70-те години на миналия век.  
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За целите на дисертационния труд се използва аналитичният метод, 

който включва сравнителен анализ на литературните и музикалните 

произведения, на образите и драматургията в оперите. Извършен е прочит 

на партитурите, прослушване на записи, разговори и интервюта, чрез които 

се достига до синтеза между българското оперно творчество от миналия век 

и литературната класика. Структурата на дисертацията включва: увод, три 

глави, заключение, библиография и приложения.  

 

Във всяка глава поотделно са разгледани части от биографията и 

творчеството на тримата български композитори - Любомир Пипков, 

Марин Големинов и Парашкев Хаджиев, емоциите и творческият дух, 

които са ги владеели при създаването на техните творби. По-конкретно са 

анализирани новите музикални тенденции, към които се насочват тези 

представители от второ поколение български композитори, стъпвайки на 

солидната си композиционна техника, която и тримата придобиват чрез 

обучението си в чужбина, високият професионализъм, широтата на 

творческите си интереси и преди всичко - едно по-дълбоко разбиране за 

историческата роля, като създатели на българския национален музикален 

стил. Специално внимание е отделено на литературните първоизточници, 

вдъхновили композиторите за създаване на споменатите опери с автори 

Владимир Башев и Панчо Панчев (по Софокъл), Павел Спасов и Рачо 

Стоянов, подчертават се идеите  за дълга, достойнството и вярата в 

идеалите, за саможертвата и любовта, свободата и копнежа към щастие, 

съперничеството между новаторството и традиционните ценности. 

Направен е паралел литературна творба - музикална творба, като е 

разгледано общото и различното, актуалното и далечното, естетическите 

възгледи тогава и имат ли място тук и сега.  

В глава „Приложения“ са включени интервюта с оперни певци, 

участници в разглежданите музикални произведения, архивни материали и 

снимки, което обогатява  с автентични източници дисертацията. 

 

На тази тема няма специално посветени трудове, което попречи за по-

бързото разработване на дисертационния труд, наложи да осъществя 

творчески срещи с изтъкнати музиковеди, познаващи българското оперно 

изкуство като Драгомир Йосифов, проф. Боянка Арнаудова, Андрей 

Андреев, да проведа интервюта с  изпълнители, да  търся  музикална 

литература,  да изследвам архивни материали и снимки, да слушам записи. 

От дистанция на времето са анализирани връзката епоха - автори – 

музиканти, очертани са темите, образите и музикалният език в трите опери, 

използваните от тях сюжети, обобщени са сценичното им пресъздаване у 

нас и изпълнителските състави, направен е фокус върху значимостта и 

мястото българските оперни творби от втората половина на ХХ век в 

музикалното ни творчество - тогава и днес. 
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Глава 1. Българското оперно творчество и литературната 

класика - "Aнтигона 43" от Любомир Пипков 

 
1.1 ЛЮБОМИР ПИПКОВ – ТВОРЧЕСТВО И БИОГРАФИЯ 

Любомир Пипков е един от най-големите съвременни български 

композитори. За него руският композитор и пианист Дмитрий Шостакович 

казва: „композитор, който поражда влияния“1.  

Пипков е създал богато творчество в почти всички области на 

музиката. Неговите произведения се отличават със своята тематика и 

изострената идейна насоченост, а творчеството му справедливо се 

окачествява като дълбоко народностно явление, което носи ярките 

отличителни черти на голямата самобитност на личния му стил. Характерен 

белег в  творчеството на композитора е неговият постоянен стремеж към 

новаторството, както в композиционния си стил, така и в изразните 

средства. 

Любомир Пипков е роден на 6.IV.1904 г. в град Ловеч. Както почти 

всички композитори от второ поколение, така и той учи пиано. Когато 

семейството се премества в София, младият музикант попада при клавирния 

педагог проф. Иван Торчанов. През 1926 г. Пипков заминава за Париж,  

където се записва в École Normale de Musique de Paris,  като стипендиант от 

България и с неговото музикално образование се заемат такива видни 

музиканти като Пол Дюка2 и Надя Боланже3 (композиция), и пиано при 

Ивон Лефебюр. 

Сблъсъкът с богатата и разнообразна европейска култура, с 

традициите на френската музика несъмнено оказват въздействие върху 

художествен стил на Любомир Пипков. Той създава няколко песни, 

клавирни пиеси и други по-малки произведения, сред които са „Три 

драматични прелюда за пиано“, изпълнени на концерта на композиторския 

клас на Пол Дюка и предизвиква възторжената оценка на френската 

публика. „Под Ваше небе ли става това, което звучи в музиката Ви? – 

запитва Надя Буланже зашеметения от аплодисментите композитор. – Не! 

Вие трябва да озвучите идеите, които звучат във Вашата родина, а не 

                                                           
1 Коен, Леа. Любомир Пипков. София: Наука и изкуство, 1968, с. 5.  
2 Пипков, Любомир. Избрани статии. София: Музика, 1977, с. 55 
3Надя Буланже (1887–1979) е определяна за „най-великия учител след Сократ”. 

Французойката с румънски и руски корени тя е първата жена диригент в множество 

престижни концертни зали, сред които Нюйоркската и Бостънската филхармония. 

Преподавател е в университети от ранга на “Джулиард” в Ню Йорк и Кралската 

музикална академия в Лондон. Н. Буланже е преподавател на някои от най-видните 

композитори и музиканти на XX век, като Арън Копланд, Ленарт Бърнстейн, Астор 

Пиацола, Филип Глас, Мишел Льогран. (по Миланова, Aлександра. Визуални изкуства 

и музика, том 2 2020, ISSN 2683-1392, с. 85) 
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тези, които чувате отвън“. Всъщност и тя, и Пол Дюка упорито съветват 

Пипков да търси свой собствен, български стил.4 

През 1928 г. младият български композитор създава Струнен квартет 

№ 1, в който са вплетени три народни песни: „Юнак върви през горица 

зелена“, „Снощи е Янка“ и „Откога се е, мила моя майно льо, зора зазорила“. 

Творбата прозвучава на концерт на Alliance Française и донася на автора 

първото истинско творческо удовлетворение.  

Той се връща в Париж и показва на Дюка пазеното дотогава в тайна 

произведение. Учителят високо оценява творческите постижения на своя 

ученик: „Вие изравяте един стил от земята. Намерили сте своя път“.5 

През 1929 г. създава най-значимото произведение от неговия първи 

творчески период – операта „Янините девет братя“6, а през 1930 г. написва 

„Трио за цигулка, виолончело и пиано“, което се изпълнява с успех в Париж.  

Пипков има сетива и силен интелект. Годините в мегаполиса са от 

огромно значение за него и не е странно, че много от творбите, които 

написва в третото десетилетие на 20 век са заченати в Париж, а у нас 

довършени, дооформени, или просто казано - изписани с нотни знаци.7 

През 1932 г. Любомир Пипков завършва блестящо образованието си и 

се завръща в България. Най-крупните си произведения създава след своите 

40-сет години: оперите "Момчил" (1948), "Антигона 43" (1963), Втора 

симфония (1945), Трета симфония (1965), Четвърта симфония (1970), 

Симфония-концерт за виолончело и оркестър (1958), Вторият и Третият 

струнен квартет, "Оратория за нашето време" (1959), инструменталните си 

концерти и много други. 

С операта "Антигона 43" приключват мащабните произведения в 

творчеството на композитора. След нея Пипков създава своите "Четири 

мадригала за смесен хор" оп. 67 и "Соната за соло цигулка". Темата на 

фугата от трета част на Сонатата кореспондира изцяло с темата на третата 

интермедия от операта „Антигона 43“. 

„Антигона 43“ е монументална съвременна творба на основата на 

великата древногръцка класика, свързвайки мит и модерност, класика и 

фолклор, минало и настояще, вечно и преходно. 

 
1.2 АНТИГОНА - ПРЕДИ И СЕГА 

 В световната литература има произведения, които са общопризнати 

за шедьоври. Такава е трагедията на Софокъл, която макар написана през 

далечната  442 г. пр.н.е., е успяла да достигне до нас, да бъде разглеждана и 

                                                           
4 Миланова, Aлександра. Визуални изкуства и музика, том 2, 2020, с. 85 
5 Кехлибарева, Надя. Красота върви през делника. С.: Издателство на Отечествения 

фронт, 1980, с. 58 
6 Сагаев, Любомир. Книга за операта. София: Музика, 1983, с. 293 
7 Арнаудова Боянка, Л. Пипков – идеи, традиции, модерност, в:  Артизанин, 2017, бр.1 
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включена в репертоара на съвременните театри,  като сюжет в пиесите на  

Жан Расин  (XVII век), на Фридрих Хьолдерлин (XIX век), на Жан Кокто, 

Бертолд Брехт и Жан Ануи през XX век; в оперите на Скарлати, Карл Орф, 

Микис Теодоракис, Любомир Пипков и така остава в историята и 

театралната практика. Неслучайно Хегел определя "Антигона" като 

"абсолютният образец за трагедия".  

 Софокъл - един от най-великите трагици на древна Елада, е 

неповторим "майстор на характери". В неговите трагедии човекът е 

личност, защитаващ с постъпките си най-високите нравствени ценности на 

характера си. В "Антигона", той поставя актуалния за времето въпрос, 

касаещ отношението между държавните и вечните, божествени закони. 

Според Аристотел героите на Софокъл имат определена цел, към която 

неотклонно се стремят. Горди и непримирими, тези личности се подлагат на 

изпитания, всеотдайно и страстно защитават принципите си. Дъщерята на 

Едип следва неписаните правила на боговете, т.е. повелите на човешкото са 

висш нравствен закон за нея. Креон - владетелят на Тива, влиза в конфликт 

с Антигона, но защитава правото си  да отстоява писаните закони на 

държавата, която управлява. Именно писаните и неписаните правила 

противопоставят два силни човешки характера. Сблъсъкът на характерите 

им е художествен център на драматургичния конфликт. Той е трагичен, 

защото характерите на двамата герои са непримирими. За да се 

противопостави на несправедливостта, Антигона престъпва разпоредбите 

на Креон и така да изпълнява дълга на живите към паметта на мъртвите. За 

нея извършването на погребалния обред е "свещен завет". Исмена също 

обича своя брат, но не всеки би дръзнал да се изправи срещу властника и да 

се опълчи срещу суровите му и жестоки заповеди, както прави Антигона. 

Мисълта на Антигона  за смъртта   редом с нейния брат не я плаши. За нея 

няма друго решение: " Тя ще умре - за теб, за мен, за всички!“8 

Основният конфликт се задвижва от няколко сблъсъка, които 

подчертават характера на главните герои. Първият изправя една срещу 

друга двете сестри. Исмена е неспособна на саможертва като Антигона и в 

началото отказва да  съдейства на сестра си в погребването на Полиник. 

Софокъл въвежда образа на втората сестра, за да създаде образен контраст 

и на фона на малодушието на Исмена да открои смелостта и решимостта на 

Антигона.  

Вторият сблъсък противопоставя Креон и сина му Хемон. Позицията 

на младежа се основава не само на любовта му към Антигона, а преди 

всичко на вярата му, че сляпото придържане към писаните закони води до 

нравствено беззаконие. Законите трябва да служат на народа, а не да са 

обърнати срещу тях и висшата човечност. Третият сблъсък е между 

самозабравилият се владетел Креон и слепият пророк Тирезий. Ако чрез 

                                                           
8  Софокъл. Антигона, София:Пан, 2005, с. 36                  
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Хора и Хемон говори народът, чрез гадателят говорят самите богове и всеки 

е длъжен да се вслуша във волята им. Прорицателят Тирезий изрича онова, 

в което зрителят вече е убеден след първоначалното колебание: 

властимащият няма право да налага онова, което е противно на боговете. 

Тирезий защитава Антигона и се обявява срещу властника, който действа не 

от позицията на справедливостта, а от тази на засегнатото си самолюбие. По 

трагична ирония Креон сам нарушава заповедта си пред божествената 

заплаха от лични нещастия, но прозрението идва твърде късно. Заслепен от 

тиранична горделивост, става косвен виновник за смъртта на Антигона, 

Хемон и жена си Евридика. Трагизмът на участта му е по-голям от този на 

жертвоготовната Антигона, защото  остава жив, а животът в непрекъснати 

угризения и самообвинения е по-голямо наказание дори от смъртта. 

Смисълът на "Антигона", както и на другите Софоклови трагедии е в 

прозрението, че трябва да се очистваме от мнимите ценности, че фетишите 

на богатството и на властта са пагубни за всеки, който им се е посветил. Това 

са измамни и преходни стойности, заради които се губи най-ценното - 

радостта да си човек сред хората, посвещавайки неповторимия си живот на 

онова, което е "по-нищожно на дима от сянката!" 9  

Антигона, пречупена през интепретациите на толкова много творци 

е актуална със своите вечно търсени отговори на въпросите, задавани преди 

толкова много векове, чак до наши дни! 

 

1.3 ХОРЪТ - НЕИЗМЕННА ЧАСТ В ТРАГЕДИЯТА "АНТИГОНА" 

Хорът при Софокъл се е състоял от 15 души, водил се е от корифей  и 

основното му предназначение е да бъде изразител на общественото мнение. 

Неговите песни изразяват отношение към събитията и героите. В началото 

на трагедията Хорът е изцяло позициониран, неподвижен анализатор на 

случващото се и с категорично мнение, но в спора между Креон и Тирезий, 

той вече е разколебан в оценката си, а в края открито се противопоставя на 

владетеля и го призовава той да извърши обреда върху трупа на Полиник.  

Думите на Хора имат важна роля за определяне на образа на самата 

Антигона в рамките на тогавашния морал. Те дават ярък принос към 

характеристиката на девойката. Носителите на мъдростта я наричат "богата 

с похвали", "прославена", "свободна" дори в смъртта.10  

 
1.4  БЪЛГАРСКИЯТ ПРОЧИТ НА "АНТИГОНА"  В ТВОРЧЕСТВОТО НА 

КОМПОЗИТОРА ЛЮБОМИР ПИПКОВ 

Появата на "Антигона 43"  е съвършено ново явление в българското 

оперно творчество дотогава. С нея композиторът поставя началото на 

съвременната тема в българското оперно творчество и полага нов еталон в 

този жанр на нашата музика. За драматургична основа е послужила 
                                                           
9 http://www.referati.org/antigona-analiz 
10https://bgmateriali.com/материал/антигона-трагедия-за-силната-и-непреклонна-личност 

http://www.referati.org/antigona-analiz--1/77034/ref
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едноименната трагедия на Софокъл, като композиторът и либретистите се 

придържат към сюжета и структурата на античната пиеса, и пренасят 

мястото и времето на действието в епохата на съпротивителното движение 

в България.  

Пипков не търси склуптурна очертаност и момументалност на 

античните герои. Не отделната и изключителна личност вълнува 

композитора, а сложният, противоречив облик на човека от XX в. Той се 

стреми да покаже как бурната, напрегната епоха ражда в сърцата на 

обикновените хора новото съзнание: "Всяка неправда ражда една Антигона 

!" В развитието на тази идея, обобщаваща непреходния етичен смисъл на 

гръцката трагедия, се преплитат различните планове на действието, 

разкриват се конфликти, чиято драматична острота довежда до трагическия 

взрив на финала, където физическата смърт на Ана и нейното нравствено 

безсмъртие се противопоставят на духовното падение на Крумов.11   

Интересът към тази творба на композитора е необичайно голям главно 

поради това, че "Антигона 43" е първата българска опера на съвременна 

тематика. Либретистите Владимир Башев и Панчо Панчев12 правят 

собствена транскрипция на античната пиеса, чийто смисъл е вечен, макар че 

събитията са от 1943 година, свързани с партизанското движение в 

България. Нещо повече и в стиховете на поета Владимир Башев, и в 

интерпретацията (конструктивна и музикално-драматургична) на Пипков, 

откриваме връзките между „Антигона“ на Софокъл и едно драматично 

съвремие, създаващо условия за аналогични мисли и реакции на 

абитуриентката Анна Антонова от малкото българско провинциално градче.  

Голяма част от операта "Антигона 43" е силно заострена с почти 

гротесково поставени черти - бяло, черно, бяло. Мотивите на Любомир 

Пипков да напише тази опера са вътрешни, те са много силни. Основните 

герои респектират с ярките си индивидуализирани характеристики и 

пластична оформеност. Композиторът набляга не само на главните, но и на 

второстепенните роли, чрез които изпраща силни послания.  

 
1.5 ОБРАЗИТЕ НА ЛЮБОМИР ПИПКОВ В ОПЕРАТА                                               

"АНТИГОНА 43" И  МУЗИКАЛНОТО ИМ ПРЕТВОРЯВАНЕ 

Либретистите - Владимир Башев и Панчо Панчев са създали добра 

основа за написването на психологическа съвременна драма. Структурата 

                                                           
11 Ангелов, Крум. Избрани статии, София: Музика, 1977, с.129 
12 Владимир Башев е български поет, преводач, познат в литературния свят с книгите 

си „Тревожни антени“, „Магазин за часовници“, „Възраст“, „Ателие и др. Заедно с Панчо 

Панчев участват в написването на либретото на операта „Антигона 43“, но и работят 

съвместно при създаването на оперетата от Александър Райчев „Славеят и орхидея“. 

Владимир Башев работи и по комично- приказната  опера на Виктор Райчев „Сянката“. 
 



12 
 

на операта е провокирана от античната трагедия — Пролог, Пет картини и 

Три хорови интермедии.  

Забележителна е идеята на авторите на текста за оригиналния пролог. 

Тук не само започва внезапната завръзка на драмата. Прологът открива и 

големи възможности на композитора, който се е възползвал от тях 

превъзходно. На сцената се представя зрелостен изпит по литература, на 

които Ана Антонова е изтеглила въпрос за трагедията на Софокъл 

"Антигона". Това е единственото място в операта, където става дума за 

действителната антична драма и оценката на Антигона е вложена в партията 

на Ана, на която предстои съдбата на Антигона. Още в първите тактове на 

Пролога се експонира и основният образно-драматургичен конфликт между 

идеите за злото и за подвига.13  

Основните герои са заимствани от известната трагедия на Софокъл - 

"Антигона", където Ана отговаря на Антигона, Стоил на убитият брат на 

Антигона - Полиник, Крумов на тиванския тиран Креон, синът на Крумов - 

Емил на сина на Креон - Хемон, учителят Терзиев на прорицателя Тересий, 

Ирина на сестрата на Антигона - Исмена, Капитанът - на стража, който води 

Антигона на разпит.  

Великолепният образ на Ана се откроява над всички. В основата му 

наистина стои прототипът на Антигона, но силата на характера на Ана не е 

по-малка и тя притежава изключително очарование и привлекателност. Това 

е един плътен и убедителен образ с широк душевен диапазон. Майсторски е 

предадено внезапното й превъплъщение от едно неизвестно и свито момиче 

в героиня.  

Носителка на доброто, на светлината и със силата на своята борбена 

душа Ана пробужда ярка емоция в слушателите. Вокалната партия на 

нейният образ преминава от лирична кантилена през напрегнати, възбудени 

интонации. Тази кантилена проличава най-истински, когато Ана спокойно 

и уверено цитира думите на Антигона "Бащин край на тиванската родна 

земя, и вий, богове на дедите! Ето, водят ме, връщане няма! Аз понасям 

такава бела за това, че изпълних дълга благочестен."14 и се разпада в 

момента, в който е прекъсната от гласа на глашатая, с което и мекотата в 

изказа й изчезва. Оркестърът има съществено значение при обрисуване на 

емоционалното състояние на героинята. Бурята от силни чувства и вълнения 

на  Ана са пресъздадени убедително от оркестъра, когато тя решава да отиде 

сама при мъртвия си брат. Силен и въздействащ, образът на Ана е актуален 

и до днес. 

 

                                                           
13 Хлебаров, Иван. Творческият свят на Любомир Пипков, София, 2000, кн.1,  306 
14 Пипков, Любомир. „Антигона 43“. Клавирна партитура, Музика, 1975, с.12 – 13 
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                                                                                                          Нотен пример № 1                                                                                  

 Ана и Антигона стават сестри по съдба, което се подсилва от 

напрегнатото звучене на равните четвъртини в музиката. За Ана не остава 

нищо друго, освен да следва пътя на подвига. Колкото по-неотклонно върви 

Ана към подвига, толкова по-ясно изпъква духовното падение на Крумов, 

неговият морален крах. Изключителен по своето въздействие е моментът, 

когато хорът се явява пред  Крумов като натрапчив глас на собствените му 

мисли и угризения, като вътрешен глас на съвестта. 15 

В много опери се наблюдава тенденция образите да търпят промени, 

да се колебаят в своите решения, но този образ е константен, в него няма 

вътрешни терзания от самото начало на операта до нейния край и ариозото 

"О, железа!". 

Противопоставеният на Ана друг централен образ - Крумов, също е 

трагически изграден. По изключително интересен начин Любомир Пипков 

обрисува този противоречив образ сякаш, за да остави на слушателя правото 

да осъди, или да разбере мотивите и действията на Крумов. Ако той е образ, 

изцяло противоположен на Ана, то защо тогава оставя и симпатии в 

слушателя? Сякаш, за да покаже именно какво означава образ на злото, до 

Крумов застава един друг второстепенен образ - на Капитана, който е и 

единственият герой - персонифициран образ на злото. И както Пипков търси 

комичния ефект в партията на Капитана, като понякога разделя сричките 

във вокалните му партии с паузи, сякаш за да снижи неговия образ, но и да 

покаже зверското у него, не такъв замисъл търси в Крумов - този, който дава 

заповедите. Със своите морални колебания в неговата вокална партия 

                                                           
15 Хлебаров, Иван, Костакиева М., Друмева К., Любомир Пипков. Студии. София: Наука 

и изкуство, 1975. с.158-159  
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преобладава мелодическият речитатив, богат на психологически отсенки. С 

този анализ върху образа на Крумов се синтезира и цялостната представа за 

него - ако той беше управител, без принципи и добри човешки черти, дали 

мислите му щяха да са приковани в угризения? Това превръща и образа му 

в многопластов, интересен, прозира борбата, която се води в душата му 

между човешките чувства и сковаващите закони на властта. В арията на 

Крумов от втора картина, композиторът е наблегнал на пластичните и 

спокойни музикални фрази, в които се цели да бъде внушена  онази 

монументалност на човек, който изпълнява своя дълг пред родината. Честен 

по своему, Крумов се възмущава от тия, които "могат да изколят цял народ 

срещу една звездичка от пиринч"16, вижда протеста на народа, обаче не е в 

състояние да измени на класата си. Накрая като Креон, той разбира 

истината, дава нареждането си, но вече е късно - фаталната развръзка е 

настъпила, а нещастието се стоварва и върху него. Капитанът докладва за 

случилото се. Това е гротескна песничка с три куплета, в която 

примитивността на разказа и мелодиката й още повече оголват страшния 

смисъл на убийството. Последните реплики на Крумов са думи на покруса: 

"Имах едно отечество и син единствен. Сега нямам никого"17. 

Акцент е поставен не само на главните роли, но и на второстепенните. 

Либретистите са изработили сценичния портрет на Емил, синът на 

градоначалника с много краски и широка амплитуда на чувствата, предимно 

лирико-героични. Емил може да се разглежда и като мечтано 

превъплъщение на самия Любомир Пипков. Композиторът  има  граждански 

ясна позиция. Образът му е актуален и до днес с желанието да подкрепи 

любимата, вярвайки, че нейната цел е безкористна и чиста. Да защитиш 

любимия човек, като застанеш срещу своя родител, който те е отгледал и 

възпитал - това е труден и много смел избор, бунт срещу неправдата с цената 

на всичко. 

Тук на преден план са извадени чувствата на един младеж, който 

избира любовта си и бунта срещу неправдата пред своя родител. В трета 

картина и дуета му с Ана се формира една окончателна позиция и твърдо 

убеждение, че жертвата на неговия приятел не е напразна "той е мост, по 

който безсмъртните му пориви минават и като вътрешно горение ще 

лумнат и в теб и в мен, и в още много хора."18 Обмисляйки цялата ситуация, 

в която е поставена Ана, неговата решителност нараства и това личи в 

диалога му с бащата в IV-та картина, където вокалните реплики отстъпват 

място на заключителните отсечени разговорни фрази.19   

 

                                                           
16 Пипков, Любомир. Антигона 43. Клавирна партитура, Музика, 1975, с. 60 
17 Пак там, с. 210 
18 Пак там, с. 115 
19 Хлебаров, Иван. Творческият свят на Любомир Пипков, София, 2000, кн.1,  с. 317 
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                                                                                         Нотен пример № 2 

Важно място е отредено на учителя Терзиев, възпитал редица 

поколения в областния град, в това число Ана, Емил и самият областен 

управител Крумов. Учителят е замислен като идейна антитеза на Крумов, 

което личи най-силно в репликата - упрек към властимащия: „Вие 

позволихте Ана, малката, да отиде в ада, който предпазливо наричате 

пред мене правосъдие“20. Макар вокалната партия на Терзиев да не е 

разгърната достатъчно, тя носи в себе си идеята за морални устои, с  които 

той е отгледал своите ученици: „На толкоз поколения в града ни очите съм 

отворил. Учил съм ви кое е зло, кое е добро. И пак повтарям срамота е да 

се гаврите със убитите!“21  

Няма как да не бъде спомената огромната роля на Хора в операта 

"Антигона 43". Той е третиран от автора в традициите на старогръцката 

драма. Хоровите интермедии са еднакво структурирани и се спазва изцяло 

принципа на гръцкия хор.  

Любомир Пипков използва два смесени хора и един детски, който се 

появява във финала, като надежда за бъдещето. Самият Любомир Пипков 

прави някои уточнения в началото на клавира на операта си, относно хора и 

неговото пространствено ситуиране: „Хорът, които често се дели на две 

части трябва да се състои не по-малко от 50 човека. Трите хорови 

интермедии не са свързани непосредствено с действието, но те имат 

                                                           
20 Пипков, Любомир. Антигона 43. Клавирна партитура, Музика, 1975, с. 192 
21 Пак там, с.79 
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огромно значение за неговото развитие. Това са отделни картини без 

живописен декор.“22 

Тук хоровете са гласът народен, или по-скоро глас свише. Няма 

симпатии нито към единия, нито към другия образ.  Хорът само сочи - няма 

Крумов, няма Ана, но ти постъпи справедливо. Точно в това се изразява и 

принципа на античната трагедия. Хорът се явява и катализатор на 

действието. Докато образите са потънали в конфликти, които трябва по 

някакъв начин да бъдат разрешени, се намесва хорът, който или подбутва 

конфликта и го довежда до крайност, или го разрешава.  

Между репликите на хора непрекъснато звучи инструменталната 

стихия на интерлюдията.  Възникването на пронизителната секунда на 

темата на злото още в началото дава тласък за единното, но с 

продължително тематично развитие скерцо. Наред с това в хоровата 

интермедия се обособява среден дял с индивидуализирано мелодично 

развитие и многогласна акапелна фактура, което се случва в трета 

интерлюдия и хорова интермедия.23   
 

1.6  MУЗИКАЛНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОМИР ПИПКОВ 

При Пипков най-общо има три периода, в които зрее неговия 

музикален език. Първият период е култивиран по време на обучението му в 

Париж, където композиторът се запознава с музиката на Хиндемит, 

Стравински, Дебюси, Равел и започва да използва една много рафинирана 

композиционна техника, която усвоява в класа на Дюка и от това, което 

слуша с една крайно първична българска субстанция. Именно с тази 

комбинация на едното и другото той прави интересен синтез.  

След първите произведения Любомир Пипков осъзнато и трайно се 

насочва към българския фолклор. В неговото по-нататъшно творчество ясно 

личи тематично използване и художествено разработване на народната 

песен. Пипков често я използва като мотив и тема на музикалните си 

произведения, като налага разнообразни ритмически, мелодически и 

хармонически промени.24 

През втория период не е без значение политическата промяна в 

България. Пипков много повече се обръща към кантабилето от по-

традиционен тип: дълги фрази, по-плавно разгръщаща се вокална линия. На 

този период плодовете са и Втора симфония, Втори струнен квартет, 

Клавирния концерт, Цигулковия концерт. Скокът е качествен и той следва 

естествения ход на еволюцията на музикалния език при Пипков. 

                                                           
22 Пипков, Любомир. Антигона 43 . Клавирна партитура, Музика, 1975, с. 5 
23 Хлебаров, Иван. Творческият свят на Любомир Пипков, София, 2000, кн.1,  с.316 
24 Булева, Марияна. Хармонията на Любомир Пипков. Българско музикознание, 2004, 

№ 4, с. 4 
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Третият период е след 1957 година, когато Пипков пише своята 

Оратория за нашето време. Езикът е много по-изострен и в много отношения 

композиторът се връща към ранните си открития.  

С изострен усет и разбиране Любомир Пипков е намерил онзи 

съвременен музикален език, който подобава напълно на една актуална 

психологическа драма от типа на "Антигона 43". Изразните средства са  

подбрани от богатия му арсенал, а езикът се усъвършенства и променя 

съобразно това, какво човешко развитие търпи самия композитор. 

Любомир Пипков като естетика и състояние на духа е много далеч от 

това, което в българската музика е пасторално, по-епическо, характерно за 

Петко Стайнов, Панчо Владигеров. Любомир Пипков е точно обратното. 

Както казва Симеон Пиронков  "при него цветовете са сиво, охра, черно, 

шопското, твърдото, острото". И точно тези черти, които латентно са 

съществували винаги в езика на Пипков, в "Антигона 43" стават съвсем вече 

оголени. Няма колебания, няма желания да прикрива посланията си. В този 

смисъл в "Антигона 43" няма неща, които да отвличат вниманието от 

основния конфликт, ясен още от пиесата на Софокъл - отива се към самата 

сърцевина и затова този изчистен музикален език е единственото, което е 

било заложено като цел.  

Операта „Антигона 43“ има кратко оркестрово въведение. Още с 

прозвучаването на първите тонове в Пролога се прокрадват двете основни 

драматургично поставени идеи - за злото и за подвига. Първата тема е остра, 

режещи ухото секунди в медните инструменти, които за първи път се 

срещат в Четвъртата симфония на Чайковски, с което той бележи 

мъртвешкото зло. Втората идея напълно контрастира на първата - в нея има 

много повече темброва мекота, мелодично и хармонично пластично 

движение и развитие.   

Силно впечатление прави текста на либретото, който е изцяло 

съобразен с агогическия акцент на всяка дума, спрямо съответния нотен 

текст.  

  
                                                                                            Нотен пример № 3 
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1.7 ПОСТАНОВКИ НА ОПЕРАТА 

Реализацията на операта „Антигона 43“ се осъществява за много 

кратък срок в градовете Русе, Пловдив и София, като режисурата и декорите 

имат различни идеи и изпълнение.  

Първата постановка е представена в Русенската народна опера на 23 

декември 1963 г. Постановъчният екип е в състав: диригент – Борис 

Хинчев; режисьор – Стефан Трифонов; художник – Петър Попов; 

хормайстор – Николай Николаев. Режисьорът Стефан Трифонов и 

художникът Петър Попов търсят единство в мислите си и го осъществяват 

чрез „централната ,обиколена със стъпала площадка и голямата решетка 

върху нея, повторена от друга, по – малка, в дъното на сцената.“25 Тази 

решетка показва основният лайтмотив на произведението – животът като 

затвор, който е както душевен, така и физически. 

Операта е изиграна  пред  Пловдивска  публика, с впечатляващ екип - 

диригент Иван Маринов, режисьор Христо Христов, художник Йоан 

Левиев и диригент на хора - Ангел Христов. Режисьорът на пловдивската 

постановка и художникът представят своята идея пред публиката чрез 

бодлива тел, обвита около антична колона, която свързва съвременното с 

античното в спектакъла от 9 януари 1964 г., като очертават друг профил в 

облика на театъра. В него също говори символът, но вече други са били 

намеренията, които го пораждат. За разлика от русенската "Антигона 43", 

пловдивската не е от 1943 година, а красив, як мост между античната 

"Антигона" и Антигоните на бъдещето. Дорийско-фригийска колона, 

опасана от бодлива тел, къс теменужно небе, окървавено от нея, и подвижен 

декор от груби, ъгловати плоскости с цвят на цимент, сред които в сложни 

закономерности се очертават фигури в полуантични, полусъвременни 

костюми.26  

 Самият Любомир Пипков съветва: „Смяната на декора трябва да 

бъде бърза, с помощта на сцена, която се върти, или с подвижна 

платформа. В зависимост от техническите условия на сцената, при 

смяната на картината може да бъде използвана и завеса“27, което 

кореспондира и с вижданията на режисьора Христо Христов.  

В интервю със сопраното Валентина Александрова, която взима 

участие в тази постановка тя допълва: „Режисурата беше много интересна. 

Играеше се на една открита, без завеса сцена, на която на преден план, на 

авансцената от дясно, като се застане с лице към сцената имаше една 

огромна антична колона, която я има и на плаката. Тази колона беше увита 

                                                           
25 Бикс Розалия, Янева Анелия, Каракостова Румяна, Ценова – Нушева Миглена, 

Жунич Емилия. Български музикален театър. Т 4: Опера, балет, оперета, мюзикъл 1890-

2010. София: Гея Либрис, 2015, с. 127 
26  Бикс, Розалия. Български оперен театър, 1985, с. 207 
27 Пипков, Любомир. Клавирна партитура, Музика, 1975, с. 5 
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в бодлива тел до горе. Това не се вижда на плаката, което напомняше за 

времената, в които е живяла Анна. Така бяха решили нещата, че усещаш и 

античността и съвремието.“- Приложение 1.1 

Опереният тенор Аврам Андреев, който се превъплащава в образа 

на Емил от "Антигона 43" през далечната 1964 г. си спомня: „Хорът беше 

много голям, допълнителни хористи бяха взети от самодейни състави, с 

много хубави гласове, а детският хор наброчваше около 25 души. Бяха 

събрали някъде около 60 човека, облякоха ги в чували, за да кореспондира 

като идея с древногръцката трагедия.“ – Приложение 1.2 

Абсолютната неподвижност на хора, поставен винаги на едно и 

също място, движеше вътрешното действие на героите, без да участва 

реално в него. Така режисьорът постига стилово единство при сценичното 

осъществяване на един нов оперен жанр.28 

Подборът на костюмите също  не е случаен – те са в полуантичен - 

полусъвременен стил, а девизът от операта е вдъхновен от реплика в 

операта: “Всяка неправда ражда по една Антигона.“  

Два дни след пловдивската постановка, на 11 януари 1964 г. е 

премиерата в София с диригент Васил Казанджиев и режисьор Николай 

Николов. В София художникът Константин Радев създава една жива 

обстановка от съвременни домове и улици и така адаптира античната драма 

на Софокъл с годините на българското съпротивително движение. 

„Антигона 43“ даде възможност за истински творчески прояви на артистите 

от двата състава (Лиляна Барева и Милкана Николова - Ана; Никола 

Гюзелев и Павел Герджиков - Крумов; Милен Паунов и Кирил 

Дюлгеров - Капитана; Георги Генов и Асен Селимски – Терзиев).29  

 

Премиери на операта „Антигона 43“ в страната 

Кога? Къде? Диригент Режисьор Художник Участници 
23.12.1963 г. 

  

  

  

  

  

  

Русе 

  

  

  

  

  

  

Борис 

Хинчев 

  

  

  

  

  

  

Стефан 

Трифонов 

  

  

  

  

  

  

Петър 

Попов 

  

  

  

  

  

  

Ана - Пенка Маринова  

Емил - Тодор Бонев 

Крумов - Неделчо 

Маринов 

Терзиев - Анастас 

Анастасов 

Ирина - Евгения 

Бабачева 

Капитана - Косьо 

Лунгов 

                                                           
28 Бикс Розалия, Янева Анелия, Каракостова Румяна, Ценова – Нушева Миглена, 

Жунич Емилия. Български музикален театър. Т 4: Опера, балет, оперета, мюзикъл 1890-

2010. София: Гея Либрис, 2015, с. 127-128 
29 Пак там 
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9.01.1964 г. 

  

  

  

  

Пловдив 

  

  

  

Иван 

Маринов 

  

  

  

  

Христо 

Христов 

  

  

  

  

Йоан 

Левиев 

  

  

  

  

Ана - Валентина 

Александрова 
Емил - Аврам Андреев 

Крумов - Павел 

Герджиков/ Георги 

Кушев 

Ирина - Ана Ангелова 

  

11.01.1964 г. 

  

  

  

София 

  

  

  

Васил 

Казанджиев 

  

  

  

Николай 

Николов 

  

  

  

Константин 

Радев 

  

  

  

Ана - Лиляна Барева / 

Милкана - Николова 

Крумов - Никола 

Гюзелев/ Павел 

Герджиков 

Терзиев - Георги Генов/ 

Асен Селимски 

Капитана - Милен 

Паунов / Кирил 

Дюлгеров 

 

Глава 2. Българското оперно творчество и 

литературната класика - " Зографът Захарий " от Марин 

Големинов 

 
2.1 МАРИН ГОЛЕМИНОВ – ТВОРЧЕСТВО И БИОГРАФИЯ 

Марин Големинов е един от най-изтъкнатите и значими творци на 

българската музикална култура. Видният френски музикант и педагог Пол 

Дюка (1865 – 1935) определя Големинов като „един от най-интересните 

музиканти на нашето време.“30  

Внушителното му творчество включва симфонии, квартети, концерти, 

произведения за различни инструменти, музика към драматични спектакли, 

опери, оперета, балет, песни и др. Той е композитор с твърде специфичен 

стил. Неговите произведения представляват пъстър и характерен акцент в 

панорамата на съвременната  българска музика. Като върхове в творческото 

дело на Големинов се открояват танцовата драма "Нестинарка", оперите  

"Ивайло" и "Зографът Захарий", четирите симфонии, квартетите, "Пет 

скици" и др.  

Както всички български композитори от второто поколение, към 

които се причислява и той, Марин Големинов създава своята музика върху 

основата на нашето народно звукотворчество. С течение на времето, 

личният му стил се избистря и обогатява, езикът се дестилира, като най-

характерните му особености се запазват. 

Марин Големинов е роден на 28 септември 1908 г. в Кюстендил. 

Бащата на бъдещия композитор  бил любител на тоновото изкуство и от 

                                                           
30 Апостолова, Румяна. Марин Големинов. София: Музика. 1998, с. 12.  
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ранна детска възраст предава първите уроци по цигулка на своя син. Освен 

с музикален талант, Марин Големинов се отличавал и със склонност към  

поетична и философска изява.  

През 1927 г. композиторът постъпва в Музикалната академия в София 

със специалност цигулка, а негови преподаватели са едни от най-

изтъкнатите и престижни музиканти и теоретици - проф. Добри Христов и  

проф. Никола Атанасов (музикално-теоретични дисциплини), проф. Андрей 

Стоянов (камерна музика), проф. Стоян Брашованов (история на музиката), 

проф. Тодор Торчанов (цигулка).  Желанието на Големинов да разшири и 

задълбочи своите знания го отвеждат през 1931 г. в столицата на Франция, 

където следва в Scola Сantorum в Париж и учи композиция при проф. Венсан 

Д`Енди, Пол льо Флем и Алберт Бертлен. Посещава лекции по композиция 

при Пол Дюка в Eсole Normale de musique, както и лекции по музикална 

теория, естетика и литература в Сорбоната.31 

Париж  очарова младия българин, а още в първите месеци той успява 

да получи от своите знаменити учители т.нар. метод на работа. Френската 

музикална школа е строга, но взискателността е свързана преди всичко с 

теоретичното обучение, което има за цел да изгради солидна основа и 

професионална подготовка. В Париж свободата на естетическите възгледи 

е не само разрешена, но и се поощрява. Дори преподаватели на Големинов 

го съветват не да им подражава, а да черпи вдъхновение от своето собствено 

национално наследство32.  

По време на обучението си в Париж, Големинов пише соната за 

виолончело, драматична сцена по „Иродиада“ на Маларме за сопран, нисък 

глас и два квартета и симфоничната поема „Нощ“ по едноименното 

стихотворение на Яворов. Във всички тези произведения (особено в „Нощ“) 

ясно личи отпечатъкът на френския импресионизъм.33 Години по-късно 

самият Големинов признава: „Може би в хармоничния ми език съм изпитал 

известно влияние от френската школа“34.  

През 1934 г. той завършва Schola Cantorum със златни дипломи по 

композиция и дирижиране, както и със своето първо значително творческо 

достижение – Струнен квартет № 1 в ла минор, с което категорично се 

нарежда сред композитори като Петко Стайнов, Панчо Владигеров и 

                                                           
31Арнаудова, Боянка. Музикална драматургия и стилови особености в сценичното 

творчество на Марин Големинов от 40-те и 50-те години. София: Демакс, 2000, с. 17. 
32 Големинов, Марин. Дневници – драски и шарки. София: Център за изкуства „Сорос“, 

1996, с. 17 
33 Миланова, Aлександра. Значението на френската школа за творчеството на Любомир 

Пипков и Марин Големинов. Визуални изкуства и музика, том 2, 2020, с. 88 
34 Пак там, с. 109 
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Любомир Пипков.35 С него той абсолвира, завършвайки курса вместо за 6 

само за 3 години, и то с цената на много материални усилия и лишения.36  

Въпреки, че следва в Париж, в творбите си той запазва традиционно 

българското звучене и здравата духовна връзка със своя народ 

През 1934 г. Марин Големинов се завръща в България и разгръща 

широко своята творческа активност като създава редица високо-

художествени творби. Композиторът пише камерно инструментални и 

оркестрови произведения, които отбелязват хода на еволюцията на неговия 

композиторски стил.  

Интересът на композитора към музикално-сценичния жанр го 

вдъхновява да създаде героико-историческата опера "Ивайло" и вниманието 

там е насочено към една богата историческа епоха. Друга изключително 

впечатляваща творба е операта "Зографът Захарий", в която се вплитат 

темите за несбъднатата обич, за вътрешния бунт на един човек срещу 

установените догми от обществото и от църквата.  

Камерно-инструменталната музика представлява област, в която 

Марин Големинов проявява най-близък интерес и висока творческа 

продуктивност. Осемте му квартета, отделени понякога с две, понякога с 

двадесет и две години са разположени в пет десетилетия, а това означава 

върху целия му съзнателен път на творец.  

Вокалните жанрове, макар и да не доминират в творчеството на 

композитора, са били винаги в полето на неговия творчески поглед.  

Широко скроен, енциклопедична личност, истински европеец, Марин 

Големинов далеч преди да влезе страната ни в ЕС казва, че културата ни 

отдавна е в Европа. Tворецът винаги подкрепя младите композитори, 

авангардните идеи, иновативното мислене.37  

Марин Големинов умира на 19 февруари 2000 г., след като дочаква 

новото хилядолетие. Живял 91 г., той е свидетел на всички паметни и 

повратни събития на ХХ век.38 

 
2.2 ПАВЕЛ СПАСОВ – АВТОР НА  ДРАМАТА „ГРЕХОВНАТА ЛЮБОВ 

НА ЗОГРАФА ЗАХАРИЙ“ 

Павел Спасов39 е необикновен писател, а  творчеството му е жанрово, 

тематично и идейно многообразно, отличава се с резки смени на идейно-

                                                           
35 Арнаудова, Боянка. Марин Големинов. София: Наука и изкуство, 1968, с. 24 
36 Лазаров, Стефан. Марин Големинов – монография. София: Наука и изкуство, 1971, с. 
46 
37 https://dolap.bg/2018/05/15/преди-премиерата-на-балета-нестинар/ 
38 Пак там 
39 Павел Спасов е роден в Русе на 17 октомври 1905 год. За първи път печата свой разказ 

в ученическото списание „Юноша“ през 1919 год. и заедно с брат си издава 

литературното списание „Светли зари“. След като завършва гимназия в родния си град 

през 1924 год., заминава за София, за да учи правото и държавни науки в Свободния 

университет. Още като студент става председател на редакционния комитет на списание 
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естетическите възгледи на автора, с противоречивост на внушенията и 

художествените му позиции. Павел Спасов се утвърждава като творец със 

своите романи и повести, в които се стреми реалистично да изобразява 

живота. Той е един от първите български писатели, които използват 

формата на легендата  – „Греховната любов на Зографа Захарий“.  

 Павел Спасов е бил впечатлен от краткия, но изпълнен с драматични 

събития живот на Зографа Захарий. Само за 43 години на тази земя, той 

първи път се осмелява да измени на строго спазваните във възрожденското 

изкуство канони и да изрисува собствения си лик върху църковните стени и 

то наред с манастирските игумени. Дори отбелязва с красива кирилица не 

само името и професията си, но и своята националност - Болгарин.

 Поради ранната смърт на своя баща - Христо Димитров, Захарий е 

бил научен на тънкостите на занаята от 14 годишен, от по-възрастния си 

брат – първомайсторът на Самоковската художествена школа Димитър 

Христов Зограф. Двамата братя работят рамо до рамо още от 1831 г., но 

техните разбирания за църковната живопис постепенно се раздалечават. 

След последвалата женитба на Димитър за Християния Хаджикостова, тя 

поема майчински грижите за сираците, които израстват наред с нейните 

собствени деца.40  

 Все още битува в духовната атмосфера не само на Самоков една 

стара нелепа мълва, че двамата братя са обичали една и съща жена, която е 

съживена от произволно поетизираната от Павел Спасов монодрама 

„Греховната любов на Зографа Захарий“ и талантливото й изпълнение в 

моноспектакъла на Спас Джонев.  

 Любовната история се явява добра основа за написването на 

драматична пиеса. Но в реалният живот „Захарий се е чувствал морално 

задължен да се сбогува с умиращата от разразилия се в Самоков  тиф 

жена, която се е грижила в детството му за него и е била най-искрения му 

душеприказчик… Но тифът поваля и него броени дни след като последната 

му рожба Михаил вижда белия свят.“, казва проф. д-р Вера Динова-Русева 

в библиографията за Зографа Захарий.41  

                                                           

„Стяг“, редактор във вестник „Стара планина“ и „Утро“. Сътрудничи с оригинални 

произведения и с преводи от немски, френски, английски и чешки автори на списание 

„Хиперион“, „Златорог“, „Българска мисъл“, в. „Огнище“ и др. Автор е на редица книги 

– „Репортажи“ (стихове), „Повест за похода на Конте Верде в България“ (повест), 

„Зеленият принц“ (приказки за малки и големи), „Огледало“ (стихове), „Хлябът на 

хората“ (роман), „Под игото“ (литературен сценарий), „Бунтова песен“ (пиеса с музика 

на Георги Златев -Черкин), „Имало едно време“ (комична опера с музика от Парашкев 

Хаджиев), „Шумът на тишината“ (пиеса с музика), „Греховната любов на Зографа 

Захарий“. В периода 1951 – 1974 год. работи като драматург в Държавния музикален 

театър Стефан Македонски. Произведенията му са превеждани на руски, френски, 

немски и английски език. 
40 www.samokovlib.com/wp-content/uploads/2018/08/Библиография.pdf 
41 Мирчева, Мирослава. Библиография за Зографа Захарий, София, 2010, с. 13. 
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 Павел Спасов42 споделя за своята легенда следното: “Повестта 

„Легенда за греховната любов на Зографа Захарий“ е написана през 1957 

год. нарочно за чаровния, даровит актьор Спас Джонев. Бяхме приятели, 

бяхме заедно в Самоков, където видях двете надгробни плочи на 

Християния и на Захарий Зограф. Понаучих някои обстоятелства около 

смъртта им и написах своята творба за рецитал, именно за Спас Джонев. 

Легендата е волно съчинение, тя не е биографична. По нея съм вложил 

много свои фантазии, а и много лирика заради него, за да може той чрез 

рецитала да изрази всичките свои обайващи актьорски качества.“ 

 „Греховната любов на Зографа Захарий“ е история – легенда за 

греховната любов на Зографа Захарий към Християния, любов разтърсваща, 

чиста, пламенна, жертва на каноните на времето. И ако се опитаме през 

сълзите на огромна печал да я осъждаме, то греховна, или свята е тя? 

История за любовта, история за туптящото сърце на любовта, заровено в 

жаравата на времето.43  

 

2.3 ОПЕРАТА „ЗОГРАФЪТ ЗАХАРИЙ“  НА МАРИН ГОЛЕМИНОВ - 

ОБРАЗИ И МУЗИКАЛНО ПРЕТВОРЯВАНЕ  

 Марин Големинов залага изцяло на сюжети от българската 

литература, като ги подбира и разглежда много прeцизно, преди да започне 

същинската си работа върху тях  

Операта „Зографът Захарий“ е израз на свободния подход на 

композитора към жанра – структурата е освободена от традиционното 

деление на арии и ансамбли, вокалният и инструменталният пласт в 

произведението са функционално изравнени. Формално операта е разделена 

в две действия, шест картини, но драматургията й върви нацяло, 

съобразявайки се със спецификата на сценичното представяне и като 

интимна камерна опера, какъвто е замисъла й,   с малко действащи лица без 

масови сцени и хор. Главните герои са Захарий (бас), брат му Димитър 

(баритон) и Християния (сопран). Останалите персонажи са майката 

(мецосопран),   трима ктитори (тенор, баритон и бас), клисар (тенор) 

и четец.  

Драматургическите връзки в операта са ясно очертани, 

кулминациите в драмата – също. Не може да се говори за 

изключителна комплицираност на задачата, ако са налице опит при 

прочита на музикалния текст, култура и въображение. 44 

 Втората опера на Марин Големинов "Зографът Захарий" съществено 

се различава от първата му опера "Ивайло". Очевидно в нея композиторът е 

                                                           
42https://operasofia.bg/news/8039-avtorat-na-libretoto-pavel-spasov-za-legendata-za-zografat-

zahari 
43 https://duma.bg/?go=news&p=detail&nodeId=141454 
44 Дочева, Екатерина. Проблематичен прочит на Зографът Захарий, 

https://kweekly.bg/publication/5114 
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далеч от мисълта да третира  лирико-романтичния сюжет на популярната 

легенда на Павел Спасов "Греховната любов на Захарий Зограф" в 

традициите на битово-историческата опера от типа на "Ивайло". Общата 

тенденция в българската оперна драматургия през последните десетилетия 

е към едно камерно-психологично третиране на конфликтите и  към 

ограничаване на действието в рамките на няколко герои. На сюжета и темата 

Големинов отдава огромно значение: "Когато една опера е написана по 

силен сюжет, той самият й придава качества." Сюжетът на легендата на 

Павел Спасов не ограничава композитора в точното възпроизвеждане на 

историческата личност и битие на истинския Захарий Зограф. Захарий обича 

Християния, но брат му Димитър, също зограф му я отнема. Двамата братя 

застават един срещу друг не толкова по силата на личните им отношения в 

живота, колкото като защитници на две противоположни становища - 

Димитър е за традициите, а Захарий за новото.  

Умело написаното с големи художествени достойнства либрето на 

Павел Спасов, в което Големинов има значителен дял, обобщава голям 

литературен материал, привидно свеждайки го до една лична драма. 

Всъщност то редуцира не само човешки, но и големи социални и 

обществени отношения, както и вечния проблем за борбата между старото 

и новото в изкуството.  

Една от тенденциите в оперното творчество на XX век е търсенето на 

сюжети, за герои на които са избирани личности от далечното минало. 

„Зографът Захарий“ не е първата опера в нашата музика, където се засяга 

темата на изкуството. Преди това Любомир Пипков я засяга в операта 

„Янините девет братя“, макар там да не е централна, а по-късно  Парашкев 

Хаджиев я разглежда в „Луд Гидия“, но в лирико-комедиен аспект.  

В сюжетната канава на тази камерна опера са преплетени съдбите на 

няколко образа: Захарий – Християния – Димитър. Подобен драматургичен 

конфликт се наблюдава в операта на Парашкев Хаджиев „Майстори“. 

Спорът на двамата братя е сблъсък на два мирогледа, чрез които се 

противопоставят старото и новото.  Захарий не трябва да бъде разглеждан 

само като мъж, обичащ греховно една жена. Той е и образът на творец, който 

мечтае да се откъсне от закостенелите виждания и да твори чрез копнежите 

на сърцето си. Неговите икони не са изписани по зографските закони, а са 

им предадени черти на живи хора: на Християния, на Ламби чорбаджи, 

Хаджи Прокопий. Бунтарският му дух проличава при всеки момент, когато 

собственият му разсъдък задава въпроси.  

Захарий Зограф също като Живко от операта „Майстори“ изпитва 

ненавист към консервативното, което пречи на човешкия прогрес. Неговите 

възгледи за изкуството и за живота са в контраст с тишината на малкото 

градче и хората, живеещи в него. Павел Спасов разглежда Захарий като 

творец, носител на човешкия прогрес и човешкото дръзновение, който 
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разгръща потенциала си не само у дома,  търсейки новото и различното по 

света. 

Димитър Зограф, като по-голям брат, коренно противоположен на 

Захарий, този образ е най-близък до образа на Найден в „Майстори“ - 

консервативен, без да има желание да обогати с нещо ново своето 

творчество. Той върви по отъпканите пътеки на своите деди, знае каноните 

и се съобразява с тях. Вечната тема в изкуството, поставяща въпроса за 

традиционното и новаторството силно личи при срещата на двамата братя в 

църквата, която изписва Захарий: 

„- Защо законите зографски си погазил? За всеки образ казано е как 

да се изпише. А ти? На земни люде подобават твоите светии…Защо така?  

- Защото сухи образи изписваш по твоите, зографските закони.“45 

Неговият свят се нарушава и обърква при вида на новото, при 

потъпканите традиции именно от брат му.  

Решението да тръгне, когато разбира за болестта на жена си поставя 

въпроса до колко е истинска неговата любов към Християния. В шеста 

картина Павел Спасов дава отговора: при нея ще се върне този, за който „тя 

беше твоя живот, тя беше всичко, което си бил….“46 

Християния е тази, която както Милкана става жертва на 

патриархалния ред. Тя запазва семейните ценности, потъпквайки дълбоко 

истинските си чувства и трепети към Захарий. Трагичната развръзка на една 

истинска любов идва в  последната картина, където Християния умира 

щастлива в прегръдките на своя любим: „Захарие… за първи и за сетен път. 

Дойде и за мен радостта… дойде.. но чак на заник….“47 

 В сценичните си творби  Големинов спазва два основни принципа: да 

избягва трафаретното и да се придържа към сюжета "Няма общи правила за 

писане на опера, казва той. Сюжетът диктува изразните средства - дали 

с превес на речитатива или с превес на мелодията. Но операта не бива да 

се превръща в словесна драма с подплата от музика".48 

Онова, което композиторът изважда на преден план в сценичните си 

творби е психологията на взаимоотношенията, остротата на сценичната 

ситуация, мащабите на драматичната колизия. 49 

При сравнителния анализ между литературната основа и либретото се 

наблюдават различия в идейния замисъл, похватите и героите, на двете 

произведения. В своята монодрама Павел Спасов използва композиционния 

похват - ретроспекция, като по този начин прекъсва естественият 

хронологически подход на действието и представя събитията, случили се 

преди това. Драмата започва с образа на йеромонах Лаврентий, пред когото 

                                                           
45 Клавир Големинов, Марин. Зографът Захарий. Kлавирна партитура. 1978, с. 106-107 
46 Пак там, с.141 
47 Пак там, с. 156 
48 https:// kultura.bg/web/зографът-захарий-в-софийската-опе/ 
49  Апостолова, Румяна. Марин Големинов. София: Музика. 1988, с. 117 
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се изповядва в последните мигове от своя живот Захарий Зограф. В 

либретото не следва тази идейна линия, а операта започва с ария на Захарий 

и веднага след това с дует – обещание между него и Християния в името на 

тяхната любов.  

Отличителна черта в музикалното произведение са образите на 

тримата ктитори в първата ансамблова сцена на операта с речитативен 

характер като диалог - възхвала за стенописите на Захарий. Павел Спасов 

споделя: „Чрез образа на клисаря прибавих и отношението на народа към 

това смело, непривично и ново творчество.“50 

Загатнатото присъствие на майката в литературната основа е изведено 

като самостоятелен образ в операта на Маестро Големинов. В ансамбловата 

сцена се разкрива искрената й любов към своите деца  и мечтата да види 

Захарий щастливо задомен като по-големия си син -  Димитър. Това засилва 

внушението за греховната любов на Захарий към жената на брат си,  

нарушавайки патриархалния ред и християнските норми. Присъствието на 

образите на Катерина (съпругата на Захарий) и децата му може да бъде 

разглеждано като още по-силен драматургичен похват от Павел Спасов. При 

срещата си със Захарий именно тя известява за съдбата на Християния, 

покосена от страшна болест. Тук е тежкото решение и последен  кръстопът  

за Захарий - да тръгне със семейството си, или да отиде и умре при своята 

първа и единствена любов. 

 В либретото на музикално-сценичното произведение тази развръзка е  

представена от говорителя „И между бегълците били всички негови близки, 

всички, без Христиания. А къде е снахата? – попитал той и сам се на себе 

си  почудил, че гласът му дори не трепнал…... Изслушал ги Захарий, казал 

им че ще ги настигне, и когато се отдалечили, помислил си – а ще има ли 

без нея живот за тебе, Захарие? Та що беше ти до сега – копнение по нея, 

или неволя по нея, но тя беше твоя живот, тя беше всичко, което си бил…. 

Тъй помислил и свърнал по обратния път.“51 

Повестта на Павел Спасов завършва с молбата на Захарий към 

йеромонах Лаврентий: „До нея ме погребете, отче, до нея, до единствената 

радост на моя живот…“52 

В либретото този финал е представен с прегръдката на двамата 

влюбени и смъртта на Християния.  

Марин Големинов казва: „Старал съм се характерът на музиката да 

бъде в пълен синхрон с драматургията на сюжета и да избликва от същия 

дълбок извор.“53 

 

                                                           
50  В: Големинов, Марин. Зографът Захарий. 1978, с.3 
51 Големинов, Марин. Зографът Захарий (клавирна партитура). 1978, с.141 
52 Спасов, Павел. Греховната любов на Зографа Захарий. 1984, с.. 72  
53 Големинов, Марин. Зографът Захарий (клавирна партитура). 1978, с.3 
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2.4 МУЗИКАЛНИЯТ ЕЗИК НА МАРИН ГОЛЕМИНОВ 

Операта „Зографът Захарий“ е българска от първия до последния такт, 

което създава и трудности за певците, които са свикнали с белкантовото 

пеене: "Не съм се страхувал нито от дисонанса, нито от консонанса, а 

само от шаблона, казва Големинов: “Използвам всички изразни средства: и 

квартови акорди, и битонални построения, и сонорни ефекти, и унисони, и 

създаващи хармонично богатство остинати." А после допълва: "На места 

е чист двуглас. Защото той никога не е използвал повече от това, което 

му е необходимо.“54   

"Зографът Захарий“  има кратко оркестрово встъпление, към което се 

включва диктор, въвеждащ ни в историята, епохата и атмосферата на 

операта. 

 Вокалните партии интерпретират словесния текст (либрето Павел 

Спасов) близко до спецификата на изговарянето му, без никакви алюзии с 

какъвто и да е тип традиционна ария или ансамбъл. Тук би било по-

подходящо да се говори за монолози и диалози. Изследователи на 

Големинов считат, че в някаква степен интонирането на словото продължава 

традицията Мусоргски в оперната история. Но и примерът на Барток не 

трябва да се подминава, доколкото вокалната партия при Големинов има по-

скоро инструментален характер. Това дисциплинира по различен начин 

певеца, а същевременно отправя изразните му възможности в различна 

посока. Така Големинов съобразява драматургията на творбата с характера 

на първоизточника, придава й по-дълбока автентичност, а вокалната линия 

на произведението влиза в хармоничен и тембров съюз с оркестровата част 

от партитурата, т.е. те са мислени „нацяло”. В този смисъл, оркестърът тук 

е много по-действен в драматургично отношение. Големинов може да си го 

позволи – той е известен майстор в изписване на оркестровото писмо в 

контекста на личния му графичен и афористично-лаконичен музикален 

стил. Самият той пояснява: „Търсил съм богатство на тембри, 

разнообразие от плътност, от крайни звучности, като съм използвал 

пределно техническите възможности на инструментите.”55  

Маестро Големинов е композитор, който не отстъпва от своя стил, 

следвайки националната традиция, но и търсейки модерната съвременна 

музика не на всяка цена. 

Привърженик на музикалната естетика  на Стравински и по-специално 

произведенията  "Петрушка", „Жар птица" и "Пролетно тайнство",  

Големинов често използва в своите партитури мотивно-тематичен материал 

от всички песенни пластове на селския и градския фолклор и търси 

                                                           
54 Пак там, с. 119 
55 Дочева, Екатерина. Проблематичен прочит на Зографът Захарий. 

https://kweekly.bg/publication/5114 
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"езическо обредната мистика" на народния напев, подобно на руския 

композитор. 56 

Ансамблите са търсени много по-речитативно, като естествени 

разговори между героите, а музикалният език е строго структуриран. 

Вокалните партии звучат на места рязко и неравно, само при соловите 

моменти на Зографът Захарий се появява по-сериозна кантиленност, което 

показва, че композиторът е държал солидно и убедително да изгради и 

акцентира върху този образ. Останалите герои нямат тази ярка музикална 

характеристика. 

Оркестърът на Големинов в операта „Зографът Захарий“ също 

претърпява промени, сравнен с предишните му произведения. Той води 

музикалното действие и на него са поверени най-важните драматургически 

функции. Големинов е майстор на тънката и фина оркестрация, но може би 

никъде в негова партитура инструментите не са звучали по-детайлно, с по-

голяма темброва изразителност. Оркестърът се включва в оперното 

действие с много по-голяма активност, като многолик протагонист: "Търсил 

съм богатство на тембри, разнообразие от плътност, от крайни 

звучности, като съм използвал пределно техническите възможности на 

инструментите", пояснява Големинов. Но съзнателно се предпазва от 

претрупаност в оркестровата фактура, от прекомерни уплътнявания: като 

театрал, държи текстът да стигне до публиката. Затова "изхвърля" от 

партитурата "тежката артилерия" от тромбони и туби, дървените остава в 

двоен състав.57 

 
2.5  ПОСТАНОВКИ НА ОПЕРАТА 

         Операта „Зографът Захарий“ е изпълнена за пръв път на сцената 

на Софийската народна опера на 17 октомври 1972 г. под режисурата на 

Михаил Хаджимишев, диригент  Камен Големинов и с художник Ани 

Хаджимишева. Режисьорът Михаил Хаджимишев споделя: „Новата опера 

на Марин Големинов разкрива новите му търсения в областта на 

музикалната прозодия. Лирик по същина, той постига днес осъвременен, 

антиромантичен строеж на певческото изречение, и то при преработката на 

сюжета.“58  

Ролята на Захарий се изпълнява от Никола Гюзелев (Павел 

Герджиков), Димитър е  Стоян Попов, а ролята на  Християния е 

представена от  Румяна Барева. Участват още Рени Пенкова - Майката, 

Милен Паунов, Костадин Шекерлийски, Светослав Рамаданов, 

Николай Стоилов. Четец – Димитър Вачев. В действителност Гюзелев пее 

само на първия спектакъл. Всички останали изпълнява проф. Павел 

                                                           
56 Кръстев, Венелин. Профили. София, 1976,  с. 32   
57Апостолова, Румяна. Марин Големинов. София: Музика. 1988, с. 119 
58 Големинов, Марин. Зографът Захарий (клавирна партитура). 1978, с.3 
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Герджиков, който прави и студийния запис, излезнал по-късно на 

грамофонна плоча.  

Проф. Павел Герджиков си спомня: „Там имаше много силен състав. 

Единият ми брат - Димитър се изпълняваше от Георги Генов, много голям 

баритон. Другият беше Стоян Попов - един великолепен български баритон 

и мой приятел, Бог да го прости. Ние с Кольо Гюзелев бяхме на една роля - 

Зографа Захарий. Румяна Барева беше Християния. Декорите и 

режисурата  бяха на Хаджимишеви. Сега, разбира се, при Марин 

Големинов имаме друг музикален език, други фрази, друга стилистика, 

друга музикална образност.“ (Приложение 1.3) 

 Операта интригува силно и режисьора акад. Пламен Карталов, 

който я представя пред българската публика в Русе през 1983 год., с 

диригент Георги Димитров и художник Иван Савов. Главните роли са 

изпълнени от: Евгени Ганев (Захарий Зограф), Валерия Широканска 

(Християния), Анастас Анастасов (Димитър Зограф). 

През 1985 год., операта отново е показана пред благоевградската 

публика, където я дирижира Красимир Топалов.  

На 11.10.2019 год. музикалното произведение е представено на 

сцената на Софийската опера и балет с двама дебютанти в операта - 

кинорежисьорът Зорница София и художникът Чавдар Гюзелев.  Участие 

в новата постановка взимат артистите на Софийската опера и балет: 

Валентин Ватев и Николай Войнов – Захарий; Веселин Михайлов – 

Димитър; Силвия Тенева, Стефани Кръстева и Христиана Игнатова – 

Християния; Румяна Петрова – Майката; Илия Илиев и Стефан 

Владимиров – Ктитори; Ангел Антонов – Четец и Клисар. (Приложение 

2.2)  

 За участието си в операта Валентин Ватев споделя емоциите при 

изпълнение на главната роля: „Целият екип на „Зографът Захарий“ беше 

от млади хора, както ние от актьорския състав, така и режисьорката 

Зорница София и хореографката Теодора Друмева. Беше ни много 

интересно и забавно да работим няколко месеца по текста и музиката на 

Марин Големинов и Павел Спасов. Отговорно за мен беше да изграждам и 

пресъздавам главната роля в произведението, но работата точно с този 

екип беше повече от удоволетворителна.“  
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Премиери на операта„Зографът Захарий“ в страната 

Кога? Къде? Диригент Режисьор Художник Участници 
17.10.1972  

  

  

  

  

  

 София 

  

  

  

  

  

Камен 

Големинов 

  

  

  

  

  

Михаил 

Хаджимишев 

  

  

  

  

  

Ани 

Хаджимишева 

  

  

  

  

  

Захарий Зограф - 

Никола Гюзелев/ 

Павел Герджиков 

Дмитър Зограф - 

Стоян Попов/ Георги 

Генов 

Христиания - Румяна 

Барева 

Майката - Рени 

Пенкова 

Четец - Димитър 

Вачев 

1983 г. 

  

  

  

Русе 

  

  

  

Георги 

Димитров 

  

  

  

Пламен 

Карталов 

  

  

  

Липсват 

архивни 

данни 

  

  

  

Захарий Зограф -

Евгени Ганев 

Димитър Зограф - 

Анастас Анастасов 

Христиания - Валерия 

Широканска 

11/13. 10 

2019 г.  

  

  

  

  

София 

  

  

  

  

Велизар 

Ганчев 

  

  

  

  

Зорница 

София 

  

  

  

  

Чавдар 

Гюзелев 

  

  

  

  

Захарий Зограф - 

Валентин Ватев/ 

Николай Войнов 

Димитър Зограф - 

Веселин Михайлов 

Христиания - Стефани 

Кръстева/ Христиана 

Игнатова 

Майката - Румяна 

Петрова 

Четец - Ангел 

Антонов 

 

Глава 3. Българското оперно творчество и литературната 

класика - "Майстори" от Парашкев Хаджиев 

 
3.1  ПАРАШКЕВ ХАДЖИЕВ – БИОГРАФИЯ И ТВОРЧЕСТВО 

Парашкев Хаджиев  е все още ненадминатият майстор на 

българската опера. Неговите 21 опери („Имало едно време“, „Луд гидия“, 

„Албена“, „Юлска нощ“, „Милионерът“, „Лето 893“, „Мария Десислава“ и 

др.), 6 оперети, 3 мюзикъла, един балет,  представени у нас в 125 постановки, 

а също и в 10 страни на Европа, са в основата на националния ни репертоар.  

Музикално-сценичните произведения на Парашкев Хаджиев са 

явления от крупен мащаб в българска музикална култура. Със своята 
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разностранна творческа, педагогическа и обществена дейност той е сред 

имената, които формират професионалния облик на българската музика и 

българската музикална култура в средата на XX век.    

Парашкев Хаджиев е роден на 14 април 1912 г.  в София в семейство 

на музиканти и проявява ярко музикално дарование съвсем отрано. 

"Сигурно още от първия ми ден, от проглеждането, от първия си дъх у нас 

непрекъснато звучеше музика и то главно оперна. Още като дете съм 

започнал да ходя на опера. Гледал съм почти всички спектакли, в които 

пееше майка ми." 59  

През есента на 1932 г. той заминава за Чехия и постъпва в Пражката 

консерватория. Но след завръщането на именития композитор Панчо 

Владигеров в България и постъпванто му като педагог в Държавната 

музикална академия, Парашкев Хаджиев се прехвърля там,  завършва пиано 

при проф. Андрей Стоянов и композиция при проф. Панчо Владигеров. 

Силното желание на младия композитор да укрепи професионалното си 

майсторство, знания и култура го отвеждат във Виена и Берлин. През 1940 

год. завършва с отличие композиторския отдел на Берлинското висше 

училище по музика и се завръща в България, където разгръща активна 

музикално творческа дейност. През 1940 год. е назначен за преподавател по 

хармония в Музикалната академия, от 1942 г. е доцент, а от 1947 г. - 

професор по хармония и композиция. 

За разлика от Любомир Пипков, който подчертава словото в оперните 

речитативи, изхождайки от интонациите на народната реч, Парашкев 

Хаджиев използва повече напеви с народностен строеж. Всичките опери на 

Маестро Хаджиев се различават по тематика и по идейна концепция. Някои 

от тях са изградени в масов план, а други в камерен, но обединяващото е 

яркият личен стил и емоционалната сила на автора. С операта си „Юлска 

нощ“, композиторът стига още по-далече, създавайки нов за българската 

оперна драматургия стил, чрез който излиза извън класическите оперни 

традиции и заимства изрази и структурни елементи от драмата и киното. 

Негови опери и балети са поставяни в Русия, Румъния, Полша, Чехия, 

Германия, Белгия и други страни. Той е автор и на симфонична и камерна 

музика, множество хорови и масови песни, музика към игрални филми, 

стотици детски и училищни песни, а така също над 5000  хармонизации на 

народни песни. Написал е и 2 струнни квартета, 2 сонати за цигулка и пиано, 

концертино за цигулка и оркестър, концертино за флейта и оркестър, сюита 

за цигулка и пиано, симфонична „Младежка танцова сюита“, пиеси и сонати 

за пиано, цигулка и две цигулки.60 

 

                                                           
59Арнаудова, Боянка. „100 години от рождението на Парашкев Хаджиев“, в-к „Култура“, 

2012, бр. 19    
60 https://afish.bg/music/item/3080-vazhnoto-e-che-se-e-rodil-parashkev-hadzhiev.html 

http://www.kultura.bg/bg/article/view/19750
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
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Трудно е да си представим българската музикална култура без 

огромното дело на композитора, педагога и теоретика Парашкев Хаджиев.  

По яркост на музикалния език, по свежест на израза, по 

професионално съвършенство творчеството на Парашкев Хаджиев се 

нарежда между най-хубавото, което създаде второто поколение български 

композитори. 61  

 
3.2 РАЧО СТОЯНОВ – АВТОР НА ДРАМАТА „МАЙСТОРИ“ 

Векове след създаването на класическия античен шедьовър 

"Антигона", в българската литература се появява едно произведение - 

"Майстори", което със сигурност не е добило популярността на  

Софокъловата трагедия, но представя едно уникално съчетание на мита с 

модерното мислене на XX век.  Негов създател е големият български 

писател Рачо Стоянов62, който сто години след първите си публикации 

остава загадка в нашата литература. Връх в неговото творчество е 

„Майстори“. Тази драма е нов етап в развитието на българската драматургия 

между двете войни, пиеса, която поставя за разрешаване важни проблеми, 

засягащи преди всичко изкуството, любовта и семейството. В 

първоначалния си вид имената на героите в „Майстори“ са Петкана, Манол, 

Андрей и т.н., като впоследствие се променят на Милкана, Найден и Живко. 

Не е чудно, че в началния си вариант писателят е използвал познати имена 

от народните песни, още повече като се знае, че преди започването на тази 

драма той е изчел почти цялото наше народно песенно творчество, както сам 

изповядва. При преработката той решава да им даде имена, родени от 

тяхната биография и жизнена съдба, подсказващи едновременно и техните 

характерни особености. Така съвсем естествено Петкана е преобразувана в 

Милкана, символ на нейната миловидност, с която е запленила двамата 

майстори. Манол става Найден - символ на самонадеяността му. Бащата на 

Найден - от Паскал става Тихол, име характерно за Дряновско и 

                                                           
61 https://newspaper.kultura.bg/bg/article/view/19749 
62Рачо Стоянов е роден е на 7 октомври 1883 г. в гр. Дряново в семейство на занаятчия. 

Учил е в габровската Априловска гимназия, която не успява да завърши, бил е писар във 

Варненската земеделска каса, безработен актьор в пътуващ театър, коректор на столичен 

вестник, журналист, библиотекар в Народното събрание и в Българската академия на 

науките, участник в Първата световна война. Обективно трябва да се признае, че Рачо 

Стоянов най-пълноценно се изявява като преводач от руски, френски и английски език. 

Сред най-известните книги, които е превел са: "Севастопоски разкази" от Лев Толстой, 

"Мартин Идън" и "Лунната долина" от Джек Лондон,  "Островът на съкровищата" от 

Робърт Луис Стивънсън, "Етика на живота" от Томас Карлайл, "Към самия мене" от Марк 

Аврелий. Поезията най-силно вълнува писателя, тя вълнува неспокойните му дни и 

нощи. Неговите стихове, посветени на пролетариата се доближават до най-хубавото, 

написано на тази тема в българската литература от края на XIX и началото на XX. 

Приживе Рачо Стоянов издава три книги: сборника „Разкази“ (1909 г.), драмата 

„Майстори“ (1927 г.) и повестта „Майка  Магдалина“ (1936 г.) 

https://newspaper.kultura.bg/bg/article/view/19749


34 
 

символизиращо миролюбивата му натура, а първомайсторът  е  Добри, 

сякаш умишлено е търсена символика с добронамереността му да помогне 

на двамата майстори да излязат с чест от облога.  

Пътят на творецът съвсем не е лек. Казват, че е от този вид творци, 

които подлагат всичко на съмнение, винаги искат още и още... Преди 

заминаването на писателя за Париж, той пише статията "Митарствата на 

драмата "Майстори"“, където изразява възмущението си от всевъзможните 

слухове, които са пуснати срещу него от колегите му, когато научават, че 

драмата "Майстори" е приета в репертоара на Народния театър. 

На 14 септември 1927 година с "Майстори" се открива сезонът в 

Народния театър и успехът е толкова голям, че Рачо Стоянов се превръща 

за една нощ в литературна звезда, а пиесата - в литературна сензация. 

Преведена е на френски, сръбски и чешки и поставена в Загреб, Белград и 

Прага. Спектакълът в София се играе два сезона. По-късно постановката е 

възстановена и е сред представените заглавия при гостуването на Народния 

театър през 1937 година в Канада и САЩ.63 

Въпреки всички критики относно драмата, веднага след първия й 

дебют в Народния театър следват още 30 представления, като по този начин 

"Майстори" се задържа повече от 2 сезона. 

 
3.3  АНАЛИЗ НА ДРАМАТА „МАЙСТОРИ“ – СЮЖЕТ,                

КОНФЛИКТИ И ОБРАЗИ 

Не е случайно вниманието и интересът към драмата „Майстори“, 

защото тя поставя старото и новото на една равнина, желанието да се 

представи този преход от патриархалния еснафски морал  към най-новите 

естетически възгледи, без да се бяга от фолкорната ни култура и духовното 

ни наследство. Някогашното силно впечатление, което правят на Рачо 

Стоянов резбованите тавани в къщата на Христо Даскалов64, години по-

късно изплуват в съзнанието на писателя, за да се превърнат в сюжет на 

драмата "Майстори". Облогът между майсторите Димитър Ошанеца и Иван 

Бочуковеца от обикновен стремеж за първенство в занаята се превръща в 

творческа изява, в желание за търсене на нови мотиви и форми в 

резбарството.  

Действието на драмата "Майстори" ни пренася в едно малко 

балканско градче, където семейните ценности и закостенелите еснафски 

закони са изведени на преден план. Тихата и спокойна обвивка на това 

градче е разрушена от идването на странстващия дърворезбар Живко, 

когото всички са смятали за умрял. За умрял го е мислила и първата му 

                                                           
63 https://impressio.dir.bg/premiera/maystori-pritcha-za-izterzanata-ot-lyubov-i-zavist-

balgarska-dusha 
64Даскаловата къща е един от най-значимите културни паметници в България. 

Названието на къщата идва от името на стопанина й – хаджи Христо Даскалов, търговец 

на розово масло. 
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любов - Милкана, която преди да замине му подарява китка и му се врича 

във вярност, обещавайки да го чака седем години така, както се пее в 

народните песни. Но нарушава клетвата, женейки се за прочутия резбар 

Найден, някогашен приятел на Живко, с който са учили заедно занаят. През 

тези седем години Живко също се е усъвършенствал, изучавайки тънкостите 

на занаята в Атонските манастири. Завръщайки се в тихото и спокойно 

градче, той носи различни ценности, идеи, разбирания. Завръща се като 

богат и прочут майстор, който идва сякаш, за да постави последното 

парченце в пъзела на своя живот - да заживеe  щастливо и да създаде 

семейство с неговата любима Милкана. За сюжетна основа Рачо Стоянов 

използва сякаш банален по външна структура сюжет - любовен триъгълник 

на основата на български селски бит от по-миналия век. От една страна 

сюжетът показва поредица от събития - връщането на Живко, ревността на 

Найден, приемането на облога, смъртта на Милкана. От друга, пред нас 

излиза и субективният свят на героите. Към външния сюжет принадлежи и 

любовният триъгълник, но и съперничеството в изкуството.  

Взел за сюжет истинска случка, станала през 19 век, в епохата на 

ранното ни Възраждане, писателят чрез плътно изваяни образи разгръща в 

силен драматически сблъсък темата за майсторството. Живко и Найден са 

олицитворение на две коренно противоположни схващания за изкуството. 

Докато Найден е типичен представител на творец, който "дълбае така, както 

и баща му е дълбал", то Живко е представител на оная, макар и малка група, 

в творчеството на които е отразен неспокойният, вечно търсещ човешки дух. 

По думите на Крънзов65, някои от ограничените тълкователи на 

драмата, както и някои от режисьорите, които я поставят често недовиждат 

същността на двубоя между Найден и Живко, а оттам и основната тема. 

Много често се изтъква не двубоят между двамата майстори за майсторство, 

а двубоят между двама горди и упорити мъже за Милкана, която е дала китка 

на Живко с обещание да го чака 7 години, а не го дочакала и се омъжила за 

Найден. Това свеждане на драмата "Майстори" до познатата тема за вечния 

триъгълник в любовта не само отклонява вниманието от основната тема на 

пиесата, но води и до невярно разкриване на образите. Може би с думите на 

Найден от второ действие идват тези грешни тълкувания: "Ти разбираш 

много добре, че не е за майсторство нашата разпра"66, както и отговорът 

на Живко: "Не е за майсторство!". За да се разберат обаче правилно тия две 

остри и подвеждащи реплики между двамата майстори, изправени един 

срещу друг, когато вече облогът е направен, трябва да си припомним, че в 

предшестващата драматична сцена Живко открито е отрекъл Найден като 

                                                           
65 Георги Крънзов е роден е през 1905 в град Лясковец. Български писател, журналист, 

режисьор и театрален деец. 
66 Стоянов, Рачо. Майстори. София: „Захарий Стоянов“, 2005, с. 33 
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майстор и го нарича "чирак в занаята", "дълбаеш, както е дълбал баща ти". 
67 

Завръщането му в малкото и затворено еснафско селце е преломен 

момент в живота на хората там. Неговото странстване е породено от 

творческия и вечно търсещ новото дух на младото момче. Той е искал да 

покаже на всички, че е майстор, че притежава дарба, която е извън старите 

форми и съдържание, извън каноните и закостенялото мислене. Той е 

истински провокатор, който разбужда селцето, отдавна заспало в своето 

удобство. Облогът е двулик. От една страна Живко иска да покаже, че е по-

добър майстор от Найден, а от друга да му отмъсти за отнетата му любов. 

"И като се събра еснафа, решихме да се хванат двамата на облог и да 

изработят по нещо, а еснафа и народа да види и да прецени кой от тях е 

по-голям майстор".68 С този цитат става още по-категорично и ясно, че тук 

не се касае за личностен конфликт, породен от любов, както се стреми да го 

изтъкне Найден "не е за големците тук работата", а Живко смело му 

отговаря: "Майсторът трябва да остане, честта и славата на Стара 

планина да пази".69  

Неоспоримо доказателство, че в основата е темата за майсторството е 

и първоначалното заглавие, което писателят определя - "Резбари". По 

думите на Георги Дръндаров70, който се е докоснал до машинописния 

екземпляр именно това е заглавието, което е представено на конкурса през 

1922 г. Авторът Рачо Стоянов съвсем съзнателно озаглавява по-късно 

пиесата си "Майстори", с което подчертава собственото си схващане за 

любовта на твореца. Това силно проличава в последния монолог на Живко, 

който описва първата си среща с Милкана като една красива картина, в 

която две млади души се срещат "помниш ли, стадата се връщаха от 

паша?" С куршума в Милкана завършва и разпрата между Живко и Найден. 

"Сега нашият облог е свършен - и двамата ние загинахме като майстори. 

В нея живееше и с нея почина нашето майсторство".71 

 
ОБРАЗИТЕ В ДРАМАТА "MАЙСТОРИ" 

Образът на Найден 

 Георги Стаматов72 споделя : "Ролята на Найден ми коства най-

много енергия. Беше въпрос на престиж ще мога ли да я подготвя за 

                                                           
67 Стоянов, Рачо. Майстори, София: „Захарий Стоянов“, 2005, с. 33 
68 Так там, с. 39 
69 Пак там, с. 34 
70 Георги Дръндаров – български писател, роден на 18.11.1896 г. в Русе, умира на 
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71 Стоянов, Рачо. Майстори. София: „Захарий Стоянов“, 2005, с.63 
72 Георги Стаматов е български актьор, режисьор и педагог, първият изпълнител на 

образа на Найден. Роден на 01.01.1893 г. в гр. Стара Загора, умира на 10.08.1965 г. в гр. 

София. 
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толкова кратко време, тъй като се разболя артистът Владимир 

Золотович, който трябваше да я играе. Помогна ми не само режисьорът, 

но и това, че просто се влюбих веднага в образа - това за артиста е важно 

нещо. Освен това бях близък с автора. Понякога той идваше в нас и ние 

разговаряхме най-вече за театъра. Интересен човек беше - умен, 

деликатен. Толкова сме различни по характер, а намирахме общ език. Може 

би, защото в редица точки възгледите ни за театъра съвпадаха."73   

Найден се възприема като носител на всички добродетели на 

домашното огнище и на българския мъж, като отговорен за поддържането 

на неговия "огън", според патриархалния морал. Само в единство с Живко 

той символизира и "майсторството". 

По думите на проф. Димков74 той не притежава вътрешния творчески 

огън, по природа е лишен от него. Дори изкуството, за което се смята 

предопределен и дарен  с "божа" дарба е само школска сръчност, усвоена 

щампа, еднообразно повтаряне на традицията. Затова разочарованието в 

любовта и семейният конфликт са достатъчни да го извадят от релсите на 

нормалния живот, да го направят меланхоличен, слаб, неспособен за 

съпротивление и разбира се да го насочен към най-лесния и примитивен 

начин на изстрадване – пиянството.75  

 За Найден всичко е даденост, дори Милкана, която е сигурност и 

тържество за спокойствието.  Узнаването на миналото, което имат неговата 

съпруга и Живко е структурен елемент на драмата, като именно миналото 

става настояще и изпъква, поставяйки вътрешния мир на Найден. Най-

напред се появява страхът, после идват ревността, свадите, изгубеното 

равновесие, срамът, насилието, саморазрушението на Найден. 

Оперният певец  Павел Герджиков споделя за образа на Найден: „..аз 

гледам на Найден със симпатия в „Майстори“. Въпреки че голяма част от 

театролозите, критиците, драматурзите считат, че Живко е носител на 

новото, Живко решава да каже на Найден: „Дълбаеш, тъй както дълбал е 

баща ти и нищо ново, нищо твое.“ Става дума за резбар. Няма нищо лошо 

да дълбаеш, както е дълбал баща ти. Това е традицията, това е 

житейската щафета. Разбира се, Найден като натура, психика, 

темперамент е много по-различен от Живко. Но аз обичам този образ и 

съм го играл с много голямо желание.(Приложение 1.3) 
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Образът на Живко 

Владимир Трендафилов76 казва: "Не знам, но за мен ролята на Живко 

е най-хубавата в пиесата, той е един ренесансов човек. Репликите са в 

проза, а имаш чувството, че произнасяш стих." 77 

Живко е образ на амбицията и действието, на непреклонността и 

волята, на стремежа и необузданата вътрешна и външна стихия. Той и 

Найден са два изключващи се свята. За неговото своенравие майстор Тихол  

казва: "Луда глава беше - слободен." На тези думи трябва да се обърне 

специално внимание. Живко е сираче, социално най-притеснен, но духовно 

най-свободен. Още от малък е свикнал да се бори с битовите несгоди и да 

живее далеч от облагите на живота, за разлика от Найден. Но Бог му е дал 

голяма дарба, той е резбар, творец и неговият бунт е бунт чрез изкуството 

му. 

Новаторството е основна тема в "Майстори" на Рачо Стоянов и се носи 

от централния образ Живко и от целия драматично трагически сблъсък. 

Преди всичко не трябва да забравяме, че Живко излиза от рамките на 

всички занаятчийски канони, за да търси нов начин на творческо изразяване 

и извисяване. Начин, който е в разрез с еднообразието, с примитивното, с 

остарялото. Този вътрешен новаторски огън го кара да забегне и да прекара 

седем години далеч от родината и родния край.“ 78 

Любовта на Живко към Милкана е много различна от любовта на 

нейния съпруг. Като човек, страдал от самотата, която го е придружавала в  

скитанията му, той намира сили да я превъзмогне чрез вярата си в Милкана. 

Но любовта и на двамата към нея е егоистична - за Найден тя е реалност, а 

за Живко - илюзорна свобода.  

 

Образът на  Милкана 

Петя Герганова79 разказва: " Когато прочетох "Майстори" останах 

изненадана и възхитена от хубавата роля на Милкана. Бях много щастлива, 

че Масалитинов видя именно мен в нея. Та това е роля магнит за всяка 

актриса. Тя е много лирична и в същото време силно драматична."80 

Милкана е главният персонаж в пиесата, защото представлява 

цялостният човек, изправен в ситуацията на избор между двете начала в себе 
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си и двете житейски позиции. От пристигането на Живко тя има единствена 

цел - да запази тайната, семейството, морала, спокойствието на всички, а 

хармонията в нейния дом, показан в консервираната му патриархална 

морална сила и чест, е заплашена. "Да бих могла да умра, да не виждам, да 

не чувам или да съм една малка мушица или мравка.........Или като оня в 

приказката: "духнала на него слънчевата майка, той станал игла и тя го 

забола на вратата". „Тогава би било леко на всички. И на Найден, и тебе, 

майко, и на тате, и цялото село би занемяло.“81 

 Разбрала трагичната си вина, произтичаща от дадената дума към 

Живко да чака седем години и  нарушената клетва, тя се блъска като 

затворена птица в клетка, без да може да сподели тревогите си с някого и да 

й олекне. Тук, в драмата тя постъпва така, както би постъпила всяка жена от 

Възраждането - да пренебрегне себе си, но да запази семейството и името 

си. Нейната трагическа вина е безволието, слабостта, тя просто е търсила 

своето малко щастие сред обикновения и сив живот. Найден и Живко с 

техния индивидуализъм, смазват Милкана и погубват самочувствието й.  

  Смъртта на Милкана прозвучава като присъда и проклятие над нрави 

и общество, като болка по неосъщественото щастие, което дълго е витаело 

около нея и другите, силно и въздействащо, като дървените фрески и 

сумрака на черквите. 82 

"Майстори" е пресъздадена история, където битовата романтика и 

легендарната поетичност непрекъснато си дават щастлива среща.  
 

3.4 ОПЕРАТА „МАЙСТОРИ“ НА ПАРАШКЕВ ХАДЖИЕВ  - ОБРАЗИ И 

МУЗИКАЛНО ПРЕТВОРЯВАНЕ 

За сюжет на операта "Майстори" композиторът избира едно 

произведение от златния фонд на българската драма  -  "Майстори" от Рачо 

Стоянов. Тази драма дава богат материал за оперно произведение: силен 

конфликт, майсторски изваяни образи, богат поетичен език. Завладян от 

драмата на Рачо Стоянов, Парашкев Хаджиев сам написва либретото, като 

се придържа строго към сюжета. 

С тази опера П. Хаджиев бележи нов висок връх в своите творчески 

постижения. Според Любомир Сагаев това е най-завършеното, най-

цялостното, най-завладяващото негово оперно произведение. Цялата музика 

на "Майстори", сякаш пречистена през префинения филтър на творческата 

и професионална зрялост на композитора е изпълнена с жизнена сила и 

експресивност. Тя е написана с рядко вдъхновение и излъчва благородство, 

искреност и очарование.83  

                                                           
81 Стоянов, Рачо. Майстори. София: „Захарий Стоянов“, 2005,  с. 40-41 
82 Димков, Николай. Рачо Стоянов "Майстори". Наблюдения върху авторовия и 

сценичния текст, 2011, 231 
83 Сагаев,  Любомир.  1974. Съвременното българско оперно творчество, София: Наука 

и изкуство, с. 91 



40 
 

Парашкев Хаджиев прави прочит на образите, взаимствани от Рачо 

Стоянов, като се стреми да улови съкровените им вътрешни енергии и 

напрежения, като ги предава както в либретото, така и в звученето на 

оркестъра. Композиторът създава нов за българската школа образец за 

камерна опера. 

Музикалните образи са обрисувани ярко, живо и релефно, като по този 

начин остават дълбоки следи в съзнанието на всеки слушател. Образът на 

Милкана е един от най-хубавите женски образи в нашето оперно творчество. 

Не по-малко трагедийни  са и другите два музикално образа - на Живко и 

Найден. 

В операта е показан широк диапазон от човешки чувства и бушуващи 

страсти - възвишени стремления, копнеж към щастие, подтискана мъка, 

яростен гняв. Композиторът съумява да вникне дълбоко в трепетите и 

душевните преживявания на своите герои, сполучливо обрисува и най-

личните им преживявания, при това сдържано и дори дискретно, без външна 

пищност.  

Още от първите реплики на Милкана в началото на операта се чувства 

тревогата й от връщането на Живко. Тя проличава на Найден, когато Тихол 

му съобщава тази "радостна новина". Много силна е сцената на 

поднасянето на подаръците - пищови като дар на Найден, които засилват 

чувството на някаква предопределеност, подсилена от сгъстената 

драматичност на музиката. Разказът на Живко за нападението на 

разбойниците и открадването на даровете на уж въображаемата невеста, 

която го чака, довежда до една от кулминациите - припадъка на Милкана.84 

Във втората картина се откроява със силата си сцената, в която 

Милкана обвинява Живко. След неговото смирено признаване на вината, в 

думите на младата жена се долавят някакви потискани досега чувства. Един 

от най-силните моменти в операта е епизодът, в който Найден, използвайки 

заетостта на тримата резбари, дръпва Живко настрана и го моли сърдечно 

да му каже за какво всъщност е пламнала тяхната борба. Тук композитирът 

майсторски разкрива нови черти от характерите на двамата герои - наивна 

чистота и примиреност  у  Найден и известна злобна отмъстителност у 

Живко. От този момент в операта няма положителни и отрицателни герои. 
85 Контрастът повишава напрежението до още по-висока степен и 

драматизъм. 

Третата картина е най-силно драматична, изпълнена с най-дълбок 

психологизъм. Монологът на Найден, който се явява като монолог - изповед 

разкрива неговите страдания: "Работя аз. Събирам късчета от моята 

душа, разпръснати от бурята по врани и орли." След него идва 

забележителната сцена Найден - Милкана. Силата на въздействие се 
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повишава и от подготовката на сцената. Репликата на Найден, която е 

оценка на облога "дори да победя, пак аз ще бъда победеният", разкрива 

реализма и отчаянието на героя. Дълбоко психологически е моментът, 

когато Милкана след преглъщането на всички обвинения и обиди променя 

примиренческото си държане и отправя горчиви думи към мъжа си: "Ти си 

слаб!". Кулминацията идва в края на картината, когато Найден вдига нож 

срещу жена си. 

В последната картина се разкрива необятната амплитуда на 

Живковата душевност  - възвишена любов, благородни стремежи, неистово 

озлобление, добросърдечие и изгаряща мъка. Тези чувства проличават в 

неговото ариозо, в сцената с майстор Добри, в диалога с Милкана, в 

репликите след нейната смърт и в кратката оркестрова кода. 

Битово-психологическия сюжет, българският дух и романтичната 

атмосфера на драмата "Майстори" са поставили пред Парашкев Хаджиев 

твърде деликатния проблем за народностното звучене на музиката. До каква 

степен творбата трябва да бъде наситена с народнопесенни елементи и 

колоритност, търпи ли фолклороидно разречение и пр.? В едно отношение 

композиторът е бил улеснен: въпреки, че действието става по време на 

турското робство, поробителите липсват в драмата и не влияят на нейното 

развитие. Така по начало ориенталското е било елиминирано. 86 

Преди да мине към оригиналното заглавие, първоначалната идея на 

композиторът е била да озаглави операта си "Облог". Причината се корени 

в желанието на композитора-либретист да акцентира върху творческия 

момент на конфликта между двамата главни герои Живко - Найден, единият 

като носител на новаторството в изкуството, а другият като представител на 

традиционните ценности. Макар да следва изключително много поетичния 

и дълбоко народностен език на Рачо Стоянов, Парашкев Хаджиев прави 

някои промени, като премахва незначителни откъси и второстепенни 

действащи лица (Гена - майката на Найден, Чорбаджи Славчо, Чорбаджи 

Иван, Янко и др.). Така отпадат и някои моменти от либретото, които Рачо 

Стоянов е описал в своята драма. В сцената при първата среща между 

Найден и Живко,  майката Гена също получава дарове, както всички 

останали: „А на тебе, майсторице, за всичко добро, що съм видял от тебе, 

и за всичко зло, с което ти отплатих, донесох това кожухче. Купих го на 

стамболската чаршия за тебе, за да смекча сърцето ти, ако съм го 

ожесточил с моите досегашни постъпки.“ 87  

Друга разлика, която се откроява между литературния първоизточник 

и музикалното произведение е, че в драмата „Майстори“, в разговор между 

тримата резбари, Янко е този, който съобщава за дадената дума на Милкана 

                                                           
86 Сагаев,  Любомир.  Съвременното българско оперно творчество, София: Наука и 

изкуство, 1974, с. 93 
87 Стоянов, Рачо. Майстори. София: „Захарий Стоянов“, 2005, с.19  
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към Живко: „Казват, че Милкана и Живко си били дали дума по-рано“.88 В 

либретото този персонаж е заменен от Кольо.  

 

 
                                                                                                 Нотен пример № 4 

В трето действие е променен и разговорът между майката и Милкана,  

които чакат Найден да се върне. В драмата звучи така:  

Гена (майката): „Като си покорила мъжа си с тия сълзи, виж на кой ред го 

докара. 

Милкана: Аз ли ма, мале? 

Гена: Ти ами, аз ли, или някой друг? Нали за теб е това, що се върши сега?89 

Тежките обвинения, хвърлени от майката срещу нея, композиторът е 

смекчил, като ги заменя с диалог между Тихол и Милкана.                                                                                                        
 

3.5 МУЗИКАЛНИЯТ ЕЗИК НА ПАРАШКЕВ ХАДЖИЕВ 

Без да използва фолклорни елементи и да включва теми, близки по 

интонационен строеж на народната песен, с операта "Майстори" Парашкев 

Хаджиев успява да сътвори българска атмосфера, да напише творба с 

определен национален облик.  

Музикалният език на "Майстори" е жив, образен и същевременно 

сдържан. Парашкев Хаджиев е написал операта си с високо професионално 

майсторство. Като значително постижение може да се смята българският 

"аромат" на музиката, за което е допринесъл  поетичният и дълбоко народен 

език на автора на драмата - Рачо Стоянов.90   

                                                           
88 Пак там, с. 25 
89  Пак там, с.40 
90 Сагаев,  Любомир.  Любомир Пипков. Книга за операта, 1967,  с. 522 
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Любомир Сагаев допълва, че образите на главните действащи лица не 

само не са избледняли, но са станали по-живи, по-ярки, по-пластични.91 Това 

се дължи на необикновеното умение на композитора чрез музикалните 

изразни средства да достига до душевния мир и вътрешните преживявания 

на героите си. 

Отличителен белег на последните опери на П. Хаджиев е, че в тях 

липсват ансамблови сцени, те са заменени с диалози.  Причината, както 

споменава самият композитор се корени в това, че иска неговите 

произведения да са като пиеси, без едновременно пеене. 

В интерес на драмата, в която особени събития няма, композиторът 

разчупва границите между отделните музикални номера и епизоди, 

търсейки непрекъснатата им музикална връзка.92 Това предполага 

активността на оркестъра и по-богато психологическо оцветяване на самите 

герои. Колкото едно действащо лице има по-богат вътрешен мир, толкова 

хармонията е по-сложна и обратно. По този начин действащите лица в 

"Майстори" са диференцирани в две групи: едната - Милкана и Живко, а 

другата - Тихол и тримата майстори. В хармоничната тъкан на първите 

трима се откриват отличителните черти на техните характери.  

Вокалните партии са написани в традиционен за композитора стил-

декламационен речитатив с ясен мелодически рисунък. Парашкев Хаджиев 

е бил сдържан и по отношение на големите и внезапни интервали, 

предпочитайки квартовите и квинтовите скокове, изразени предимно в 

кратки нотни стойности. Това е придало на вокалните партии строгост и 

спретнатост, като не ги е лишило от емоционална наситеност, изразителност 

и изящество. То се е получило от точното спазване стъпките на 

художествената реч, тъй като в повечето случаи композиторът е отредил на 

всяка сричка отделна нотна стойност и сравнително рядко е използвал 

легатирани нотни пасажи за един слог. Това е допринесло за точната и ясна 

декламация, но е лишило до известна степен ритмиката на мелодията от 

пъстрота и подвижност. Оттук идва и прекомерната употреба на 

тривременни ритмически фигури и триоли (- -), за което допринася и 

произнасянето на някои от имената на героите при диалозите в звателен 

падеж: Мил-ка-но, Най-де-не, Ти-хо-ле, както и често срещащото се 

обръщение Май-сто-ре.93 

 Със средствата на мелодическия речитатив, композиторът придава 

сложните преживявания на своите герои. Музикалните образи в операта са 

обрисувани  ярко, живо и релефно, и те вълнуват своя слушател. От 

интервютата, който често са му взимали може да се улови желанието на 

Хаджиев да създава музика само върху текст, или сюжет, който той 

                                                           
91 Сагаев,  Любомир.  Съвременното българско оперно творчество, София: Наука и 

изкуство, 1974, с. 91 
92 Пак там, с.91 
93 Пак там, с. 96 
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истински е харесвал. Точно поради тази причина в "Майстори" героите са 

динамични, реални, а страданието и любовта не са измислени емоционални 

моменти. Композиторът с отлично познаване на човешкия глас, често е 

подбирал сам певците, които да се въплатят в неговите образи. Той не е 

търсил активно развиващо се сценично действие, а бушуващи силни емоции 

в душевния свят на героите. 

Операта "Майстори", също като "Антигона 43" и "Зографът Захарий" 

започва с кратко оркестрова въведение, с което подготвя запяването на 

героинята Милкана и това не е случайно. Парашкев Хаджиев премахва 

всички излишества и набляга на образите си. 

Композиторът често сменя темповите означения, сякаш за да засили 

емоционалните състояния и предстоящите конфликти в операта. Това най-

ясно се забелязва при дуета на Милкана и Найден.  

В никоя опера преди "Майстори" оркестърът не е бил така неразривно 

свързан с действието. Той е изразителен, обединяващ. В него се съдържа 

истинската напевност на операта. Цялата драма истински се разгръща в 

оркестъра. Той е изразителен, действен, обединяващ. Изграден майсторски, 

той напомня, подсказва, рисува и дава завършек на това, което става на 

сцената. В оркестъра се разгръща истинската напевност на операта. За 

съжаление освен оркестровите встъпления и малкото епизоди сред 

действието, не му е отредена повече самостоятелна изява.94 

 
3.6  ПОСТАНОВКИ НА ОПЕРАТА 

Постановката „Майстори“ се представя пред българската публика в  

периода 1966-1976 г., а за първи път в София (1966 г.), Русе (1972 г.), Стара 

Загора (1973 г.), Плевен (1975 г.), Варна (1976 г.). 

 Напълно готова в края на март 1966 год., премиерата й на сцената на 

Софийската опера е на 9.10.1966 г. с диригент Иван Маринов, режисьор 

Михаил Хаджимишев и сценограф Ани Хаджимишева. В ролите на 

Найден, Живко и Милкана пеят известните артисти - басът Димитър 

Петков, тенорът Любомир Бодуров, сопраното Катя Попова. Следва 

постановкa на Софийската опера като гост в Стара Загора през 1969 г., с 

диригент Атанас Маргаритов и театралния режисьор Аврам Георгиев. 

Участие взимат: Георги Сапунджиев (Живко), Надя Шаркова (Милкана), 

Павел Герджиков (Найден), С. Армаданов, Г. Генов,  Д. Дюлгеров, Б. 

Маринов и др. Художник е Ани Хаджимишева.  

От 8 до 20 ноември 1969 г. в София се състои  Първият национален 

преглед на българската опера, оперета и балет в София.  

Програмата включва 19 произведения. Народна опера - София се представя 

с „Антигона 43” на 8 ноември, „Ивайло” на 22 ноември, „Легенда за 

езерото” на 23 ноември, „Майстори” на 25 ноември, „Папеса Йоана” на 26 
                                                           
94 Сагаев,  Любомир.  Съвременното българско оперно творчество, София: Наука и 

изкуство, 1974, с. 99   
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ноември, „Момчил” на 28 ноември; ДМТ „Стефан Македонски” – 

„Милионерът” на 9 ноември, „Панаир в София” на 10 ноември, „Къщичка 

от карти” на 11 ноември.95  

Премиерата на операта „Майстори“, на Русенска сцена е през 1972 г.  

с различен режисьорски прочит от Софийския спектакъл, благодарение на 

Стефан Трифонов, Ромео Райчев и художникът Асен Стойчев.  

Реализацията й от Старозагорската опера е на 1 март 1973 година. 

Участие взимат: н.а. Любомир Бодуров, гост (Живко), Васил Станишев 

(Найден),  Ани Динева (Милкана), Асен Попов (Тихол), Дамян Низамов, 

Санди Ганчев, Николай Кънев. Диригент на постановката е Атанас 

Маргаритов,  гост-режисьор е Аврам Георгиев,  пом.-режисьор - Наталия 

Даскалова  и гост-художник - Никола Николов. За периода 1972-1974 

години на сцената на опера Стара Загора са изнесени 12 представления. 

Четвъртата и петата постановки на „Майстори“ през 1973 г. са в 

Чехословакия и ГДР. За постановката в Опава се появява кореспонденция 

във в. ''Отечествен фронт", която информира, че е била посрещната с много 

голям интерес както от чехословашка публика, така и от театралната и 

музикалната критика.  Рецензии се появяват и в Ерфурт -  доказателство, че 

операта „Майстори“ предизвиква интерес са последвалите постановки в 

Плевен с премиера на 11 май 1975 г. с диригент Георги Нотев, режисьор 

Кузман Попов и художник Мариана Попова,  Варна и Пловдив. 

Операта „Майстори“ се играе в Пловдив на 16 март 1978 г. с 

постановъчен екип: Стефан Трифонов - режисьор, Иван Попов - художник 

и диригент -  Иван Ангелов. 

 

Премиери на операта „Майстори“  в страната 

Кога? Къде? Диригент Режисьор Художник Участници 

9.10.1966 г. 

  

  

София 

  

  

  

Иван 

Маринов 

  

  

  

Михаил 

Хаджимишев 

  

  

  

Ани 

Хаджимишева 

  

  

Найден - Димитър 

Петков  

Живко - Любомир 

Бодуров 

Милкана - Катя 

Попова 

1969 г. 

  

  

Стара 

Загора, 

гостува 

Софийската  

трупа 

Атанас 

Маргаритов 

  

Аврам 

Георгиев 

  

Ани 

Хаджимишева 

  

Найден - Павел 

Герджиков 

Живко - Георги 

Сапунджиев 

                                                           
95Жунич, Емилия. В: Фестивали за музикалносценични изкуства. Концепции, 

метаморфози, реализации. София, 2020, с. 92 
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      Милкана - Надя 

Шаркова 

5.04.1972 г.  

  

Русе 

  

Ромео 

Райчев 

  

Стрефан 

Трифонов  

  

Асен Стойчев 

  

Липсват архивни 

данни 

1.03.1973 г. 

  

  

  

  

Стара 

Загора 

  

  

 

Атанас 

Маргаритов 

  

  

 

Аврам 

Георгиев 

  

  

  

  

Никола 

Николов 

  

  

  

  

Найден - Васил 

Станишев 

Живко - Любомир 

Бодуров 

Милкана  - Ани 

Динева 

Тихол - Асен 

Попов 

11.05.1975 г. 

  

Плевен 

  

Георги 

Нотев 

  

Кузман 

Попов 

Мариана 

Попова 

  

Липсват архивни 

данни 

  

22.12.1976 г. 

  

Варна Владимир 

Анастасов 

  

Петър 

Златев 

  

Кина Петрова 

  

Липсват архивни 

данни 

16.03.1978 г. Пловдив Иван 

Ангелов 

Стефан 

Трифонов 

Иван Попов Липсват архивни 

данни 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящият дисертационен труд разглежда българските оперни 

заглавия „Антигона 43“, ''Майстори'' и ''Зографът Захарий'' на Любомир 

Пипков, Марин Големинов и Парашкев Хаджиев, както и литературните 

им  първоизточници  с автори – Владимир Башев и Панчо Панчев (по 

Софокъл), Павел Спасов и Рачо Стоянов. Подчертана е значимостта и 

мястото им в музикалното ни творчество - тогава и днес. 

В процеса на работа, на издирване, събиране, анализиране, сравняване 

на литературните и музикални произведения, на запознаване с 

композицията са направени следните изводи: 
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• Оперите на Любомир Пипков, Марин Големинов  и Парашкев 

Хаджиев са музикални творби с ярко изразен индивидуален характер  и 

стил.  

• За първи път в българското музикално творчество рефлектират 

тенденциите на западно-европейската култура, а и трите оперни заглавия са 

продукт на един и същи етап от развитието на националната композиторска 

школа от   60-те години на миналия век. Естетиката и философията на това 

време както в литературата, така и в музиката отразяват връзката между 

твореца, обществото, изкуството и прогреса.  

• Героите на тези музикално-сценични произведения са личности от 

далечното минало, на които се придават нови черти. В образите на Любомир 

Пипков се открива  символика, отговаряща на Софокъловите герои. Техните 

морални ценности и устои ги доближават до митологичните герои на 

Антигона. При Марин Големинов героят е необикновен човек,  изпреварил 

своето време, което е заложено в мотото и смисъла на операта. Парашкев 

Хаджиев представя сблъсъка на новото и старото без да бяга от фолклорната 

ни култура и духовното ни наследство. За разлика от Любомир Пипков, 

неговите герои са живи, естествени образи, близки до нас. 

• Основополагащ при създаване на оперните произведения е не само 

музикалният, но и литературният език. Зад тримата композитори застават 

творци, които си служат майсторски със словото. За Парашкев Хаджиев  

задачата да създаде музика по текст на Рачо Стоянов е благодатна – в 

драмата има много хубав поетичен език - жив, лапидарен, сочен и не е  

необходимо да се коригира твърде много текста. Стремежът на композитора 

е словото да бъде лесно възприето от публиката.  Любомир Пипков използва 

утвърденият поет Владимир Башев и Панчо Панчев за  написване на  

либретото по  античната трагедия на Софокъл ''Антигона''. Поетичният език 

е съобразен до голяма степен със сюжета на литературната основа и езикът, 

които е използвал Софокъл . Марин Големинов залага на силата на думите 

чрез Павел Спасов и неговата драма ''Греховната любов на Зографа 

Захарий''. Езикът в тази опера е много по-стилизиран, за да се превърне в 

монолог. 

• Текстът на либретото при трите музикални произведения е изцяло 

съобразен с агогическия акцент на всяка дума, спрямо съответния нотен 

текст. 

• Темата за морала е основна и в трите опери. В ''Антигона 43'' от 

Любомир Пипков тя е представена извън битовото, чрез символика от 

митологията, вплетена в българската реалност. Предвид факта, че драмата 
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''Антигона'' е написана от Софокъл през 442 година пр.н.е., нейната история 

е актуална без значение от времето, в което се представя, защото тези 

ценности не зависят от пространство и място. 

 Моралът  в  ''Майстори'' и ''Зографът Захари'' е стъпил на битовото, но 

го надмогва чрез големите въпроси за любовта, несбъднатата обич, 

изкуството и даденото обещание.  

• Отличното познаване на сценичното изкуство и при тримата 

композитори, класическата яснота на формите и взискателният подбор на 

сюжетите и текстовете на творбите, разкриват идейният мироглед и 

отношението на творците към проблемите на епохата. 

 

Най-същественият извод, който може да се направи е, че трите 

произведения на Любомир Пипков, Марин Големинов  и Парашкев 

Хаджиев са актуални и днес могат да бъдат претворени по нов и интересен 

начин за публиката. Чрез съвременните технологии, откритите сцени и 

антични форуми, чийто естествен декор и пространство допринасят за 

визията и оригиналността на спектаклите, има възможност режисьорите, 

сценографите и хореографите да внесат една колоритна и интригуваща 

визия, която да възбуди любопитството и интереса  на зрителите, особено 

на младите. Защото българската публика със своята патриархалност, бит, 

мироглед и корени  има необходимост от българско заглавие, отговарящо на 

нейните светоусещания.  

Българските оперни певци, които са познавали отблизо творчеството 

на Любомир Пипков, Марин Големинов и Парашкев Хаджиев и са 

участници в техните музикални произведения израстват, творят и 

възпитават в себе си идеята за дълга към националната кауза. ''Когато се 

прави българско заглавие  към отговорностите на певеца и актьора, към 

интерпретацията се прибавя и чувството за изпълнен дълг към 

националната кауза, към утвърждаване на българската национална 

култура, да покажем какъв е нашият начин на музикално мислене, как 

възприемаме света, как се отнасяме към проблемите!“ Павел Герджиков 

(Приложение 1.3) 

Въз основа на постигнатото в дисертацията бих могла да откроя 

следните приноси, с които смятам, че съм подпомогнала научното 

проучване  по темата.   

1. За първи път е направен задълбочен анализ на трите български 

опери - „Антигона 43“ от Любомир Пипков, ''Майстори'' от Марин 

Големинов и ''Зографът Захарий'' от Парашкев Хаджиев.  



49 
 

2. За първи път е направен паралел: литература - либрето - образи и 

драматургия в оперите, подкрепен с музикални примери. 

3. Изследвана е високата художествена роля и значение на 

литературните първоизточници върху творчеството на композиторите. 

4. Очертани са посланията, които изпращат авторите на литературните 

и музикални творби чрез поетични и музикални похвати. 

5. Анализиран е поетичният език, с който композиторите и 

либретистите си служат при създаване на оперните заглавия.  

6. Приложени са интервюта с оперни певци от различни поколения, 

участвали в разглежданите музикално-сценични произведения, които 

съдържат полезни съвети при интерпретирането на музикалното творчество 

на тримата композитори.  

7. Представен е архивен снимков материал, който показва в 

реализацията на оперите в българските музикални театри.  

 

Надявам се, че трудът ще послужи като основа за по-нататъшни 

изследвания в тази посока и ще помогне за по-нататъшна разработка и 

разглеждане на други оперни заглавия и на техните литературни 

първоизточници. 
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