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ИЗДАНИЕ НА МЕМОАРИТЕ НА ЛАЗАР НИКОЛОВ 

 

На 9 ноември 2022 г. в Голямата концертна зала на НМА се състоя 

официалното представяне на книгата с мемоари на Лазар Николов, 

озаглавена „Разказ за преживяното. Биографични бележки и размисли“. 

Събитието бе придружено с камерен концерт с творби на композитора.         

Мемоарния си ръкопис авторът е завещал на своята племенница г-жа Елиана 

Захариева. Книгата излиза под редакцията на музиколога проф. д-р Юлиан 

Куюмджиев и е издание  на Издателството на Националната музикална 

академия. С нея се отбелязва 100-годишнината от рождението на големия 

български музикален творец. 

В своя предговор към книгата Юлиан Куюмджиев отбелязва времевия 

обхват, който Лазар Николов обсъжда: от началото на 30-те години на 

миналия век до 1988 г. Посочено е също, че текстът, писан в период от 15 

години, носи „очертанията на своеобразна история на българската музика, в 

която личните измерения непрекъснато се допълват от наблюдения и 

размисли на автора за множество автори и произведения, за събития, част от 

които е самият той“. Във встъпителното си слово на представянето на 

книгата проф. Куюмджиев подчерта огромното значение, което 

публикуването на тези мемоари имат не само като неоценим извор за 

българската музикална историография, но и като откровен свидетелски 

разказ за една цяла епоха на репресия върху личността и свободната воля на 

твореца.  „Младите хора, отбеляза проф. Куюмджиев, трябва да прочетат 

тази книга, за да получат познание за това близко време, останало за 

съжаление напълно неизвестно за тях.“  
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На концерта прозвучаха Соната за пиано № 6,  І част (Йоана Георгиева), 

Соната за флейта и пиано (Яна Карапеткова, Димитър Наков), Соната за 

кларинет и пиано, ІІ част (Росен Идеалов, Надежда Цанова), Соната за пиано 

№ 8 (Анжела Тошева). 

Публикуването на Лазар-Николовия „разказ за преживяното“  е принос  

и за едно изследване в актуалната научна област, наречена „история на 

паметта“ – област, която осветлява „случилото се“ през фокуса на 

субективната, психологична, единична памет. Още повече, когато тази памет 

е на Лазар Николов – композитора, който въведе българската музика в 

модерния ХХ век, автора на обширно и богато творчество, личността, 

отстоявала безкомпромисно своите високи морални и естетически ценности.   
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