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УВОД 

Темата на дисертацията „Диригентски проблеми в българското 

симфонично творчество от 1960 до 1990 г.“ възниква като логично 

следствие на професионалните интереси на дисертанта, които са предимно 

в сферата на инструменталната музика, с изявен фокус към българското 

симфонично наследство. При проучване на наличната литература, свързана 

пряко или косвено с тематичното поле, се установи, че в България има 

твърде малко текстове, касаещи диригентското изпълнителско изкуство, 

особено що се отнася до работа върху български симфонични 

произведения. В тази връзка, втората причина, повлияла обособяването на 

настоящата тема, е именно този научно-информационен дефицит, за чието 

преодоляване бих искала да допринеса. Това от своя страна би било от 

полза за студенти по дирижиране и млади диригенти, на които им 

предстои да изучават и реализират симфонични произведения от 

български композитори, което също е сред водещите мотиви за избора на 

тема. Не на последно място, чрез този дисертационен труд бих искала да 

провокирам по-голям изпълнителски интерес към българската симфонична 

музика от страна на диригенти, оркестри и камерни ансамбли. 

Обособяването на границите на изследвания времеви период, а 

именно от 1960 до 1990 г., кореспондира с динамичността на музикалните 

процеси, които протичат в него, сред които централно явление е т. нар. 

нова българска музика
1
. Навлизането на новите за България тенденции в 

стилово-естетическите категории и композиционните техники и довежда 

до кардинални промени в начините на осъществяване и графично 

представяне на музикалните идеи, а това от своя страна поражда 

                                                             
1 Тук думата „нова“ е използвано със значение на съвременна, в синхрон със 
съвременни естетически и технологични модерни/авангардни насоки в музиката на XX 
век. (бел. а.) 
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качествено нови диригентски проблеми в интерпретационен, ансамблово-

технически, музикално-психологически и други аспекти. 

Обект и предмет на изследването 

Обект на настоящия дисертационен труд е българската симфонична 

музика, написана в периода от 1960 до 1990 г. Изследователският ракурс е 

насочен към изцяло инструменталните симфонични и камерно-

симфонични жанрове и произведения. 

Предмет на изследването са основни диригентски проблеми, които 

възникват в процеса на разучаване, репетиции и реализиране (концертно 

или звукозаписно изпълнение) на български симфонични произведения от 

изследвания период. В зависимост от тяхното естество и в интерес на 

структурната подредба на дисертацията тези проблеми ще бъдат 

категоризирани и изложени в няколко глави. 

Цел и задачи 

 Целта на дисертацията е да се идентифицират, категоризират и 

анализират основни диригентски проблеми, възникващи при разучаване 

и реализиране (концертно или звукозаписно изпълнение) на български 

симфонични произведения, написани в периода 1960 – 1990 г., въз основа 

на което да бъдат формулирани съществени за диригентската работа 

изводи, заключения и практически насоки. Настоящият труд няма за 

цел да проследи цялостното симфонично творчество на определени 

композитори, нито да обхване всички написани през изследвания период 

български симфонични произведения. 

За постигането на целта са изпълнени следните задачи: 

 Издирване и запознаване с наличните източници и материали, 

свързани с темата – нотна литература (симфонични и камерно-

симфонични партитури от изследвания период); специализирана 
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музикална литература (диригентска, музиколожка, музикално-

историческа и пр.). 

 Анализиране на симфонични партитури от български 

композитори и фокусиране върху тези музикално-диригентски 

аспекти, които кореспондират с естеството на обособените в 

дисертацията основни категории от проблеми. 

 Насочване на вниманието към конкретни интерпретационни, 

ансамблово-технически и от друго естество диригентски 

проблеми в български симфонични произведения с различна 

жанрова и стилова насоченост и онагледяването им с 

подходящи нотни примери. Предлагане на насоки и възможни 

решения за някои от възникналите казуси. 

 Формулиране на теоретични и практически принципи и 

заключения, които са приложими в концертната, научната или 

преподавателската дейност на диригенти, работещи в сферата на 

българската симфонична  музика. 

Методи 

Методите, използвани за целите на настоящата разработка до голяма 

степен се припокриват с тези, които се използват при предварителната 

самостоятелна работа на диригента над партитурите, като основна роля 

сред тях заема т. нар. диригентски анализ
2
. По време на работата върху 

основния текст, паралелно с диригентския анализ, си служа с референции 

към различни научни трудове, монографии, статии, доклади и пр., които 

имат пряка връзка с предмета на изследването. 

                                                             
2 Повече за диригентския анализ – виж: Илиев, Константин. Въведение към 
проблемата за диригентския анализ на симфоничната партитура.// Слав Кожухаров 
(съст.). Проблеми на музикалната интерпретация. Москва : Наука и изкуство, 1970, с. 
60-72., както и: Бакалов, Иван. Ръководство по оркестрово дирижиране. София: 
Музика, 1982, с. 45-59. 
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Други от използваните за изследването методи са характерни за 

практическата диригентска работа с оркестрови музикални състави – 

аналитичен (анализиране на звуковата картина по време на репетиция, 

анализ на реакциите на оркестъра, на получените музикални резултати и 

пр.), сравнителен (сравняване на музикални признаци в едно или няколко 

музикални произведения, сравняване на аналогични ситуации в 

диригентската практика и пр.) дедуктивен (извеждане на обобщения и 

изводи от общото към частното), индуктивен (извеждане на обобщения и 

изводи от частното към общото), емпиричен (лични наблюдения и 

заключения въз основа на репетиционна и концертна дейност). 

Структура 

Дисертационният труд съдържа увод, девет глави, заключение, 

справка за приносите, списък с нотните и графичните примери, 

библиография. 

Първа глава въвежда в музикалната обстановка в България от 

периода 1960-1990 г., фокусирайки се върху важните за симфоничната ни 

музика аспекти – основни стилови направления, актуални за периода 

симфонични жанрове, активно творящи композитори-симфоници, 

действащи оркестри и диригенти. Предначертавайки посоките на развитие 

на българския симфонизъм, тези фактори се явяват и предпоставка за 

спецификите на диригентската проблематика, присъща за него през тези 

три десетилетия. 

Същинското изследване върху диригентските проблеми в 

българската симфонична музика от разглеждания период е представено в 

следващите осем глави, като проблемите са разпределени по категории 

спрямо тяхното естество и причини за възникване. Голяма част от 

изложените казуси са илюстрирани с нотни примери, поместени в самия 

текст, като са предложени и насоки за тяхното преодоляване. 
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В последната девета глава от дисертацията се обръща внимание на 

репетиционния цикъл като централен етап в диригентската работа. За 

целта се коментират практически диригентски проблеми и ситуации, 

възникнали по време на репетициите на показателно за изследвания 

период българско симфонично произведение – Симфония № 4 от Цветан 

Цветанов. Описват се и използваните методи за тяхното преодоляване от 

перспективата на професионалния опит на дисертанта. 

В раздел Заключение се излагат в синтезиран вид достигнатите в 

резултат на изследването основни принципи, изводи и положения относно 

възникващите проблеми в диригентската работа върху български 

симфонични произведения от периода 1960-1990 г. 

Библиографски източници 

В хода на работа върху настоящата дисертация са използвани и 

цитирани различни по вид източници: 

 оркестрови и камерно-оркестрови партитури (ръкописи и 

печатни издания)  

 монографични трудове 

 статии от периодични издания и сборници 

 практически ръководства 

 анотации на компактдискове, партитури 

 онлайн енциклопедии, речници и справочници 

 други интернет източници 

Пълен списък на използваната литература е поместен в раздел 

Библиография. 

ГЛАВА ПЪРВА: Кратка характеристика на музикалната 

действителност в България след средата на XX век. Основни 

фактори в развитието на българската симфонична музика в 
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периода 1960-1990 г. като предпоставка за спецификите на 

диригентската проблематика 

 След установяването на тоталитарната власт в България през 1944 г. 

в ход на развитие на музикалната ни култура настъпват редица промени. 

1948 е годината на одържавяване на всички културни институции
3
, а през 

1963 г. е създаден Комитет за култура и изкуство с ранг на министерство, 

под чието управление са всички музикални институции
4
. Според 

музикалната изследователка Лили Крачева в началото на 60-те години, 

след установяването на комунистическия режим и затвърждаване на 

неговите идеологически постулати и механизми на въздействие, 

„обществената ситуация в България се успокоява.“
5
 Посредством 

дирекциите „Музика“ държавата организира и ръководи музикално-

концертните дейности в България. Kомпозиторите от Второ поколение са 

вече утвърдени творци, а по-младите композитори от Трето поколение 

започват активната си творческа дейност. Всички тези фактори обуславят 

новия, изключително плодотворен период в историята на българската 

музикална култура.
6
 

1.1. Актуални стилови и жанрови направления, 

действащи композитори 

По отношение на стиловото развитие на българската симфонична 

музика след средата на века се очертават две основни посоки: едната от тях 

е на запазване и продължение на вече съществуващата „конвенционална“ 

или „традиционна“ линия, в която активно творят композиторите от Второ 

поколение. От тях с изявен принос в симфоничното творчество са Панчо 

                                                             
3 Официален сайт на Министерство на културата на Република България 
http://mc.government.bg/page.php?p=1&s=11&sp=0&t=0&z=0 прегледан на 17.09.2019 г. 
4 Пак там 
5 Крачева, Лили. Кратка история на българската музикална култура. София: Абагар, 
2001, с. 243. 
6 Пак там. 

http://mc.government.bg/page.php?p=1&s=11&sp=0&t=0&z=0


 

11 
 

Владигеров, Боян Икономов, Димитър Ненов, Веселин Стоянов, Любомир 

Пипков, Марин Големинов и др., като работата им обхваща всички вече 

наложили се симфонични жанрове – симфония, симфонични увертюри, 

сюити, вариации, поеми, инструментални концерти и др. Като отделно 

разклонение на тази линия се обособява и поток от идеологически 

обвързани със социалистическия строй симфонични творби – най-често с 

програмни заглавия и написани за конкретен повод, предимно в жанра на 

увертюрата. 

Паралелно с традиционната линия в развитието на симфоничната 

музика, придържаща се към по-конвенционални композиционни средства, 

през 50-те и началото на 60-те години се заражда и другото основно 

течение, което възниква като реакция на протичащите в Европа музикални 

процеси и се характеризира с качествено нови музикално-композиционни 

явления. Въпреки че в България има оскъдна информация за изкуството, в 

т.ч. и музиката зад „желязната завеса“, тенденциите в световните 

музикални процеси намират път към нашата музикална действителност 

благодарение на композиторите от Трето поколение – Константин Илиев, 

Лазар Николов, Георги Тутев, Васил Казанджиев, Иван Спасов, Георги 

Минчев и др. Те започват да утвърждават актуалните европейски модели 

на работа и да възприемат езиковия стандарт на съвремието – 

додекафония, сериализъм, поантилизъм, сонористика, алеаторика, 

музикална графика и пр., а тази нова музикална вълна бива определяна с 

термини като „авангард“ и „модернизъм“. 

Започвайки творческия си път през шестото десетилетие на XX век, 

композиторите от Трето поколение внасят изключително широка палитра 

от неизползвани досега в българската музика изразни средства и създават 

творби, които чертаят нови посоки в развитието на музикалната ни 



 

12 
 

култура.
7
 Освен в стилистичен и композиционно-технологичен план, те 

внасят обновление и по отношение на симфоничните жанрове и тяхната 

трактовка – в новата българска музика се появяват камерни симфонии, 

концерти за оркестър, concerto grosso, както и множество симфонични 

произведения, съчетаващи в себе си признаците на две или повече жанрови 

категории или неподлежащи на точна жанрова идентификация. 

1.2. Оркестрова и диригентска дейност 

Преминавайки процеса на одържавяване след 1944 г. на голяма част 

от любителските и полупрофесионалните оркестри в България и на 

създаването на нови такива, в началото на 60-те години вече има немалък 

брой професионални симфонични и камерни състави, развиващи активна 

творческа дейност на високо художествено ниво. 

В своята книга Иван Илиев изтъква, че след 1945 г. „задължителна 

част от творческия репертоар на българските симфонични оркестри са 

произведенията от български композитори […].“
8
 Регулярната концертна 

дейност на държавните и общински симфонични и камерни оркестри е 

стимул за композиторите в активен творчески период да създават 

разнообразни в жанрово, стилистично и формално отношение симфонични 

произведения, предназначени за различни по вид и големина оркестрови 

състави. Във връзка с подема на оркестровото дело през втората половина 

на миналия век са показателни думите на Васил Казанджиев: 

„Организираните от 1948 г. Прегледи на държавните симфонични 

оркестри […]са своеобразен културен двигател и служат за стимулиране 

и популяризиране на симфоничното оркестрово изкуство в страната и 

представляват една добра възможност за развитието на българското 

                                                             
7 Повече по темата: Виж Крачева, Лили. Българска музикална култура. От древността 
до наши дни. София: Марс, 2008. 
8 Илиев, Иван. Изкуството на оркестровото дирижиране в България. Зараждане и 
развитие през XX век., София : Ars Sofis, 2013, с. 73 
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диригентско изкуство.“
9
 Като фактори, допринесли за повишаване на 

професионалното ниво на българската оркестрова и диригентска дейност, 

Емил Янев посочва прегледа „Нова българска музика“, а също и 

музикалните фестивали „Софийски музикални седмици“, „Варненско лято, 

„Русенски музикални седмици“ и др.
10

 

След 60-те години в културния ни живот участват редица 

професионално подготвени симфонични диригенти, някои от които са 

получили своето образование в чужбина, а други са възпитаници на 

диригентска ни школа в тогавашната Българска държавна консерватория. 

През периода 1960-1990 г. активна диригентска дейност в сферата на 

симфоничната музика развиват Васил Стефанов, Васил Лолов, Влади 

Симеонов, Добрин Петков, Радосвета Бояджиева, Константин Илиев, 

Драгомир Ненов, Иван Маринов, Иван Вульпе, Александър Владигеров, 

Иван Спасов, Васил Казанджиев, Димитър Манолов, Йордан Дафов, 

Георги Нотев, Георги Димитров и др. Съществен факт е, че голяма част от 

българските композитори, които първи усвояват и използват новите 

тенденции от западноевропейската музика, са всъщност и практикуващи 

диригенти, поради които те познават отлично изразните и техническите 

възможности на оркестъра в изпълнителско-практически аспект. Това 

обстоятелство скъсява и улеснява пътя между новите композиционно-

стилови направления и тяхното успешно реализиране и утвърждаване в 

българската оркестрова практика. Сред композиторите-диригенти, 

допринесли за това са Константин Илиев, Иван Спасов, Васил Казанджиев, 

Георги Тутев. 

Условията за създаване на професионално музикално изкуство в 

българската действителност през 60-те, 70-те и 80-те години на XX век са 

                                                             
9 Думи на Васил Казанджиев в интервю на Иван Илиев, състояло се в София на 
04.11.2009 г. Цит. по: пак там, с. 72. 
10 Янев, Емил. Диригентски паралели : Поредица Лица. Гоце Делчев : Международна 
фондация за Сътрудничество и Културно съревнование, 2014, с. 43. 
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определяща компонента в развитието на симфоничната ни музика, тъй 

като от тях се обуславят творческата активност, стиловите и жанровите 

тенденции, композиторските търсения, идеи и средствата за тяхната 

реализация в сферата на симфонизма. 

ГЛАВА ВТОРА: Преосмисляне и модификации на 

симфоничните жанрови модели. Диригентски проблеми, 

свързани с жанровата принадлежност и жанровата 

драматургия 

Още от средата на века в творчеството на българските композитори 

се забелязва постепенно възприемане на новите тенденции, свързани с 

преосмисляне и синтез на жанровете. С настъпването на тези промени, все 

по-често „в редица произведения много трудно може да бъде посочена 

определяща ги точна жанрова формулировка. Независимо, че техните 

заглавия насочват към конкретна жанрова определеност, те са по-скоро 

асоциативно използвани [...].”
11

Отслабването на традициите по отношение 

на жанровите стереотипи и повишеният интерес към експериментиране в 

сферата на симфоничната музика водят до своеобразно разширяване и 

размиване на понятието „симфонизъм“. 

Съществена част от интерпретационните виждания за дадена 

композиция, оформящи се в предварителната диригентска работа, са в 

пряка взаимовръзка именно с нейните жанрови особености. От своя 

страна, жанровите специфики на творбата до голяма степен предопределят 

посоката на нейното драматургично развитие. Затова при разглеждането на 

произведения в настоящата глава ще бъде обърнато внимание и на 

музикалната драматургия във взаимовръзка с техния жанров модел и 

възможни посоки за диригентската ѝ реализация. 

2.1. Симфонии 
                                                             
11 Вълчинова-Чендова, Елисавета. Новата българска музика: модели и интерпретации. 
София: Институт за изкуствознание – БАН, 2004, с. 87. 
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Жанрът на симфонията, чието най-обичайно формално проявление е 

три- или четиричастния сонатно-симфоничен цикъл
12

, е еталонен 

изразител на симфоничния тип музикално мислене. През периода 1960 – 

1990 г. симфоничният жанр в България вече е утвърдил своята роля на 

музикално въплъщение на различни по мащаб музикални идеи, а също и 

поле на съпоставка или сблъсък на контрастни по характер и съдържание 

смислово-емоционални категории. 

2.1.1. Големи симфонии
13

 

Една от основните посоки на развитие на симфонизма в България 

след средата на века е към запазване на големите мащаби (идейно-

естетически категории, оркестров състав) на симфонията. Елисавета 

Вълчинова-Чендова определя Симфония № 2 „Новият Прометей“ (1958) от 

Александър Райчев като „близка по стилистика със зрялото творчество 

на двама ярки творци на XX век – Шостакович и Барток“ и “ключова 

творба, начертаваща „пътя на „големия драматичен симфонизъм“ в 

новата българска музика.“
14

 Запазването на стандартната форма на ССЦ и 

характерните за симфонията музикални процеси след 60-те години на 

миналия век се превръща по-скоро в изключение за българската музика, 

тъй като композиторите пречупват симфоничния жанр през индивидуална 

творческа призма и така формата добива различен и конкретен за всяка 

творба облик. 

Ярък пример за симфония, написана в по-традиционно стилово 

направление, е Втора симфония „Великий Преслав“ (1969) от Веселин 

                                                             
12 От сега нататък в настоящия текст вместо сонатно-симфоничен цикъл за по-кратко ще 
се използва абревиатурата ССЦ. 
13 Термин, въведен от руския музиковед Лев Мазел, върху примера на 
Шостаковичовите симфонии. Виж: Мазель, Лев. О трактовке сонатной формы и цикла в 
больших симфониях Д. Шостаковича.// Музыкально-теоретические проблемы 
советской музыки (сборник). Москва: Государственное музыкальное издательство, 
1963, с. 60-87. 
14 Вълчинова-Чендова, Елисавета. Новата..., с. 87 
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Стоянов. Макар и изградена с употребата на конвенционални изразни 

средства, тя се откроява с необичайната си структура от седем части. С 

подчертано програмно съдържание и песенен тематизъм, музикалното 

развитие на симфонията е най-вече от епико-повествователен тип. Поради 

това отделните ѝ части като градивни елементи на ССЦ до голяма степен 

изгубват своите обичайни функционални взаимовръзки и биват 

възприемани по-скоро като части от сюитен или поемен цикъл. Това 

обстоятелство налага различен от обичайния за симфоничния цикъл 

диригентски подход към драматургичното изграждане на творбата. Удачно 

би било да се подходи към всяка част като към отделна симфонична 

картина със собствена кулминация и емоционален заряд, но и всяка от тях 

да остане смислово обвързана с останалите части от цикъла. 

Сред композиторите, придържащи се към своя индивидуална линия 

на жанрово и музикално развитие в симфоничното си творчество, е Лазар 

Николов. Към новаторските и нетипичните за жанра образци може да се 

причисли неговата Трета симфония (1979). Тя е с нехарактерна, но 

„органично постигната и отлично осъразмерена“
15

 петчастна 

композиционна структура, чието музикално съдържание съчетава 

нетрадиционни композиционни техники – додекафония, сериализъм, 

алеаторика, черти на поантилизъм и сонористика. В тази симфония 

задачите на диригента по отношение на жанровата реализация са свързани 

преди всичко с изграждане на цялостната симфонична конструкция, 

опирайки се върху множеството фактурно-темброви тематични ядра и 

техните взаимодействия. 

В диригентско отношение т. нар. големи симфонии от периода 1960-

1990 г. остават предизвикателен жанр по отношение на изграждане на 

цялостна драматургична концепция, включваща убедително излагане, 

                                                             
15 Определение по Абрашев в: Абрашев, Божидар. За трета и четвърта симфония на 
Лазар Николов.//Българско музикознание, 1988, № 10., с. 7. 
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развитие, съпоставяне на заложените образно-емоционални идеи. От 

практическа гледна точка те изискват и нелека репетиционна работа с 

големия симфоничен оркестър. 

2.1.2. Камерни симфонии 

След средата на века в българската музикална култура се развива 

ново явление, наречено „камерен симфонизъм“
16

. Според музиколога 

Лъчезар Каранлъков в българското симфонично творчество след 50-те 

години „се откриват редица моменти, които позволяват да се обоснове 

камерният симфонизъм като едно достатъчно самостоятелно и 

характерно явление […] За българската оркестрово-симфонична музика 

това е една нова тенденция, която особено ярко се очертава през 

втората половина  на 50-те и 60-те години.“
17

 Елисавета Вълчинова-

Чендова отбелязва: „тенденцията към камерност води и до промяна на 

изразните средства и до преосмисляне на различни творчески жанрове. 

Симфонии за камерен, струнен или духов оркестър, концерт за оркестър 

се превръщат в жанрови модели, които мнозина от българските 

композитори предпочитат.“
18

 В камерно-симфоничното творчество се 

осъществява преосмисляне и разширяване на симфоничните жанрови 

рамки чрез „камеризация“ на творческата мисъл. 

Симфоничните жанрови белези в камерните симфонии са третирани 

по-свободно, като много от тях невинаги могат да бъдат открити 

(например съпоставяне на две или повече образно-тематични сфери, 

разработъчно развитие, типични за ССЦ драматургични функции на всяка 

                                                             
16 Терминът е въведен за пръв път от руския композитор, музиковед и музикален 
критик Борис Асафиев. 
17 Каранлъков, Лъчезар. Камерният симфонизъм и някои негови проблеми в 
творчеството на съвременните български композитори. // Българско музикознание, 
1978, № 2, с. 21-23. 
18 Вълчинова-Чендова, Елисавета. Жанрови модели в българското композиторско 
творчество през последните три десетилетия. // Българско музикознание, 2002, № 2, с. 
18. 
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от частите). Подобен случай наблюдаваме в Симфония № 3 (1965) от 

Любомир Пипков, написана за струнни, ударни, две пиана и тромпет. В 

диригентско отношение тя интригува с нетипичната си двучастна форма. В 

първата част липсва противопоставяне на музикално-идейни сфери, 

процесите протичат с висок интензитет и полифонично излагане на 

тематичния материал. Отново необичайно за симфоничния жанр, 

драматургичен център на симфонията е втора част, която от своя страна е 

разделена смислово и формално на четири звукови „картини“. В нея главен 

смислов и обединяващ елемент е цитатоподобната маршова тема, 

изложена в тромпет. Изявеното формално разчленяване във втората част 

налага необходимост от изграждане на единна драматургична концепция. 

Различна посока в трактовката на камерно-симфоничния жанр се 

наблюдава в Пета симфония (1972) от Александър Райчев, написана за 

единичен състав струнни, единичен състав духови и голяма група ударни. 

Нейната форма е тричастен симфоничен цикъл (Sostenuto, Moderato, 

Allegretto), в който ролята на смислов център изпълнява втората част, 

наподобяваща формата и характера на пасакалия. Модалната звучност на 

темата постепенно прораства във фактурната тъкан на цялата част чрез 

полифонично наслагване на гласове. Други съществени за диригентския 

подход фактори са наличието на монотематична и лайтмотивна техники 

(лайтмотиви, лайттембри, лайтритми) във всички части на симфонията, 

както и реминисцирането на тематичен материал от първата във финалната 

част. Удачно е тези композиционни особености да бъдат използвани като 

обединяващи конструкцията елементи, характерна с „линеарно-

мелодичните форми на разгръщане на материала“
19

 и плаващо-

променящата се звукова тъкан. Това би спомогнало постигането на 

концептуална цялост в драматургичното изграждане на творбата. 

                                                             
19 Никифорова, А. За Пета симфония на Александър Райчев. //Българско музикознание, 
1987, № 10, с. 25. 
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Отслабването на типичните за симфонията процеси, по-свободното 

третиране на формата или пък вплитането на други жанрови признаци в 

структурата на камерните симфонии поставят разностранни задачи в 

диригентската работа по отношение на убедителното драматургично 

изграждане на тези многообразни по същност форми. 

2.2. Други циклични симфонични жанрове 

2.2.1 Симфонични сюити 

Симфоничната сюита се появява като жанр в българската музикална 

култура още в началото на XX век, а по-късно кристализира в еталонните 

четиричастни композиции „Тракийски танци“ (1926) от Петко Стайнов и 

„Бай Ганьо“ (1941) от Веселин Стоянов. В периода от 60-те до 90-те 

години сюитата се актуализира с ново музикално и идейно съдържание. 

Сред музикалните образци, придържащи се към по-традиционната 

линия на жанрово развитие, е симфоничната сюита „Люлински импресии“ 

(1972) от Панчо Владигеров, изградена с употребата на музикален език от 

късноромантичен тип и характерното за композитора хармонично мислене. 

Необичайна особеност по отношение на формата ѝ е по-малкият брой на 

частите – три – със заглавия: „Люлин планина“, „Привечер (елегия)“, 

„Народен празник“, но за сметка на това всяка от тях е сравнително голяма 

по мащаб и с разгърнато драматургично развитие, основано на песенен тип 

тематизъм. От диригентска перспектива тези характеристики са 

предпоставка за изграждане на една по-цялостна драматургична линия по 

отношение на формата, следваща своето логично развитие към 

кулминацията в последната част. 

В сюитна форма са някои от произведенията за камерен оркестър от 

Васил Казанджиев – „Картини от България“ (1970), „Живите икони“ 

(1970), композирани с помощта на по-съвременни музикални изразни 

средства. В тях основна градивна и формообразуваща функция изпълнява 
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тембърът. Въз основа на неговите асоциативни възможности  е постигната 

и картинно-програмната драматургия на творбите, която следва да бъде 

сред основните цели в диригентската работа върху тези произведения. 

Тъй като симфоничните сюити най-често имат програмна основа, 

първостепенна диригентска задача при тяхната интерпретация е яркото 

изграждане на музикалните образи, рефериращи към техните 

екстрамузикални прототипи. Друга съществена необходимост при работа 

върху жанра е удачното съпоставяне на темповите параметри и 

музикалните настроения на отделните части така, че от една страна да се 

подчертае индивидуалността на всяка от тях, а от друга – да се постигне 

усещане за цялостен цикъл с обща идейно-драматургична линия. 

2.2.2 Симфонични вариации 

Симфоничните вариации навлизат в българската музика още преди 

средата на XX век с партитурите на „Симфонични вариации върху тема от 

Добри Христов“ (1942) от Марин Големинов и „Вариации за симфоничен 

оркестър“ (1953) от Константин Илиев. 

Сред жанровите образци от втората половина на века се отличават 

„Вариации и фуга върху тема от Хендел“ (1984), написани от Красимир 

Кюркчийски, които съчетават елементи на късноромантичен музикален 

стил с по-съвременно звучене и композиторска работа с българския 

фолклор. В идейно и формално отношение се забелязват някои аналогии с 

„Вариации върху тема от Хайдн“ (1873) от Й. Брамс. Ярко драматургично 

решение е финалната фуга в неравноделен метрум, в чиито край авторът 

цитира народната песен „Дилмано, Дилберо“. Основна диригентска задача 

в Кюркчиевите Вариации е „филигранното“ изработване на множеството 

важни за прецизната музикална реализация детайли.  

По-нетрадиционна реализация на вариационния жанр се наблюдава в 

„Симфонични вариации“ (1976) от Цветан Цветанов. За разлика от 
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класическия тип вариационна форма, тук е налице едночастна 

конструкция, изградена въз основа на взаимопроникващи се вариационни 

епизоди. Съществено за диригентската интерпретация обстоятелство е, че 

ролята на тема изпълняват две кореспондиращи си интонационни ядра, 

които в последствие се съпоставят, взаимодействат и разработват в 

няколко вариационни „зони“. Освен вариационността и вариантността, 

които са основни принципи в драматургичното развитие на „Вариациите“, 

в изграждането на музикалната форма участват активно и разработъчни 

процеси – признак за изявеното симфонично мислене на композитора. 

2.2.3. Дивертименти 

Друг предимно многочастен жанр, активно претворяван в 

българската симфонична музика след средата на XX век е дивертиментото. 

Показателен пример в жанрово отношение представлява написаното през 

1972-73г. „Рапсодично дивертименто“ от Димитър Тъпков. Самото 

заглавие на творбата е препратка към широко разпространения през XVII и 

XVIII век развлекателен жанр в западноевропейската музика, имащ най-

често сюитоподобна или циклична структура
20

. Тъпков конструира 

композицията като тричастен цикъл, в който всяка част е изградена върху 

една основна тема и множество нейни изменени повторения. Въпреки 

ограничения по обем музикален материал, с който Тъпков работи, той 

постига търсеното драматургично развитие в отделните части посредством 

вариантност, остинатност, полифонични похвати и фактурни наслагвания, 

водещи до мащабни динамически изграждания. 

Друго ключово произведение с референция към този жанр е 

„Дивертименто концертанте“ (1968) от Лазар Николов. При него обаче 

белезите на жанра не са така ясно обособени и по-скоро може да се говори 

за свободна интерпретация на жанровата идея. Макар многочастността да 

                                                             
20 Divertimento // Wikipedia; https://en.wikipedia.org/wiki/Divertimento 

https://en.wikipedia.org/wiki/Divertimento
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не е формален признак в „Дивертиментото“ на Л. Николов, тук се откриват 

различни структурни елементи, които се развиват с по-голяма свобода
21

, 

изпълнявайки ролята на своеобразни части в едночастна конструкция. 

Съблюдаването на тези особености в диригентската концепция и 

стремежът към постигане на диференциация между отделните звукови 

„картини“ в са ключови условия за постигане на правдиво изпълнение. 

2.3 Едночастни симфонични жанрове–увертюри, поеми и др. 

Тези жанрове претърпяват качествени изменения по отношение на 

своите функции, съдържание и художествена стойност през XX век. В 

началото на професионалната композиторска дейност в България сред тях 

най-разпространена е симфоничната увертюра. Ярки образци от  втората 

половина на XX век са „Празнична увертюра“ (1959) от Веселин Стоянов и 

увертюрите на А. Райчев. Жанрът на симфоничната поема е също 

предпочитан от българските композитори, тъй като в сравнение с 

увертюрата той  предлага по-големи драматургични възможности, чрез 

които могат да бъдат представени и развити по-мащабни музикални идеи. 

След първите български образци в този жанр – “Легенда” и “Тракия” от П. 

Стайнов; „Нощ“ от М. Големинов, „Герман“от Ф. Кутев, „Еврейска поема“ 

от П. Владигеров; през втората половина на XX век се появяват и поеми с 

по-съвременно звучене и различен музикално-идеен облик, някои от които 

с  рецитация на текст (П. Стоянов - симфонична поема “На прощаване” за 

симфоничен оркестър и рецитатор по текст на Хр. Ботев; Цв. Цветанов – 

симфонична поема за рецитатор и оркестър “Великото начало”). 

Симфонична поема, осъществена с помощта на новите изразни 

средства, е „Апокалипсис“ (1976) от Васил Казанджиев. За него авторът 

изтъква, че то е „повече размисъл и философско обобщение, отколкото 

звукоописание на разтърсилото Европа клане […]. Драматургическото 

                                                             
21 Илиев, Константин. Лазар Николов. Акт Мюзик, София, 2002, с. 137. 
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развитие се вмества в пирамидална триделна структура на формата.“
22

 

Специфичната красноречивост на музикалния изказ подпомага 

диригентските задачи по отношение на постигането на търсените от 

Казанджиев експресивни състояния. Основен момент в интерпретационно 

отношение е съблюдаване на плавно и постепенно „напластяване“ на 

напрежението в първите два дяла на поемата и на подчертаване на големия 

контраст в характера и звучността на последния „оплаквателен“ дял. 

Макар и с име, създаващо асоциативна близост с жанра на 

увертюрата, „Симфоничен пролог“ (1981) от Георги Минчев е творба, 

далеч надхвърляща жанровите рамки с оригинални драматургични 

решения и самобитно богатство на музикалния език. В едночастната 

конструкция ясно се очертават три основни дяла. Първият от тях има 

въвеждаща функция, като едновременно с това излага основните ядра на 

музикалния материал. Почти без подготовка настъпва средният дял на 

композицията в presto possibile с висока степен на фактурен и динамически 

интензитет. В тази скерцозно-драматична разработка основен 

драматургичен подход са многократните „стилизирани“ включвания на 

духовата и ударната група с джазова ритмика, очертавайки отделен 

фактурно-смислов пласт. Финалният дял на творбата възвръща 

първоначалното статично-съзерцателно настроение и има обобщаваща и 

заключителна роля. 

2.4  Концерти за оркестър, concerto grosso 

Жанрът концерт за оркестър навлиза в българската музика, 

следвайки примера на европейските образци от Паул Хиндемит, Золтан 

Кодай, Бела Барток. Според музиколога Томи Кърклисийски той е 

„типичен случай на музикално-жанрова категория в XX век с висока 

                                                             
22 Анотация от автора към: Казанджиев, Васил. Апокалипсис (партитура за симфоничен 
оркестър). Музика, София, 1981. 
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степен на жанрово-стилова обобщеност, съвременна културно-

историческа ценност, изпъкваща със самостоятелно място в културно-

историческия контекст“.
23

 Жанровата същност на концерта за оркестър 

акцентира върху изявата на целия оркестър чрез изтъкване на неговите 

изразни възможности. В периода 1960-1990 г. концерти за оркестър пишат 

Д. Тъпков, Кр. Кюркчийски, Ал. Райчев, И. Спасов. 

Интригуваща в диригентско отношение е драматургичната 

конструкция на Концерт за оркестър (1979) от Ал. Райчев, който започва с 

Прелюдия, следва разгърната основна част, а накрая завършва с кратък 

Епилог. Диригентът следва да вземе под внимание активното 

монотематично развитие в основната част, при което чрез трансформиране 

на темата и нейни мотиви се постигат различни звукови образи. В 

концерта Райчев прибягва до „използването на по-голям симфоничен 

оркестър, виртуозното изграждане на отделните партии, търсенето на 

тембров колорит, многобройните сола на различните инструментални 

групи – всичко това е в името на концертното начало.“
24

 Удачно е всички 

тези „концертни“ особености да бъдат целесъобразно подчертани от 

диригента с цел максимално доближаване до жанровата концепция. 

Ключово произведение, което се причислява към оркестрово-

концертния жанр е „Копнеж по изгубената хармония“ (1984) – концертна 

музика за голям струнен оркестър, кавал, тастови и ударни от Г. Тутев. В 

него основен композиционен похват е стилизацията, като драматургичното 

развитие се основава на стилистичната отдалеченост между основните 

музикално-смислови полюси. Във връзка със структурата и 

композиционните решения в творбата Божидар Спасов отбелязва: 

„Смисловата и композиционна многоплановост на произведението идва 

                                                             
23 Кърклисийски, Томи. Музикално-жанров анализ. Част втора: Жанрът „Концерт за 
оркестър“ в музиката на XX век. София: Хайни, 2011, с. 131. 
24 Алексиева, Юлиана. Две нови творби на Александър Райчев. // Българско 
музикознание, 1980, № 1, с. 18. 
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не от някаква абстрактна полистилистична идея, а от вътрешно 

присъщата полифоничност на музикалната концепция, която се проявява 

като че ли на всички равнища – от конкретното музикално-тематично 

ядро-зародиш (мелодията на кавала) и неговия противоположен полюс – 

хорала на Бах, до цялостната структурна реализация на творбата.“
25

 

Самият Тутев разкрива: „Въпреки, че композицията се състои от три 

части. тя всъщност е разделена на две еднакви половини. Музиката след 

хорала на Бах е огледален образ на предшестващата половина.“
26

 При 

работата на диригента върху това произведение се изисква вникване в 

полистилистичната природа и многоплановостта на композицията. 

 Concerto grosso в качеството си на „възроден“ от бароковата 

музикална епоха жанр е също ново явление в българската симфонична 

музика от средата на XX век. Негова основна драматургична черта е 

звуковото противопоставяне на по-малка инструментална група срещу 

целия оркестър на принципа soli – tutti (наричани още concertino и 

ripieno).
27

 Пряка звуково-драматургична асоциация с жанра concerto grosso 

се долавя в Концерт за струнен квартет и струнен оркестър (1963) от 

Марин Големинов, макар във формално отношение произведението да има 

изявени симфонични черти. Композиторът умело разпределя музикалния 

материал между двете групи инструменти, които в различни моменти от 

партитурата се съпоставят в диалог; съревновават се в контрапунктична 

опозиция или се обединяват в единна tutti фактура. Предвид 

динамичността на тези взаимоотношения, диригентът следва да подпомага 

и подчертава основните промени в ролите на оркестъра и квартета 

съобразно драматургичното развитие. 

                                                             
25 Спасов, Божидар. Сложните пластове на художествената хармония. // Българска 
музика, 1984, № 6, с. 29-30. 
26 Цит. по Георги Тутев. Композиции. Авторски CD. 
27 Concerto grosso // Britannica https://www.britannica.com/art/concerto-grosso-music 
прегледан на 10.09.2020. 

https://www.britannica.com/art/concerto-grosso-music
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Осъвременен препрочит на жанра concerto grosso откриваме в 

едноименното произведение (1987) от Георги Арнаудов, написано за 

струнен оркестър без обособена солистична група. Музикалният език на 

творбата е изграден въз основа на характерни похвати от по-ранното 

творчество на композитора – „напластяване на кратки репетативни 

модели, започващо от един тон, който фигурира като гравитационен 

център за звуковисочинната организация; провеждане на преобладаващо 

лежащи линии и/или бурдониращи репетативни фигури“
28

 и пр. Сред 

композиционните решения в този концерт е използването на колажна и 

цитатна техника от типа на Алфред Шнитке.
29

 Опорен стълб в 

диригентската концепция за творбата следва да бъде идеята за 

концертност, съчетаваща в себе си както звукови препратки към барока, 

така и похвати, характерни за съвременния облик на жанра. 

Поради индивидуализираните подходи на отделните композитори 

спрямо жанровете концерт за оркестър и concerto grosso и свободната им 

трактовка, диригентските задачи при работа с всяко едно произведение се 

обуславят от конкретиката на музикално-драматургичните му особености – 

наличие или отсъствие на солиращи инструменти или инструментална/и 

група/и; разпределение и динамика на ролите им и пр. 

2.5 Солови инструментални концерти 

Първообразите на соловия инструментален концерт в българската 

музикална култура са първите концерти за пиано и оркестър (1918) и за 

цигулка и оркестър (1921) от П. Владигеров. С навлизане на новите 

музикални тенденции през втората половина на века жанровия модел на 

концерта претърпява осезаеми изменения в композиционно-технически и 

                                                             
28 Граматиков, Илия. Инструменталните концерти на Георги Арнаудов: 
сюрреалистични препрочити на музикалната история. София: Институт за изследване 
на изкуствата – БАН, 2020, с. 29. 
29 Пак там, с. 30. 
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идеен аспект, като в много случаи обичайната му формална структура бива 

частично или изцяло видоизменена в услуга на композиторските 

хрумвания и развитието на музикалния материал. 

По-традиционните в стилово и композиционно отношение 

инструментални концерти до голяма степен запазват класически жанрово-

формален облик,  но се забелязва и обновление с нови музикално-идейни 

сфери и интонации. В тази посока на развитие е и тенденцията към 

усложняване на солистичната партия с цел максимално разкриване на 

художествените и технически възможности на солиращия инструмент. 

Това дава отражение и в сложността на диригентските проблеми, свързани 

с осигуряване на адекватен оркестров акомпанимент. Подобен е случаят с 

Концерт за пиано и оркестър № 1 (1985) от Кр. Кюркчийски. Музикалният 

език на концерта е основан на късноромантичен тип хармония, пречупен 

през авторовия почерк; песенно разгръщане на темите в български народен 

дух, като в музикалната тъкан на творбата прозират и препратки към 

композиторския стил на Владигеров. „Владигеровското“ влияние личи и 

във високотехничния и богат на акордова фактура пианистичен стил. 

Стилистиката на концерта предполага и по-свободна агогическа трактовка 

на клавирната партия, затова е от ключово значение диригентът да следи 

внимателно логиката в музикалната мисъл на пианиста, стараейки се да 

води оркестъра в синхрон с пианото без да го „притиска“ или „утежнява“ в 

темпово или метроритмическо отношение. Оркестрацията е съобразена с 

логиката на развитие на музикалните идеи в концерта. Това подпомага 

диригентските задачи по пътя към убедително изграждане на оркестровия 

съпровод, който трябва да прозвучи с характерния „кюркчийски“ 

оркестров блясък и загатнатите „владигеровски“ препратки и да допълва 

солистичната партия без да взима драматургичен и звуков превес. 

Инструменталните концерти след 1960 г., които се откъсват от 

традиционната жанрова концепция, пребивават в по-съвременна звукова 
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среда, като следват разнопосочни стилови и идейно-смислови линии, 

кореспондиращи с индивидуалните музикални търсения на своите автори. 

Сред ярките образци за такова произведение, написано в духа на 

актуалните за втората половина на XX век композиционно-стилови 

тенденции, е Концерт за пиано и оркестър от Георги Минчев (1978). Той се 

отличава с някои радикални звукови решения: поява на соло чембало в 

средата на концерта, с което пианото влиза в интензивен диалог, създаващ 

асоциация с импровизационен тип надсвирване; темброва провокация чрез 

употребата на синтезатор, който преобразува изразните възможности на 

пианото. В драматургично отношение композицията е изградена 

посредством насищане на звуковото пространство с различни темброво-

образни комплекси, чрез които се постига сгъстяване и разреждане на 

напрежението на звуковата маса. Основните функции на оркестровата 

партия включват смислово допълнение на заложените в клавирната партия 

звукови състояния или конфликтно противопоставяне на оркестровата 

маса с кратки кластърни sf. От диригентска гледна точка концертът е 

предизвикателен не само с оригиналната си драматургична линия, а и с 

неконвенционалната времева организация на формата-процес. На пианиста 

е предоставена голяма свобода по отношение на цялостното „дихание“ на 

солистичната партия, изразено чрез свободно третиране на цезурите, почти 

отсъстващи метрически показатели, приблизителен характер на нотните 

трайности. Изпълнителската свобода, поверена на солиста в комбинация с 

нетипичната времева организация и в оркестровия акомпанимент 

предполагат възникването на проблеми при осъществяването на 

ансамбловост. Друго проблематично обстоятелство е нетрадиционната 

оркестрова фактура, която често е съчетание от алеаторни пластове и 

метрично организирани такива. Реализирането на висококачествен в 

художествено и техническо отношение оркестров акомпанимент на 

Концерта за пиано от Георги Минчев е трудна задача, изискваща не само 
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отлично познаване на клавирната и оркестровата партии, но и вникване в 

дълбочина в търсените от композитора темброво-емоционални състояния. 

Разгледаните дотук произведения са нагледен пример за 

многообразието от диригентски проблеми, имащи отношение към 

жанровата природа на симфоничните композиции и свързаната с нея 

драматургична линия на развитие. Показателно е, че в българското 

симфонично творчество между 1960 и 1990 г. дори произведения от един и 

същ жанр могат да бъдат много отдалечени в концептуално отношение. 

Ето защо при подготвяне на диригентски интерпретационен подход би 

било добре да не се разчита твърде много на обобщаващи теоретични 

парадигми относно жанровите специфики, а да се уповава преди всичко на 

иманентно-музикалната същност на всяка конкретна творба. 

ГЛАВА ТРЕТА: Проблеми, свързани с времевата, темповата 

и метроритмическата организация 

Проблемите, свързани с темпото, метроритмическата организация и 

времевата организация на дадено музикално произведение, несъмнено 

заемат първостепенно място в работата на диригента. По този въпрос Иван 

Бакалов казва: „Вън от естествената ѝ пулсация всяка музика променя 

характера си най-напред по отношение на щрих, после – по степен на 

динамично сгъстяване или олекотяване, и най-накрая – по отношение на 

драматургични пропорции. […] Ето защо вземането и поддържането на 

вярно темпо е първа, задължителна добродетел на всяко претендиращо 

за коректност музикално изпълнение.“
30

 

В настоящата глава ще бъде наблегнато върху основни аспекти и 

явления, свързани с времевата и метроритмическата организация, 

характерни за българските симфонични творби след средата на XX век. 

                                                             
30 Бакалов, Иван. Генезис и адекватностни характеристики на диригентския жест. 
София : Марс 09, 2010, с. 15. 
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3.1 Алеаторика 

В творбите, изградени с помощта на модерните композиционни 

средства, централно явление, внасящо нова категория изразни 

възможности по отношение на музикалното време, е алеаториката. Тя е 

„термин, отнасящ се до музика, в която композиторът  умишлено е 

предотстъпил контрола в ръцете на изпълнителните.“
31

 Този вид 

техника се среща най-вече в творчеството на К. Илиев, Л. Николов, Г. 

Тутев, В. Казанджиев, И. Спасов, Г. Минчев и др. Първостепенен 

интерпретационен казус при композициите, включващи алеаторни 

построения, е организацията на протичане на музикалното време. При 

провеждането на алеаторни епизоди всеки композитор възприема 

определен маниер на отбелязване на тяхната дължина, най-често в 

секунди. В тези случаи се разчита на диригентския усет към времевите и 

пространствени пропорции спрямо динамиката на музикалните процеси. 

По този въпрос диригентът Иван Бакалов отбелязва, че „никакви указания 

за време не могат да заменят едно вярно и единно чувство за 

конструкция, което в хода на изпълнението да поведе архитектоничното 

изграждане на авангардната композиция.“
32

 

Иван Спасов е композитор, в чиято музика алеаториката присъства 

като основен градивен и формообразуващ фактор. Според диригента 

Драгомир Йосифов образец за алеаториката на Иван Спасов е 

Лютославски.
33

 В драматургичното развитие на Спасовата Трета симфония 

(1978) водеща роля имат сонорните принципи на музикална организация 

(темброви и динамични натрупвания, съпоставяния или наслагвания на 

                                                             
31 Aleatory // Grove Music Online 
https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.
0001/omo-9781561592630-e-0000000509 прегледан на 02.05.2020. 
32 Бакалов, Иван. Ръководство по оркестрово дирижиране, Музика, София, 1982, с. 42. 
33 Йосифов, Драгомир, Петър Керкелов. Ти помниш ли живия Иван Спасов. // 
Българско музикознание, 2014, №4, с.12 

https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000000509
https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000000509
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звукови блокове, кластъри и пр.), като конструкцията на формата е 

изградена почти изцяло със средствата на алеаториката. Изграждането и 

ръководенето на тези различни, но смислово допълващи се и равностойни 

алеаторно изградени звукови пластове, които встъпват поотделно или на 

блокове и съществуват паралелно в общото звуково поле, представляват 

отговорна задача пред диригента. Поради отсъствието на метрум, тактове и 

съставящите ги силни и слаби метрични времена, без тяхната опорна в 

ансамблово отношение функция ориентирането на оркестрантите в общия 

фактурен план зависи най-вече от жестовите инструкции на диригента. 

Ярък пример за необходимостта от точни диригентски подавания 

откриваме във втора част на симфонията, където върху солираща първа 

валдхорна се наслагват поредица тонове от щрайховата група. Би било от 

полза да се разясни на музикантите реда на техните встъпления, а също 

така те да запомнят слухово в точно кой момент от валдхорновото соло 

следва да встъпят. 

Освобождаването от фундаменталната опора на метрума и 

навлизането в сферата на алеаториката като вид времева организация 

действително изискват нова нагласа и специфичен усет към музикалния 

хронотоп. От ключово значение е самостоятелната работа над партитурата, 

по време на която диригентът да се запознае с фундаменталните принципи 

на алеаторния тип музикална организация и на нейната иманентна логика в 

рамките на конкретната симфонична творба. 

3.2 Неравноделни метруми 

Централен въпрос, касаещ диригентската работа в българската 

симфонична музика, е употребата на неравноделни метруми. Техният вид 

и специфики оказват непосредствено влияние върху диригентската 

апликатура. Поради условностите в числовото отбелязване на българските 

неравноделни размери (числителят не отговаря на действителния брой 
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времена; знаменателят не отговаря на реалната стойност на времената; 

тактовите показатели, указващи встъпването на всеки следващ размер не 

носят информация за мястото и броя на удължените метрични дялове в 

съответния метрум и пр.) наличието на често сменящи се неравноделни 

размери
34

 (най-вече в по-бързо темпо) е проблематично от гледна точка на 

навременното ментално адаптиране и реакция към всеки нов размер – 

такъв пример е частта „Разпятие“ от цикъла „Живите икони“ на В. 

Казанджиев. Относно преодоляването на диригентските трудности при 

такива фрагменти И. Бакалов препоръчва  „щателен предварителен анализ 

на всеки такт от партитурата – за установяване на метрично 

адекватни мануални схеми и отлично владеене техниката на дирижиране 

на тези схеми, поединично и свързани в по-големи полиметрични 

конструкции.“
35

 Освен необходимостта от предварителен анализ е удачно 

и нанасянето на подсказващи писмени ремарки в партитурата и щимовете 

относно дължината и разположението на метричните дялове в дадените 

метруми. Това би допринесло за постигане на точност в проблемните 

фрагменти и повишаване на увереността в изпълнението им. 

3.3 Безмензурност 

Друга срещана в българското симфонично творчество времева 

организация е безмензурността. По подобие на неравноделните метруми, 

тя също се използва най-вече като препратка към българските фолклорни 

традиции. Безмензурните построения се отличават с липса на метрум, 

нефиксирано темпо и известна свобода по отношение на нотните 

трайности. Показателен пример наблюдаваме в средния дял на Концерт за 

духови и ударни инструменти от Александър Танев. Тук основни 

диригентски задачи са координацията между безмензурното соло на обоя и 

                                                             
34 Диригентът Иван Бакалов нарича това явление хоризонтална полиметрия. Виж: 
Бакалов, Иван. Генезис... с. 119. 
35 Пак там. 
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останалите партии, както и осъществяване на добра ансамбловост между 

инструментите, които встъпват заедно с еднаква ритмика. Предвид 

стриктното нотиране и наличието на метрически обособени фрагменти, 

следва да се внимава въпросният среден дял на Концерта да не прозвучи 

сковано в стремеж за буквално спазване на нотните трайности и 

дължините на фразите, а дори напротив – в него безмензурността трябва да 

бъде изтъкната като основен организационен принцип, тъй като именно тя 

внася характерно народностно „дихание“ в творбата. 

 3.4 Полиритмия 

Друго явление, предопределящо появата на диригентски и 

ансамблови проблеми е полиритмията. Тя представлява едновременното 

съчетаване на два или повече ритъма, които не се възприемат лесно като 

произтичащи един от друг или като прости прояви на един и същ метрум.
36

 

Симфонично произведение, богато на полиритмични структури, е цикълът 

„Концертни миниатюри за голям оркестър“ (1970) от Димитър Христов. 

Конкретен случай наблюдаваме във втория такт на втората миниатюра, 

където в размер 4/4 дървените духови и пианото изпълняват различни 

ритмични фигури с особено делене; арфата изпълнява глисандиращи 

пасажи без точно фиксиран ритъм, а струнните свирят шестнадесетини. 

Предвид сравнително бързото темпо на пиесата, ритмичната екзактност на 

отделните инструментални партии би могла да бъде по-скоро 

приблизителна. В тези и други подобни случаи е необходимо диригентът 

да подпомогне, доколкото е възможно, точното ритмическо изпълнение на 

оркестрантите, използвайки отривиста диригентска схема с ясно 

различими метрични времена, с цел да  осигури сравнително точно 

разполагане на нотните трайности в рамките полиритмичния епизод. 

                                                             
36 Дефиниция по: New Harvard Dictionary of Music, Cambridge : Belknap Press of Harvard 
University Press, 1986. 
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3.5 Полиметрия 

За разлика от полиритмията, която е сравнително често срещана като 

композиционен похват в българското симфонично творчество, 

полиметрията (едновременното протичане на различни метруми) е доста 

по-ограничено явление. Явни полиметрични построения се откриват най-

вече в композиции, съдържащи алеаторна техника. Пример за такъв епизод 

наблюдаваме в „Картини от България“ от В. Казанджиев, в частта „Гайди“, 

където в рамките на вече установена алеаторна звукова среда две 

виолончели встъпват заедно и изпълняват мелодични линии с различна 

метрическа организация. Тъй като процесите в такъв тип фактурна 

организация не са управляеми със средствата на класическата диригентска 

техника, в такива случаи се прилагат възприетите в алеаторната музика 

похвати – подаване на встъпленията на всеки инструмент или група, които 

продължават своите модели самостоятелно в указаните размери. 

Полиметрия, която не е в контекста на алеаторно организирана 

фактура, използва композиторът Цветан Цветанов в последната част на 

своята Симфония № 4, като за реализирането на този случай диригентът 

следва да се придържа към конвенционален тип диригентска техника. 

Конкретната ситуация е по-подробно разгледана в последната глава. 

3.6 Политемпия 

Политемпията представлява значително по-сложна музикално-

времева организация, при която е налице едновременно протичане на две 

или повече темпа, изпълнявани от различни инструменти или 

инструментални групи. Подобно на полиметрията, в българската 

симфонична музика политемпична организация се среща в произведения, в 

които е налице алеаторно излагане на музикалната тъкан. На този принцип 

е изградена финалната част на Трета симфония от В. Казанджиев. 

Звуковият резултат наподобява калейдоскопична картина от разнообразни 
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тембри, ритмически фигури и темпа. За практическата реализация на 

частта е от ключово значение способността на оркестрантите да се 

придържат самостоятелно и независимо един от друг към подаденото им 

от диригента темпо. При необходимост диригентът следва да подпомага 

отделните групи чрез контролиращи темповата интензивност жестове на 

лявата ръка. 

3.6.1 Контролирана политемпия 

Контролираната политемпия представлява нов не само за 

българската, а и за световната музика композиционно-технологичен 

принцип, който се появява през 70-те години на XX век. Този метод е 

разработен от композитора и теоретик Илия Кожухаров и представлява 

едновременно протичане на два или повече музикални пласта в различни 

темпа, които имат точно определени математически съотношения помежду 

си.
37

 За тази цел през 1977 г. той изобретява т. нар. фотополиметроном
38

  - 

устройство, което гарантира голяма точност на различните темпа, 

използвани в композицията, които протичат едновременно, и абсолютна 

точност в темповите взаимоотношения (пропорции).
39

 Показателно 

симфонично произведение, изградено чрез политемпичния метод, 

сериални и други съвременни композиционни техники, е Концерт за пиано 

и оркестър – Politempy № 4 (1980)
40

 от Стефан Драгостинов. По повод 

индивидуалните решения в него музиколожката Ангелина Петрова 

отбелязва, че композиторът е „довел до неузнаваемост клавирно-

оркестровата фактура – пак чрез специфичната си трактовка на 

                                                             
37 Драгостинов, Стефан. Контролираната политемпия – технологично творчески ресурс 
на бъдещето. // Музикални хоризонти, 2019, №9, София, 2019, с. 23. 
38 По-подробно виж цялата статия: Пак там. 
39 Обяснителни бележки към: Dragostinov, Stefan. Polytempi № 4 per fortepiano e 
orchestro, Ricordi, Milano, 1981. 
40 Произведението печели първа награда на Втория международен конкурс по 
композиция „Карлхайнц Щокхаузен“ през 1980 г. 
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сонорно-звуковите формули, на музикалното време, дори на идеята за 

инструментален концерт.“
41

. Формата на концерта е тричастна, като през 

цялото време е налице политемпия между солиращото пиано и оркестъра, 

т.е. те винаги са в две различни темпа, които обаче периодично променят 

своите параметри и съотношения. 

Прецизното протичане на политемпията в това произведение се 

осъществява като пред всеки изпълнител и пред диригента е монтирана 

електрическа индикаторна лампа (управлявана от фотополиметронома), 

която носи светещата времева информация (зелени сигнали, графично 

представени на партитурата със знак  ). В тези строго определени 

точки, когато някои метрични моменти от две (или повече) темпа съвпадат, 

пред изпълнителите светва жълт координационен сигнал, графично 

представен на партитурата със знак  (семафор).
42

 

Предвид константния политемпичен профил на концерта, 

диригентът следва да дирижира и направлява оркестровата партия 

съгласно нейните темпови означения и светлинни индикации, 

същевременно с което да следи непрекъснато партията на солиста, но без 

да се влияе от неговото темпо. Удачно би било на всеки знак „семафор“, 

означен с поредна цифра, диригентът да показва ясно различим жест, 

който да обединява метрически оркестрантите и солиста. Това би дало 

допълнителна сигурност на изпълнителите и би спомогнало за точното 

съвпадение на едновременните за двата темпови пласта метрични времена. 

Съобразяването на всички музиканти с темповите „инструкции“ на 

фотополиметронома не изключва останалите функции на диригента – 

отмерване и жестово изобразяване на метричните времена; търсене на 

известна пластичност в иначе строго установените темпово-метрични 

                                                             
41 Петрова, Ангелина. Стефан Драгостинов: игра със светове в музикално време. // 
Култура, 2008, № 14 http://newspaper.kultura.bg/bg/article/view/14134 
42 Dragostinov, Stefan. Politempi 4. Concerto per piano e orchestra. (анотация към 
партитурата) Ricordi Milan, 1980. 

http://newspaper.kultura.bg/bg/article/view/14134
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параметри; подаване на встъпленията на отделни инструменти или 

оркестрови групи; подсказване на звуков баланс, щрихови и динамически 

детайли и пр. 

Контролираната политемпия е композиционно-технологично 

явление, което разширява неимоверно възможностите за моделиране на 

музикалното време-пространство. Всички тези новости изискват 

привикване и адаптиране от страна на диригента. Макар създаването и 

изпълнението на такива произведения да е рядкост, граничеща с 

експеримент, в диригентската работа върху тях се проявяват специфични 

проблеми, чието успешно преодоляване би обогатило диригентските 

възприятия и способности в сферата на темпово-времевата организация. 

3.7 Темпово-метроритмически анализ на „Фрагменти“ за 

голям оркестър от Константин Илиев 

Написано от Константин Илиев през 1968 г. за голям симфоничен 

оркестър, „Фрагменти“ е ключово за развитието на българската 

симфонична музика произведение. Според редакционната колегия към 

изданието на партитурата, това е „първата разгърната композиция, която 

синтезира фолклор и съвременни композиционнo-творчески методи в 

мащабна оркестрова форма.“
43

 Във „Фрагменти“ се разкриват широк 

спектър темпови и метроритмически проблеми пред диригента и 

оркестъра. Творбата е изградена като четиричастен цикъл с имена на 

частите: „Импровизация I“, „Импровизация II“, „Интерлюдия“ и 

„Импровизация III“. Наличието на алеаторно организирани дялове, честата 

употреба на равноделни и неравноделни размери, както и разнообразието 

от различни темпови означения са предпоставки за сериозни диригентски 

и ансамблови трудности. В драматургично отношение се забелязва 

                                                             
43 Кърклисийски, Томи, Анна Леви, Грегори Майерс (ред.) Анотация към: Илиев, 
Константин. Фрагменти (Frammenti per orchestra simfonica), Canada : Vox Bulgarica Music 
Publishers, 2008, с. 6. 
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редуване на по-статични и по-активни епизоди, като това създава усещане 

за своеобразна макро-пулсация в цялата творба, най-явно доловима в 

първата и финалната части. 

Първата част, оставя слухово впечатление за силно фрагментирана 

поредица от често сменящи се звукови картини. При по-задълбочен анализ 

става забележимо наличието на вече споменатата макро-пулсация, която в 

случая е постигната посредством редуване на безмензурни и метрически 

организирани построения. Основна диригентска задача в тази част е 

осигуряването на  свободното и естествено протичане на безмензурните 

дялове, без обаче това да намали мобилизацията на оркестрантите за 

встъпването и точното изпълнение на следващите метрически 

организирани дялове. Особена ансамблова трудност представляват 

дяловете със сменящите се на всеки такт равноделни и неравноделни 

размери (5/16, 7/16, 8/16, 4/16, 3/16 и пр.), извикващи аналогии с подобни в 

метрическо отношение епизоди от творчеството на Бела Барток и Игор 

Стравински. В тези епизоди точността на диригентският жест е от ключово 

значение за постигането на добър ансамбъл. 

В „Импровизация II“ отново е налице макро-пулсация, но с 

разликата, че цялостната темпова и  метроритмична картина е с по-

снижени параметри, в сравнение с предходната част, освен това липсва 

неравноделността като явление. Характерно за тази част е едновременното 

протичане на метрически организирани и алеаторни фактурни пластове. В 

тези епизоди чрез диригентската техника трябва да се укажат както 

темпото и тактовите времена на свирещите в определен размер 

инструменти, така и встъпленията на алеаторно организираните партии. 

Своеобразна зона на метроритмическа статика представлява т. нар. 

„Интермедия“, разположена между Импровизации II и III и решена изцяло 

в размер 5/4. Въпреки темповото означение =80, чрез дълги поредици 

от залиговани през тактова черта тонове се създава усещането за 
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значително по-бавно темпо. С оглед на по-семплата метрична организация, 

тук постигането на ансамбъл е сравнително по-лесно. Това обаче не 

освобождава диригента от отговорността да показва ясно тактовите схеми, 

както и смените на дългите тонове, тъй като поради статичния характер на 

музиката, съществува известен риск от изгубване в нотния текст. 

Финалната част „Импровизация III“ до голяма степен използва 

същите принципи на изграждане и метроритмическа драматургия като в 

първата част на творбата. Тук композиторът разгръща в най-пълен спектър 

възможностите на оркестъра – нетрадиционни похвати на звукоизвличане, 

пределни динамически нюанси, необичайни темброви съчетания. 

Отличителна черта е наличието на доста по-мащабни безмензурни и 

алеаторни епизоди, някои от които отново в едновременност с метрически 

организирани партии. От означението Tempi stretti a piacere започва 

финалният дял на частта, с прозвучаването на неравноделни квази-народни 

мотиви в соло цигулка. Посредством поетапно включване на всички 

инструменти със сходни интонационно-ритмически модели се постига 

голямо разрастване във фактурно, динамическо, метроритмическо и 

темброво отношение. В този дял основна диригентска задача е да осигури 

встъпленията на отделните инструментални партии, съблюдавайки 

постепенното напластяване на звуковата маса и довеждането ѝ до краен 

предел (ffff) в кулминационния момент в самия край на творбата. 

 

Диригентските проблеми, произлизащи от метроритмическата и 

времевата организация на симфоничните произведения от периода 1960-

1990 г., биват твърде многообразни по своето естество и ниво на трудност 

и изискват различни спрямо всяка конкретна ситуация подходи. 

Качествено нов тип проблеми произлизат най-вече от въвеждането на 

новонавлезлите след петото десетилетие композиционни похвати – 

алеаторика, импровизационен тип фактура, полиметрия. Познаването и 
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разбирането в дълбочина на всяко едно от тези нови явления е основна 

диригентска отговорност, без която не би било възможно изграждане на 

стройна времева организация. 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА: Проблеми, свързани със 

звуковисочинната организация 

Работата на диригента налага той да бъде обстойно запознат с 

естеството и приложението на различните звуковисочинни системи, 

участващи в изграждането на музикалните произведения. В средата на XX 

век паралелно с традиционните системи на звукова организация (марожо-

минорна система, класико-романтичен и късноромантичен хармоничен 

език и пр.), използвани дотогава от композиторите от Второ поколение, 

навлизат нови и по-съвременни такива: разширена тоналност, модалност, 

политоналност, свободна атоналност, сонористика, додекафония, 

сериализъм, и др. Те се проявяват активно през 60-те, 70-те и 80-те години 

в творчеството на редица композитори от Трето поколение и поднасят 

нови проблеми пред диригента. 

4.1 Разширена тоналност 

Симфоничните произведения, написани със средствата на 

разширената тоналност
44

 се характеризират със силно хроматизирана 

музикална тъкан, еманципация на дисонантните интервали, отслабени или 

нетипични функционални тежнения между ладовите степени и акордите, 

неопределеност спрямо ладовото наклонение. Като разширено тонален се 

определя музикалният език на композитора Велислав Заимов. В своята 

Пета симфония (1984) той борави с ладоподобни структури, изградени от 

повече от 7 степени, които все пак не са лишени от тежнения помежду си. 

В основата на нейната звукова организация лежат интонационни ядра, като 

                                                             
44 Наричана още „нова тоналност“ Виж: Ценова, В. С. (ред.) Теория современной 
композиции. Москва : Музыка, 2005, с. 132 



 

41 
 

тяхното развитие и модифициране е сред основните импулси в 

драматургията на симфонията. Въз основа на това се оформят зони на по-

голяма или по-малка устойчивост (по подобие на функционалността на 

акордите в тоналната музика).
45

 Тази специфична за автора звукова 

характерност, постигната чрез употребата на разширено-тонални ладове и 

хармонични структури, присъства във всички части на симфонията. 

При предварителния анализ на разширено-тонални симфонични 

произведения диригентът следва да открие основния тон (или тонове), 

който играе роля на тонален център; да проследи тоналното развитие и да 

осмисли хармоничните взаимовръзки на отделните  части или структури. 

4.2 Модалност 

В симфоничното творчество от изследвания период модалността е 

често срещан вид звуковисочинна организация – по-рядко самостоятелно и 

по-често в комбинация с тонални или атонални принципи. Тя дава нови 

изразни възможности, отдалечавайки се от конвенционалната мажоро-

минорна система, но все още ненапускайки зоната на тоналитета
46

. 

Особено характерна за българската симфонична музика е употребата 

на модални структури, когато се търси звуково-асоциативна връзка с 

фолклора. Пример за такава творба е Симфония № 4 „Шопофония“ (1978) 

за струнен оркестър от Марин Големинов. В своя статия музиковедът 

Маня Попова посочва, че в симфонията се наблюдава ясно изразено 

действие на бурдонния принцип.
47

 Той се проявява още в началото на I 

част, чрез дисониращата малка секунда, звучаща във виолите. Чрез този 

                                                             
45 Думи на автора в проведен с него разговор на 10.10.2020 г. 
46 Терминът тоналитет (от англ. Tonality) е използван в следното значение: подредбата 
на тонови височини и/или акорди в музикално произведение в йерархия от слухово 
възприемани отношения, устойчивости и тежнения. В тази йерархия една височина или 
тризвучие с най-голяма устойчивост се нарича тоника. Да не се бърка с тоналност. Виж: 
Tonality // Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Tonality прегледан на 20.10.2019. 
47 Попова, Маня. „Шопофония“. // Българско музикознание, 1978, №7, с. 24. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tonality
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композиционен похват, използван  в цялата симфония, Големинов постига 

ярки звукови асоциации с шопския тип диафония. В III част се възвръща в 

лаконичен вид интонационната и ладо-тонална сфера от първата част, 

образувайки своеобразна рамка на музикалните идеи в симфонията. 

Вникването в особеностите на Симфония № 4 „Шопофония“ от Марин 

Големинов, свързани с нейната звукова организация, е необходимо 

условие за постигането на ясна и убедителна интерпретационна визия. От 

първостепенно значение е активното осмисляне на основните тонови 

структури от модален тип като ключови елементи в смисловото и 

драматургичното изграждане на творбата. 

Друг композитор, в чието творчество се среща модална звукова 

организация, е Александър Танев. Той често използва модални 

хармонични построения и звукореди в комбинация с други 

звуковисочинни системи. Такъв пример е симфоничната му композиция 

„Строителна музика“ (1974), в която с цел противопоставяне на 

контрастни по същност и емоционален заряд идейно-образни сфери, той 

редува дялове с различа звукова организация (модалност, мажоро-минорна 

система, разширена тоналност). Мелодичните линии са изградени от 

модални ядра със силно хроматизиран профил, хармоничният език в 

произведението включва предимно секундови и квартово-квинтови ходове, 

дисонантна акордика. Във връзка с формалната конструкция на 

„Строителна музика“ Томи Кърклисийски отбелязва, че 

„контрастносъставната конструкция на произведението е осъществена 

с помощта на отделни сектори, в които оркестровите партии се 

обособяват в концертиращи групи и отделни солиращи инструменти с 

повишена автономност.“
48

 

4.3 Додекафония и сериализъм 

                                                             
48 Кърклисийски, Томи. Оркестрови творби с открита линия.// Българско 
музикознание, 1988, № 4. 
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След средата на века в България навлизат и фундаменталните за 

авангардните музикални направления композиционни средства – техника 

на редиците, додекафония и сериализъм. Според К. Илиев първата 

българска додекафонична композиция е неговата Втора симфония за духов 

оркестър, написана през 1952 г., от която тръгва използването на различни 

видове додекафонична техника от неговото и следващите поколения.
49

 

През периода 1960-1990 г. към композиторите, използващи додекафонични 

и сериални техники, се присъединяват И. Спасов, Г. Тутев, Л. Николов, В. 

Казанджиев, Г. Минчев, Б. Спасов, Ст.Драгостинов  и др.  

Показателно произведение, в което додекафонията е основна 

композиционна техника, е Симфония №2 „Вариации“ (1974) от Георги 

Тутев. Във формално отношение тя представлява мащабен симфонично-

вариационен цикъл за голям оркестър (пролог, шест вариации и епилог), за 

чието изграждане освен с употреба на додекафонични и сериални техники, 

Тутев си служи с полифонични, сонорни и алеаторни похвати. При 

предварителната диригентска работа е необходим анализ на 

додекафоничните серии и техните провеждания, транспозиции и 

пермутации, за да бъде изградена представа за цялостната архитектоника 

на творбата и нейните музикално-драматургични закономерности. Важен 

компонент в работата на диригента е да установи кои са ключовите 

провеждания на серията (спрямо драматургичното развитие) и да осигури 

подходящ баланс в оркестровата тъкан за тяхното отчетливо прозвучаване. 

Въз основа на дванадесеттонови редици е изграден музикалният 

материал в „Движения“ за 12 струнни инструмента (1967) от Иван Спасов. 

В това произведение всеки инструменталист има своя индивидуална 

партия, като броя на партиите е свързан с възможността за едновременно 

провеждане на сериите от 12 различни начални тона. Пример за това 

наблюдаваме в петото движение, започващо с цигулки, всяка от които 

                                                             
49 Илиев, Константин. Слово и дело. София : Лик, 1997, с. 289. 
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свири една и съща додекафонична редица, транспонирана от различен 

начален тон. По указание на композитора инструментите целенасочено 

трябва да встъпват неедновременно с цел да се създаде аморфна звукова 

маса, която може да бъде определена като 12-тоново поле. 

4.4 Сонористика 

В периода 1960-1990 значителното нараства ролята на тембъра като 

изразно средство – той започва да бъде активно използван като носител на 

тематична, структурна, формообразуваща и др. функции. Сонористиката е 

композиционна техника, оперираща с тембровите звучности като такива, 

съобразно техните специфични иманентни закономерности.
50

 Симфонични 

композиции, включващи темброви похвати и сонорна техника, пишат Л. 

Николов, К. Илиев, Г. Тутев, В. Казанджиев, И. Спасов, Г. Минчев. 

Написаното от Иван Спасов през 1965 г. произведение „Епизоди“ за 

четири групи тембри бива определяно като начало на алеаториката в 

българската музика, която заедно със сонористиката са в основата на 

звуковата организация на творбата. Инструменталният състав включва 

флейта, щрайх, перкусионна група, пиано и челеста, които се групират в 

четири темброви съчетания. Основна композиционна особеност е, че 

тембърът поема функцията на традиционния тематизъм и именно чрез него 

се осъществява драматургичното единство на музикалната конструкция.
51

 

Самият композитор разяснява творческата си идея така: „Важни са 

отношенията между отделните темброви групи […]Всяка група 

персонифицира чрез тембъра си различен образ. Тук тембърът изпълнява 

тематични функции, т.е. е заместител на „класическата“ тема. Така че 

тематизъм има, но е от друго естество.“
52

 В диригентската работа върху 

„Епизоди“ следва да се подходи с повишено внимание към изграждането 

                                                             
50 Ценова, В. С. (съст.) Теория современной композиции, Москва : Музыка, 2005, с.382. 
51 Крачева, Лили. Кратка история..., с. 262. 
52 Думи на Иван Спасов. Цит. по Ангелов, Ангел. Иван Спасов. 60 стъпки по пътя към 
храма. Пловдив : Хермес, 1994, с. 23. 
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на тембровата драматургия – логично съпоставяне на тембровите групи и 

убедително изграждане на цялостната конструкция въз основа на 

редуването на различните темброви съчетания. 

Друго ключово произведение по отношение на работата с тембри в 

българското симфонично творчество е Симфония №2 – „Симфония на 

тембрите“ (1968) от Васил Казанджиев. Изградена като тричастен цикъл, 

симфонията не предлага „тематично или жанрово съпоставяне (както е в 

Първата му симфония), но също така не се лишава от дуализма на 

сонатно-симфоничната форма, който бива пренесен върху тембъра“
53

. 

Казанджиев постига това чрез съпоставяне на познатите тембри на 

акустическите инструменти с други по-необичайни тембри, които се 

отличават слухово и които самият Казанджиев нарича „антитембри“. 

Сформиралият се дуализъм на тембри и антитембри действа като 

функционален еквивалент на понятията устойчиво и неустойчиво. 

Акустически познатите тембри са под формата на различни тонови или 

сонорни групи, сред които: поантилистично дванадесеттоново поле, 

тонови немелодически линии или мотиви в поантилистично пространство, 

полиакорди и тонови кластъри, метрично организирани епизоди и др. Т. 

нар. антитембри се представят чрез звукови построения на принципа на 

екмеликата
54

, нетрадиционни начини на звукоизвличане, слабо познати 

шумови тембри на перкусионни инструменти и пр. Непрекъснатото 

съпоставяне и преминаване от едната към другата опозиционна страна на 

тембровия дуализъм е основна движеща сила в драматургичното 

изграждане на симфонията. 

                                                             
53 Божикова, Милена. Васил Казанджиев. София : БАН - Институт за изкуствознание, 
София, 1999, с. 176. 
54 Екмелика – звукова система, съставена от неопределени, нефиксирани, произволни 
по височина шумове или тонове. – В: Экмелика // Википедия 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Экмелика прегледан на 12.02.2020 г. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Экмелика
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Важно е да се отбележи, че сонорна звучност може да бъде 

постигната и чрез традиционни начини на свирене. В тези случаи при 

първоначалното визуално възприемане на нотния текст тя е не толкова 

явна. Такъв пример откриваме в произведението „Симфонии за 13 струнни 

инструмента“ (1965) от Лазар Николов, където нетрадиционните похвати 

на звукоизвличане се използват сравнително рядко, но въпреки това 

сонористиката е основна градивна система в композицията. Според 

музиколога Ангелина Петрова „схемата на творбата стои напълно в 

характеристиката на формата, постигната през 60-те: едночастност, 

тенденция към заличаване на цезурите, преливане на построенията.“
55

 

Макар и гранично в своята жанрова принадлежност според К. Илиев то 

притежава белези на симфонично мислене.
56

 Във фактурата на 

„Симфонии“ се разгръща внушителна палитра от звукови възможности на 

струнните инструменти, като партиите им са силно индивидуализирани. 

Характерна сонорна структура са статичните 12-тонови кластърни 

образувания на фона на които се разполагат различни звукови събития. 

Интерпретационните проблеми, свързани със сонористиката като 

основен или допълнителен компонент на музикалната композиция, засягат 

най-вече самостоятелната диригентска работа върху партитурата. По време 

на репетициите с оркестър, диригентът е изправен пред задачата да 

„материализира“ в максимална степен композиторските представи за 

характера, наситеността, дълбочината, движението и останалите 

компоненти на звуковата материя. 

Гореописаните положения важат до голяма степен и за останалите 

по-съвременни прояви на звуковисочинна организация в българската 

симфонична музика. След като проучи вида на използваните в дадена 

                                                             
55 Петрова. Ангелина. Композиторът Лазар Николов. София : БАН – Институт за 
изкуствознание, 2003, с. 196. 
56 Илиев, Константин. Лазар Николов. Пловдив : Акт Мюзик, 2002, с. 137 
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творба звукови системи и се запознае слухово с нейната тоново-звукова 

тъкан, диригентът следва да може по време на репетиции да чува и 

установява евентуални звукови грешки или неточности спрямо нотния 

текст и да изисква тяхното навременно коригиране. 

ГЛАВА ПЕТА: Проблеми, свързани с видовете оркестрови 

състави и техните технически и изразни възможности 

Оркестърът – този комплексен музикален инструмент – е характерен 

с голямо разнообразие от изразни средства. Новите посоки на развитие в 

българската музикална култура през втората половина на XX век 

рефлектират и върху композиторските предпочитания към видовете 

оркестрови състави, които се използват в симфоничното ни творчество. 

По повод възможните начини на класификация на оркестрова музика 

от български композитори,  Елисавета Вълчинова – Чендова смята,  че 

„при оркестровата музика най-ефективни се оказват описите, основани 

на използваните инструментални състави: симфоничен оркестър (двоен, 

троен, четворен), камерен оркестър (вкл. различни ансамблови 

комбинации), струнен оркестър, духов оркестър.“.
57

 Предстои да бъдат 

разгледани най-често срещаните видове оркестри и инструментални 

състави в българската симфонична музика в периода 1960-1990 г. и да 

бъдат коментирани основни проблеми, свързани с техните особености. 

5.1 Голям симфоничен оркестър 

Големият симфоничен оркестър с троен или четворен състав духови 

разполага с изключително богата палитра от изразни възможности. Поради 

значителния брой изпълнители и по-големите физически разстояния 

                                                             
57 Вълчинова-Чендова, Елисавета. Интерпретации на жанрови модели и тяхното 
описание в енциклопедични издания, посветени на творчеството на българските 
композитори (Музика за оркестър и камерно-инструментални състави през последните 
три десетилетия). // Интернет страница за академично музикознание 
http://musicart.imbm.bas.bg прегледан на 28.01.2020 г. 
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между някои оркестрови групи и диригентския пулт, по правило този 

състав изисква по-дълго време за реакция и се управлява с повече усилия. 

Като се вземат предвид и по-мащабните възможности по отношение на 

формата, фактурата, оркестрацията, тембровите съчетания, динамическата 

амплитуда и други изразни средства, използвани в произведения за голям 

симфоничен оркестър, може да се твърди, че работата с такъв състав е 

сериозно предизвикателство за по-млади и не толкова опитни диригенти. 

В периода 1960-1990 г. композиции за голям симфоничен оркестър 

пишат почти всички активно творящи по това време български 

композитори. Типичен пример за употребата на голям троен състав е 

последната мащабна оркестрова творба на Панчо Владигеров – 

симфоничната сюита „Люлински импресии“ В нея възникват съществени 

задачи, свързани с плътната и наситена с разнообразни тембри 

Владигерова оркестрация и често сменящи се фактурни пластове. Тук 

основна цел на диригента е да осигури релефно протичане на темите, 

фразите и мотивите, съблюдавайки степента им на важност в общия 

драматургичен план. Във връзка с изявената колористична страна в 

оркестровото творчество на Владигеров, Божидар Абрашев коментира: 

„намирайки своето място всред другите музикални елементи, 

оркестровият колорит влиза в сложна координационна система с тях, 

участвайки по такъв начин в цялостното изграждане на формата.”
58

 

Подчертаването на всички по-характерни колористични особености, които 

се проявяват в оркестрацията, е сред важните  диригентски задачи. 

Значително осъвременен звуков облик на големия симфоничен 

оркестър наблюдаваме в „Концертна музика за оркестър“ от Георги 

Минчев, където освен голямата струнна група, има внушителен четворен 

духов състав (с 5 тромпета и 6 валдхорни), арфа, пиано и над 20 вида 

                                                             
58 Абрашев, Божидар. Владигеров – майстор на оркестровия колорит. // Българско 
музикознание, 1974, №3, с 32. 
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ударни инструменти. Тук композиторът си служи с нетрадиционен тип 

оркестрация, основаваща се на тембров тип драматургия – работа с 

темброво-алеаторни полета, темброви ефекти, съпоставяне и преливане на 

различни по интензитет звукови построения и пр. Сред главните задачи 

при диригентската работа е постигането на ярка диференциация между 

различните по характер и интензитет темброво-звукови картини. При 

използването на сонорна техника с цел постигането на пределно 

акустическо насищане, оркестрацията може да бъде много плътна. В 

такива случаи  диференцираното чуване на отделни инструменти или 

тонове от диригента в общата оркестрова маса често е проблематично, 

затова е удачно по време на репетиции въпросните фрагменти да бъдат 

изработвани чрез отделни изсвирвания по групи. 

5.1.1 Модификации на големия симфоничен оркестър 

Много български композитори, стремейки се към най-пълноценно 

въплъщаване на музикалните си идеи, прибягват до употреба на различни 

модификации на големия симфоничен оркестър, които неминуемо 

рефлектират върху изразните му възможности, динамическия баланс и пр. 

Тези промени също са предпоставка за поява на диригентски проблеми. 

5.1.1.1 Състав с разширена ударна група 

Във втората половина на XX век се забелязва увеличен интерес към 

тембровите характеристики и изразните възможности на ударните 

инструменти. През този период се срещат произведения, в чиито състав са 

включени много и различни по вид перкусии. Например в „Музикални 

моменти“ от К. Илиев ударната група се състои от 18 вида инструменти, а 

в „Концерт за оркестър“ от Ал. Райчев – от 20. Васил Казанджиев, който 

проявява специално отношение към тембъра като изразно средство и 

основополагащ елемент на композицията, често пъти използва над 20 вида 

ударни инструмента в една партитура. От голямо значение е да бъде 
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направен анализ на драматургичните функции на перкусиите в дадено 

произведение (метроритмическа, колористична, солистична, динамическа, 

акцентна, звукови ефекти и пр.) и съобразно тях да бъде потърсен 

адекватен звуков баланс в контекста на целия оркестров състав. При 

изпълнение на произведения с мащабна ударна група обикновено участват 

няколко перкусионисти. Сред задачите на диригента е да проследи 

правилното разпределение и подреждане на инструментите спрямо 

изпълнителите (т. нар. batteria
59

). Ако в партитурата липсват конкретни 

насоки, самият той трябва да разпредели целесъобразно партиите между 

отделните перкусионисти, така че те да са удобни за изсвирване. 

5.1.1.2 Състав с разширена духова група 

Друга характерна за XX век модификация на големия симфоничен 

оркестър е разширяването на духовата група, в някои случаи за сметка на 

по-малко или липсващи инструменти от други оркестрови групи. Тази 

тенденция започва още в началото на 50-те години, когато К. Илиев пише 

своята Втора симфония за троен духов състав, голяма група ударни 

инструменти, пиано, с отсъстваща щрайхова група. Най-голям духов 

състав в българско симфонично произведение използва Димитър Христов 

в своя Втори концерт за пиано и духов симфоничен оркестър(1982). В него 

композиторът се отказва от струнната група и разчита изцяло на изразните 

възможности на духовите инструменти. При този вид модификации на 

оркестъра, той все още запазва своята симфонична същност, като всички 

основни функции на щрайховата група са поверени на духовата. 

Подобен вариант на симфоничен състав използва и Александър 

Танев в своя Концерт за духови и ударни. Особеност в партитурната 

подредба на инструментите е, че перкусиите с неопределена тонова 

                                                             
59 batteria (баттерѝа) от италиански – ударни инструменти в оркестър. Справка: 
Куюмджиев, Юлиан, Полина Куюмджиева. Речник на италианските музикални 
термини. Пловдив : Коала прес, 2008., с. 15. 
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височина са изписани под пианото, а тези с определена – над него. В това 

произведение пианото е третирано и като ударен инструмент с определена 

височина, който подчертава и допълва функциите на останалите 

инструменти от перкусионната група. 

5.2 Струнен оркестър 

В периода след 1960 г. паралелно с широката употреба на големия 

симфоничен оркестър се наблюдава нарастване на интереса към струнния 

оркестър като музикално-изразен апарат за постигане на специфични 

музикални идеи, най-често в сферата на камерния симфонизъм. 

Забележителна тенденция е създаването на произведения, често именувани 

като симфонии, движения, метаморфози или концерти за струнен състав с 

точно указан брой изпълнители, най-често между 12 и 15. Такива са: 

Симфонии за 13 струнни инструмента от Л. Николов, „Метаморфози“ за 13 

струнни инструмента от Г. Тутев, „Движение“ за 13 струнни от С. 

Пиронков, Симфония № 3 за 13 струнни от В. Заимов и др. Обикновено в 

такива произведения се наблюдава максимално разгръщане на изразните и 

техническите възможности на струнните инструменти. Затова и отличното 

познаване на щриховите и другите особености на щрайха от диригента е 

първостепенна необходимост за постигане на високо художествено ниво 

на изпълнение. Сред важните аспекти при работата върху произведения за 

струнен оркестър е постигането на фактурно-пластова диференциация в 

сравнително хомогенната звучност на струнните. Друг съществен момент 

от диригентската работа при произведения с по-модернистичен музикален 

език е убедителното постигане на търсените от композитора звукови 

ефекти и състояния,включващи нетрадиционни начини на звукоизвличане. 

Нагледен пример за нестандартна употреба на изразните 

възможности в струнния оркестър представлява „Движения“ за 12 струнни 

инструмента (1967) от Иван Спасов. Изградена от 6 части, наречени 
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„движения“, композицията следва стройна конструкция и вътрешна 

музикална логика, основани на редуването на алеаторни звукови картини. 

Те са изградени именно чрез различни начини на звукоизвличане – всяка 

от тях се отличава с определен щрих или нетрадиционен похват на свирене 

(зад столчето, пицикато, флажолети, свирене без вибрато, натискане на 

струните с лявата ръка без участието на лъка и др.) Диригентът има 

основополагаща роля за конструкцията и драматургичното развитие на 

формата, тъй като ръководи встъпленията и плавното „преливане“ на 

движенията едно в друго, техния вътрешен интензитет и продължителност. 

5.3 Духов оркестър 

Паралелно с разширяването на духовата група в състава на 

симфоничния оркестър, в българската професионална музика след 60-те 

години на XX век се наблюдава повишен интерес към духовия оркестър. 

Макар темброво-изразните характеристики на духовите оркестри поначало 

да се асоциират с други музикално-жанрови направления (военно-парадна 

музика, естрадна и джаз музика и пр.), немалко композитори прибягват до 

употребата именно на такъв оркестър, чрез който да реализират свои 

симфонични по замисъл композиции. Примери за такива произведения са: 

Симфонична поема „Драва“ за духов оркестър от П. Стоянов, Симфония 

№4 “Бурлеска” (1984 г.) от Ж. Леви. След средата на 60-те се появяват и 

творби за камерни духови състави – „Събор-надсвирване“ за 22 духови 

(1969) от И. Спасов и Concerto breve за 10 духови (1984) от Г. Минчев. 

При диригентската работа с духови състави, освен познанията за 

звукоизвличането, различните строеве и транспонирането при духовите 

инструменти, е от първостепенно значение диригентът да бъде добре 

запознат и с акустическите особености (тембър, специфика на 

обертоновете, интонация, сила) на всеки от тях. Предвид нееднаквата сила 

на звука при различните духови инструменти, е нужно по време на 
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репетиции бъде постигнат подходящ баланс между отделните духови 

групи в оркестъра. Важна особеност е нуждата от време за предварително 

поемане и задържане на въздуха преди атаката на тона. Поради това е 

възможно при дирижиране на симфонични произведения за духов 

оркестър, да се наложат някои качествени изменения в диригентския жест 

(например по-дълбоки и ярки начални подготовки с цел навременно 

поемане на въздух от всички инструменталисти и едновременна атака). 

5.4 Оркестрови ансамбли с необичаен състав 

През последните две десетилетия на XX век значително се повишава 

интереса към употребата на камерно-оркестрови формации с нестандартен 

инструментален състав. Примери за такива ансамбли откриваме в Концерт 

за флейта, 13 струнни и челеста (1976) от Божидар Спасов; Симфония № 4 

(1981) за 2 пиана, орган, струнни и ударни от Велислав Заимов; „Й. С. Бах 

Медитации“ (1992) от Георги Тутев за английски рог, кларинет, тромпет, 

тромбон, виола, виолончело, пиано и ударни; и др. При работа с такива 

състави диригентът следва да изтъкне драматургичната роля на всеки един 

от инструментите (или групите) в целостта на конкретната композиция, 

както и да установи най-подходящата пространствена подредба на 

изпълнителите за получаване на оптимална акустическа картина. 

Интересно ансамблово решение наблюдаваме в Камерен концерт за 

пиано и две групи инструменти (1988) от Георги Арнаудов. В приложената 

схема на сценичното разположение прави впечатление, че двете групи са 

почти идентични като инструментален състав и са разположени на 

огледален принцип спрямо пианото, което е в средата. В партитурата те са 

разположени съответно над и под партията на пианото а по отношение на 

драматургичната си роля в контекста на цялостното музикално развитие ту 

се противопоставят помежду си, ту се обединяват в оркестровo tutti или в 

съпровождаща пианото фактура. 
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5.5 Нехарактерни инструменти, използвани в българската 

симфонична музика от периода 1960 – 1990 г. 

През втората половина на миналия век все по-често в симфонични 

произведения се включват нехарактерни за оркестровата музика 

инструменти. Пример за такъв инструмент е органът, който звучи в 

“Sinfonia breve” от Д. Тъпков, “Епитафии” за цигулка, оркестър и орган от 

Ал. Кандов, “Триптих” за струнни, ударни, пиано и орган от Ал. Текелиев. 

По отношение на ударната група на симфоничния оркестър също се 

забелязва засилена употреба на по-малко известни и нетипични 

инструменти. В някои свои творби („Живите икони“, „Апокалипсис“ и др.) 

В. Казанджиев включва „звънтяща кукла“
60

, музикален трион, кандилница, 

маркуч и др. От духовите инструменти повишен интерес се забелязва към 

сравнително по-късно навлезлия в оркестровата практика саксофон – той 

звучи във Вторите симфонии на К. Илиев и Г. Тутев. 

Народни инструменти, заимствани от фолклорните ни традиции, 

също биват  интегрирани в състава на симфоничния оркестър - български 

чанове във „Фрагменти“ от К. Илиев, Симфония № 2 „Вариации“ от Г. 

Тутев; кавал в „Копнеж по изгубената хармония“ от Г. Тутев; гайда в 

Дивертименто за струнен оркестър и гайда от Ал. Попов. 

5.6 Симфонични произведения, включващи електронни 

(компютърни) инструменти и аудио системи 

През втората половина на XX век аудиотехниката бележи голям 

напредък, което резултира в повишен интерес към експериментиране с 

различни електронни системи (синтезатори, звукозаписна техника, 

електронни инструменти). След началото на 70-те години в българската 

музика се появяват симфонични произведения, включващи електронни 

инструменти или предварително записани звуци на магнетофонна лента (т. 

                                                             
60 Нарича се още неваляшка и издава звуци при разклащане. (бел. а.) 
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нар. конкретна музика). Например употреба на синтезатори, чрез които се 

изменя тембърът на пианото, има в Концерт за пиано и оркестър от Г. 

Минчев, а магнетофонна лента се използва в „Апокалипсис“ от В. 

Казанджиев и “Музика за изгаряне” за камерен оркестър от В. Чучков. В 

такива творби е необходимо диригентът да се запознае предварително с 

вида, характеристиките и ролята на използваната електротехника и да 

съгласува употребата ѝ със специалиста, отговарящ за нейното управление. 

Споменатите в настоящата глава нехарактерни за симфоничния 

състав инструменти допринасят с нов колорит към вече утвърдената 

темброва палитра на оркестъра. При наличието в състава на нови или 

малко познати за диригента инструменти, той следва да се запознае с 

техните темброви и технически възможности чрез четене на информация, 

слушане на записи, жива демонстрация от инструменталист. В тази връзка 

К. Илиев отбелязва, че „ако диригентът не е в състояние да чуе с 

вътрешния си слух тембровото богатство на една съвременна 

партитура, той, можем да бъдем сигурни в това, няма да може да 

реализира пълноценно тази партитура с оркестъра.“
61

 

ГЛАВА ШЕСТА: Проблеми, свързани с новите практики в 

нотописа и с графичното и физическото оформление на 

партитурите 

Като основен източник на информация за дадено музикално 

произведение, партитурата и нейното графичното оформление имат голямо 

значение за работата на диригента. Също така от оформлението на 

партитурата (вида на темповите и времевите означения, размери и тактови 

черти, репетиционни марки и др.) пряко зависи и графичния вид на 

отделните щимове, тяхната яснота и прегледност за оркестрантите.  

                                                             
61 Илиев, Константин. Исторически развой и съвременни проблеми на диригентското 
изкуство. // Слав Кожухаров (съст.). Проблеми на музикалната интерпретация. Москва : 
Наука и изкуство, 1970, с. 44. 
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От българските композитори, творящи в периода 1960-1990 г., тези, 

които се придържат към по-конвенционални композиционни средства, 

както и някои, които боравят с модернистични композиционни средства, се 

придържат към традиционен тип оформление на партитурата – строго 

съблюдаване на вертикална подредба, наличие на пълни аколади, тактове и 

тактови черти, точно фиксирани по височина нотни знаци и пр. Това може 

да се види в симфоничните произведения на П. Владигеров, В. Стоянов, Л. 

Пипков, М. Големинов, Ал.Райчев, Л. Николов, Д. Тъпков и др. 

Част от композиторите, които въвеждат в творчеството си нови 

изразни средства, се стремят нотното писмо да отразява максимално ясно 

музикалните идеи и да бъде освободено от излишни елементи. Този нов 

тип визуално оформление е характерно за произведения, включващи 

употребата на алеаторна организация на звуковия материал, сонорна и/или 

кластърна техники и се наблюдава най-вече в партитурите на К. Илиев, В. 

Казанджиев, И. Спасов и др. В този нов вид нотопис се срещат нови 

графични символи, означаващи неопределени тонови височини, указания 

за импровизация или специфични начини на звукоизвличане. Голяма част 

от тези знаци са навлезли от европейската музикална практика, поради 

което повечето от тях имат вече утвърдено значение. Други могат да се 

срещнат само при определен автор или в конкретна партитура. Имайки 

предвид тези особености, от първостепенна важност е диригентът да се 

запознае подробно с легендата на знаците, поместени в началото на дадена 

партитура. Той следва да открие и да озвучи мислено чрез вътрешния си 

слух местата, където се използват посочените символи и да си изгради ясна 

представа за техните функции и значение. 

След средата на миналия век, когато използването на много големи 

оркестрови състави е вече утвърдена практика в България, се забелязват 

някои нови закономерности относно физическия формат на партитурите. 

При произведения, писани за много голям състав, с цел да се поберат 
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всички петолиния и редове на включените в състава инструменти много 

често техните партитури се изработват в по-голям формат, например А3 

(30 х 42 cm) – в такъв формат са симфоничните произведения на К. Илиев, 

повечето симфонични партитури от Д. Христов, Г. Минчев, Д. Тъпков и 

др. Нестандартен случай за партитура с много големи размери е тази на 

Концерт за пиано и оркестър (Polytempy 4) от Ст. Драгостинов, издадена от 

италианското издателство Ricordi, с книжно тяло с размери 65 х 45 cm. 

Необичайно оформление се наблюдава в партитурата на Симфония 

№2 от Г. Тутев – в нея някои от хартиените листове са с височина, по-

голяма от тази на книжното тяло, поради необходимостта да се поберат 

повече петолиния в обща аколада на някои от страниците. В затворено 

положение тези листове са подгънати, а при работа с тях следва да бъдат 

разгънати нагоре, за да може диригентът да вижда в цялост нотния текст. 

ГЛАВА СЕДМА: Някои общи положения при диригентската 

работа върху български симфонични произведения,изградени 

с употребата на съвременни композиционни техники 

Паралелно с категоризираните дотук проблеми и казуси, 

съществуват и някои закономерности от по-общ характер, свързани с 

работата върху български симфонични произведения, изградени с 

употребата на съвременни композиционни техники. 

Основен проблем в музикално-изпълнителската практика на 

симфонична музика представлява времевата координация на оркестъра, 

негови фактурни пластове, инструментални групи или отделни партии 

спрямо зададения в партитурата вертикал, особено когато липсва единна 

метрично-организирана система. В алеаторно и безмензурно изградени 

музикални построения вместо конвенционалните диригентски схеми се 

използват различни мануални жестове, пряко направляващи параметрите 

на протичащите музикално-звукови събития – подсказване на встъпления 
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на инструменти или инструментални групи; регулиране на динамическите 

нива и общия баланс в оркестъра, жестови указания за повишаване или 

понижаване на звуково-артикулационния интензитет или бързината на 

протичане на моделите и пр. Според К. Илиев „в алеаторната музика 

техниката на диригента приема съвсем нови и далечни от традицията 

форми“
62

. 

В услуга на постигане на стройна времева организация, в България е 

възприета навлязлата от западноевропейската музикална практика система 

за графични означения в партитурите и щимовете, съобразно която 

диригентът по време на изпълнение указва с жестове местата на текущите 

букви или цифри. В общия случай тази система се състои от два 

компонента – единият от тях са главни латински букви (или големи 

цифри), които бележат началото на дялове, епизоди, алеаторни построения 

и пр. и чиито места диригентът подава с ясен жест с двете ръце вертикално 

надолу или спуснати под ъгъл. Другият компонент са няколко поредни по-

малки цифрови означения (най-често 4-6 на брой), поставени между две 

главни букви и съответстващи на встъпления на отделни инструменти или 

групи. Тези цифрови означения диригентът указва само с дясна ръка. 

Проблем, произтичащ от тенденцията към камеризация на 

симфоничните произведения и употребата на по-съвременен музикален 

език, представлява т. нар. индивидуализация на инструменталните партии 

– отделните инструменти от дадена група престават да свирят една и съща 

партия, всеки инструменталист получава индивидуален нотен текст. В 

такива случаи ансамбловото свирене придобива нови характеристики, 

фактурата се „раздробява“ на множество хоризонтални линии. При такива 

фрагменти прилагането на прецизен контрол върху отделните партии от 

диригента става много трудно, затова е удачно предварително уточняване 

на диригентските изисквания с всеки музикант поотделно. 

                                                             
62 Илиев, Константин. Исторически развой... с. 47 
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Съществен въпрос от музикално-психологическо естество, касаещ 

диригентската работа, е нагласата и професионалната готовност на 

изпълнителите към изпълнението на симфонична музика със съвременни 

композиционни средства. В тази връзка К. Илиев отбелязва, че „в 

съвременните партитури, създадени след Втората световна война, на 

композиторите, числящи се към групите на пунктуализма и алеаторната 

музика, се срещат такива предписания за изпълнение, които налагат 

съвсем нова графична изобразителност, създават нова звукова среда, в 

която диригентът трябва да се ориентира.“
63

 Освен задължителната 

диригентска опитност, без която е невъзможно осъществяването на 

качествено изпълнение на такъв тип произведения, от ключова важност са 

менталната настройка и опитът на оркестрантите. По този въпрос И. 

Бакалов изтъква, че изпълнението на симфонични творби, написани с 

авангардни средства, „изисква качествено нова нагласа у изпълнителите, 

измества ъгъла на тяхното полезрение, мобилизира цялостно не само 

чисто музикантските рефлекси и знания, но и творческите способности и 

въображението на всеки участник.“
64

 Сред отговорностите на диригента е 

да съдейства и подпомага в репетиционния процес по-непривикналите и 

неопитни оркестранти, които подхождат плахо, неуверено, а в някои 

случаи и скептично към предоставените им изпълнителски задачи. Тези 

психически бариери са сериозна пречка за пълноценното постигане на 

търсените звукови ефекти и състояния, както и за убедителното протичане 

на изпълнението. Провеждането по възможност на предварителни 

индивидуални или групови репетиции, както и увереното ръководене на 

музикалните процеси от диригента биха облекчили значително чувството 

за несигурност у музикантите, предразполагайки ги към постигането на 

качествени звукови резултати. 

                                                             
63 Пак там, с. 45. 
64 Бакалов, Иван. Ръководство... с. 42. 
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ГЛАВА ОСМА: Относно интерпретацията и стиловите 

направления в българското симфонично творчество в 

периода 1960-1990 г. 

От първостепенно значение са въпросите, които засягат 

диригентската интерпретационна работа във връзка със стиловите 

особености в симфоничното ни творчество. В периода 1960-1990 г. в 

българската музика присъстват и се развиват едновременно явления, които 

в западноевропейската музика се разгръщат като последователни етапи и 

характеризират еволюцията в историческия развой на музиката. Според 

Елисавета Вълчинова-Чендова тези „явления, определяни като авангард, 

модернизъм или постмодернизъм, синхронно възникват и съсъществуват 

заедно с възникнали или все още активни и художественопродуктивни 

класически и романтични, неореалистични и прочее пластове[…]
65

. 

В предходните глави вече бе коментирано обособяването на две 

основни музикални течения от средата на XX век – традиционно и 

модернистично – които съществуват и се развиват паралелно в българската 

музикална действителност.  Предвид наличието на разнопосочни стилово-

композиционни търсения в този период, за немалко симфонични 

произведения се оказва трудно (а и ненужно) да бъдат причислени към 

една единствена стилова линия на развитие. Според диригента Добрин 

Петков „стилът на дадена интерпретация е краен продукт от 

сблъскването и взаимодействието на редица компоненти, най-важни от 

които са: стил на епохата от която е произведението, стил на самото 

произведение, стил на съвремието на изпълнителя, стил на самия 

изпълнител. […] Но за интерпретатора на практика най-съществено 

може би се оказва добирането до стила на конкретното произведение.“
66

 

                                                             
65 Вълчинова-Чендова, Елисавета. Новата... с. 24 
66 Петков, Добрин. Мисли за реализма в изпълнителското изкуство. // Слав Кожухаров 
(съст.) Проблеми на музикалната интерпретация. Москва:Наука и изкуство, 1970 с. 57. 
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В съгласие с Д. Петков смятам, че основен критерий за оформяне на 

художествени интерпретационни намерения у диригента би трябвало да 

бъде индивидуалният стил на композитора и на конкретната музикална 

творба. Достигането на стиловата същина е възможно посредством търсене 

и смислово вникване в музикалните идеи на произведението, проявени 

чрез използваните иманентно-музикални средства, но и чрез стилова 

съпоставка на въпросната творба с други аналогични по жанр, форма, 

музикален език и пр. творби от същия автор и от негови съвременници. 

 Актуална за периода стилова тенденция е засиленият интерес към  

използването на фолклорен материал и негови елементи в симфоничното 

ни творчество. Всеки от композиторите използва българската народна 

музика по свой индивидуален начин, но докато при някои работата с 

фолклора е по-директна (цитиране на народни мелодии, употреба на 

характерна метрика, ритмика), то при други асоциациите с фолклора са по-

абстрактизирани и не толкова явни. От голямо значение за диригентската 

интерпретация на произведения с препратки към фолклора, е не само да се 

вникне в спецификата на работа с него за всеки отделен композитор, но 

също така присъствието на народностното да бъде смислово подчертано 

съобразно драматургичния контекст на даденото произведение. 

 Друга водеща стилова тенденция в българската музика след 60-те 

години е засилването на взаимодействието между симфоничната и 

популярната (най-вече джаз) музика. Затова в последните три десетилетия 

на века не са изключения симфонични произведения, в които се 

инкорпорират музикално-стилови елементи, характерни за джаза. Такива 

композиции са например част от симфоничните платна на Г. Минчев; 

Сюита из балета „Панаир в София“ (1968) от Жул Леви, „Антифонни 

диалози“ – дивертименто за джазов и симфоничен оркестър (1974 г.) от 

Георги Костов, „Симфо-джаз скици“ за джаз-комбо и симфоничен 

оркестър (1982) от Милчо Левиев и др. В тези творби се срещат 
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специфични метроритмически похвати (акцентиране, синкопиране, off-

beat, суингиране); джазови хармония, мелодика, фразиране и др. При 

работата върху такива партитури от ключова необходимост са познанията 

на диригента върху специфичните за джаз музиката изразни средства. 

 Може да се заключи, че българската симфонична музика между 1960 

и 1990 г. е богата откъм стилови влияния – в нея се срещат синхронно 

класико-романтични, експресионистични, авангардни и пост-авангардни, 

неокласически и неореалистични стилови белези и похвати, различни 

подходи при работа с българския фолклор, вплитане на джаз, естрадни, 

поп и други стилови елементи, заимствани от популярната музика. Тези 

влияния биват пречупени през индивидуалния творчески почерк на всеки 

отделен композитор. В своята работа над партитурата диригентът следва 

да се запознае със стиловите характеристики на дадена творба, като 

разграничи кои от тях и в каква степен са присъщи за авторовото 

творчество и кои са заимствани от дадено стилово направление, 

композиторска школа и пр. По време на репетициите е необходимо да 

съблюдава за точно изпълнение на музикалните елементи, имащи 

отношение към стиловите влияния в композицията (фразиране, агогически 

нюанси, щрихи, акценти, динамически нива), стремейки се към постигане 

на добре издържано в стилистичен план изпълнение. 

ГЛАВА ДЕВЕТА: Репетиционният цикъл като централен 

етап в работата на диригента. Практически диригентски 

проблеми и техни решения в репетиционния процес на 

Симфония № 4 от Цветан Цветанов с Академичен 

симфоничен оркестър 

Самостоятелната работа на диригента върху дадена симфонична 

партитура представлява и подготовка за следващия и най-съществен етап, 

а именно репетициите с оркестър. По време на този етап от работата върху 

дадена творба е възможно диригентът да открие нови перспективи в 
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професионалното си възприятие към нея и в следствие на това да промени 

и/или обогати интерпретационните си идеи в хода на работа с оркестъра. 

Поради индивидуалните специфики на всеки музикален ансамбъл и 

съставящите го музиканти, е възможно по време на репетициите да 

възникнат проблеми, които не са били предвидени в предварителната 

диригентска работа. Всички тези специфики предопределят 

индивидуалния характер на диригентските проблеми, възникващи по 

време на репетиционната работа с всеки отделен оркестър. 

За да се фокусирам върху репетиционния цикъл с музикален състав 

като финален етап в диригентската работа, в който е концентриран и 

основният спектър от практически проблеми, предстои да опиша основни 

аспекти от подготовката за концерт на показателно за втората половина на 

XX век българско симфонично произведение, а именно Симфония № 4 

(1975) от Цветан Цветанов, изпълнена в концертна програма с Академичен 

симфоничен оркестър (АСО) към НМА „Проф. Панчо Владигеров“
67

. 

Четвъртата симфония на Цветан Цветанов представлява типичен 

образец за камерна симфония в жанрово, формално и драматургично 

отношение. В нея се съчетават симфонични формообразуващи принципи 

от класически тип; камерен подход при излагане на тематичния материал и 

активна употреба на съвременен музикален език. Инструменталният състав 

на симфонията включва единична група дървени духови (1 Fl, 1 Ob, 1 Cl, 1 

Fg), валдхорна, пиано, струнна група. Изградена като тричастен сонатно-

симфоничен цикъл, в диригентско отношение тя интригува с разнообразна 

темпова и метроритмическа драматургия, пластични промени в характера 

на музикалните образи, наличие на полиметрични и алеаторно изградени 

епизоди, създаващи предпоставки за сериозни ансамблови проблеми. 

                                                             
67 Изпълнението на симфонията под диригентството на дисертанта се състоя на 
02.10.2019 г. в концерт-изпит за докторантски минимум с АСО към НМА „Проф. Панчо 
Владигеров“. Репетициите се проведоха в периода 26.09 – 02.10.2019 г. (бел. а.) 



 

64 
 

Тъй като симфонията не е сред често изпълняваните от АСО 

произведения
68

, първият ден от репетиционния цикъл бе използван за 

припомняне на нотния текст и преглед на основни параметри като 

формална структура, темпови означения и др. В следващите репетиционни 

дни се задълбочхме в по-детайлна работа, свързана с преодоляване на 

възникналите ансамблови трудности, изработване на динамически, 

щрихови и пр. детайли, а в деня преди концерта работихме върху 

обединяването на симфонията във формално и драматургично отношение. 

След установяване на първоначалната звукова картина на 

въведението Larghetto ( = 60), изградено върху остинатно повтарящ 

се мотив на фона на дванадесеттоново звуково поле
69

, възниква и първата 

по-съществена диригентска задача – динамическо и темпово изграждане на 

прехода между въведението и първата тема на I част и достигане до 

основното темпо Allegro con brio ( = 120) чрез интензивно забързване 

/acellerando/ в рамките на четири такта – от 5
-ти

 до 8
-ми

 такт след цифра 1. 

След няколко опита се получи задоволително изсвирване, отговарящо на 

композиторския замисъл. Адекватната реализация на този отговорен за 

диригента епизод е от ключово значение за успешното встъпване в 

указаното от композитора темпо на сонатното алегро.  

Следващ нелек в диригентско отношение епизод е първият етап на 

разработката, който представлява разгърнат двоен канон
70

, започващ с 

контрадантни встъпления на мотиви от първата тема във фагот и кларинет. 

По същото време последователно в контрабаси, виолончели и пиано чрез 

повторение на алеатороподобни модели се установява остинатно триолово 

движение. По време на репетициите се установи, че в случаи като този, 

                                                             
68 Предходното изпълнение на симфонията с този оркестър се състои през 2016 г. с 
диригент Георги Патриков. (бел. а.) 
69 Определение по Петкова, Елисавета. Симфоникът Цветан Цветанов. София : Leading 
Technology, 2007, с. 78 
70 Определение по: пак там, с. 83. 
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когато определени инструменталисти трябва да повтарят многократно 

даден модел в рамките на определен брой тактове, е възможно те да 

изгубят представа колко пъти са го изсвирили и кога трябва да приключат 

с неговото повторение. Така възникналият проблем бе решен с въвеждане 

употребата на категоричен и ясно различим жест, който да означава край 

на повторенията на дадения алеатороподобен модел и продължаване в 

нотния текст. Това е жестът, описан от диригента Иван Бакалов: „знак с 

две ръце, обикновено сключени централно пред него след подготовка и 

пуснати под ъгъл встрани при атаката […]”
71

 След въвеждане на този 

жест оркестрантите изпитваха по-голяма увереност спрямо нотния текст. 

Основна задача за диригента при изработването на тази симфония е 

постигането на търсените от композитора деликатни звуково-емоционални 

състояния и изграждането на големи драматургични контрасти. Тъй като 

музикалните идеи в сравнително кратката, но разнообразна по характер 

втора част са постигнати най-вече въз основа на тембровата драматургия, 

за разгръщането на въздействаща звукова картина е необходимо да се 

направи прецизно балансиране на отделните тембри в контекста на общата 

оркестрова звучност. Първостепенен фактор в работата върху тази част е 

всеки от оркестрантите да бъде наясно с ролята на своята инструментална 

партия (мелодична линия, хармоничен пласт, остинатно движение и пр.) 

във всеки един момент. След изясняването на тези детайли, последващи 

корекции в динамиката и тембровия баланс бяха сведени до минимум. 

По отношение на метроритмическата организация най-съществени 

ансамблови трудности възникнаха при работата върху финалната част на 

симфонията. В нея има наличие на полиметрични епизоди, което е 

предпоставка за сериозни ансамблови трудности, както за диригента, така 

и за целия оркестър. В началото на частта се забелязва метрична 

организация под формата на петтактов модел от редуващи се равноделни и 

                                                             
71 Бакалов, Иван. Ръководство... с. 38 
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неравноделни метруми, който може да се оприличи на т. нар. 

комбинирани метрични групи в народната музика
72

. По време на 

последните три такта от второто провеждане на метричния модел той се 

раздвоява и част от инструментите засвирват в други метруми. Образува 

следният необичаен полиметричен епизод: на три такта (3/8, 4/8, 4/8), 

изпълнявани от фагот и пиано, съответстват два такта (6/8, 5/8) при 

виолончели и контрабаси. В тази ситуация трябваше да бъде направена 

преценка кой от двата метрични пласта да бъде избран за основен и да се 

дирижира в схеми спрямо неговите размери и съставящите го метрични 

времена. Избрах да дирижирам спрямо горния метричен пласт, тъй като 

това е част от оригиналния метричен модел, който се провежда 

периодично от началото на частта. 

Известни проблеми по отношение на времевата координация 

възникнаха при изработването на алеаторно изградените дялове в 

симфонията. Конкретен пример за такъв фрагмент е непосредствено преди 

кулминацията в края на трета част, изграден чрез наслагването на различни 

в ритмическо и метрическо отношение модели от цифра 15. Според 

указанията в партитурата, встъпването на всяка следваща група от 

инструменти трябва да бъде в определен момент преди края на алеаторния 

модел на предходната. Тези указания подсказват стремежа на автора да 

постигне ефект на несъгласуваност и времево отместване между отделните 

алеаторни модели. За да се постигне това е достатъчно всеки следващ 

алеаторен модел да започне отчетливо и с начало, несъвпадащо с 

метричните времена на предходния. 

Изхождайки от казаното дотук, възникващите в репетиционната 

практика казуси имат твърде разнообразно естество. Реалният досег с този 

сложен „жив“ организъм, каквито са симфоничният или камерният 

                                                             
72 По-подробно виж: Джуджев, Стоян. Българска народна музика. Том 1. Наука и 
изкуство: София, 1970, с. 222. 
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оркестър, неминуемо изправя диригента пред множество проблеми, някои 

от които непредвидими в процеса на предварителната му подготовка. При 

такива случаи от ключова необходимост са: способност за бърза преценка, 

аналитичен подход към текущите проблеми, навременно взимане на 

решения за преодоляването им с адекватни спрямо конкретната ситуация 

действия. Тези професионални умения се изграждат в продължение на 

години репетиционна и концертна дейност с различни оркестрови състави.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящия дисертационен труд бе направен опит за очертаване и 

анализиране на основни проблеми в диригентската работа, които се срещат 

при изпълнение на българска симфонична музика от периода 1960 – 1990 

г. Считам, че в хода на работата успях да обхвана най-съществените 

проблеми, да ги категоризирам въз основа на принципи, изведени най-вече 

от композиторската практика в България, и да ги онагледя с подходящи 

примери от музикалната литература. В разработката се постарах да обърна 

внимание както на главни теоретични и музикално-интерпретационни 

проблеми, касаещи най-вече предварителната диригентска подготовка над 

партитурата, така и на практически проблеми от ансамблово, техническо, 

музикално-психологическо естество, които се проявяват по време на 

репетиционната работа с оркестър. 

Съгласно целта на дисертационния труд и в резултат на 

аналитичната работа върху симфонични произведения от изследвания 

период и присъщите за тях диригентски проблеми се обособиха следните 

изводи, заключения и обобщения: 

 Симфоничните произведения от периода 1960-1990 г., следващи 

традиционната стилова линия на развитие в българската музика, по-скоро 

не предлагат нови по същност диригентски проблеми (спрямо предходните 

десетилетия  в българската музика). Това не променя обстоятелството, че 
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при предварителното разучаване на партитурата или по време на 

репетициите с оркестър в такива творби могат възникнат съществени 

интерпретационни, ансамблови, технически и пр.  трудности, които 

изискват навременна и компетентна намеса от страна на диригента. 

 

 Проблемите, които са от ново естество спрямо предходните времеви 

периоди, са в пряка взаимовръзка с: навлизането на актуалните за XX век 

модернистични, постмодернистични и пр. композиционни тенденции в 

българското композиторско и в частност симфонично творчество; новото 

осмисляне на симфоничните жанрови модели и тяхната модификация; 

внасянето на стилистични елементи от популярната музика, джаза, 

градската песен, духовата музика и пр. Тези нови проблеми, породени от 

новите посоки в развитието на симфоничната музика в България, не са 

непременно с по-висока степен на трудност, но изискват различни от 

конвенционалните подходи при тяхното разрешаване. 

 

 Подобно на вече утвърдените през първата половина на XX век 

музикални тенденции в българската симфонична музика, голяма част от 

новонавлезлите през втората половина на века музикално-композиционни 

практики са заимствани предимно от западноевропейските композиторски 

школи (Австрия, Германия, Италия, Полша, Франция и др.). Изхождайки 

от този факт, може да се заключи, че диригентските проблеми, характерни 

за българския симфонизъм от разглеждания период, са аналогични по 

своето естество, ниво на трудност и пр. с тези в европейската музика. 

 

 Въпреки безспорното наличие на такива паралели, съществуват и 

строго специфични за българската симфонична музика проблеми, 

пряко засягащи диригентската работа. Те са свързани най-вече с 

употребата на елементи от българския фолклор (наличие на неравноделни 

метруми и метроритмически конструкции, български народни 
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инструменти в състава на симфоничния оркестър, различни начини на 

третиране на фолклорния материал и др.) а също така и с изпълнителски 

трудности от музикално-психологическо естество (известна степен на 

непривикналост на българските музиканти към новите композиционни 

техники и звукови системи, предоставящи по-неконвенционален тип 

музикална изразност и по-голяма изпълнителска свобода). 

 

 Проблемите, пред които диригентът се изправя в различните 

симфонични произведения от разглеждания период, са разнообрази по 

характер и ниво на трудност. Те – от една страна – са в немалка степен 

аналогични по естество и причини за възникване (съпоставяйки сходни по 

жанр, формална структура, драматургично развитие, стилистика творби). 

От друга страна – специфичната конфигурация на конкретните за дадена 

композиция диригентски и ансамблови проблеми е строго индивидуална 

не само за всяка отделна творба, но и за всеки неин репетиционен цикъл с 

различен диригент и/или музикален състав. 

 

 С оглед на гореизложените обстоятелства може да се заключи, че 

при изграждане на своята интерпретационна визия във връзка с жанровата 

принадлежност на дадено симфонично произведение, диригентът не би 

следвало да разчита твърде много на обобщаващи теоретични парадигми 

относно спецификите на различните жанрове, а да се осланя най-вече на 

иманентно музикалната същност на всяка конкретна творба. 

 

 Въпреки трудността да бъдат изведени универсални насоки за 

диригентската работа върху толкова обширна категория произведения, 

може да се обобщи, че най-важните изисквания към диригента за 

постигане на високохудожествено изпълнение на българска симфонична 

музика от периода 1960-1990 г. са: добро познаване на музикалните 

(стилистични, жанрови, композиционно-технологични) тенденции в 
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България и Европа; задълбочено изучаване на дадената партитура; ясна 

представа относно композиторския стил и неговите музикални влияния; 

ефективна организация на репетиционния цикъл с оркестъра. 

Със своята многоликост в жанров, стилов, идейно-образен, 

композиционно-технически и пр. аспекти българската симфонична музика 

от втората половина на миналия век се отличава с едни от най-значимите 

произведения в историята на нашата музикална култура. Професионалното 

познаване в дълбочина на симфоничното ни творчество и най-типичните за 

него диригентски проблеми дава възможност на диригента за по-цялостна 

преценка и по-адекватен подход в репетиционната си работа над дадена 

композиция. Наличието на по-сериозни диригентски и ансамблови 

трудности в някои произведения от разглеждания период не бива да 

демотивира младите диригенти да ги изучават и да ги включват в 

концертни програми, а дори напротив – приемането и реализирането на 

такива „предизвикателства“ е път към професионално израстване, тъй като 

разнообразието на музикалната проблематика в разглежданите творби 

предлага неизчерпаеми възможности за усъвършенстване на 

диригентските качества. И не на последно място – голяма част от 

българските симфонични произведения от периода 1960-1990 г. 

представляват високохудожествени музикални паметници, които не бива 

да потъват в забрава – те заслужават да звучат на българските (а защо не и 

световните) сцени и да достигат до музикалната публика и в наши дни. 

ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

1. За пръв път българското симфонично творчество от периода 

1960-1990 г. (в качеството си на обект на музикално изследване) бива 

разглеждано от гледна точка на диригентската професия. 

Изследователският фокус попада върху изцяло инструменталните 

симфонични и камерно-симфонични произведения и техни музикални 
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аспекти, които имат пряка или косвена взаимовръзка с възникването на 

проблеми и казуси от професионалната диригентска практика. 

 

2. За пръв път е направен опит за идентифициране, 

категоризиране и анализиране на проблеми от диригентската 

практика, възникващи при разучаване, репетиционна подготовка и 

реализиране (концертно или звукозаписно изпълнение) на български 

симфонични произведения от разглеждания период. Предложеният 

начин на категоризиране е въз основа на жанрови, композиционни и 

други особености, имащи основна роля при формирането и характера на 

различните проблеми. Голяма част от характерните за симфоничната 

музика диригентски казуси са поставени и разглеждани за пръв път в 

контекста на българското симфонично творчество в писмен 

музикално-научен текст. 

 

3. В резултат на изследването в съдържанието на отделните глави, 

както и в раздел Заключение, са изложени значими за диригентската 

дейност изводи, заключения и практически насоки, касаещи работата 

върху българска симфонична музика от периода 1960-1990 г. Те засягат 

подходите на диригента към: 

 актуалните за периода жанрови модели 

 различни времеви, темпови и метроритмически особености 

 основни видове звуковисочинна организация 

 неконвенционални композиционни техники 

 новите практики в нотописа и оформлението на партитурите 

 основни стилистични направления 

 различни видове оркестрови състави 

Макар немалка част от представените в текста изводи, заключения и 

положения вече да се прилагат в диригентската практика, те за пръв 
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път са формулирани в писмен вид и са поместени в музикално-

научна разработка. До тях е достигнато посредством диригентски 

анализ на редица симфонични произведения; сравнение, обобщение, 

както и по емпиричен път по време на обучението, изследователската и 

концертната дейности на дисертанта. 

4. В последната Девета глава са описани основни практически 

казуси и използваните начини за разрешаването им по време на 

репетиционната дейност на дисертанта с Академичен симфоничен 

оркестър върху Симфония № 4 от Цветан Цветанов. Освен с научна 

цел, въпросните казуси са поместени и с цел да бъдат от полза в 

практиката на диригенти, на които им предстои работа върху това или 

други сходни по проблематика и/или композиционни особености 

симфонични произведения. 

 

5. Дисертацията допълва и разширява с ново научно съдържание 

наличната диригентска литература, свързана с предмета на 

изследването, допринасяйки за преодоляване на настоящия научно-

литературен дефицит. В тази връзка дисертационният труд ще бъде от 

полза на студенти по дирижиране, както и на млади диригенти, 

навлизащи в сферата на българската симфонична музика. 

 

6. Във връзка с работата върху дисертацията и с вида на 

докторантурата (художествено-творческа) под диригентството на 

дисертанта бяха осъществени редица концерти, включващи 

български симфонични и камерно-симфонични творби от различни 

композитори и периоди, като освен с учебна цел те бяха изпълнени и с 

цел популяризиране на българското симфонично творчество. 
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СПИСЪК НА НОТНИТЕ И ГРАФИЧНИТЕ ПРИМЕРИ 

В този раздел от дисертацията са описани всички нотни и графични 

примери, поместени в основния текст на изследването. Поради 

ограничения обем, те не са включени в настоящия автореферат. 

 

БИБЛИОГРАФИЯ 

Печатни издания на кирилица и латиница: 

1. Абрашев, Божидар. Владигеров – майстор на оркестровия колорит. // 

Българско музикознание, 1974, №3, с. 31-35. 

2. Абрашев, Божидар. За трета и четвърта симфония на Лазар Николов. // 

Българско музикознание, 1988, № 10, с. 6-9. 

3. Алексиева, Юлиана. Две нови творби на Александър Райчев. // Българско 

музикознание, 1980, № 1, с. 16-20. 

4. Ангелов, Ангел. Иван Спасов. 60 стъпки по пътя към храма. Пловдив : 

Хермес, 1994. 

5. Асафьев, Борис. О симфонизме. // О симфонической и камерной музыке. Л., 

1981. 

6. Бакалов, Иван. Генезис и адекватностни характеристики на диригентския 

жест. София : Марс 09, 2010. 

7. Бакалов, Иван. Ръководство по оркестрово дирижиране. София: Музика, 

1982. 

8. Божикова, Милена. Васил Казанджиев. София : БАН - Институт за 

изкуствознание, София, 1999. 

9. Врангова-Петкова, Снежина. Жанрът дивертименто – проекции и динамика 

на класическата идея за „развлечение“ в контекста на българската музикална 

култура през XX век. // Академичен форум Интегрална музикална теория 

2016, сборник с доклади, София, 2017, с. 132-148. 



 

74 
 

10.  Вълчинова-Чендова, Елисавета. Жанрови модели в българското 

композиторско творчество през последните три десетилетия. // Българско 

музикознание, 2002, № 2, с. 16-63. 

11.  Вълчинова-Чендова, Елисавета. Новата българска музика: модели и 

интерпретации. София : Институт за изкуствознание – БАН, 2004. 

12.  Граматиков, Илия. Инструменталните концерти на Георги Арнаудов: 

сюрреалистични препрочити на музикалната история. София: Институт за 

изследване на изкуствата – БАН, 2020. 

13.  Джуджев, Стоян. Българска народна музика. Том 1. Наука и изкуство: 

София, 1970. 

14.  Джуров, Пламен. Интерпретация на партитури със съвременна нотация – 

учебен справочник от семинар за студентите по дирижиране. София, НМА 

„Проф. Панчо Владигеров“, 2015. 

15.  Драгостинов, Стефан. Контролираната политемпия – технологично 

творчески ресурс на бъдещето. // Музикални хоризонти, 2019, №9, 10, София, 

2019, с. 20-24 (№9); с. 17-21 (№10). 

16.  Илиев, Иван. Изкуството на оркестровото дирижиране в България. 

Зараждане и развитие през XX век., София, Ars Sofis, 2013. 

17.  Илиев, Константин. Въведение към проблемата за диригентския анализ на 

симфоничната партитура.// Слав Кожухаров (съст.). Проблеми на 

музикалната интерпретация. Москва : Наука и изкуство, 1970, с. 60-72. 

18.  Илиев, Константин. Исторически развой и съвременни проблеми на 

диригентското изкуство. // Слав Кожухаров (съст.). Проблеми на 

музикалната интерпретация. Москва : Наука и изкуство, 1970, с. 31-48. 

19.  Илиев, Константин. Лазар Николов. Пловдив : Акт Мюзик, 2002. 

20.  Илиев, Константин. Слово и дело. София : Лик, 1997. 

21.  Йосифов, Драгомир, Петър Керкелов. Ти помниш ли живия Иван Спасов. // 

Българско музикознание, 2014, №4, с. 3-18. 

22.  Казанджиев, Васил. Апокалипсис за симфоничен оркестър.(анотация към 

партитурата) Музика, София, 1981. 



 

75 
 

23.  Каранлъков, Лъчезар. Камерният симфонизъм и някои негови проблеми в 

творчеството на съвременните български композитори. // Българско 

музикознание, 1978, № 2, с. 21-32. 

24.  Крачева, Лили. Българска музикална култура. От древността до наши дни. 

София: Марс, 2008. 

25.  Крачева, Лили. Кратка история на българската музикална култура. София: 

Абагар, 2001. 

26.  Куюмджиев, Юлиан, Полина Куюмджиева. Речник на италианските 

музикални термини. Пловдив : Коала прес, 2008. 

27.  Кърклисийски, Томи. Музикално-жанров анализ. Част втора: Жанрът 

„Концерт за оркестър“ в музиката на XX век. София: Хайни, 2011. 

28.  Кърклисийски, Томи. Оркестрови творби с открита линия.// Българско 

музикознание, 1988, № 4., с. 10-13. 

29.  Кърклисийски, Томи. Отзвук на камбани в българско творчество – подстъп 

към проблеми на културната рецепция. //Алманах, година 7, НМА „Проф. 

Панчо Владигеров“, София, 2015, с. 9-96. 

30.  Кърклисийски, Томи; Анна Леви, Грегори Майерс (ред.) Анотация към: 

Илиев, Константин. Фрагменти (Frammenti per orchestra simfonica)“, Canada, 

Vox Bulgarica Music Publishers, 2008. 

31.  „Музиката е емоция – изгаряш без остатък...“ Академик Васил Казанджиев, 

доктор хонорис кауза на НМА „Проф. Панчо Владигеров“ (интервю). 

//Алманах, година 1, НМА „Проф. Панчо Владигеров“, 2009, с. 36-60. 

32.  Нейчева, Светлана. Към въпроса за индивидуалността в новата музика.// 

Българско музикознание, 1989, № 1, с. 49-57. 

33.  Нейчева, Светлана. Трета и четвърта симфония на Лазар Николов. // 

Българско музикознание, 1988, № 3, с. 3-15. 

34.  Никифорова, А. За Пета симфония на Александър Райчев. //Българско 

музикознание, 1987, № 10, с. 24-26. 

35.  Патриков, Георги. Академичният симфоничен оркестър на НМА „Проф. 

Панчо Владигеров “ - функции и дейност в образователния  процес като част 



 

76 
 

от творческата структура на НМА. Докторска дисертация, авторски 

компютърен оригинал, 2015. 

36.  Петков, Добрин. Мисли за реализма в изпълнителското изкуство. // Слав 

Кожухаров (съст.). Проблеми на музикалната интерпретация. Москва : Наука 

и изкуство, 1970, с. 49-59. 

37.  Петкова, Елисавета. Симфоникът Цветан Цветанов. София : Leading 

Technology, 2007. 

38.  Петрова. Ангелина. Композиторът Лазар Николов. София : БАН – Институт 

за изкуствознание, 2003. 

39.  Петрова, Ангелина. Стефан Драгостинов: игра със светове в музикално 

време. // Култура, 2008, № 14. с. 

40.  Попова, Маня. „Шопофония“. // Българско музикознание, 1978, №7, с. 23-28. 

41.  Спасов, Божидар. Опит за класификация на съвременните композиционни 

методи.//Музикални хоризонти, 1979, №9-10, с. 118-169; 1980, № 1, с.94-115. 

42.  Спасов, Божидар. Сложните пластове на художествената хармония. // 

Българско музикознание, 1984, № 6, с. 29-30. 

43.  Спасов, Иван. Симфониите на Константин Илиев. София : Култура, 1995. 

44.  Стършенов, Богомил. (съст.) Тридесет години български симфонични 

оркестри 1944-1974. София: Наука и изкуство, 1974. 

45.  Тутев, Георги. Анотация към: Авторски компактдиск „Композиции“. 

46.  Ценова, В. С. (ред.) Теория современной композиции. 

Москва : Музыка, 2005. 

47.  Янев, Емил. Диригентски паралели : Поредица Лица. Гоце 

Делчев : Международна фондация за Сътрудничество и Културно 

съревнование, 2014. 

48.  Япова, Наташа. За симфоничното творчество на Пламен Джуров. 

//Българско музикознание, 1986, № 7, с. 3-6. 

49.  Berg, Shelton. Essentials of Jazz Theory. Alfred Publishing, 2005. 

50.  Dragostinov, Stefan. Polytempi № 4 per fortepiano e orchestra. (анотация към 

партитурата) Ricordi, Milano, 1981. 



 

77 
 

51.  New Harvard Dictionary of  Music. Cambridge : Belknap Press of Harvard 

University Press, 1986. 

Електронни издания и интернет източници на кирилица и 

латиница: 

1. Видински държавен филхармоничен оркестър // Уикипедия 

https://bg.wikipedia.org/wiki/Видински_държавен_филхармоничен_оркестър  

прегледан на 18.09.2020. 

2. Вълчинова-Чендова, Елисавета. Интерпретации на жанрови модели и 

тяхното описание в енциклопедични издания, посветени на творчеството на 

българските композитори (Музика за оркестър и камерно-инструментални 

състави през последните три десетилетия). // Интернет страница за 

академично музикознание http://musicart.imbm.bas.bg прегледан на 28.01.2020. 

3. Държавна опера Бургас – официален сайт 

https://operabourgas.com/bg/about/istoriya  прегледан на 18.09.2020. 

4. Държавна опера Варна – официален сайт 

http://opera.tmpcvarna.com/index.php/bg/home-bg/istoria/2438-varnenska-

filharmonia-otbeliazva-dnes-svoiata-53-godishna-istoria  прегледан на 18.09.2020. 

5. Държавна опера Пловдив – официален сайт 

https://operaplovdiv.bg/site/page/id/1 прегледан на 18.09.2020. 

6. Държавна опера Русе – официален сайт 

https://ruseopera.com/about?history=philharmonic прегледан на 18.09.2020. 

7. Държавен симфоничен оркестър – Шумен – официален сайт 

http://statesymphoshumen.bg/center.php?w=1&d=1&s=7ff740f6be8815ebaa498e5d

a19f46bc  прегледан на 18.09.2020. 

8. Экмелика // Википедия http://ru.wikipedia.org/wiki/Экмелика прегледан на 

12.02.2020. 

9. Музикални състави на БНР: Симфоничен оркестър 

http://archives.bnr.bg/12508/muzikalni-sastavi-na-bnr-simfonichen-orkestar/  

прегледан на 18.09.2020. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/Видински_държавен_филхармоничен_оркестър
http://musicart.imbm.bas.bg/
https://operabourgas.com/bg/about/istoriya
http://opera.tmpcvarna.com/index.php/bg/home-bg/istoria/2438-varnenska-filharmonia-otbeliazva-dnes-svoiata-53-godishna-istoria
http://opera.tmpcvarna.com/index.php/bg/home-bg/istoria/2438-varnenska-filharmonia-otbeliazva-dnes-svoiata-53-godishna-istoria
https://operaplovdiv.bg/site/page/id/1
https://ruseopera.com/about?history=philharmonic
http://statesymphoshumen.bg/center.php?w=1&d=1&s=7ff740f6be8815ebaa498e5da19f46bc
http://statesymphoshumen.bg/center.php?w=1&d=1&s=7ff740f6be8815ebaa498e5da19f46bc
http://ru.wikipedia.org/wiki/Экмелика
http://archives.bnr.bg/12508/muzikalni-sastavi-na-bnr-simfonichen-orkestar/


 

78 
 

10.  Официален сайт на Министерство на културата на Република България 

http://mc.government.bg/page.php?p=1&s=11&sp=0&t=0&z=0 прегледан на 

17.09.2020. 

11.  Петрова, Ангелина. Стефан Драгостинов: игра със светове в музикално 

време. // Култура, 2008, № 14 http://newspaper.kultura.bg/bg/article/view/14134 

прегледан на 02.04.2020. 

12.  Плевенска филхармония – официален сайт 

http://plevenphil.com/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%

D1%8F/ прегледан на 18.09.2020. 

13.  Софийска филхармония // Уикипедия 

https://bg.wikipedia.org/wiki/Софийска_филхармония  прегледан на 18.09.2020. 

14.  Стефан Драгостинов // Съюз на българските композитори https://ubc-

bg.com/стефан-драгостинов/ прегледан на 28.05.2020. 

15.  Aleatory // Grove Music Online 

https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/978156159263

0.001.0001/omo-9781561592630-e-0000000509 прегледан на 02.05.2020. 

16.  Bassline // Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Bassline#Walking_bass 

прегледан на 22.09.2020. 

17.  Concerto grosso // Britannica https://www.britannica.com/art/concerto-grosso-

music прегледан на 10.09.2020. 

18.  Divertimento // Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Divertimento прегледан 

на 21.04.2020. 

19.  Roman Haubenstock-Ramati //Wikipedia 

https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Haubenstock-Ramati прегледан на 

15.06.2020. 

20.  Sinfonietta // Grove Music Online 

https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/978156159263

0.001.0001/omo-9781561592630-e-0000025862 прегледан на 15.10.2020. 

21.  Tonality // Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Tonality прегледан на 

20.10.2020.  

http://mc.government.bg/page.php?p=1&s=11&sp=0&t=0&z=0
http://newspaper.kultura.bg/bg/article/view/14134
http://plevenphil.com/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/
http://plevenphil.com/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ubc-bg.com/стефан-драгостинов/
https://ubc-bg.com/стефан-драгостинов/
https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000000509
https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000000509
https://en.wikipedia.org/wiki/Bassline%23Walking_bass
https://www.britannica.com/art/concerto-grosso-music
https://www.britannica.com/art/concerto-grosso-music
https://en.wikipedia.org/wiki/Divertimento
https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Haubenstock-Ramati
https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000025862
https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000025862
https://en.wikipedia.org/wiki/Tonality


 

79 
 

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА НА ДИСЕРТАЦИЯТА 

 

1.   Диловска, Инна. Диригентската техника като средство за 

осъществяване на музикалните процеси във „Фрагменти“ от Константин 

Илиев. // Докторантски четения 2017 | Сборник с материали от научна 

среща на докторанти в НМА „Проф. Панчо Владигеров“. София : Марс 09, 

2018. 

 2.    Диловска, Инна. Темброви и сонорни похвати в българското 

авангардно симфонично творчество като фактор на диригентската 

проблематика. // Докторантски четения 2018 | Сборник с материали от 

научна среща на докторанти в НМА „Проф. Панчо Владигеров“. София : 

Марс 09, 2019. 

3.    Диловска, Инна. Практически диригентски проблеми и техни 

възможни решения, възникнали по време на репетиционния процес на 

Симфония № 4 от Цветан Цветанов с Академичен симфоничен оркестър. // 

Докторантски четения 2020 | Сборник с материали от научна среща на 

докторанти в НМА „Проф. Панчо Владигеров“. София: НМА „Проф. П. 

Владигеров“, 2021. 


