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ОТ АВТОРА  

В книгата се проследява зараждането и развитието на българската 

академична композиторска школа. Главен акцент представлява обучението 

на последващите генерации български композитори в НМА „Проф. Панчо 

Владигеров“ – София. Преимуществено място е отредено на основаването 

на „класа по композиция“ /специалност „Композиция“/ в НМА – 

обстоятелство, което се явява резултат на оригинална еволюция на 

разглежданите процеси, предшествано от индивидуално „частно“, 

„доброволно“ обучение (до 1943 г.), а впоследствие от кръжочна 

подготовка (в периода 1943–1950 г.). Изследва се дейността на 

преподаващите композиция творци, работили в НМА до 1980 година.  

Въз основа на разговори със свидетели на гореописаните процеси и 

проучване на архивна документация се осъществява изследване на 

системите на преподаване на педагозите по дисциплината (и 

специалността) след официалното ѝ разкриване и, доколкото е възможно, 

преди това. Прави се опит да се систематизират методическите способи на 

преподавателите, обобщават се подходите в работата им със студентите по 

специалността1, явяваща се единствена по същността си, при която 

обучаващите се пишат собствени музикални опуси, а не интерпретират или 

анализират вече създадени творби.  

Паралелно с процесите, които бележат формирането и 

консолидирането на музикално-творческата школа в НМА и успоредно с 

изследването на методите на преподаване на дисциплината „композиция“ 

се засягат естетическите интереси и влияния, под въздействието на които 

                                                 

 

 
1 В определени периоди от съществуването на НМА композиция се изучава 

задължително и от студенти по Хорово дирижиране, Оперно-симфонично дирижиране 

и Музикознание в Теоретико-композиторския и диригентски факултет (ТКДФ). Към 

момента на създаването на този труд дисциплината се предлага и като свободно 

избираема на вниманието на студенти и от други факултети.  
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попадат или се насочват в своите занимания все още неукрепналите млади 

български композитори. Техните търсения се зараждат, както при 

съвместната работа с преподаващия им автор, така и под въздействието на 

световната музика, съобразно личната информация и предпочитания на 

всеки учащ. Във връзка с последното – отделено е подобаващо внимание 

на потребността за индивидуален почерк, обикновено проявяваща се още в 

началния обучителен етап по специалността, но и на стремежите към 

осъществяване на последователност и приемственост, водещи до 

„цялостен“ прогрес на българското музикално творчество.  

Предмет на разглеждане са, както критериите за профилиране в 

специалността, така и учебните планове и програми за последващото 

обучение на вече зачислените в нея студенти. Проследяват се промените на 

първоначално разписаните норми, поетапно довеждащи по действащите в 

наши дни стандарти. Реализираните през годините „подобрения“ в 

учебните планове и програми са подвластни на трайните аспирации за 

усъвършенстване на композиторското образование у нас, за добиване на 

конструктивни, ефикасни знания и рутина, обуславящи бъдещите 

постижения на последващите поколения български композитори.  

Като основна може да се очертае линията, засягаща методите на 

обучение по композиция. Тя неизменно съпътства въпроса за организацията 

на преподаването на творческата дисциплина, емблематичен белег на 

която е трудното установяване, а понякога липсата строга уредба (особено 

в началния период на еволюцията на композиционното обучение у нас), 

което обуславя нерядкото престъпване на все още „неукрепналите“ 

учебните планове и програми (особено в началните опити за преподаване 

на композиция в НМА) по силата на „творческото естество“ на материята.  

Трудът поставя проблеми, които може и следва да бъдат обект на 

разглеждане в бъдещи изследвания.  

* 
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С напредване на времето изникват все по-мъчно преодолими 

препятствия при установяването на методите на преподаване на 

дисциплината „композиция“ в НМА в годините преди основаването на 

едноименната специалност (първоначално именуваща се „клас по 

композиция“). Затрудненията безвъзвратно се задълбочават с 

отдалечаването от разглежданите периоди. Сред основните причини за 

това може да се посочат, както липсата на проучвания на поставения 

проблем и, в резултат на това, дефицита на писмени свидетелства за тези 

практики, така и невъзможността да се осъществи пряк контакт с 

тогавашните преподаватели и студентите, чието обучение се провежда в 

най-ранния етап от развитието на композиторското образование у нас.  

Събирането на нужната за написването на настоящия труд 

информация се осъществява посредством разнообразни прийоми, сред 

които обследването на архивна документация и издирване на всевъзможни 

сведения, поместени в монографии, мемоарни източници, публикации 

върху историческа проблематика или такива, отнасящи се за обучението 

и/или особеностите на музикалния език на даден автор, в които е възможно 

косвено да фигурират данни, които биха били полезни за това изследване. 

Друг способ за компенсиране на недостига на документални свидетелства 

е добиването на информация чрез устни сведения от доайени на 

композиторската гилдия в България.2  

Наред с издирването на всевъзможни източници на информация, 

широко застъпен е хипотетичния метод на изследване, особено в при 

проучването на най-ранните стадии на развитие на композиторското 

обучение у нас – етап, за който е налице най-голям дефицит на данни. 

                                                 
2 Към времето на написване на настоящия труд, най-възрастните достъпни за 

комуникация български композитори – възпитаници на НМА, са проф. д. изк. Пенчо 

Стоянов (1931) и проф. д. изк. Димитър Христов (1933-2017).  
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Всяка хипотеза е подложена на всевъзможни проверки с цел 

удостоверяването на нейната състоятелност.  

От първостепенно значение за изследването на времето до средата на 

1940-те години са „Материали по историята на Държавната музикална 

академия от основаването ѝ през 1921 г. до 9.ІХ.1944 г.“ от Лада 

Брашованова3 – труд, изготвен във връзка с шестдесетгодишнината на 

учебното заведение (1981 г., тогава именуващо се Българска държавна 

консерватория4 /съкр. БДК/). Брашованова успява да запази част от архива, 

който впоследствие е безвъзвратно изгубен.5 Поради тази причина, когато 

се разглежда периода до 1944 г. изключително се разчита на тази 

информация, която е с неимоверна стойност за проследяването на пътя на 

дисциплината и (впоследствие) специалността „Композиция“6 в НМА в 

първите две десетилетия след основаването ѝ.7  

За времето от 1947 до 1980 г. архивът е значително по-пълен, а 

полезни за изследванията по-близки до съвремието документи, все още не 

                                                 
3 Брашованова, Лада. Материали по историята на Държавната музикална академия от 

основаването ѝ през 1921 г. до 9.ІХ.1944 г. София: 1981.  
4 Пак там, с. 5. е проследена темата с наименованието на институцията. Съгласно 

постановление на Министерския съвет на НРБ от 13.11.1954 г. Държавната музикална 

академия (ДМА) става Българска държавна консерватория (БДК).  
5 В Държавна агенция „Архиви“, Регионален архив – София (ост. Софийски градски и 

окръжен държавен архив – СГОДА), където са картотекирани документите на НМА 

(ДМА, БДК), „летоброенето“ започва от началото на 1940-те години (1942, 1943 г.). За 

периода 1920-те и 1930-те не е открит нито един запазен документ.  
6 Разграничението на дисциплината и специалността „композиция“ е наложително, с 

оглед на това, че предметът има свой независим живот, в определени случаи извън 

специалността – напр. т. нар. облигатна композиция и в по-ново време избираемата 

композиция. Вж. главата на настоящия труд, озаглавена „Дисциплината композиция 

извън специалността композиция, в която са засегнати тези форми на съществуване на 

материята.  
7 В Брашованова, Лада. Материали… с. 2–4, са изложени част от причините за 

недостига на писмени свидетелства, които биха били полезни за изследователската 

работа, включително при изготвянето на настоящия труд. Авторката разкрива взетото 

решение, голяма част от най-старите архиви на ДМА да бъдат предадени за бракуване, 

както и „лошото състояние“ на много от все още съществуващите дотогава документи.  
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са заведени в Държавна агенция „Архиви“, като нерядко се просрочва 

двадесетгодишният срок, след който следва да се задейства процедурата по 

обработката и картотекирането им.  

Настоящото изследване дава перспектива за бъдещи проучвания на 

засегнатите проблеми, когато са достъпни архивни документи от по-късен 

етап от развитието на висшето музикално образование и обучението по 

композиция в България.  
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ГЛАВА ПЪРВА 

ПРЕДПОСТАВКИ И ЗАРАЖДАНЕ НА ИДЕИТЕ ЗА БЪЛГАРСКА 

КОМПОЗИТОРСКА ШКОЛА  

/ОТ 1921 ДО 1933 ГОДИНА/  

 

Във времето на съществуването на Националната музикална 

академия (НМА) обучението по композиция, в и извън специалността, 

претърпява развитие, белязано от разнообразни метаморфози, вместващи 

се в диапазона от свободно организирано обучение, през кръжочна система 

до основаването на класа по композиция – своеобразно „конституиране“ на 

специалността.  

За най-ранна практика на обучение по композиция в България може 

да се зачетат широко известните занимания на невръстните Панчо 

Владигеров и Марин Големинов /поотделно/ с Добри Христов, за които 

липсват подробни сведения. В множество писмени източници Добри 

Христов се споменава с пиетет от двамата майстори като техен учител, но 

по-скоро като сантиментален спомен от пръв контакт с действащ творец. 

Работата на Владигеров и Големинов с Добри Христов представлява 

независимо академичната уредба обучение, на доброволни начала, без 

претенции и амбиции за създаване на национална академична 

композиторска школа, което, вероятно, е протичало под формата на 

спорадични, несистемни /и непретенциозни/ консултации в дружелюбен и 

насърчителен дух, с най-общи практически допитвания от учениците и 

предоставяне на разяснения и съвети в поощрителен тон от педагога. 

Водещо е било внушаването на положително отношение към българския 

музикален фолклор.8  

                                                 
8 Известно е, че обучението на Панчо Владигеров по композиция при Добри Христов 

датира отпреди 1921 г., в музикалното училище в София. Според биографията на 
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В първото десетилетие след основаването на Държавната музикална 

академия (ДМА), дисциплината „композиция“ не присъства в нейната 

уредба и очевидно не е сред „приоритетните“ предмети и специалности. 

Мотивите за този „пропуск“ може да се потърсят в „недостатъчната 

зрялост“ на висшето музикално образование у нас през този начеващ за 

него етап, вероятно намираща израз в известна неувереност на 

тогавашните педагогически кадри по отношение на възможностите им за 

обезпечаване на пълноценното ѝ присъствие в обучителния процес. 

Подобни съмнения, евентуално, биха произтекли от личната самооценка за 

„композиторско-педагогическата“ опитност на тогавашните преподаватели 

– автори на музика. За „закъснението“ на въвеждане на предмета 

композиция в ДМА, навярно допринася сравнително малкият брой 

композитори – членове на преподавателския състав в първото десетилетие 

след учредяването на заведението и (като последица от това) отсъствието 

на „неформално“ въздействие в полза на прокарване на такова решение.  

Информацията, изнесена от Лада Брашованова9 подпомага 

извеждането на обобщението, че в първите години на ДМА се придава 

преимуществено значение на обучението по изпълнителско изкуство и 

подготовката на педагогически специалисти за нуждите на 

училищната мрежа в страната. В посочения труд са изнесени данни, 

заимствани от един от най-ранните документи, свързани с ДМА – 

                                                                                                                                                         

Марин Големинов през 1931 г. той завършва ДМА, където „учи цигулка при проф. Т. 

Торчанов и теоретични дисциплини при проф. Добри Христов и проф. Н. Атанасов“.  

/Справка Вълчинова-Чендова, Елисавета. Енциклопедия българки композитори. 

София: СБК, 2003 или интернет страницата на Съюза на българските композитори, 

която е базирана на същия труд./ Въз основа годината на завършване на ДМА, 

допустимо е да се счита, че контактите на Големинов с Добри Христов се осъществяват 

през втората половина на 1920-те години, по време на пребиваването му като учащ в 

заведението. Но, подобно на Владигеров, те също са независими от режима на 

обучение, което е личи и от цитираната справка, в която дори липсва упоменаване на 

дисциплина с названието „композиция“.  
9 Брашованова, Лада. Материали…   
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„Протокол от 13.09.1921 г.“. 10,11 В него достояние става 

административната структура на учебното заведение в началните години 

от съществуването му – данни, които са в услуга на изразеното по-горе 

гледище. Отчита се, че в новоучредената ДМА се предвижда наличието на 

два отдела:  

- среден – общ, с петгодишен курс от дотогавашното Държавно 

музикално училище (ДМУ)   и  

- висш – с тригодишен курс на обучение, със „специални“ и 

„учителски“ класове.  

В двата отдела учат редовни, частни и извънредни ученици.12 На страница 

21 в „Материали…“ от Л. Брашованова се споменават вече три отдела на 

                                                 
10 Пак там, с. 9.  
11 1921 е считана за годината на основаване на ДМА, а още информация за тази епоха е 

налична в Сведения за постъпилите и завършили студенти за времето от 1923-1969 и 

на разпределените млади специалисти за 1971-1974. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис 

№ 2, архивна единица 190, където за учредяването на заведението четем:  

„Музикалната академия води началото си от 1904 година…  

… В 1912 година частното музикално училище стана държавно под 

ведомството на Министерството на народното просвещение.  

Това училище, в продължение на десетина години надхвърли ръста на средно 

учебно заведение и в 1921 година, със закон беше превърнато в музикална академия, 

с два отдела – учителски и специален, като бившето средно музикално училище 

продължи да съществува като среден отдел при Академията.  

Сериозни реформи в устройството на Музикалната академия станаха едва 

след 9 септември 1944 година, прокарани със законите за висшето образование от 

1947 и 1948 година, когато полето на учебната дейност в Музикалната академия 

беше разширено с откриването на нови подотдели: към Теоретичния отдел бяха 

открити педагогичен, композиторски, диригентски и музикално-научен 

подотдели, а към изпълнителския отдел – майсторски класове и оперна школа.“  
12 В документацията до 1943 г. учащите в ДМА биват наричани „ученици“, а двата 

полугодишни периода на учебната година – „срокове“. На заседания на Художествения 

съвет от 13.02.1943 и 14.02.1943 г. (вж. протоколи № 4 и 5, поместени в Брашованова, 

Лада. Материали… с. 164) се вземат следните решения: „Думите „срок“ и „ученик“ се 

заменят със „семестър“ и „студент“, въвеждат се студентските книжки, които 

се подписват от преподавателите през двата семестъра…“  Замисълът за 

създаване на академична общност проличава още от информацията от Протокол № 9 
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Академията: общ, учителски и специален, а в редовете, засягащи учебната 

1924/1925 година13 са изложени два важни факта относно проведени към 

онзи момент реформи: Управителният съвет (УС) става Академичен 

съвет (АС), а Средният отдел става общ отдел. От изнесените данни в 

Протокол № 9 от 06.07.1924 г. става ясно, че към посоченото време 

дисциплина и специалност „композиция“ все още никъде не се 

упоменава.  

Според сведенията в посочения източник (Брашованова, Л. 

Материали…), първите педагози в ДМА, разпознаваеми като 

композитори, са Добри Христов, Никола Атанасов и Цанко Цанков. 

Всички те получават академичното си образование извън България. Никой 

от тях не преподава композиция в рамките на „официалните“ си 

ангажименти в ДМА – дори в последващите десетилетия (1930-те и 1940-

те години), когато е нейния генезис и начален подем.  

Първият преподавател в ДМА, за когото се съобщава в оцелелите 

архиви, останал впоследствие в историята, благодарение на 

композиторската си дейност, е Добри Христов (в документ от учебната 

1922/1923 година), без да се оповестява по какво преподава той тогава. 

Единствената сигурна информация е, че Христов работи преимуществено 

върху хоровата култура на възпитаниците на ДМА.14  

Въпреки липсата на достатъчно данни, не е изключено в това време Добри 

Христов да преподава и теоретични дисциплини, но това не е изрично 

отразено при това първо споменаване на името му в оцелелите архиви.  

                                                                                                                                                         

от заседание на Академичния съвет на ДМА от 23.06.1928 г., цитиран от Брашованова. 

От документа узнаваме за основаването Студентско-академично дружество в ДМА.  
13 Пак там, с. 22.  
14 Пак там, с. 12, в Протокол № 2 от заседание на Управителния съвет на учебното 

заведение от 04.01.1923 година, е акцентирано върху диригентската дейност на Добри 

Христов. Той подготвя Stabat Mater от Дж. Росини, която да бъде публично представена 

на концерт на възпитаници на Академията. 
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В запазен архивен документ от учебната 1923/1924 година е видимо 

името на втори композитор – преподавател в ДМА тогава – Никола 

Атанасов.15 Това е първото му споменаване в съхранената документация, 

макар и по „извънмузикален“ повод (в качеството му на член на комисия, 

„натоварена да прегледа сметките на фонда за изтеклата учебна година“). 

Това съобщение удостоверява присъствието на Атанасов в ДМА от този 

момент нататък.16 През учебната 1924/1925 година, след успешно 

издържан конкурс, Атанасов става първият документално оповестен 

преподавател по теоретични дисциплини в ДМА.17 Това събитие 

предначертава дълголетната традиция лекциите по тези предмети да се 

водят от автори на музика. Видно е и, че първите композитори, 

преподаватели в ДМА, започват регулярно да вземат участие в изпитни 

комисии по теоретичните дисциплини: в поредна извадка от протокол се 

упоменава, че Добри Христов и Никола Атанасов журират проверките 

по „елементарна теория на музиката“ и „хармония и контрапункт“.18 

В изложението на Брашованова се изреждат множество постъпили през 

                                                 
15 Според данните в Списък на преподавателския състав по катедри 1950, 1951, 1975 – 

В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 351, в приложен информативен 

документ с изх. № 64 / 19.03.1949 г., подписан от началника канцелария Светослав 

Четриков и ректора Георги Златев-Черкин, се оповестява, че Никола Атанасов 

Китанов е редовен професор в катедрата по музикално-теоретични дисциплини. 

Преподава: контрапункт, хармония и елементарна теория. Назначен е в Държавната 

музикална академия (ДМА) на 10.10.1924 г. със заповед № 4147 / 09.09.1924 г. По-

нататък, обаче, се представят данни, според които Никола Атанасов се подвизава в 

ДМА още от учебната 1923/1924 година. /Вж. листове 1–5, 18./  
16 Информацията е налице в т. 12 от Протокол № 9 от 06.07.1924 г., вероятно от 

заседание на Управителния съвет на ДМА. Цит съч., с. 21. В същия документ е 

отбелязана и важна структурна промяна, влизаща в сила от учебната 1924/1925 година. 

Управителният съвет (УС) е заменен от Академичен съвет (АС). Това действие 

свидетелства за намеренията да се изгради стабилна академична институция със 

подобаващото ѝ устройство.  
17 Пак там, с. 22.  
18 Пак там, с. 26. Добри Христов е включен и в „пробна лекция с конференция“, заедно 

с д-р Н. Магнев и Д. В. Радев, а Никола Атанасов влиза и в комисията по 

инструментация.  
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учебната 1924/1925 година заявления за назначаване на преподаватели по: 

теоретични дисциплини, дирижиране, музикална естетика и история на 

музиката,19 но никъде не е означена нужда от педагози по композиция и 

кандидати за лектори по този предмет.20  

Застоят по отношение на въвеждането на дисциплината композиция в ДМА 

продължава и през следващите учебни години, в които членовете на 

Академичния съвет (АС) – Добри Христов и Никола Атанасов затвърдяват 

позициите си на неизменни членове на изпитните комисии по 

теоретичните предмети и водещата си роля в академичния живот.21  

Проследявайки оцелелите и запазени от Л. Брашованова документи, 

установяваме, че периодът на пълно отсъствие на предмета композиция от 

академичните преписки се простира почти до средата на 1930-те години, 

когато в учебното заведение „поетапно“ навлиза „втора вълна“ 

преподаватели – композитори, получили образованието си извън 

                                                 
19 Пак там, с. 23. Като кандидати за гореизложените позиции фигурират имената на 

Цанко Цанков, Асен Димитров и Павел Стефанов.  
20 Прави впечатление, че през същата учебна година се извършва подбор за 

преподаватели по „диригентство“ – дисциплина и специалност, която е с идентични на 

композицията тежест и почитание, а по-късно, когато се установяват като 

специалности, двете често биват споменавани вкупом, поради редица сходства в 

учебните им планове.  
21 Сред детайлите, показателни за големия авторитет на композиторите Никола 

Атанасов и Добри Христов сред членовете на тогавашния преподавателски състав на 

ДМА са фактите, че:  

- са поканени за членове в студентско-академично дружество;  

- са включени в комисията, която изработва устава и на фонд „Проф. д-р Иван 

Шишманов“ /Информацията е отразена в Брашованова, Лада. Материали…, с. 

30/;  

- през учебната 1926/1927 година Н. Атанасов е зачислен в жури, на което се 

възлага „чрез пробна лекция и концерт“ да оцени одобри абсолвентите, които 

„взимат участие в акт-продукция във Военния клуб.“ /Пак там, с. 29/;  

- през учебната 1936/1937 година, Добри Христов и Никола Атанасов 

участват в комисия, натоварена с изготвянето на нов проектозакон за ДМА. 

Пак там, с. 105-106.  
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България:22 Асен Карастоянов,23 Панчо Владигеров,24,25  Димитър Ненов,26 

Веселин Стоянов,27 Марин Големинов.28  

                                                 
22 Композиторите-педагози в ДМА от „първата вълна“ – Никола Атанасов, Добри 

Христов и Цанко Цанков също са получили висшето си музикално образование извън 

пределите на България.  
23 Според Списък на преподавателския състав по катедри 1950, 1951, 1975. – В: 

СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 351, лист 18, в приложен 

(информативен) документ с изх. № 64 / 19.03.1949 г., подписан от началника 

канцелария Светослав Четриков и ректора на ДМА Георги Златев-Черкин, съществуват 

няколко заповеди за назначения на Асен Павлов Карастоянов в ДМА, като 

преподавател по хармония:  

- от 21.10.1933 г. до 17.12.1937 г.  

- от 01.03.1938 г. до 14.09.1938 г.  

- от 15.09.1939 г.  

Към 19.03.1949 г. Карастоянов е извънреден професор /лист 1-5/ в катедрата по 

музикално-теоретични дисциплини и зам. ректор. Преподава теория на музиката, 

духова оркестрация, хармонични стилове и анализи подготовка дирижиране.  
24 Пак там. Панчо Владигеров започва преподавателската си дейност в ДМА на 

07.11.1932 г. Тогава е назначен със заповед № 36531 / 02.11.1932 г. Към 19.03.1949 г. 

името на Панчо Хараланов Владигеров фигурира като редовен професор по пиано, към 

катедра „Пиано“ в ДМА. [Произведен е в такъв на 25.05.1945 г. с решение на 

Академичния съвет на ДМА /Източник на последната информация: Протоколна книга 

на Академичния съвет при ДМА – София. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 1, архивна 

единица 1.]  
25 Известно е, че през трудовия си път в ДМА/БДК Панчо Владигеров преподава три 

дисциплини: пиано, композиция и камерна музика. Едно от най-ранните упоменавания 

на името му в архивите в качеството му на преподавател по тях датира от 1936 г. и е 

налично в досието му на преподавател в ДМА/БДК, където под лист 7 е поместена 

Карта за прослуженото време. Там, в графа „преподава“ е написано: пиано, свободна 

композиция и камерна музика. Датата е 10.07.1936 г.  
26 Към 19.03.1949 г. Димитър Ненов е извънреден професор по пиано към катедра 

„Пиано“. Той работи в ДМА от 21.10.1933 г., когато е назначен със заповед № 4712 / 

19.10.1933 г. Вж. Списък на преподавателския състав по катедри 1950, 1951, 1975. – 

В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 351, листове 1–5 и лист 18. [В 

заявление от 16.11.1949 г. Димитър Стефанов Ненов моли да бъде повишен в редовен 

професор. Не се откриват данни за последствията от този иск. Документът е наличен в 

Заявления, молби на видни музикални дейци за работа и за явяване на конкурсен изпит. 

– В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 347, лист 22.]  
27 Пак там, листове 1-5. Назначението на Веселин Анастасов Стоянов в ДМА датира от 

01.10.1937, със заповед № 2217 / 12.09.1937 г. като преподавател по музикални форми и 

контрапункт. Към 19.03.1949 г. (пак там, лист 18) е упоменато, че Веселин Стоянов е 
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Най-ранната запазена информация за учащ в българска музикално-

образователна институция, който на по-късен етап е разпознаваем като 

композитор, се свързва с името на Любомир Пипков и датира от 1920 г. 

Тогава той е във ІІ клас на Държавното музикално училище (ДМУ), а в 

документа е указано, че „ще прави поправителен изпит по елементарна 

теория“.29  

Други „бъдещи“ композитори, присъстващи в архивите като 

„ученици“ в ДМА след 1921 г.30 са Веселин Стоянов и Филип Кутев. 

Стоянов е учащ в средния отдел, допуснат до зрелостен изпит през 

учебната 1922/1923 година.31 Името му се явява и в документацията за 

                                                                                                                                                         

редовен професор в катедрата по музикално-теоретични дисциплини и преподава: 

контрапункт, музикален анализ и композиция.  
28 Пак там, листове 1–5, Марин Петров Големинов е назначен за преподавател по 

оркестрация в ДМА на 01.12.1943. Според съдържащата се информация в Досие на 

проф. Марин Петров Големинов – герой на социалистическия труд. – В: СГОДА, Фонд 

№ 1786, опис № 2, архивна единица 326, в периода 22.11.1943 – 31.03.1947 г. той е 

„редовен преподавател в ДМА“. Към 19.03.1949 г. Големинов е редовен професор към 

катедрата по музикално-теоретични дисциплини и преподава в ДМА оркестрация и 

инструментознание (пак там, лист 18).  
29 Сведението е почерпено от Брашованова, Лада. Материали…, с. 20. Удостоверено е 

с Протокол № 12 от заседание на УС на ДМУ от 21.06.1920 г. Присъствието на този 

документ тук може да се обясни с това, че след 1921 г. част от архива на Частното 

музикално училище в София (основано на 14/27.09.1904 г.) и на Държавното музикално 

училище /чието откриване е документирано в Протокол от 23.07.1912 г., пак там, с. 6/ 

попада в новоучредената ДМА след 1921 година.  
30 Напомняме, че 1921 е годината, официално считана за „рождена“ на ДМА. Въпреки 

това разпространено гледище, дълго време за година на основаването на ДМА се счита 

1904 г. Например в текст на лист 31 в Учебни планове и програми – 1952. – В: СГОДА, 

Фонд № 1786, опис № 1, архивна единица 55, лист 31, пише: „Музикалната академия в 

София е основана през 1904 г. Тя е висше учебно заведение за музикално образование и 

култура, което подготвя работници за всички области на музикалното изкуство – 

инструменталисти, певци, оперни артисти, композитори, диригенти, хорови 

диригенти, музикални педагози и учители, музикални учени, оркестрови и хорови 

изпълнители и ръководители на музикална самодейност и съдейства за развитието на 

реалистичното музикално изкуство и култура в страната.  

В академията могат да кандидатстват лица, които имат средно 

образование.“  
31 Сведението е поместено в Брашованова, Лада. Материали…, с. 13.  
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учебната 1925/1926 година, когато, заедно с Филип Кутев,32 са оповестени 

като ученици „в V курс на Общия отдел“33 на ДМА.  

Първата поява в архивната документация на името на Панчо 

Владигеров – също в качеството му на учащ, е далеч по-късно, спрямо 

бъдещите му колеги–преподаватели от неговата генерация – в Протокол 

№ 2 от 24.10.1932 г., в чиято т. 2 е отбелязано, че на заседание на 

Академичния съвет (АС) се прочита писмо № 30783 от 29.09.1932 г. на 

Министерството на народното просвещение, в което е обявено решението 

да му се разреши полагане на зрелостен изпит.34 Предполага се, на този 

изпит Владигеров се явява като пианист. През следващата учебна година 

(1933/1934) името му присъства в документацията редом с 

преподавателите в ДМА.35  

Към имената на педагозите, започнали просветната си дейност в 

заведението през учебната 1933/1934 година се числят още:  

- Асен Карастоянов – „волнонаемен гимназиален учител по солфеж, 

елементарна теория, хармония, контрапункт, учение за 

инструментите, музикални форми“ и  

- Димитър Ненов „волнонаемен гимназиален учител по пиано и 

облигатно пиано“.36  

[Идеята Любомир Пипков да се влее в преподавателския състав на ДМА 

датира от по-късно. На заседание на Художествения съвет (ХС) на ДМА37 

от 06.03.1937 г., е изтъкнат като потенциален лектор по ансамблови 

                                                 
32 Пак там, с. 27.  
33 Напомняме, че през учебната 1924/1925 година Средният отдел е преименуван в 

„Общ отдел“. Вж. с. 22 на цит съч.  
34 Пак там, с. 38.  
35 Пак там, с. 38.  
36 Пак там, с. 40-46. се визира информацията от Протокол № 5 от заседание на 

Академичния съвет от 21.10.1933 г. От документа става достояние факта, че 

„нагрузката на волнонаемните учители в ДМА е 22 часа седмично.  
37 Пак там, с. 25. От учебната 1936/1937 година в ДМА започва съществуването си 

Художествен съвет (ХС).  
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упражнения,38 на мястото на оттеглилия се Асен Димитров. Това е първата 

поява на името на Л. Пипков във връзка с преподавателска дейност в 

ДМА.39 Официалното му назначение в ДМА, обаче, датира от 1948 г.40]  

Навлизането на млади български композитори в 

преподавателския състав на ДМА в първата половина на 1930-те 

съвпада по време с две ключови за българската култура събития:  

- основаването на Дружеството на българските компонисти 

„Съвременна музика“ през януари 1933 г. и  

- последвалата Дискусия за национален музикален стил, чиито разгар е 

през разглеждания период /първата половина на 1930-те години/.  

Раздвижването на творческата гилдия41 в и извън ДМА е последвано 

от въвеждане на задължително изпълнение на произведения от 

български композитори в учебните програми за изпълнителските 

специалности. Тази практика влиза в сила от учебната 1934/1935 г.42,43 

                                                 
38 Пак там, с. 56. Ползва се информация от Протокол № 4 от заседание на ХС на ДМА 

от 06.03.1937 г.  
39 Фактът, че Любомир Пипков никога не преподава композиция в ДМА не е 

препятствие той да бъде причислен към композиторската „вълна“, която „връхлита“ 

учебното заведение през 1930-те години. Подобни са случаите на Никола Атанасов, 

Асен Карастоянов, Цанко Цанков и Димитър Ненов, които “официално“ никога не 

преподават композиция, но са част от преподавателската колегия в института, в 

качеството им на педагози по други предмети.  
40 Любомир Панайотов Пипков започва преподавателската си работа в ДМА на 

01.03.1948 като договорен професор към катедрата по пение и вокални ансамбли. 

Назначен е с указ 864 / 31.05.1948 г. Информацията фигурира в Списък на 

преподавателския състав по катедри 1950, 1951, 1975. – В: СГОДА, Фонд № 1786, 

опис № 2, архивна единица 351, листове 1-5. Към 19.03.1949 г. Пипков е извънреден 

професор в катедра „Пение и вокални ансамбли“ /пак там, лист 18/.  
41 Възходът на композиторската гилдия през фиксирания период бележи нов връх с 

избирането на проф. Никола Атанасов за директор на ДМА (заема длъжността от 

15.09.1934 до 11.02.1937 г.), а всестранното засилването на присъствието на 

творческата колегия в академичния и културния живот надхвърля мащабите на 

България с изпълнението през 1934 г. на Струнен квартет № 1 на младия Любомир 

Пипков от „Загребския квартет“. Вж. Брашованова, Лада. Материали…, с. 43.  
42 Пак там, с. 39-45, е отразено под точка 2 в Протокол № 9 от заседание на 

Академичния съвет, проведено на 09.07.1934 г. е изложено решението: „да се въведат в 
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Последното, заедно с упоменатото по-горе обновяване на 

преподавателския състав на ДМА с млади творци и „търсенето“ на 

националната музика“ с Дискусията за национален музикален стил, 

подсказва за постепенното осъзнаване на постулата, че за да има 

самостойна национална музикална култура, освен изпълнителско 

изкуство е нужна българска композиторска школа със „собствен 

облик“. Изброените мероприятия са знак за настъпването на необратим 

момент, от който към „мисията“ на ДМА за „произвеждане“ на 

инструменталисти и певци започва динамично да зрее идеята за обучение 

по композиция. Стартира период на търсене на възможности за подготовка 

на творчески кадри – подобаващи и компетентни продължители на все още 

крехките традиции. Съзира се силна каузалност между генезиса и 

последвалия възход на професионалната композиторска практика и 

последвалите го не след дълго начинания по подготовка на кадри, 

които да продължат нейния живот и да дадат тласък за създаване на 

все по-качествена и обилна продукция. Концентрацията на 

образовани в Западна Европа амбициозни и способни композитори в 

ДМА през първата половина на 1930-те години представлява 

„увертюрата“ към бъдещата работа със студенти по дисциплината /и 

впоследствие – специалността/ „Композиция“ Последното се явява 

закономерна последица от маркираните дотук явления.  

  

                                                                                                                                                         

учебните програми на Академията творби от български композитори.“ Подборът на 

същите се възлага на комисия в състав: Андрей Стоянов, Панчо Владигеров, Никола 

Атанасов, Цанко Цанков, Димитър Ненов и Асен Карастоянов. Любопитен детайл 

представлява фактът, че в посочения период директор на ДМА е чехът Иван Цибулка.  
43 Пак там, с. 47. Внимание заслужава и въвеждането на предмета фолклор по същото 

време (1934 г.). В това начинание вземат активно участие представители на 

композиторското съсловие в тогавашния преподавателски колектив на ДМА. 

Предложението е инициирано от д-р Стоян Джуджев, но четирима от петте члена на 

журито, което го разглежда, са композитори: Ангел Букурещлиев, Добри Христов, 

Никола Атанасов, Петко Стайнов. Петият член е д-р Стоян Брашованов. 



- 19 - 

 

ГЛАВА ВТОРА 

НАЧАЛЕН ПЕРИОД НА ОБУЧЕНИЕТО ПО КОМПОЗИЦИЯ В ДМА 

/ДО 1943 ГОДИНА/  

 

Панчо Владигеров е първият преподавател в ДМА, който с 

дейността си заявява своите стремежи за създаване на българска 

академична композиторска школа. Заради главния му принос в тази област 

той може да бъде определен като основоположник на академичното 

обучение по композиция в ДМА – инициатор за приобщаването към 

европейските традиции и достижения в това направление. Както беше 

отбелязано, въпреки спорадичните прояви на сходни начинания в периода 

между 1921 и 1933 година, няма утвърдени практики и традиции в това 

поприще преди неговото посвещаване на тази дейност.  

С включването на Владигеров в преподавателския състав на 

ДМА /от 07.11.1932 г./,44 се поставя началото на практиката на 

„свободното“ (не като специалност), „доброволно“ изучаване на 

дисциплината композиция в ДМА. Първите учащи по тази най-ранна 

система са Парашкев Хаджиев и Димитър Сагаев.  

Според биографията на Парашкев Хаджиев той завършва ДМА „с 

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

Владигеров“45 през 1936 г.46 Поради този факт Хаджиев се явява първият 

                                                 
44 При подробното разглеждане на преподавателската методика на проф. Панчо 

Владигеров надлежно са посочени източниците, от които е почерпена съответната 

информация. Вж. първи раздел на глава девета на настоящия труд.  
45 Извадката е заимствана от биографията на композитора, поместена в интернет 

страницата на Съюза на българските композитори, изготвена на базата на сведенията в 

Вълчинова-Чендова, Елисавета. Енциклопедия българки композитори. София: СБК, 

2003. Препратка към биографичната справка на Парашкев Хаджиев, на интернет 

страницата на СБК:  

https://ubc-bg.com/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%88%d0%ba%d0%b5%d0%b2-

%d1%85%d0%b0%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%b5%d0%b2/ (посетен на 12.12.2018 г.).  

https://ubc-bg.com/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%88%d0%ba%d0%b5%d0%b2-%d1%85%d0%b0%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%b5%d0%b2/
https://ubc-bg.com/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%88%d0%ba%d0%b5%d0%b2-%d1%85%d0%b0%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%b5%d0%b2/


- 20 - 

 

възпитаник на ДМА, изучавал композиция при проф. Панчо 

Владигеров в заведението, макар не като специалност. Наличните 

данни сочат, че през 1937 година той получава стипендия от 

Министерството на народното просвещение за „специализация в 

чужбина“ „по композиция“.47,48 Това събитие потвърждава, че към онзи 

момент (1937 г.) в ДМА няма специалност „Композиция“ и целта на 

изпращането на Парашкев Хаджиев „в чужбина“ „на специализация“ 

е придобиването на такава. В структурата на учебното заведение тогава 

има „учителски отдел“ и „специален клас“.49 Не е уточнено в кой от тях 

учи Парашкев Хаджиев преди да се изиска упоменатата специализация, но 

е допустимо да се предполага, че това е учителския отдел, който от 

следващата учебна 1937/1938 година бива трансформиран в 

„теоретически“.50 В другия отдел – специалния, се провежда 

квалифицирането на учащите инструмент или пеене.51 Преименуването на 

                                                                                                                                                         
46 След дипломирането на Парашкев Хаджиев, от следващата учебна 1936/1937 година 

„висшият отдел на ДМА става от тригодишен – четиригодишен“. Фактът е упоменат 

и в Брашованова, Лада. Материали…, с. 52. От извадката следва да се заключи, че 

обучението на Парашкев Хаджиев във Висшия отдел преминава във времето между 

1933 и 1936 г., когато то е организирано под формата на тригодишен курс.  
47 Пак там, с. 113.  
48 Пак там, с. 70 се цитира Протокол № 30 от 15.09.1937 г., от заседание на 

Академичния съвет на ДМА, в който фигурира решението „да се подновят постъпките 

пред Министерството на народното просвещение (МНП)“ за реализирането на тази 

инициатива. Освен Парашкев Хаджиев са посочени и други потенциални стипендианти 

– изявени тогавашни възпитаници на ДМА, като Васко Абаджиев, Васил Чернаев, Мара 

Петкова, Венцислав и Любомир Янкови. 
49 Пак там, с. 70.  
50 Пак там, с. 69.  
51 Напомняме, че терминологията в разглежданото време не е много изчистена и 

хаотично се употребяват понятия като отдел и клас, които непрекъснато се 

смесват. Често след дадена „реформа“ се срещат старите наименования на определени 

единици в административната структура на  ДМА, например пак там, с. 70, отново се 

употребява названието учителски отдел (който, според изложеното на с. 69, вече 

следва да е теоретически). Също така се привеждат извадки от документи, 

удостоверяващи наличието на „специален клас“ (вместо „отдел“). Свободната употреба 

на тези понятия свидетелства за дефицит на прецизност – последица от липсата на 
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Учителския отдел в Теоретичен е отразено Протокол № 18 от заседание 

на Академичния съвет от 23.06.1937 г.52  

Вторият учащ, изучавал композиция по приблизително аналогичен на 

този на Парашкев Хаджиев стандарт – Димитър Сагаев, завършва ДМА 

през 1940 г. „с композиция при проф. Панчо Владигеров, теория и 

оркестрация при проф. Веселин Стоянов и пиано при проф. Панка 

Пелишек“ 53,54,55. В Протокол № 78 от заседание на Академичния съвет, 

проведено на 11.07.1940 г., името му фигурира в качеството му на явил се 

на „конкурс за получаване на стипендия за чужбина“. Посочено е, че 

стипендията се изисква по „диригентство и композиция“.56 Предполага 

се, че, подобно на Парашкев Хаджиев, Сагаев е кандидат за следдипломно 

                                                                                                                                                         

дефиниция за значенията и различията в смисъла на отделните термини. А и самият 

закон, по който функционира Академията в този период очевидно допуска тези 

„волности“, водещи до известен административен безпорядък.  
52 Пак там, с. 69.  
53 За разлика от Хаджиев, Сагаев учи в „новите условия“ и завършва четиригодишен 

(вместо тригодишен) курс във висшия отдел. (Както беше отбелязано по-рано, това 

нововъведение влиза в сила от учебната 1936/1937 година.)  
54 Извадката е от биографията на Димитър Сагаев, поместена на интернет страницата на 

Съюза на българските композитори, изготвена на основата на информацията в 

Вълчинова-Чендова, Елисавета. Енциклопедия българки композитори. София: СБК, 

2003. препратка към биографията на Димитър Сагаев в интернет страницата на СБК: 

https://ubc-bg.com/%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%8a%d1%80-

%d1%81%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b5%d0%b2/ (посетен на 12.12.2018 г.)  
55 Изброяването на изучаваните в курса на обучение в ДМА дисциплини в 

животоописанията на композиторите, дипломирали се в заведението в първата 

половина на ХХ век е особеност, която може да се интерпретира като отличителен 

белег на „по-свободното“ обучение в този ранен стадий от развитието на висшето 

музикално образование в България и, в частност, като знак за несамостоятелност на 

композицията като предмет. Не се употребява понятието „специалност“, а се 

изброяват ключови учебни предмети, усвоявани по време на следването в ДМА. 

/Това е видно и от биографиите на Марин Големинов и Парашкев Хаджиев, поместени 

на интернет страницата на Съюза на българските композитори./  
56 Брашованова, Лада. Материали…, с. 126.  

https://ubc-bg.com/%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%8a%d1%80-%d1%81%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b5%d0%b2/
https://ubc-bg.com/%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%8a%d1%80-%d1%81%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b5%d0%b2/
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обучение /специализация/ в посочените области. Целта е придобиването на 

такава специалност (в конкретния случай  – две специалности).57  

Окачествяването на Парашкев Хаджиев и Димитър Сагаев като 

първите, изучавали дисциплината композиция в ДМА – и двамата бидейки 

ученици на проф. Панчо Владигеров, е съобразено освен с рождените им 

години и публичните им биографии, също и с хронологията на поява на 

имената им в сведенията от посочените запазени архивни документи, в 

които изрично е означено, че те са преминали такава подготовка.  

Третият поред, изучавал композиция, в началото на 1940-те години, 

след Парашкев Хаджиев и Димитър Сагаев, чието име фигурира в 

архивите на ДМА, е Александър Райчев. На заседание на Академичния 

съвет (АС) на ДМА от 31.10.1938 г.58 /учебната 1938/1939 година/ 

„директорът докладва заявление от Александър Райчев, който моли да 

бъде приет като извънреден ученик по композиция и пиано“.59,60 

Посочената извадка се отнася за постъпване в Общия отдел /бивш Среден, 

просъществувал до 1947 г./, в който, отново с проф. Панчо Владигеров, 

Райчев работи по означените дисциплини („композиция и пиано“). С пълна 

категоричност може да се заяви, че Александър Райчев е първият 

(вероятно и единственият), изучавал дисциплината в общия („среден“) 

отдел на ДМА.  

Общото между трите разгледани дотук казуса – Хаджиев, Сагаев и 

Райчев, е, че във всички тях става дума за уроци по композиция извън 

„официалното“ съществуване на такава специалност. Вероятно с 

подобаваща сериозност и задълбоченост в подхода към материята. 

                                                 
57 И в Брашованова, Лада. Материали…, и в упоменатата по-горе биография на Сагаев 

на интернет страницата на СБК липсват данни за последствията от тази молба.  
58 Брашованова, Лада. Материали…, с. 85. Данните са описани в Протокол № 48 от 

заседание на Академичния съвет от 31.10.1938 г.  
59 Пак там, цит. съч., с. 85.  
60 Напомняме, че Средният отдел (от учебната 1924/1925 година Общ отдел) 

съществува до 1947 г., когато е отделéн като Държавно музикално училище (ДМУ).  
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Тази „свободна“, доброволна форма на обучение по дисциплината се 

практикува до 1943 година.61 С цел допълване на картината на 

тогавашната академична реалност, към гореизложените факти прибавяме 

информацията, с която разполага проф. д. изк. Димитър Христов, според 

когото „преди войната (Втората световна война, б. а.) в България не се 

преподава композиция, освен „частни“ уроци“.62   

 

2.1 ОПИТ ЗА СИСТЕМАТИЗИРАНЕ НА МЕТОДИКАТА НА ОБУЧЕНИЕ 

ПО КОМПОЗИЦИЯ В ДМА В ДЕСЕТИЛЕТИЕТО  

1933 – 1943 ГОДИНА  

Обучението по композиция в ДМА преди 1943 година63 се е 

осъществявало на основата на свободна преценка на преподавателя, за 

което по презумпция са подбирани студенти, изявили наличието на 

композиторска дарба и воля да се развиват в това направление. Поради 

липсата на разписана учебна програма по композиция, която педагогът да 

следва, подготовката се е реализирала при напълно индивидуален подход по 

отношение на всеки отделен възпитаник, в зависимост от собствената му 

степен на развитие и темповете на усвояване на тънкостите на професията, 

често съпроводена от успоредни дейности по придобиване на 

компетентности върху проблеми, касаещи практическите сръчности в 

„подпомагащите“ овладяването на творческия „занаят“ дисциплини: 

                                                 
61 При последващото разглеждане на кръжочната система на преподаване на 

композиция се уточняват детайлите около това твърдение и се излагат съответните 

аргументи в негова подкрепа.  
62 Информацията е предоставена в разговор с проф. д. изк. Димитър Христов, проведен 

на 23.06.2015 г. в София (Аудио запис). Въпреки, че в тези устни сведения не се 

фиксират конкретни години, те са относително коректни и прилягат на наличните 

писмени данни.  
63 С голяма степен на вероятност допускаме, че, макар и откъслечно, излаганата тук 

теория може да се съотнесе и за най-ранните прояви на композиторско-педагогическа 

практика у нас, засягащи работата на Добри Христов с Панчо Владигеров и Марин 

Големинов.  
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хармония, оркестрация, полифония, форми, фолклор. При този силно 

индивидуализиран подход на предаване на знания педагогът констатира 

силните и слабите страни на всеки отдéлен учащ. Основната движеща сила 

за напредък в професионалното израстване на обучаващите се се изразява 

в стремление за компенсиране на установените от педагога 

несъвършенства. Последното се осъществява чрез дейности, засягащи 

стабилизирането и надграждането на личните заложби и влечения на 

учащите и обогатяването на познанията и уменията им по музикално-

теоретичните предмети, владеенето на които е от съществено значение за 

благоприятния развой на курса по композиция. В зависимост от 

конкретните особености на работения материал преподавателят дава 

напътствия, които засягат практическото „боравене“ с изразните средства: 

мелодия, хармония, ритъм, метрум, темпо, тембър, динамика, регистър, 

фактура, щрихи, чието координирано направляване способства за 

пълноценната реализация на творческите идеи.  

Достойнствата на тази система се заключават в това, че тя 

придава цялостност на педагогическия процес, който става строго 

персонален, субективен и оригинален. От друга страна, тази система е 

предимно практическа и преимуществено се опира на опитния метод на 

работа, на това какво може да направи един студент и какво не може да 

направи. Т.е. в нея няма теоретични уклони и се залага главно на личната 

интуиция на преподавателя, като „отключването“ и разгръщането на 

заложбите на учащия се базира на „музикантския“ усет и проницателност 

на двете страни в учебния процес, както и на темповете на възприемчивост 

на обучавания.  

Централно място заема задълбоченото изследване и дискутиране с 

преподавателя на произведения от автори от различни епохи и 

естетически направления в музикалното изкуство. Това е другата 

първостепенна дейност /заедно с усъвършенстването на теоретичната 
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подготовка – неразделна част от композиторското образование и негова 

необходима основа/, която по всяка вероятност64 се извършва по време на 

учебните занимания и в този най-ранен стадий на обучение на композиция 

в у нас – проблема, залегнала като основен ангажимент на преподаващия 

автор, неделим от подготовката компонент, интензивно взаимодействащ с 

успоредното усъвършенстване на разностранните практически умения 

/подобряване на нотното писмо, овладяване на теоретичните 

дисциплини/, извънредно необходими за комплексното моделиране и 

професионалния прогрес на бъдещия композитор.  

Основна линия в обучението по композиция, вероятно залегнала и в 

най-ранната форма на преподаването ѝ, е формирането на чувство за 

пропорционалните съотношения между структурните компоненти 

на музикалната форма и за взаимоотношенията между тях, с 

присъщата им предхождащо-пораждаща съгласуваност в процеса на 

обособяването на отделните стадии на изграждането. Този аспект има 

директно отношение, както към методичното очертаване на частите на 

формата и границите между функционалните единици в устройството 

на музикалната композиция,65 всяка от които притежава своя логическа 

                                                 
64 Изложената хипотеза е повлияна от получените от проф. д. изк. Пенчо Стоянов и 

акад. Васил Казанджиев данни за последващи, по-късни етапи в преподавателската 

работа по композиция на проф. Панчо Владигеров (първата половина на 1950-те). 

Според Стоянов и Казанджиев, упоменатата практика не е чужда на маниерите на 

преподаване на Владигеров, и често е силно застъпена в процеса на овладяване на 

материята от страна на обучаващите се. Въпреки невъзможността за добиване на преки 

показания от учащи през фиксирания период, разумно е да се счита, че „методът на 

наблюдение“ е бил основен източник на добиване на представа за композиторската 

работа и осъзнаването на спецификите на процесите при създаването на музикалното 

произведение. Допустимо е да се счита, че педагогическите прийоми, прилагани от 

проф. Панчо Владигеров са близки до тези, с които си служи по-късно. 
65 Имат се предвид структурните компоненти – мотиви, субмотиви, фрази, 

полуизречения, периоди, дялове на прости и сложни форми 
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ориентация,66 а също така се явява тясно свързан с процесуалната страна в 

организацията на цялостното протичане на музикалната композиция. 

Формирането на сетива за долавяне на тези специфики може да бъде 

причислено към не подлежащите на единен механизъм на преподаване 

елементи от обучителния процес по музикално творчество – с възлова 

тежест от самото основаване на дисциплината композиция, запазващ 

централното си значение до днес. Това е скритата, „невидима“ страна при 

създаването на новата музикална творба, за която трудно може да се 

изработят методически предписания и по-скоро се залага на интуитивното 

„улавяне“ на тези моменти, като се целѝ формиране на творчески нюх – по 

същество, възприет от образците на по-ранните автори, в резултат на 

детайлното запознаване и обстойно изследване на създадените от тях 

„прототипи“ и чрез задълбочени анализи на разнообразни по стил и 

естетика произведения, в които се търсят и улавят очертаните по-горе 

свойства, принципи и качества. Отговорността за пълноценното усвояване 

на тези похвати пада безусловно върху педагога по композиция (ведно със 

самостоятелната усърдна работа на учащите) – явление с възлово значение 

и за разглежданата тук най-ранна фаза от дългия път, който предстои да 

измине преподаването на композиция в ДМА/БДК/НМА.  

Обучавали се, макар и по-късно от фиксирания тук период 

Владигерови възпитаници67 свидетелстват за стриктната взискателност на 

своя педагог по отношение създаването на ярък тематичен материал, 

                                                 
66 Най-общо логическата ориентация може да се дефинира като експозиционна, 

развиваща /продължаваща/ или завършваща. 
67 Визират се проф. д. изк. Пенчо Стоянов (1931) /изучавал композиция в тригодишен 

курс по специалността/ и Васил Казанджиев (1934) /завършил композиция в 

новоучредения петгодишен курс на специалността/ – възпитаници на проф. Панчо 

Владигеров, чието следване е преминало най-близо до разглеждания тук период. Те 

предоставят сведения, които дават основание да считаме, че педагогът е работил по 

аналогични способи и в по-ранните години, при заниманията с първите си 

възпитаници, обучавани извън кръжок и специалност (Парашкев Хаджиев и 

Димитър Сагаев).  
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притежаващ обилен ресурс за предстоящо развитие, както и 

последващото му прецизно и изчерпателно разработване – момент с 

централно значение в обучението по композиция – въобще, неразривно 

свързан с шлифоването на формата като процес и структура. 

Овладяването на тънкостите по изграждане на системата на музикалния 

тематизъм се осъществява успоредно с всички манипулации, реализирани 

в процеса на създаване на музикалната творба – от постройката на 

мелодия, през синхронизираното „изпълнение“ на хоризонталната 

(гласоводенето) и вертикалната организация на материала до цялостния 

поглед върху „конструкцията“. Описаните явления дават основание да 

считаме, че проф. Панчо Владигеров, като пионер на академичното 

композиторско образование у нас, е наблягал на тези моменти и в началото 

на преподавателската си практика по композиция – така, както го прави 

по-късно.  

Не на последно място, следва да се акцентира и върху заострянето на 

вниманието на учащите върху образната съдържателност – движеща 

сила на „музикалната драматургия“ със съществена роля за пълноценното 

изграждане на тематичната система, имаща отношение към 

разискваните дотук особености на квалифицирането на бъдещите автори, 

включително в разглеждания период. „Моделирането“ на лирично, епично, 

драматично, трагично, героично, гротескно и пр. „звучене“ е с 

първостепенно значение, както за художественото внушение на 

произведението, така и (чисто „технически“) за стимулирането на 

„процесуалното движение“ на формата, на създаването на „образен“ 

контраст (наред с ладов, тонален, темпов, тембров, ритмичен, метричен, 

регистров, фактурен и пр.) като формообразуващ принцип и основен 

двигател на развитието, особено в по-големите форми. Независимо от 

естетическите влечения на учащите (както в случая на Васил Казанджиев, 

често се случва те да се проявят още във времето на обучение, а в други 
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случаи такава насока понякога е задавана от самия педагог – преднамерено 

или непринудено68), работата върху такива сръчности е с фундаментално 

значение за сполучливия развой на подготовката. Овладяването на тези 

най-комплицирани и „най-необятни“ пространства и умението за уместно 

манипулиране в тази насока са с ранг на атестат за ефикасността на 

обучителния курс, преминаван от младите творци, които след 

приключването му следва да са придобили удовлетворителна увереност и 

самостоятелност в своята работа – условие за последваща висока 

производителност и първокласна продукция.  

Освен от непосредствените уверения на Владигерови възпитаници от 

различни генерации, в подкрепа на истинността на изложените гледища за 

първите години на преподавателската му практика може да се вземе под 

внимание и факта, че самият Владигеров е немски възпитаник, вероятно 

обучаван по сходни методи, за което съществува известна информация,69 

потвърждаваща гореизложеното, а на някои от източниците 

непосредствено се позоваваме в настоящото изследване. Обстоятелството, 

че Владигеров започва да предава своите знания скоро завръщането си от 

Германия (1932 г.) също може да послужи за подкрепа на тезата, че е 

възможно да се потърси връзка, особено между началните му методи на 

преподаване и не толкова отдавнашното му (спрямо посочения период) 

учение.  

Всеизвестна е и тенденцията за упражняване на влияние с 

творчество от страна на Владигеров към неговите ученици по композиция 

– силен аргумент в услуга на тезата за всеобхватното му педагогическо 

наставничество още в етапа на най-ранното обучение по композиция у нас, 

                                                 
68 По-нататък в настоящия труд се разглежда въпросът за упражняване на влияние с 

творчество от страна на проф. Панчо Владигеров спрямо неговите възпитаници по 

композиция.  
69 С важно значение в случая са и изследванията на Евгени Павлов Клостерман. (вж. 

Литература).  
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чието „лице“ е несъмнено той.70,71 Опусите на Владигеров от различните 

периоди на собствената му еволюция (най-вече в естетическо отношение) 

сочат безспорни сходства във възприятието му за музикалната композиция 

и начина му на преподаване, който прилага в работата си със студентите 

си, включително в ранния етап от педагогическата си кариера и, 

впоследствие, по продължение на цялата си над 40-годишната си дейност в 

ДМА/БДК.  

Специално внимание следва да се отдели на фактурната 

организация. Като се имат предвид постиженията на всички възпитаници 

на Владигеров и високото равнище на боравене с фактурата като изразно 

средство може да се обобщи, че на овладяването му е обръщано сериозно 

внимание от педагога. Усвояването на особеностите на различните видове 

фактура: едногласна, многогласна и нейните разновидности – хомофонна, 

полифонична, хетерофонна, клавирна, оркестрова и пр., от позицията на 

основна норма в оформянето на звуковата субстанция, има фундаментално 

отношение към художественото внушение на творбата и непосредственото 

ѝ въздействие върху слушателите. Работата върху усвояването на 

нюансите на тази съставна част на музикалния език по презумпция е една 

от най-продължителните и със сериозна тежест в изучаването на 

дисциплината.  

                                                 
70 Целенасоченото влияние (в т. ч. и с творчество) е отразено като своего рода 

недостатък на Владигеровата методика от Константин Илиев (в Илиев, К. Слово и 

дело. София: Лик, 1997) по повод неговия колега Александър Райчев, с когото почти по 

едно и също време пребивават като учащи в кръжока на Владигеров: „Райчев се очерта 

като композитор с предпочитание към големите форми, с превъзходна композиционна 

техника и оркестрова сръчност, но със силно подчертано влияние на Владигеров, от 

което той трябваше да се освободи.“ Пак там, с. 26.  
71 Пак там, с. 26-27, Константин Илиев изказва позицията си по този въпрос, свързвайки 

го с „неодобрително“ посрещане от страна на проф. Панчо Владигеров (около 1945 г.) 

на Соната за цигулка и пиано от Лазар Николов, поради това, че в нея последният 

„скъсва рязко с влиянието на който и да е друг композитор“, предлагайки „една 

съвсем нова звукова идея“.  
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Овладяването на оркестрово-звуковата материя и ролята ѝ при 

изложението на творческите идеи има своята съществена значимост за 

пълноценната изява и прогрес на креативните дадености, включително в 

обозначения начален период на обучението по композиция в България, за 

чието „лице“ приемаме Панчо Владигеров. Известно е, че както студентите 

от по-ранната, така и тези от по-зрялата Владигерова педагогическа 

практика, успоредно с усъвършенстването на гореописаните умения чрез 

постоянното обогатяване на познанията по музикалните науки, слушане и 

анализиране на голямо по обем и разнообразие творчество, са стимулирани 

от своя педагог да развиват сръчности и изобретателност по отношение на 

инструментацията на съчинения за по-големи (включително оркестрови) 

изпълнителски състави. Важността и полезността на придобиването на 

опитност от такова естество, впоследствие бива формално припозната с 

утвърждаването на учебните планове72 по специалността, според които 

държавният изпит на абсолвентите може да се състои при представяне за 

разглеждане от изпитната комисия на опус с участието на оркестър – 

актуален момент и за действащите в настояще време учебни план и 

програма за специалност „Композиция“.73,74,75 Формирането на способност 

                                                 
72 Вж. Приложение № 1 – извадка от Одобрени от КНИК учебни планове по 

специалности, курсове и дисциплини за 1950 година. В: – СГОДА, Фонд № 1786, опис № 

2, архивна единица 167, лист 6 – специалност Композиция. Вж. също Приложение № 2, 

базирано на Учебни програми по отдели и класове за учебната 1950/1951 година. – В: 

СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 173.  
73 В Илиев, К. Слово..., с. 28, авторът пише: „За завършване на академията аз написах 

едно Концертино за флейта и оркестър.“. Това подкрепя тезата, че „традицията“ за 

дипломиране с оркестрова пиеса вероятно се оформя от времето на кръжоците /1943-

1947 г./.  
74 Информацията е поднесена в Петрова, Ангелина. Композиторът Лазар Николов. 

София: Институт за изкуствознание – БАН, 2003, с. 24-26, сочи, че Лазар Николов 

„неофициално“ се дипломира (в кръжока на проф. Панчо Владигеров) със Сюита за 

оркестър, дирижирана от Добрин Петков.  
75 Известно е изключението, при което Васил Казанджиев завършва специалност 

„Композиция“ с Токата за пиано, след като Владигеров „отхвърля предложеното за 
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за чуване на звучността на оркестъра още при създаването на 

произведението (т. нар. „оркестрово мислене“) има своята 

благоприятстваща роля в разгръщането на въображението (и познанията) 

на учащите композиция /включително в хода на квалифицирането им/. 

Наличието на такава способност често служи като допълнителен импулс за 

експериментаторския ентусиазъм на младите автори. Изхождайки от 

свидетелствата на Владигерови ученици може да обобщим, че педагогът е 

поощрявал писането на оркестрови пиеси от възпитаниците му още в 

ранните им творчески опити. Това подсказва са осъзнаване от негова 

страна на очевидната аксиома, че способността за упражняване на 

координиран контрол върху изразните средства в условията на 

оркестровата материя, както и отношенията на последната с 

„музикалната драматургия“ и „художественото внушение“, благоприятства 

всестранния професионален растеж на обучаващите се. Поради това при 

обучението по композиция Владигеров допуска писане на опуси за малки и 

по-големи /оркестрови/ състави.76  

Уменията за структуриране на музикалната композиция и целесъобразната 

организация на протичането ѝ в условията на съществуващото в големите 

изпълнителски формации всестранно многообразие (сàмо едно от които е 

съжителството на различни инструменти \и гласове\), се придобиват чрез 

упорита планомерна работа, често продължаваща и след завършване на 

образованието, но насоката, дадена през периода на квалифицирането в 

ДМА е основополагаща. Стремежът към пораждането на такъв начален 

тласък е пореден отличителен белег на педагогическата методика по 

композиция на проф. Панчо Владигеров.  

                                                                                                                                                         

дипломна работа „Дивертименто за оркестър“. Информацията е споделена лично от 

акад. Васил Казанджиев, в разговор, проведен на 15.03.2015 г. в София/.  
76 Твърдения с такъв смисъл изказват Пенчо Стоянов и Васил Казанджиев в 

упоменатите разговори, проведени през 2015 година, във връзка с писането на 

настоящия труд.  
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Въпреки непълната информация за множество детайли за 

разглеждания най-ранен етап на академичното композиторско образование 

в България (1934-1943 г.), въз основа на последвалите постижения на 

обучавалите се тогава (Парашкев Хаджиев и Димитър Сагаев) допуска се, 

че е отредено нужното внимание на камерно-инструменталната и 

вокалната музика. Писането на камерни и вокални произведения (солови, 

хорови – със и без съпровод), и въобще – на различни по форма и състав 

творби, което с постепенното организиране на композиторското обучение, 

„легализирането“ на специалността и утвърждаването на учебните планове 

се разпределя целесъобразно по продължение на обучителния курс, следва 

да е сред практическите дейности, осъществявани в началния етап на 

академичното композиторско образование. Проф. Пенчо Стоянов /макар 

изучавал композиция при Владигеров в по-късен период77/ предоставя 

вербални сведения, според които по време на обучението му в при проф. 

Панчо Владигеров (и по-рано при проф. Парашкев Хаджиев) няма 

съпротива от страна на преподавателското тяло да се създават съчинения 

за инструменти и състави, различни от пианото, което в голяма степен е 

основание да се предположи, че негативно отношение по въпроса не е било 

налице и десетилетие преди това, когато съвсем са липсвали разписани 

правила за изучаване на композиция в ДМА.78 Предоставянето на такава 

                                                 
77 Пенчо Стоянов се дипломира през 1955 година.  
78 В разговора с проф. Пенчо Стоянов /19.11.2015 г./, който през първата година на 

своето обучение в ДМА изучава композиция с проф. Парашкев Хаджиев, той отбелязва, 

че е писал Соната за цигулка и пиано и Струнен квартет, още във времето, когато са 

работени т. нар. „малки форми“ – проста едноделна, проста двуделна и проста 

триделна. Тези обстоятелства дават основание да се счита, че, по преценка на педагога, 

е предоставяна възможност за избор на състава, за който да се напише произведение и в 

най-ранните уроци по композиция, преподавани в настоящата НМА. Част от появилите 

се опуси в студентските години на редица композитори са били и лична тяхна 

инициатива – извън поставените от преподавателите им задачи. На по-късен етап, 

учебните планове не поставят строги ограничения и предоставят известна свобода по 

отношение на избора на съставите, за които да се пишат „учебните“ творби.  
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„свобода“ може да се тълкува като възможност за преодоляване на тясната 

взаимозависимост между работата по композиция и считания за 

„настолен“ музикален инструмент – пианото, което бездруго е дълбоко 

внедрено в обучението по почти всички дисциплини в системата на 

академичното музикално образование.  

Както беше отбелязано, по представената тук система е преподавал 

\най-вече\ проф. Панчо Владигеров, който е допустимо да бъде считан за 

кадър на методика с идентични механизми.79 Доказателства за последното 

откриваме в посочената монография на Евгени Павлов Клостерман, където 

четем следните редове за годините на Владигеров в берлинското Висше 

училище за музика: „Особено усърден е в заниманията си по теория и 

композиция при Паул Юон. Най-много набляга на изучаването на 

хармонията и твърде бързо я овладява  под напътствията на своя 

учител, голям познавач на тази материя (Панчо учи по неговия учебник 

“Praktische Harmonielehre, издаден в Берлин през 1905 г.). Теоретичното 

обучение върви паралелно с практическите занятия по „свободна 

композиция“, т. е. създаването на произведения, и тук ученикът е 

особено активен. Освен това Панчо просвирва на пиано и изучава редица 

отпечатани творби на Юон, предимно камерни, които оказват много 

силно влияние върху неговата композиционна техника и стил80. От своя 

                                                 
79 Наименованието на дисциплината свободна композиция е употребено в Павлов 

Клостерман, Евгени. Панчо Владигеров, София: Музика, 2000, с. 146. От този 

източник получаваме следното сведение: „Седем години вече Владигеров е извънреден 

професор в академията, време достатъчно, за да се оценят педагогическите му 

качества от неговите колеги и ръководството на академията. Академичният съвет 

взима решение той да бъде повишен в звание и длъжност, прави съответното 

предложение и със заповед на министъра на Народното просвещение от 1 юли (1940 

г., б. а.) той е преназначен за редовен професор по пиано, свободна композиция и 

камерна музика с месечна заплата 5170 лв. Както и досега, обаче, назначението му е 

„на договор“ (не постоянно, на щатна длъжност), със срок до 30.ХІІ.1942 г.“  
80 Тук става дума за влиянието с творчество, което по-късно проф. Панчо Владигеров 

упражнява (съзнателно и/или несъзнателно) върху голяма част от своите ученици – 
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страна професорът преглежда всички досегашни съчинения на своя 

ученик, споделя с него слабостите им и в педагогическата си работа 

набляга главно на овладяването на музикалната форма и 

разнообразяването на хармонията.“81 Видно е, че названието на 

изучаваната в Германия от Владигеров дисциплина „свободна 

композиция“ е напълно еднакво с преподавания от него предмет 

десетилетия по-късно, когато той полага академичните основи на 

творческото обучение в ДМА. Този факт дава основание Владигеров 

да бъде окачествен като „преносител“ на тази практика у нас.  

Може да се обобщи, че произходът на анализираната тук система 

води началото си от немската практика – позовавайки се и на теорията, 

изложена в капиталния труд от ХІХ в. “Die Lehre von der musikalischen 

Komposition, praktisch teoretisch”, с автор Adolf Bernhard Marx, който по 

продължение за целия свой труд поддържа убеждението, че композицията 

следва да се разглежда като дисциплина, обединяваща всички музикално-

теоретични науки.82,83  

                                                                                                                                                         

широко известно явление, което не се нуждае от специални аргументи. Освен, че е 

осезаемо в наследството на голяма част от неговите ученици, налице са достатъчно и 

вербални и писмени свидетелства от тяхна страна, които са в подкрепа на становището, 

че такова влияние е съществувало.  
81 Павлов Клостерман, Евгени. Панчо Владигеров…, с. 34.  
82 Тази теза се удостоверява от информацията на Marx, Adolf Bernhard, Die Lehre von 

der musikalischen Komposition, praktisch-theoretisch. Leipzig: Breitkopf & Haertel 

1837/38/45/47. Изданието е един от най-ранните трудове за композицията.  
83 Косвена връзка с изложеното твърдение и с разясненото „традиционно“ за 

европейското музикално образование схващане за естеството на дисциплината 

„композиция“, се открива години по-късно в Протоколи от заседания на катедрения 

съвет на катедрата по музикално-теоретични дисциплини и композиция – 04.06.1969-

17.03.1971. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 66, лист 7. Там е 

запазен Протокол от заседание на катедрата по композиция от 11.09.1964 г. В 

документа фигурира решение, предизвикващо интерес. Според него се обмисля 

въвеждане на задочна форма на обучение по специалност „Композиция“, при което 

един педагог следва работи по компенсирането на различни слабости, проявявани 

от учащият композиция. В последното се съзира близост с описаната ранна \спрямо 

настоящето\ европейска (и най-вече германска) практика. В документа четем:  
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От монографията на Евгени Павлов Клостерман научаваме, че 

разглежданата тук ранна практика на преподаване на композиция в ДМА е 

близка до действащата към момента на подготовката на Владигеров в 

Германия (края на 1910-те и нач. на 1920-те години). В понятието 

„свободна композиция“84 се открива директната връзка с начина, по който 

е преминало неговото обучение в Берлин. Това дава основание проф. 

Панчо Владигеров да бъде окачествен като „преносител“ на тази 

система у нас.  

Описаният най-ранен („Владигеров“) метод стои най-близо до 

западно-европейските традиции в обучението по композиция от началото 

на ХІХ век,85 за което са налични сериозни и категорични писмени 

свидетелства /споменатият трактат от първата половина на ХІХ век с автор 

Адолф Бернхард Маркс/. Идентична е уредбата на обучение, през която 

преминава самия Панчо Владигеров в Германия.  

Квалифицирането на Парашкев Хаджиев и Димитър Сагаев 

преминава по тази метода. То се случва преди установяването на 

                                                                                                                                                         

„Бяха взети следните решения:  

Точка 1:  

Да се направи предложение пред ръководството за въвеждане на задочна форма на 

изучаване на композиция. Изтъкна се, че подобно изучаване е възможно, ако студент-

задочник бъде прикрепен за всички дисциплини само към един професор, идва всеки 

месец на урок, а допълнителните занимания се извършват чрез кореспонденция.“  

Няма документални или вербални данни за последствия от обсъжданото предложение и 

последващо просъществуване на задочно обучение по специалност „Композиция“. На 

заседанието присъстват: проф. Веселин Стоянов, проф. Марин Големинов, проф. 

Парашкев Хаджиев, проф. Александър Райчев и заместник декана на Теоретичния 

факултет доц. Бенцион Елиезер.  
84 Що се отнася до наличието на прилагателното „свободна“ в наименованието на 

дисциплината, то тук по всяка вероятност се говори за обучение по създаване на 

музикално творчество, при отсъствие по-строгите условия, типични за този процес в 

традиционно методичната немска система, известна със детайлно изучаване на 

контрапункт, фуга, хармония, форми и т. н.  
85 Разбирането се споделя от проф. д. изк. Димитър Христов, според когото тази 

система на обучение функционира в Германия до средата на ХХ век. Становището е 

изказано в разговор, проведен на 25.06.2015 г. в София.  
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кръжочната система на обучение в ДМА и класа по композиция (т. нар. 

клас по композиция) в заведението. Третият учащ, обучаван по сходни 

способи следва да е Александър Райчев – като възпитаник на Общия 

/среден/ отдел.  

От 1933 г. (учебната 1933/1934 година)86 до учебната 1942/1943 

година, присъствието на „свободното“ неформално обучение по 

композиция (т. нар. свободна композиция) в структурата на ДМА клони по-

скоро към Теоретичния (първоначално Учителски) отдел.  

 

  

                                                 
86 Счита се, че през 1933 г. Парашкев Хаджиев постъпва в ДМА, тъй като той се 

дипломира през 1936 г., а курса на обучение в Учителския (по-късно Теоретичен) отдел 

е тригодишен.  



- 37 - 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

ОБУЧЕНИЕТО ПО КОМПОЗИЦИЯ ОТ 1943 ГОДИНА ДО 

УЧРЕДЯВАНЕТО НА СПЕЦИАЛНОСТ „КОМПОЗИЦИЯ“ В ДМА 

/“КЛАСА ПО КОМПОЗИЦИЯ“/ 87  

 

С обучението на авторите, родени в първата половина на 1920-те 

години88 композиторското образование у нас преминава в нова фаза. От 

учебната 1943/1944 година се установява кръжочната система на 

провеждане на учебните занятия по композиция в ДМА. Тя е близка по 

организация до по-ранната обучителна практика по т. нар. „свободна 

композиция“, която считаме, че е преустановена в края на учебната 

1942/1943 година. Композиторът, достъпен за комуникация към времето 

на създаване на настоящия труд, чието обучение в ДМА преминава в 

период, близък до разглежданото тук време е Пенчо Стоянов (1931), 

който сам определя първите си уроци по композиция в ДМА, при проф. 

Парашкев Хаджиев, като „кръжоци в преддверието на класа по 

композиция“.89,90 Промеждутъкът между 1947 и 1950 може да се счита 

                                                 
87 Според различни източници годината на учредяване на специалност „Композиция“ в 

ДМА е 1947, 1950 и 1951. Тези неясноти са пространно разгледани в следващата глава 

на труда.  
88 Александър Райчев (1922-2003), Лазар Николов (1922-2005), Константин Илиев 

(1924-1988).  
89 В разговор от 19.11.2015 г., проф. д. изк. Пенчо Стоянов споделя, че постъпва в 

кръжока по композиция на проф. Парашкев Хаджиев, в средния отдел на ДМА през 

1948 г. Това изказване е в известно противоречие с определени обстоятелства, тъй като 

във времето на постъпването му в ДМА /1948 г./ вече е разкрит Композиторският 

подотдел към Теоретичния отдел (впоследствие Теоретичен факултет /след 1948 г./), с 

което фактически е поставен края на кръжочната система, а според архивните 

документи Среден отдел вече няма, тъй като той е преобразуван в Държавно 

музикално училище от 1947 г. (вж. Брашованова, Лада, Материали…). След 

основаването на Композиторския подотдел /1947/, в архивната документация на 

ДМА от обозначения период в употреба влизат, макар не съвсем прецизирано, 

понятията специалност „Композиция“ и клас по композиция. Тези факти може да 

се интерпретират като удостоверяващи плавния преход между кръжочната форма 



- 38 - 

 

за период, в който се подготвя окончателното стабилизиране на т. 

нар. клас по композиция – за време между двете системи, в което 

документално специалността се води разкрита, но няма учебни 

планове и програми по нея, а думата кръжок продължава да бъде в 

обращение когато се охарактеризира композиторското 

обучение.91,92,93 Като се изключи известната несигурност относно това 

                                                                                                                                                         

на работа по композиция и /първоначално/ тригодишния курс по специалността, в 

който прерастват кръжоците, както и за своего рода доказателство за близостта и 

сходствата тези две практики в началния етап от съществуването на 

специалността (най-вече във времето 1947-1950 г.).  
90 Пенчо Стоянов завършва специалност „Композиция“ в ДМА, в тригодишен курс през 

1955 г., като абсолвент от класа на проф. Панчо Владигеров.  
91 Между 1947 и 1950 г. /в Композиторския подотдел на Теоретичния отдел/ 

композиция преподават професорите: Веселин Стоянов, Марин Големинов и Парашкев 

Хаджиев. До 1950 г. техните практики продължават да се наричат кръжоци, 

включително в документалните свидетелства от епохата.  
92 В периода 1947-1950 г. проф. Панчо Владигеров не преподава композиция. 

„Спомням си, че след като влезнах първата година (1948, б. а.), като ученик на 

Парашкев Хаджиев, Владигеров още нямаше клас по това време. При него ходеха за 

съвет почти всички композитори и най-големите и начинаещите. След време и той 

получи клас, след като се увеличи и бройката на следващите композиция.“ /из разговор 

с проф. д. изк. Пенчо Стоянов, 19.11.2015 г. Аудио запис/.  
93 Като допълнително свидетелство, че в периода 1947-1950 проф. Панчо Владигеров не 

работи със студенти по композиция може да послужи молба, съхранена в досието му на 

преподавател в ДМА/БДК:  

До другаря Ректор на  

Държавната музикална академия  

Тук.  

Другарю Ректор,  

Понеже съм поканен от държавния симфоничен оркестър в гр. Сталин да изнеса един 

тържествен симфоничен концерт от мои произведения, като диригент и пианист, 

моля да разрешите да отсъствувам от моите часове в понеделник на 15 т. м., като 

оставям др. Станкович да се занимава тоя ден с учениците ми.  

11.V.1950   

София                   С другарски поздрав Панчо 

Владигеров  

 

Молбата е съхранена в Досие на проф. Панчо Хараланов Владигеров (10.07.1936-

22.10.1969). – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 4, архивна единица 146, лист 31.]  
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докога продължават кръжоците в „първоначалния“ им вид, допустимо е 

да считаме, че проф. Пенчо Стоянов има поглед върху тази система и 

приемаме неговите сведения за обучението при проф. Панчо Владигеров 

и проф. Парашкев Хаджиев за притежаващи съществена стойност за 

настоящото изследване и ценни с информацията, която съдържат за 

дейността при тази по-ранна форма на обучение по композиция.94  

* 

За определяне на преломния момент /1943 г./, от който се 

преминава към кръжочната работа по композиция спомага 

сглобяването на по-долу изложените документално удостоверени 

факти.  

През 1943 г., след като завършва Средния (Общия) отдел, 

Александър Райчев кандидатства в Теоретичния отдел95 на ДМА, в който 

получава своето висше образование. Това се потвърждава от Протокол № 

22 от 27.12.1943 г., в който е видна следната информация: „Въз основа на 

резултатите от изпитите на Александър Райчев (5.80), последният се 

приема в първи теоретичен клас“.96 Той приключва обучението си в ДМА 

през 1947 г., когато „завършва музикално-теоретичния отдел на ДМА“ „с 

пиано и композиция при проф. Панчо Владигеров.“97,98 Повече от 

десетилетие по-късно е протоколирано изказване на доц. Александър 

                                                 
94Проф. д. изк. Пенчо Стоянов, 19.11.2015 г., София.  
95 Напомняме, че „Теоретичният отдел“ е основан през учебната 1937/1938 година и се 

явява бившият Учителски.  
96 Извадката от Протокол № 22 от 27.12.1943 г. е взета от Брашованова, Лада. 

Материали…, София: 1981, с. 167.  
97 Цитираните фрагменти са из биографията на композитора, поместена на интернет 

страницата на СБК и списана на основата на Вълчинова-Чендова, Елисавета. 

Енциклопедия българки композитори. София: СБК, 2003. Линк: https://ubc-

bg.com/%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%8a%d

1%80-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d1%87%d0%b5%d0%b2/ (посетен на 12.12.2018).  
98 В Райчев, Александър. Спомени от петолинието и … извън него. София: Музика, 

2002, с. 59, авторът споделя: „Като редовен студент в Музикалната академия, аз 

изучавах при Панчо Владигеров композиция и предмета пиано.“  

https://ubc-bg.com/%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%8a%d1%80-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d1%87%d0%b5%d0%b2/
https://ubc-bg.com/%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%8a%d1%80-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d1%87%d0%b5%d0%b2/
https://ubc-bg.com/%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%8a%d1%80-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d1%87%d0%b5%d0%b2/


- 40 - 

 

Райчев99 от заседание на Академичния съвет на БДК, в което той заявява, 

че е изучавал композиция в кръжок.100  

За неговите съвременници Лазар Николов и Константин Илиев също 

приемаме, че са учили композиция в кръжок. Освен близостта във 

възрастта им, те са студенти в ДМА и завършват образованието си почти 

по едно и също време:  

- Лазар Николов, „завършил ДМА с пиано (1946) и композиция (1947) 

при проф. Димитър Ненов и проф. Панчо Владигеров“   и  

- Константин Илиев, „завършил ДМА през 1946 г.“, където учил 

„композиция при проф. Панчо Владигеров, дирижиране при проф. 

Марин Големинов и цигулка при проф. Владимир Аврамов.“101  

Предвид изложените данни счита се, че началото на 

кръжочното обучение по композиция е поставено през учебната 

1943/1944 година, а продължителността на курса е три години.102 

                                                 
99 Изказването е отразено в Протоколи от заседания на Академичния съвет на БДК. – 

В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 7, Протокол от заседание на 

Академичния съвет от 23.10.1958 г.  
100 Вж. изложението по-нататък.  
101 Вж. биографиите на композиторите на страницата на СБК в интернет или в 

Вълчинова-Чендова, Елисавета. Енциклопедия българки композитори. София: СБК, 

2003.  
102 Кръжочната система на обучение в ДМА е упомената в източника Павлов 

Клостерман, Евгени. Панчо... Въпреки известните несъвпадения на годините с тезите в 

този труд, в монографията на Евгени Павлов може да се открият подробности, които 

допълват представата за тази форма на обучение по композиция. Павлов пише: „През 

1947 в ДМА се създават три катедри: по теория, хармония и композиция със 

завеждащ проф. Парашкев Хаджиев, по музикални форми, контрапункт и композиция 

със завеждащ проф. Веселин Стоянов, и по инструментознание, оркестрации и 

композиция със завеждащ проф. Марин Големинов. Но композицията все още не е 

въведена като редовна дисциплина и към тези катедри се създават така 

наречените „кръжоци по музика“, които могат да се посещават от желаещи 

студенти от теоретичния отдел с композиторски наклонности, приети от 

съответния професор. Кръжокът на Хаджиев е от 12 души, останалите са по-

малки. Занятията са колективни – пред всички присъстващи професорът 

анализира представените съчинения, поправя ги, дава съвети на авторите, изнася 

лекции. Обучението е „тотално“, не само по специфични технически проблеми на 
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Краят на тази практика не може да се определи еднозначно, тъй като 

след разкриването на Композиторския подотдел годината 1947-а започва 

да се брои за начало на специалността, но обучението във времето 1947–

1950 г. реално е идентично с кръжочното – няма учебни планове и 

програми по специалност „Композиция“ и вероятно концепцията за 

творческото обучение е оставена изцяло на визията на педагога по 

дисциплината.  

Зараждането и разгръщането на кръжочната практика през 1940-те 

години следва цялостния възход на висшето музикално образование в 

България. Установяването ѝ сочи, че активно се търсят начини за 

засилване и разрастване на дейността по квалифицирането на учащите 

със склонност към създаване на музика. В разглеждания период нараства 

                                                                                                                                                         

композирането, но и по проблеми на хармонията, формата и т.н., като всеки 

професор акцентира на основните дисциплини, които преподава. Бележки и 

оценки не се поставят, дисциплината „композиция“ вече се нарича факултативна 

(не „свободна“), т.е. не е задължителна. Владигеров не желае да преподава по този 

начин и да води „кръжок“ и настоява композицията да се въведе като 

самостоятелен учебен предмет в програмата на академията. Това става през 

учебната 1951/1952, когато се създават специални класове по композиция, по 

оркестрово дирижиране и по хорово дирижиране към теоретичния факултет. 

Владигеров е преназначен само за професор по композиция и от учебната 1952/1953 

г. поема един клас; преподава и пиано на някои от своите студенти от този клас. 

Специални класове по композиция (с петгодишен курс на обучение) поемат също 

Хаджиев, Стоянов и Големинов, които освен това продължават да преподават 

основните си предмети – хармония, музикални форми и оркестрация. Студентите 

постъпват с приемен изпит, по специалния предмет се пишат оценки, при 

завършване имат дипломна работа и получават диплома, в която като основна 

специалност е вписано „композиция“. В часовете по композиция се занимават при 

своя професор само със съчиненията си, останалите дисциплини изучават при 

съответните професори заедно с другите студенти от теоретичния факултет.  

В първия специален клас по композиция на Владигеров постъпват няколко 

студенти от теоретичния отдел, които са учили в кръжока на Хаджиев. 

Завършват и се дипломират при Владигеров, но се смятат също така и за ученици 

на Хаджиев. Това са: Кирил Цибулка (1927), Цветан Цветанов (1931–1982) и Пенчо 

Стоянов (1931).“ Пак там, с. 240-241.  



- 42 - 

 

броя на студентите в Академията103 и, закономерно, паралелно с това се 

увеличават желаещите да усвоят тънкостите на музикалното творчество 

и възможността да бъдат удовлетворени и уважени техните интереси и 

аспирации. Установяването на кръжочната практика на обучение по 

композиция е пряко следствие от тези стечения. Последната може да 

бъде определена като следваща степен в организацията на обучението по 

музикално творчество и като директен подстъп към основаването на 

специалността в ДМА. Кръжочната система може да бъде окачествена 

като производна на старата („частна“) образователна практика, понякога 

с увеличен брой присъстващи на лекциите студенти – с подготвени 

съчинения, нерядко по предварителни „указания“ на педагога.104  

На основата на извършените изследвания, в синтезиран вид, 

дейността в кръжоците може да се обобщи по следния начин:105 

                                                 
103 В Сведения за броя на студентите по години от 1921 до 1971. – В: СГОДА, Фонд № 

1786, опис № 2, архивна единица 123, листове 1-5, е налице информация за планомерно 

разрастване на дейността на ДМА, което намира израз в плавно и системно 

увеличаване на броя на учащите и преподаващите в заведението:  

- през учебната 1921/1922 година – 50 учащи в Специалния и Учителския отдели 

(І, ІІ, ІІІ курс и на двата). Редовни учащи – 41, частни – 2, извънредни – 7. По 

специалности са описани следните: Пиано – 2, пеене – 3, цигулка – 1, флейта – 1. 

В ДМА има 34 преподаватели;  

- през учебната 1939/1940 година – 229 учащи и 50 преподаватели;  

- учебната 1944/1945 година – 358 учащи и 63 преподаватели;  

- учебната 1945/1946 година – 394 учащи;  

- учебната 1946/1947 година – 434 учащи;  

- учебната 1947/1948 година – 473 учащи;  

- учебната 1948/1949 година – 494 учащи;  

- учебната 1949/1950 година – 715 учащи.  
104 В Райчев, Александър, Спомени…, с. 59, авторът коментира посещението на 

учебните занимания на своите колеги: „… По същото време Панчо Владигеров имаше 

и занимания по композиция с Константин Илиев и Лазар Николов. Ние взаимно 

присъствахме на уроците си и се учихме един от друг.“  
105 Обобщенията са изведени на основата на сведенията, предоставени от проф. Пенчо 

Стоянов (в разговор от 19.11.2015 г.). Считаме, че в периода на функционирането на 

кръжоците /1943–1947–1950 г./ композиция в ДМА преподава проф. Панчо Владигеров. 

В Илиев, Константин. Слово и дело. София: Лик, 1997, авторът отбелязва, че е работил 
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дискутират се способите на представяне на художествената идея, 

концептуалното ѝ изложение, трасират се пътищата за пълноценната 

ѝ реализация, представянето ѝ чрез детайлно развитие на тематичния 

материал – действия, които се осъществят в оптимален синхрон със 

способностите на обучаващия се. Работи се по превъзмогване на 

изникващите в хода на самостоятелните занимания разнообразни и 

специфични за всеки студент трудности, които следва да се 

преодолеят при запазване на самобитността на заложбите на учащия 

се. Изглаждат се пропуски в гласоводенето чрез мелодичното 

оформяне на всеки глас във вокалната или инструментална композиция, 

обръща се внимание на причинно-следствената логика на акордовите 

(вертикални) последования, на добре обмислената, убедителна 

конструкция на формата, разисква се и работи върху 

инструментацията в камерно-инструменталните и най-вече в 

оркестровите творби.  

Анализирането на образци от всепризнати автори и обсъждането 

на маниерите на изграждане на композицията у тях е друг безусловен 

компонент на работата в кръжока. Разглеждат се партитури, разискват се 

похватите на изложение на идеите, решаването на проблеми, касаещи 

разнородните препятствия, които изникват във всеки индивидуален 

творчески казус – често намиращи се в тясна връзка с естетическите 

виждания на автора, със звучността, която се целѝ да се постигне.  

Изброените особености поставят кръжочната система на по-високо 

стъпало в развитието на композиторското образование у нас спрямо 

                                                                                                                                                         

и с проф. Парашкев Хаджиев (вероятно в началната фаза на обучението, подобно на 

Пенчо Стоянов). След учредяването на Композиторския подотдел /1947 г./, при 

постъпването на проф. Пенчо Стоянов в ДМА /1948 г./, преподаватели по дисциплината 

тогава са: проф. Веселин Стоянов, проф. Марин Големинов и проф. Парашкев Хаджиев. 

Това се удостоверява както от множеството излагани тук документи, така и от преките 

показания на проф. д. изк. Пенчо Стоянов /от 19.11.2015 г., София. Аудио запис/.  
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предхождащата я система на „частното“ обучение – съвсем не 

подлежаща на методична академична организация. В сравнение с нея, 

при кръжочната практика са налице възможности за провеждане на 

подготовката по сравнително (макар не докрай) установен маниер на 

преподаване, което е определящо за дефинирането ѝ като преходен 

момент между по-ранната „свободна“ от регламенти подготовка и 

времето след учредяването класа по композиция, когато са налице 

значително по-уредени механизми на образователния процес, с ясни 

план и програма. Въпреки това, не е целесъобразно да се поддържа 

становището, че преобладава безсистемност и непоследователност в 

учебната дейност, чиято хаотичност не позволява изучаването на този 

вид практика. В противовес на това схващане, кръжочната система може 

да се дефинира като повратна точка, ознаменуваща опитите за 

избистряне на методичните механизми в преподаването на композиция в 

ДМА и като оригинална и дори „експериментална“ лаборатория, 

предшестваща появата на едноименната специалност. В кръжоците 

практически се проработва и проектира замисъла за наложителното 

учредяване на класа по композиция – плод на усърдието и активностите 

в над четвъртвековното /към онзи момент/ битие на висшето музикално 

образование в България. В подкрепа на изложеното гледище и като 

свидетелство за все по-стабилизиращата се методична организация в 

обучението по композиция през времето на функциониране на 

кръжоците, служи информацията, която дава Константин Илиев.106. 

Илиев /критично/ подчертава, че се работи по „програма“, според която 

се преминават отделните музикални форми,107 позволено е да се пишат и 

оркестрови произведения при преминаването през курса.108  

                                                 
106 В Илиев, К. Слово…  
107 Пак там, с. 17–18: „…Защо точно соната и защо точно за цигулка и пиано, аз не бих 

могъл да кажа нито тогава, нито сега. Просто според програмата на академията 
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Подобно на първоначалната „свободна“ практика, проф. 

Панчо Владигеров може да бъде поставен и сред основоположниците 

на кръжочната система на обучение по композиция в ДМА.109,110 

                                                                                                                                                         

трябваше да се напише соната. Това механично отношение към формите беше 

характерно за цялата образователна система на нашето висше музикално учебно 

заведение. Всички дисциплини, за съжаление и творческите, се разглеждаха някак 

сами за себе си, като нещо, което „трябва“ да се научи, и то дадено като някаква 

установена и неизменна формула, без да се държи сметка за творческите импулси на 

студента, интересите му в момента и степента на развитие, до която е стигнал в 

овладяването на композиционното майсторство. Тази погрешна система, която 

продължава и досега, не прави разлика между степените на дарование на студентите 

и различната подготвеност, с която те влизат в академията, а с една жестока 

бездушност ги приравнява към параграфите на установената от министерството 

програма. Резултатите от това погрешно възпитание са, от една страна, при по-

слабо надарените и по-мъчно развиващи се млади композитори отрицателни, защото 

те не биват насочвани към онези форми на музикална изява, които биха направили 

изучаването на композиция практично приложимо в живота за тях. От друга страна, 

недвусмислено изявените таланти биват спъвани в своето развитие от схоластиката 

на преподаваната материя и педантично провеждане на една последователност, 

отдавна изживяна в творческото съзнание на тези младежи. При тях резултатите 

може би не са толкова катастрофални, защото още в академията те развиват 

независимостта на своя дух и каляват волята си в борбата за запазване на своята 

творческа индивидуалност.“  
108 Пак там, с. 23, Илиев пространно коментира този факт. Пример за оркестрова 

творба, която самият той работи по време на обучението му в ДМА представлява 

Сонатина за оркестър.  
109 В Протоколи от заседания на Академичния съвет на БДК. – В: СГОДА, Фонд № 

1786, опис № 2, архивна единица 7, Протокол / 23.10.1958, е поместено изказване доц. 

Александър Райчев. В него той подчертава, че е учил композиция в кръжок, 

отчитайки положителните страни на тази форма на обучение пред последвалата я 

система на постъпване в специалността от първи курс.  
110 В Петрова, Ангелина. Композиторът…, с. 24-26 – „В музикалната академия. 

Дипломиране с пиано през 1946 и „неофициално“ с композиция през 1947. Автор с 

ново лице“, самото заглавие на раздела подсказва, че към времето на приключване на 

следването на Лазар Николов в ДМА (1946-1947), специалност „Композиция“ няма и, 

подобно на обучението на Александър Райчев, това на Лазар Николов е извън 

специалност, каквато тогава все още не е разкрита. Николов споделя: „През 1947 

година завърших Теоретичния отдел… Добрин Петков също завършваше Академията 

и се проявяваше за пръв път като диригент. Той дирижира моята Сюита за 

оркестър, с която неофициално завърших Академията като композитор. 

Неофициално, защото тогава нямаше композиторски клас и слава богу. Откак 
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Въпреки липсата на колебания относно времето на зараждането на 

кръжоците,111 не са налични изрично разписани документи, които да 

удостоверяват „акта на създаване“ на тази обучителна форма и, подобно 

на свободната композиция (частната индивидуална форма на вземане на 

уроци по композиция в ДМА в периода 1932–1942), появата ѝ може да 

се определи като спонтанно, „импровизирано“ дело – последица от 

увеличаването на интереса към творческата работа, като най-висша 

форма на занимание с музика. Засилването на влечението на учащите 

към дисциплината, вероятно е плод и на личната харизма на Владигеров, 

който увлича с личността и музиката си талантливи студенти, които 

насърчава да работят върху развитието на заложбите си и ги окуражава 

да израстват в творческото поприще. Напомняме, че амбицията му за 

създаване на академична композиторска школа и поставянето на 

началото ѝ от него се доказват и от факта, че в продължение на едно 

десетилетие, от своите съвременници най-активно той търси и намира 

възможности да обучава даровити студенти, на които да предаде 

познанията и опита си, да създаде последователи и формира 

традиции.  

Нужно е да се отбележи активността на Владигеров и по 

отношение на изработването на „българско звучене“ на музиката и 

волята му естетически да конфигурира мисловността на младите творци, 

да внуши у тях и нагласа за приемственост – общоизвестни явления, 

които споделят под една или друга форма неговите възпитаници. Това 

подсказва за упоритото му желание да предопредели в дългосрочен план 

тенденциите в творчеството на бъдещите български композитори. С 

                                                                                                                                                         

после се създаде този специален клас, аз не знам един свестен композитор да е 

завършил, което доказва, че композиция не се учи.“  
111 1943 година се приема за начална, при все липсата на нарочни директиви за 

започването на такава дейност. Поради тази причини, въпреки големият уклон към тази 

година, тя остава в известна степен условна.  
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намерението на Владигеров да проектира естетическите нагласи у 

следващите поколения музикални творци той преследва целта да се 

създава музика с „разпознаваема“ „национална“ звучност, обединяваща 

творчеството на българските автори от миналото и бъдещето.112,113 За 

няколко години (1943–1947) до времето, в което композиция започват да 

преподават и други членове на Дружество „Съвременна музика“ (1947), 

Владигеров е своеобразна свръзка между академичната и творческата 

общност в музикалното изкуство у нас – едновременно деятел на ДМА и 

на „Съвременна музика“, като за фиксирания времеви промеждутък 

                                                 
112 Припомняме, че в Дружеството „Съвременна музика“ основна тема на 

обсъжданията, стояща на вниманието на учредителите му, е създаването на 

Национален музикален стил – намерение, което влияе в естетически план на личното 

творчество на всеки от участващите в това дело автори (особено в наблюдавания 

период). А при Владигеров силно се отразява и на преподавателската му работа, за 

което свидетелстват негови възпитаници по композиция, във всевъзможни източници 

(в т. ч. и в изяви в радио и телевизионни предавания с документален характер и 

стойност). Освен „пионер“ в преподаването на композиция, Панчо Владигеров е 

представителят на Дружеството, който най-рано започва да обучава студенти по 

композиция в ДМА с категоричната /макар и негласна/ аспирация да бъде идеолог 

на националната академична композиторска школа.  
113 Стремежът към естетическото конфигуриране на мисловността на обучаващите се 

автори по посока на осъществяване на явни интонационни, метроритмически и пр. 

асоциации с българския музикален фолклор в творчеството им – тенденция, за която 

емблематична фигура в разглежданите години е проф. Панчо Владигеров (но и целия 

състав на Дружество „Съвременна музика“, особено във фиксирания тук период на 

1940-те), е отразена и от Константин Илиев. Той дава интересен „обратен“ поглед, от 

позицията на учащ. По повод осъществен контакт с Дружеството и последвало 

обсъждане на творби от млади композитори, състояло се през 1945 г., в характерния си 

стил Илиев пише: „Там надълго бе предъвкван от уста в уста въпросът за „български 

стил“, говори се за някакви „български хармонии“, за неизчерпаемия източник на 

народната песен и други подобни любими и единствени теми, които се преливат от 

пусто в празно от много години у нас. Но проблемът музика, звук, тембър, форма, 

проблемът за кризата, до която развитието на хармоничния стил доведе 

съвременното музикално творчество, и въпросът за новите пътища в музиката, 

проблемът за националния стил като логична последица от общото развитие на 

музикалната култура, а не като някакво самозадоволяващо се явление, и други 

животрептящи пред съвременния музикант въпроси бяха както тогава отминавани, 

така премълчавани и днес.“ Из Илиев, Константин. Слово и дело…, с. 24-25.  
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практически той е единственият член на Дружеството, който работи 

със студенти по композиция. През 1940-те години вече утвърдената 

концепция за Български национален стил114 съжителства с набиращата 

скорост академична композиторска школа. Двете си взаимодействат 

активно и се пресичат във Владигеровата педагогическа дейност.  

Акад. Васил Казанджиев не пропуска да отбележи и потвърди по-

рано фиксираната емблематична характерност, навярно силно застъпена 

и в годините на кръжочното обучение115 – влиянието при формирането 

на естетическите възгледи на младите творци и целенасочено 

упражняваното въздействие от страна Владигеров върху възпитаниците 

му чрез пряка намеса, често съпътствано от нанасяне на корекции върху 

нотния материал на студента: „Обяснявам си го с факта, че от дете е 

закърмен с романтичната и пост-романтичната музика с леко салонен 

характер. Той остана верен на нея до края на живота си, въпреки че 

последните му пиеси за пиано са доста изчистени от тази салонност… 

Но тогава беше много строг по отношение на средствата и 

естетиката, която съвпадаше със соцреализма… Той искаше да ме 

префасонира, но за пет години не успя.“116 За идентичен развой на 

съвместната си работа с проф. Панчо Владигеров пише Константин 

Илиев, описвайки практическите съвети, които получава от проф. Панчо 

Владигеров „върху готовата партитура (на Сонатина за оркестър, б. 

а.), пренасяйки механично своята практика върху моята твърде 

различна по техника и мисъл творба“.117  

                                                 
114 Има се предвид Дискусията за български национален музикален стил, която 

енергично се разгръща в първата половина на 1930-те години.  
115 Напомняме, че Васил Казанджиев не е учил композиция в кръжок, а е сред първите 

възпитаници на класа по композиция, дипломирал се по специалността.  
116 Цитат из разговор с акад. Васил Казанджиев, състоял се на 10.03.2015 г. в София. 

Аудио запис.  
117 Илиев, Константин. Слово и дело…, с. 24. Присъщият за Константин Илиев 

критичен поглед се проявява при анализа на методическите прийоми, употребявани от 
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Паралел между „кръглата маса“ на „Дискусията“ и кръжоците по 

композиция насочва към извода, че проф. Панчо Владигеров прави 

настойчиви опити да потърси механизми за „вертикално“ 

прилагане на идеята за Национален стил. То се явява оригинално 

разклонение на концепцията за този феномен (националния стил): ако 

приемем, че в по-ранния етап от реализацията ѝ е наличен единствено 

хоризонтален обмен на идеите между равнопоставените членове на 

„Съвременна музика“, то след „финализирането“ ѝ, когато нейното 

осъществяване дава обилна продукция в опусите на авторите от 

генерацията на Панчо Владигеров, последният проправя път за 

приложение чрез непосредствено естетическо влияние върху 

студентите, което, макар и по-силно изразено в разглежданото време, е 

упражнявано основно от негова страна, по продължение на дългата му 

педагогическата дейност в ДМА. Чрез императивно въздействие върху 

студентите Владигеров търси начини за пълноценното осъществяване на 

концепцията на Национален музикален стил и нейното довеждане 

докрай, като устройва нейното завещаване на следващите поколения 

творци. Тази черта на преподавателската му методика се очертава като 

константна и, въпреки че отслабва с отдалечаването от епохата на 

Дискусията,118 от членовете на „Съвременна музика“ той най-

                                                                                                                                                         

проф. Панчо Владигеров в работата по композиция със студентите му, като директната 

намеса обхваща освен естетически и чисто технически полéта, сред които: „проблемът 

за оркестрирането“, често изразяващ се в „сглобяването на лежащи хармонии в 

средните гласове, за да се получи „плътност“. За полифонично оркестрово писмо без 

лежащи гласове не можеше да се говори. В най-добрия случай се разрешаваха 

раздвижвания на хармоничните гласове по проходящите и съседни тонове.“ И 

завършва: „Разбира се, резултатът от всичко това беше сковаването на творческия 

полет и уеднаквяването на оркестровата звучност в творбите на студентите“.  
118 Акад. Васил Казанджиев предава думи на своя преподавател, изказани в размяна на 

мисли през 1970-те години, когато Владигеров заявява склонността си да приеме 

„професионално направена музика“, „независимо от естетиката“. /из разговор с 

акад. Васил Казанджиев, 10.03.2015 г., София./  
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продължително ѝ остава верен. Освен чрез директно внушение, 

Владигеров „материализира“ вертикалното разпространение на 

трактовката си за Национален стил и чрез личен пример – явление, което 

може да се дефинира като косвено влияние – чрез творчество. Това 

обстоятелство допълнително подкрепя тезата за негова „стратегия“ при 

полагане на основи и последващо моделиране на Национална 

академична композиторска школа и ползвайки всякакви методи и 

средства за постигането на този идеал.  

Сред педагогическите методи на проф. Панчо Владигеров се 

откроява още една емблематична, чисто „практическа“ особеност, която 

отбелязват негови студенти (в т. ч. и живите акад. Васил Казанджиев и 

проф. Пенчо Стоянов). Това е нагледната демонстрация, която 

преподавателят практикува в лекциите си по композиция. 

„Импровизирането“ на пианото, чрез което той показно предлага 

примерни варианти на развитие на материала се превръща в негов 

оригинален педагогически прийом: „… И в същото време 

импровизираше, за да ми подскаже как би могло да стане развитието в 

дадения момент“ /Александър Райчев/119. Пенчо Стоянов също прави 

достояние тази специфика на Владигеровата методика: „Той винаги 

показваше на пианото, понеже беше фантастичен импровизатор и 

предлагаше не един евентуален вариант на решение на определен 

проблем, засягащ пропорциите във формата, нейното изтичане и 

пр.)“120  

Чрез този метод Владигеров се стреми да предаде и изгради у 

своите възпитаници способност за интуитивното долавяне на 

пропорциите на структурата, на съотношението между отделните 

компоненти на цялото.  

                                                 
119 Райчев, А. Спомени от петолинието и … извън него. София: Музика, 2002, с. 30.  
120 Из разговор с проф. изк. Пенчо Стоянов, 19.11.2015 г., София.  
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Основно място заема и формирането на чувство за мярка, на вярна 

преценка за нуждата от продължаващо развитие и усъвършенстването на 

сръчности, способстващи за детайлното разгръщане на потенциала на 

тематичния материал, без това да уврежда монолитността на 

структурата и да нарушава логиката на цялостното процесуално 

изграждане. „Имаше удивително точно чувство за мащаб, за мярка – 

кое идва в повече, кое излишно удължава, кое е недоизказано. 

Интуицията на големия композитор беше фантастична. Интуицията, 

формирана в резултат на познаването на много музика. Поради тази 

причина, много от студентите с добра памет се развиваха бързо при 

Владигеров.“121 Педагогът се осланя на личния си усет и по отношение 

на логическите закономерности на хармоничните съчетания и техните 

последования, „градежа на мелодията“122 и изящното оформяне на 

нейния профил.  

В подкрепа на поместените в последните абзаци присъщи няколко 

особености на Владигеровите педагогически методи, затваряме 

няколкото засегнати особености със следната извадка из разговор с акад. 

Васил Казанджиев /15.03.2015 г., София/: „Не прощаваше и най-

дребните пропуски. Имах чувството, че повече поправя нашите 

композиции, отколкото собствените си. Много беше полезно да се 

наблюдава този процес. Много се себераздаваше, много се стараеше… 

Каквото и да занесе ученика, той го подхваща по всички направления: 

хармония, мелодия, гласоводене, всички подробности на формата, 

третирането на различните регистри на пианото, в оркестъра и т.н. 

Владееше дурхфюрунга, много добре – развитието на темите, на 

идеите. Като усети, че нещо не е както трябва, сядаше на пианото и 

                                                 
121 Пак там.  
122 Цитат из разговор с акад. Васил Казанджиев, 10.03.2015 г., София.  
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импровизираше. Това бяха звездните мигове и от рояла зазвучаваше цял 

оркестър.“123  

Идентично, макар значително по-критично, е становището за 

педагогическата работа на проф. Панчо Владигеров на Лазар Николов, 

който споделя отбелязаните черти – нанасяне на корекции в работата на 

учащия, често в синхрон с естетическите въжделения на педагога. 124,125  

С оглед ефикасността на обучението, както вероятно и в най-

ранната Владигерова педагогическа практика126, когато се работят 

големи форми,127 препоръчително е студентите да представят цели пиеси 

                                                 
123 Пак там.  
124 В Петрова, Ангелина. Композиторът…, с. 28, Лазар Николов доверява: „Ако е 

останала някъде в архивите ми първоначално написаната от мен с молив партитура 

на Сюита ще си проличи доколко се е намесил (Владигеров, б. а.) в оркестрацията ѝ. 

Впрочем неговата педагогическа работа се състоеше в това: да вземе молива и да 

поправи това, което не му харесваше в съчиненията ни..“  
125 В Илиев, Константин. Слово…, с. 30, авторът на книгата набляга на факта, че в 

периода на обучението му в ДМА съществува „композиционен клас“ (вероятно 

неформално така са назовавали кръжоците, тъй като специалност все още не 

съществува в ДМА), воден от проф. Панчо Владигеров, чиито подход Илиев оценява 

като не достатъчно прилягащ на индивидуалните заложби на отделния учащ: 

„Часовете по композиция се състояха в поправянето на донесената от студента 

учебна работа, върху която професор Владигеров изтриваше с една голяма гума това, 

което не му харесваше и след това попълваше тактовете така, както той смяташе, 

че трябва да бъдат. Тези поправки носеха винаги стила на професора и се явяваха 

като някакви нелогични петна в съвсем различната като техника и замисъл музика, 

донесена от ученика. Ако някой от студентите имаше нещастната идея да попита 

защо творбата му трябва да бъде поправена по този начин, професорът отговаряше: 

защото така е по-хубаво… Все пак не можеше да се каже, че в класа по композиция 

студентът не придобиваше някакъв опит. За този, който беше учил преди това 

основите на композиционното майсторство при друг учител, беше лесно да се 

възползва от предадения в твърде несръчна форма голям опит на професор 

Владигеров. Може само да се съжалява, че този забележителен техник и майстор в 

занаята си композитор не притежава качествата, необходими за един добър 

педагог.“  
126 Визира се обучението на Парашкев Хаджиев и Димитър Сагаев – първите студенти 

по композиция на проф. Панчо Владигеров.  
127 Има се предвид т. нар. „сложни форми“, които се изучават в курса по музикален 

анализ под това наименование.  
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или дялове в завършен вид (според текущите им разбирания и умения), а 

педагогът проверява, анализира и отправя препоръки относно 

изработеното съчинение или откъс от него.  

В „Спомени от петолинието и … извън него“ Александър Райчев 

дава синтезирано описание на педагогическата работа на проф. Панчо 

Владигеров, маркирайки почти всички означени по-горе нейни 

особености, акцентирайки върху нагледната демонстрация чрез 

изсвирване на образци от световната музикална литература от 

преподавателя, както и показно разработване тематичния материал на 

представеното от учащия произведение (или фрагмент от 

произведение).128  

*  

След разкриването на Композиторския подотдел в Теоретичния 

отдел на ДМА през учебната 1947/1948 година, към името на Панчо 

Владигеров129 се прибавят още педагози по композиция: Веселин 

                                                 
128 В Райчев, Александър. Спомени от петолинието..., с. 59, четем: „От разговорите 

преминаваше към музикални примери, които ми изсвирваше на пианото. Когато му 

показвах мои произведения, веднага импровизираше върху главната тема, която бе 

същността, и по такъв начин ми разкриваше възможностите за едно изграждане, 

което никъде не бих могъл да науча нагледно. Той беше просто гениален 

импровизатор. Помогна ми и аз да се науча да разкривам тайната на развитието на 

всяка тема, на всяка музикална мисъл. Така започнах да усвоявам неговия маниер, 

който стигаше до съвършен професионализъм. По-късно тази техника при 

композирането аз също усвоих почти до съвършенство и така можех да изразявам 

музикалната мисъл през нейното развитие много по-богато. … Ето такава беше 

тайната на обучението при Панчо Владигеров. При него нямаше писане на ноти, 

запетайки, зачерквания. Той ми показваше прагматично на пианото как се работи. 

Трябваше да умееш да схващаш начина, по който той импровизира и да успееш да го 

внедриш като своя техника, като свой маниер.“  
129 От 1947 г. за няколко години (три или четири), проф. Панчо Владигеров не 

преподава  композиция, а само пиано и камерна музика. Това решение е взето на 

заседание на Академичния съвет на ДМА, на 28.09.1947 г.: „На основание качествата 

на проф. Панчо Владигеров като композитор, реши се, докато се открие специална 

катедра по композиция същият да завежда временно катедрата по пиано и клавирна 

камерна музика. Предложението се прие единодушно.“ Цитат из: Протоколна книга на 
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Стоянов, Марин Големинов и Парашкев Хаджиев. Те преподават 

композиция успоредно с други теоретични предмети.130  

* 

Общото между двете разгледани дотук системи на „свободното“, 

„частно“ обучение по композиция /1933-1943 г./ и последвалата 

кръжочната форма /1943-1947/ е, че и двете се оказват без нарочни 

методически предписания за работа, без строго разписани указания, 

които да се следват в педагогическия процес.  

 

  

                                                                                                                                                         

Академичния съвет на ДМА, 1946-1948 г. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2,  

архивна единица 2, Протокол № 28 от 28.09.1947 г., точка 2, буква а). 

* След постъпването му в ДМА през 1948 г. Пенчо Стоянов е включен в кръжока по 

композиция на проф. Парашкев Хаджиев. Стоянов потвърждава, че в това време Панчо 

Владигеров не работи със студенти по композиция.  
130 Из Протоколна книга на Академичния съвет на ДМА, 1946-1948 г. – В: СГОДА, 

Фонд № 1786, опис № 2,  архивна единица 2. Протокол / 10.07.1947 г.: „… след размена 

на мисли, взеха се следните конкретни решения, а именно:  

Редовният доцент Парашкев Хаджиев се назначава за титуляр на катедрата 

по хармония, композиция, основни музикални дисциплини и теория на музиката.  

Извънредният професор Веселин Стоянов се назначава за титуляр на 

катедрата по музикални форми, контрапункт, канон и фуга и композиция.  

Редовният доцент Марин Големинов се назначава за титуляр на катедрата по 

оркестрация, инструментознание и композиция.“  

* В тази извадка отново се забелязва отсъствието на прецизност при употребата на 

различните понятия (в конкретния случай „катедра“), което многократно се изтъква 

като недостатък, внасящ множество неясноти относно смисловата натовареност и 

замисъла при употребата на дадени обозначения.  
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ГЛАВА ЧЕТВЪРТА  

СПЕЦИАЛНОСТ „КОМПОЗИЦИЯ“.  

АНАЛИЗ НА ИЗПИТНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ПРИЕМ В 

ПЪРВИТЕ ГОДИНИ ОТ СЪЩЕСТВУВАНЕТО Ѝ.  

КАТЕДРА „КОМПОЗИЦИЯ“131  

 

Въвеждането на кръжоците способства за популяризиране на 

творческото обучение в ДМА и като закономерно последствие от това се 

явява разкриването на Композиторския подотдел към тогавашния 

Теоретичен отдел – през учебната 1947/1948 година.132 Последният акт, 

съвпадащ по време с отделянето на Средния отдел133 като 

самостоятелно Държавно музикално училище /също 1947 г./, може да се 

дефинира като ознаменуващ опитите за административно обособяване 

на автономност на подготовката по композиция в ДМА. Това събитие 

                                                 
131 Вж. също Приложения 3 и 9.  
132 За това събитие се осведомяваме от Протоколна книга на Академичния съвет 

на ДМА, 1946-1948 г. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2,  архивна единица 2, лист 

253. Протокол № 17 / 27.12.1947 г.  
133 Вероятно отделянето на Средния отдел като ДМУ не се случва „внезапно“ и, 

макар стартирал през 1947 г., също представлява процес, който протича във времето. 

На тази мисъл навежда следният текст в Кандидат-студентски справочник за ДМА от 

1947 г., според който Средният отдел продължава да функционира и през учебната 

1947/1948 година: „Кандидатите за първи клас на средния отдел трябва да имат най-

малко прогимназиално образование и да не са по-възрастни от 18 години (за певците 

20 години)“ … „В средния и висшия отдел на Академията се приемат и извънредни 

ученици и студенти, които изучават само главния предмет, по който са положили 

приемен изпит и задължително още: хор за певците и камерна музика и оркестър за 

инструменталистите. … Първата година за всички студенти и ученици в Академията 

е пробна. Учениците и студентите, завършили І-ви среден, І-ви практичен и І-ви 

теоретичен клас продължават учението си в Академията, по решение на 

Академичния съвет, на основание показания успех и утвърдителния изпит, който 

трябва да положат в края на годината.“  

/из Условия и програма за приемане и записване на студенти и ученици в 

Държавната музикална академия. София, 1947 г., (Кандидат-студентски 

справочник), с. 3-4./ Вж. също Приложение 4.  
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„отеква“ в документацията на заведението от 1947 г., в която, от 

обозначения момент нататък, се констатира въвеждане в употреба на 

словосъчетанието „специалност Композиция“. Разкриването на 

Композиторския подотдел134 свидетелства за засилващата се воля за 

установяване на значително по-ясни параметри на обучението по 

дисциплината, за учредяването на специалност и за желанието за 

изработване на ясна, завършена концепция относно подготовката по нея.  

Въпреки, че откриването на Композиторския подотдел е 

свидетелство за опитите за обособяване в по-ясни рамки на 

композиторското образование в ДМА, за времето между 1947 и 1950 

година липсва еднозначна информация за режима на обучение по 

специалността в пределите на този нов административен обект в 

Теоретичния отдел. В Сведения за броя на студентите по години от 

1921 до 1971135 са налични данни, които потвърждават тезата, че до 1947 

г. специалностите в ДМА са само „практически“ – изпълнителски 

/инструмент или пеене/, а „летоброенето“ по специалност 

„Композиция“ стартира през 1947 г., когато е отбелязано, че по нея 

са зачислени първите трима студенти.136 Това се удостоверява и от 

съдържанието в друг документ в същата директория – Сведения за 

постъпилите и завършили студенти за времето от 1923-1969 и на 

разпределените млади специалисти за 1971-1974, където е указано, че 

през учебната 1948/1949 година общият брой на следващите 

                                                 
134 Един от най-ранните съхранени източници, в който е отбелязано, макар в 

несходен контекст, ключовото нововъведение Композиторски подотдел е Протокол № 

17 от заседание а АС на ДМА от 27.12.1947 г., в който е налице следния текст: 

„Поради това, че се откриха композиторски и диригентски подотдели и часовете 

на проф. Веселин Стоянов и проф. Марин Големинов надхвърлиха максимума, реши се 

същите да вземат още по четири часа лекторски-хонорувани.“ 
135 Сведения за броя на студентите по години от 1921 до 1971. – В: СГОДА, 

Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 123. 
136 Пак там, лист 28.  
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специалност „Композиция“ в ДМА вече възлиза на петима,137 през 

учебната 1949/1950 година те наброяват шестима,138 а през учебната 

1950/1951 година е налице осезаемо нарастване на числеността на 

обучаващите се по специалността, които вече са четиринадесет.139  

На лист 9 на Статистически отчети и сведения за резултатите от 

проведени изпитни сесии – 1950/1951 г.140 е поместен Годишен отчет за 

движението на студентите през учебната 1950/1951 г., според който 

зачислените в онзи момент учащи в специалност „Композиция“ 

наброяват общо 9 мъже и 4 жени, както следва:  

 в І курс: мъже – 7, жени – 1;  

 във ІІ курс: мъже – 0, жени – 1;  

 в ІІІ курс: мъже – 2, жени – 2;  

 в ІV курс: мъже – 0, жени – 0;  

 в V курс: мъже – 0, жени – 0.  

 

Според цитирания източник, в края на календарната 1950 година 

(края на зимния семестър на учебната 1950/1951 година), общият брой 

на студентите по специалност „Композиция“ в ДМА е вече 

четиринадесет /десет мъже и четири жени/ – положение, което е без 

аналог в дотогавашната история на ДМА.141 Правдив аргумент за 

                                                 
137 Пак там, лист 27.  
138 Пак там, лист 26.  
139 Пак там, лист 25.  
140 Статистически отчети и сведения за резултатите от проведени изпитни 

сесии – 1950/1951 г. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 1, архивна единица 61.  
141 Макар несъществена от настояща гледна точка, любопитна е още една 

подробност, която допълва картината на тогавашната действителност: 

В Годишен отчет за социалния състав на студентите през учебната 1950/1951 

година. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 1, архивна единица 61, лист 10, 

Статистически отчети и сведения за резултатите от проведени изпитни сесии – 

1950/1951 г. четем:  
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нарастващата по средата на учебната година численост на учащите 

„Композиция“ би била интерпретацията, че зачислените в класа в 

периода октомври-декември 1950 г. са успешно издържали 

„профилиращите“ изпити кандидати за тригодишния курс, като е 

разумно да се предположи, че селекцията им е осъществена в учебно 

време.  

Изложените данни дават основание да считаме, че през 1950 

година приключва сложния процес на основаване на специалност 

„Композиция“ в ДМА, стартирал през 1947 г., когато са разкрит 

Композиторския подотдел към Теоретичния отдел. Единствено не е 

ясно как е протичало обучението, поради факта, че в документацията на 

заведението няма запазени учебни планове и програми по 

специалността, въпреки въвеждането на означението специалност 

„Композиция“. А в уверенията на живите свидетели понятието „кръжок“ 

                                                                                                                                                         

„Теоретичен отдел – общ брой на следващите композиция – 14. Всички от 

чиновнически произход.“ 

Пак там, лист 11, е налична още интересна информация от разглеждания период 

– Годишен отчет за политическата принадлежност на родителите и на 

студентите през учебната 1950/1951 година, от където се добиват следните 

данни:  

 

І. ПОЛИТИЧЕСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА РОДИТЕЛИТЕ 

1. Членове на БКП – 3. 

2. Членове на БЗНС – 1 

3. Безпартийни – 10 

а/ ОФ – 6 

б/ нечленуващи никъде – 4.  

 

ІІ. ПОЛИТИЧЕСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ  

1. БКП – 2  

2. БЗНС – 0 

3. Безпартийни – 12 

а/ членове на ДСНМ – 9 

б/ нечленуващи никъде – 3.  
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е все още в обращение.142 В устни сведения на проф. д. изк. Пенчо 

Стоянов143,144 и в статията от проф. Александър Райчев „Класът по 

композиция в Българската държавна консерватория“,145 двамата 

фиксират 1950 година за начална за „класа по композиция“. 

Действително, от тогава е наличен план за обучение по семестри и 

години – от започването до завършването на курса по 

специалността. Планът е запазен в „Одобрени от КИК учебни планове 

по специалните курсове и дисциплини за 1950 година“,146 където са 

изложени разчетите за три- и петгодишния курсове, а в Учебни програми 

по отдели и класове за учебната 1950/1951 година147 е видна подробно 

разгърнатата програма за тригодишния курс.  

Разминаването с цели три години между архивната 

документация на заведението /1947 г./ и становищата на живите 

                                                 
142 Както беше отбелязано, между 1947 и 1950 г. „кръжоци по композиция“ 

започват да водят проф. Веселин Стоянов, проф. Марин Големинов и проф. Парашкев 

Хаджиев. А тогавашният студент в ДМА Пенчо Стоянов твърди, че в периода 1948-

1951 г. учи композиция в кръжок при проф. Парашкев Хаджиев, след което (по 

собствените му свидетелства) продължава в „класа на проф. Владигеров“.  
143 Пенчо Стоянов „учи композиция последователно при проф. Парашкев 

Хаджиев /от 1948 до 1951/ и проф. Панчо Владигеров – от 1951 до 1954 – в 

композиторския клас при БДК.“ /Из извадка от рецензия от проф. Здравко Манолов по 

повод кандидатурата на Пенчо Стоянов за доцент по музикален анализ. Информацията 

фигурира в Протоколи от заседания на Факултетния съвет на Теоретичния 

факултет и материалите към тях, от 15.11.1965 до 29.06.1967 г. – В: СГОДА, Фонд 

№ 1786, опис № 2, архивна единица 58, лист 213, с. 3 от рецензията. В разговора от 

19.11.2015 г., проф. д. изк. Пенчо Стоянов заявява, че постъпва в ДМА през 1948 г. и 

първоначално учи композиция при проф. Парашкев Хаджиев, като по-късно 

продължава обучението си при проф. Панчо Владигеров.  
144 Гледището на проф. д. изк. Пенчо Стоянов е изказано в разговор с автора на 

изследването, проведен на 19.11.2015 г. 
145 Материалът е на разположение в Годишник на БДК, 1971, с. 31-33.  
146 Одобрени от КНИК учебни планове по специалности, курсове и дисциплини за 

1950 година. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 167. Вж. 

Приложение № 1.  

1. 147 Учебни програми по отдели и класове за учебната 1950/1951 година. – В: 

СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 173. Вж. Приложение № 2.  
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свидетели на акта, относно времето на учредяване на специалност 

„Композиция“ (Александър Райчев и Пенчо Стоянов) /1950 г./, 

остава необяснимо.  

От учебната 1951/1952 година148 нататък продължава 

консолидацията на специалността с основаването на петгодишен курс 

по нея – с прием от първата година на следване в Теоретичния 

факултет. Три- и петгодишната форма функционират успоредно до 

учебната 1954/1955 година, когато е отбелязано, че има абсолвент,149 

дипломирал се през третата година от своето следване, след което 

функционирането на тригодишната система е преустановено.150  

                                                 

2. 148 Често за начало на „класа по композиция“ може да се срещне дори годината 

1951 година. Например в монографичните трудове на Павлов Клостерман, Евгени… и 

Хлебаров, Иван. Симеон Пиронков. София: Хайни, 2011, годината 1951 е упомената с 

висока степен на категоричност и убеденост като „начална“ за „класа“. Проф. д. изк. 

Димитър Христов определя същата (1951 г.) като инициална за „първия композиторски 

и диригентски клас“ (в разговор от 25.06.2015 г., София). Проф. д. изк. Димитър 

Христов е приет в петгодишен курс през 1951 година – следващата след стартирането 

на битието на специалността под формата на петгодишен обучителен курс.  
149 По всяка вероятност това е Пенчо Стоянов.  
150 Данните за изучаващите специалност „Композиция“ в ДМА през 1950-те 

години (от учебната 1951/1952 година до учебната 1959/1960 година) са почерпени от 

Сведения за броя на студентите по години от 1921 до 1971. – В: СГОДА, Фонд № 

1786, опис № 2, архивна единица 123, листове 16–24. Те имат следния вид:  

 учебната 1951/1952 година: тригодишен курс – 14; петгодишен курс – 9 /лист 

24/; 

 учебната 1952/1953 година: тригодишен курс – 12; петгодишен курс – 11 /лист 

23/; 

 учебната 1953/1954 година: тригодишен курс – 3; петгодишен курс – 15 /лист 

22/; 

 учебната 1954/1955 година: тригодишен курс – 1 студент в ІІІ курс; петгодишен 

курс (общо 13) – 1 учащ в І курс, 2 учащи във ІІ курс, 3 учащи в ІІІ курс, 6 учащи в ІV 

курс, 1 учащ в V курс /лист 21/; 

 учебната 1955/1956 година: 1 учащ – І курс, 2 учащи – ІІ курс, 2 учащи – ІІІ курс, 

5 учащи – ІV курс, 5 учащи – V курс. Общо 15, само петгодишен курс /лист 20/;  

 учебната 1956/1957 година: 2 учащи в І курс, 2 учащи във ІІ курс, 1 учащ в ІІІ курс, 

2 учащи в ІV курс, 3 учащи в V курс. Общо 10 /Лист 19/;  
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Според данните в Статистически сведения за приетите и 

завършилите студенти 1948-1954 г.,151 първият дипломирал се по 

специалност „Композиция“ абсолвент завършва образованието си в 

ДМА през 1950/1951 година. Той следва да я е изучавал в тригодишен 

курс, в който да е приет след тригодишна „обща подготовка“ в 

Теоретичния отдел (след 1948 г. факултет) на ДМА. В друг документ 

фигурират идентични данни, подкрепящи тезата, че първите завършили 

ДМА, заявени в архивната документация като дипломирали се по 

специалност „Композиция“ са вписани през посочената 1950/1951 

учебна година.152 Обстойното документално отразяване на 

разглежданите събития от 1947 г. нататък убедително внушава 

присъствието на специалност „Композиция“ в ДМА. Оттогава явно е 

налице е и формалното основание за издаване на диплома по нея – видно 

от статистическите сведения за завършилите я. Редно е да се отбележи, 

че липсата на такова допреди това, в периода на функциониране на 

                                                                                                                                                         

 учебната 1957/1958 година: 1 учащи – І курс, 2 учащи – ІІ курс, 1 учащи – ІІІ курс, 2 

учащи – ІV курс, 2 учащи – V курс. Общо 8 учащи. /Лист 18/;  

 учебната 1958/1959 година: 1 учащ  в подготвителен курс, 1 учащ – І, 1учащ – ІІ, 

3 учащи – ІІІ, 1 учащ – ІV, 2 учащ – V. Общо 9 учащи. /лист 17/  

 учебната 1959/1960 година: 1 учащ –  І курс, 1 учащ –ІІ курс, 3 учащи – ІІІ, 3 

учащи – ІV курс 1 учащ – V курс /лист 16/   

Въпреки, че в тригодишната форма на обучение, още от учебната 1955/1956 година 

няма прием на студенти по специалност „Композиция“, това положение е „узаконено“ 

писмено едва в документ от учебната 1956/1957 година, когато е посочено, че курсът 

по композиция в Консерваторията става петгодишен – акт, изрично упоменат в 

Протоколи от заседания на Академичния съвет. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, 

архивна единица 5. Протокол / 02.03.1956 г.  
151 Статистически сведения за приетите и завършилите студенти 1948–1954 

г. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 1, архивна единица 59.  
152 Тези данни са в услуга на тезата за поставяне на началото на 

специалността през 1947 г. Те са на разположение в Сведения за постъпилите и 

завършили студенти за времето от 1923-1969 и на разпределените млади 

специалисти за 1971-1974. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 190, 

лист 6. Брой на завършилите студенти – Теоретичен факултет, за времето 1944-

1945 до 1968/1969 г. по специалности.  
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кръжочната система, не следва да се интерпретира в негативен аспект по 

отношение на качеството на подготовката. Най-сериозният довод за това 

са творческите постижения на изучавалите композиция в кръжок 

студенти – очевидни още в зората на техния творческия път (Райчев – 

Николов – Илиев).  

От изложеното е видно, че липсват документални свидетелства за 

наличието на разписан учебен план за специалност „Композиция“, който 

да очертава възловите параметри в преподаването, да изпълнява 

функцията на предписание за работата през първите три учебни години 

от съществуването на Композиторския подотдел – 1947/1948, 1948/1949 

и 1949/1950. Поради това е допустимо да се счита, че обучението на 

гореспоменатите първи абсолвенти по „Композиция“ е протекло в 

„преходен“ промеждутък на проектиране, подготовка, дискусии в 

търсене на оптималните стандарти на организация на композиторското 

образование, като все пак те са получили диплома по специалността. 

Предполага се, че най-ранното обучение по специалност „Композиция“ 

в пределите на Композиторския подотдел в този „междинен“, 

„граничен“ етап (учебните 1947/1948, 19848/1949 и 1949/1950 години) 

има немалко общи черти със „свободната“ методика на подготовка при 

кръжочната система.153 С появата на учебния план и учебната програма 

по специалността, през 1950 г., тези неясноти окончателно се 

разсейват.154  

* 

                                                 
153 Възможно е поради тази причина проф. д. изк. Пенчо Стоянов (завършил през 

1955 г.) да твърди \в многократно упоменавания тук разговор\, че е изучавал 

композиция в тригодишен кръжочен курс, при положение, че след разкриването на 

Композиторския подотдел такъв вече не съществува (от 1947 г. нататък).  
154 По-нататък в труда са пространно анализирани актуализираните учебни 

планове и програми за специалност „Композиция“ от 1952 година. Документите са 

заведени в Учебни планове и програми – 1952. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 1, 

архивна единица 55.  
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Фактически, класът по композиция представлява преминаване 

от свободно нерегламентирана подготовка (включително кръжочната) 

към индивидуална форма на обучение в специалност.155 

„Последиците“ от основаването му могат да се генерализират така:  

- уредени правила за прием в специалността със стриктен подбор 

на кандидатите, които следва да покрият определени изисквания;156  

- документално регламентирано обучение на базата на нарочно 

разписани учебни планове и програми;  

- увеличаване на броя на изучаващите композиция и на 

преподавателите по дисциплината, както и активизиране на цялостната 

работа във факултета и Академията през следващите десетилетия.157  

Вложеният в понятието „клас по композиция“ смисъл /най-вече 

между 1947 и 1950 г./ се свежда до общия сбор студенти с еднакъв 

главен /специален/ предмет композиция, независимо от поредната 

им година на следване.158,159  

                                                 
155 Напомняме, че при кръжочната система се допуска присъствието на повече от 

един обучаващ се по време на лекциите – метод на провеждане на подготовката, към 

който проф. Панчо Владигеров остава привързан дълго време след учредяването на 

„класа“. Освен това при нея не се издава свидетелство за завършена специалност.  
156 Критериите за прием в класа по композиция са подробно изложени в главата 

на настоящия труд Специалност „Композиция“. Анализ на изпитните програми за 

прием в първите години от съществуването ѝ. Катедра „Композиция“.  
157 От този момент нататък през неравни интервали от време се обсъждат и 

реализират разнообразни промени (понякога несъществени, друг път – значителни), 

засягащи учебни планове, изисквания при селекция на кандидатите – за постъпване, за 

покриване на определени стандарти, за дипломиране. Тази практика продължава и до 

наши дни. С нея се целѝ усъвършенстване на утвърдилата се през над 65-годишния 

период от съществуването си уредба на обучението по композиция в НМА. 
158 Полезно е включването на допълваща информация за времевия промеждутък 

1947-1952 г. Тогава проф. Панчо Владигеров временно не преподава композиция. За 

това свидетелстват проф. Пенчо Стоянов и архивни документи.  

* Документално свидетелство по въпроса представлява Протоколна книга на 

Академичния съвет на ДМА, 1946-1948 г. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2,  

архивна единица 2, Протокол № 28 от 28.09.1947 г. В документа се чете следния текст: 

„На основание качествата на проф. Панчо Владигеров като композитор, реши се, 
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докато се открие специална катедра по Композиция същият да завежда временно 

катедрата по пиано и клавирна камерна музика. Предложението се прие 

единодушно.“ Катедрата е основана през учебната 1952/1953 година. Вж. 

изложението по-нататък.  
159 Преподаващите композиция между учебната 1947/1948 година и учебната 

1951/1952 година са професорите: Веселин Стоянов, Марин Големинов и Парашкев 

Хаджиев. Информация относно изборите им за професори /в т. ч. и по композиция/ се 

съдържа в Заседания на Съвета на специалистите по музикалните предмети. – В: 

СГОДА, Фонд № 1786, опис 1, архивна единица 21, Протокол № 2 / 11.07.1947 г., 

Протокол № 3 / 20.09.1947 г. и Протокол 4 / дата неизвестна (ок. края на 1947 г.).  

Из Протокол № 2 / 11.07.1947 г.: „Съветът на специалистите по музикалните 

предмети (в състав проф. Стоян Г. Стоянов (ректор, председател), проф. Никола 

Атанасов, проф. Веселин Стоянов, проф. Асен Карастоянов, ред. доц. Парашкев 

Хаджиев и доц. Марин Големинов) взима следните решения: 

Т. 1: Реши се да бъдат обявени за свободни следните катедри: 

1. Хармония, композиция, основни музикални дисциплини, теория на музиката; 

2. Музикални форми, композиция, контрапункт, канон и фуга; 

3. Оркестрация, инструментознание и композиция. 

Изработи се програма за конкурсен изпит. 

протоколист: доц. Марин Големинов“ 

В този цитат се под „катедра“ се има предвид преподавател, който преподава 

изброените в „неговата катедра“ предмети. Това се потвърждава от следващите два 

протокола (№№ 3 и 4). 

От Протокол № 3 / 20.09.1947 г. (от заседание на Съвета на специалистите по 

музикални предмети) узнаваме, че за докладчик на „състезанията за заемане на 

катедрите“ /изброени по-горе/ е избран проф. Н. Атанасов. 

В Протокол № 4 / дата неизвестна четем: Съветът на специалистите по 

музикалните дисциплини в състав: Председател – ректора проф. Стоян Г. Стоянов и 

членове: проф. Н. Атанасов, проф. Веселин Стоянов, доц. Парашкев Хаджиев, доц. 

Марин Големинов и доц. К. Попдимитров, при участието на проф. Д-р Стоян 

Брашованов, като докладчик, се занима с трите състезания, обявени за редовни 

професори по музикална теория при Академията… За редовен професор по музикални 

форми, контрапункт, фуга и композиция се яви само един кандидат – извънредният 

проф. Веселин Стоянов. Докладчикът, ред. проф. Н. Атанасов, представи за него 

доклад, с който препоръчва неговото избиране; вторият докладчик – редовният проф. 

Д-р Ст. Брашованов, с писмен доклад също препоръчва кандидата извънредният проф. 

Веселин Стоянов. След това се гласува тайно за тоя кандидат с резултат: ДА – 5 

гласа, въздържал се – 1 глас. 

За редовен професор по хармония, композиция, основни музикални дисциплини и 

теория на музиката се е явил само един кандидат, а именно редовният доцент 

Парашкев Хаджиев. Ред. проф. Н. Атанасов с писмен доклад препоръчва избора на 
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Към означения период на методично избистряне на визията за 

творческото обучение и окончателното „изоставяне” на кръжочната 

практика, дефиницията за клас по композиция160 може да се формулира 

като квалификационен систематичен курс на подготовка по 

композиция, провеждащ се по учебен план и програма, следващи 

уеднаквени стандарти по отношение зачисляване, текущите 

изисквания и условията за дипломиране по специалността. Поради 

сложността на материята и високите критерии, на които кандидатите 
                                                                                                                                                         

този кандидат; редовният проф. Д-р Стоян Брашованов също прочете доклад, с 

който предложи неговото избиране. Резултатът от тайното гласуване беше: ЗА 

Парашкев Хаджиев – 5 и 1 въздържал се. 

За редовен професор по оркестрация, инструментознание и композиция се яви 

само един кандидат – редовният доц. Марин Големинов. Писмените доклади на проф. 

Н. Атанасов и проф. Ст. Брашованов препоръчват също за редовен професор по 

споменатите музикално-теоретични дисциплини. Последното тайно гласуване даде 

резултат: ДА – 5, въздържал се – един. 

[Съветът на специалистите по музикалните предмети е учреден на 10.07.1947 

година. В състава му са: проф. Стоян Г. Стоянов /ректор, председател/, проф. Стоян 

Брашованов и проф. Стоян Джуджев /членове/.]  

Допълнителна информация по темата е налична в Протоколна книга на 

Академичния съвет на ДМА, 1946-1948 г. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2,  

архивна единица 2, с. 222, Протокол № 8 / 24.ХІ.1948 г. четем:  

т. 1 – Разглеждане на решения на Съвета на специалистите по избора на 

редовни, щатни и договорни професори. 

т. 2 – „Академичният съвет разгледа решението на съвета на специалистите по 

теория, относно избора на редовен професор по хармония, композиция, основни 

музикални дисциплини и теория на музиката… Академичният съвет одобри избора на 

Парашкев Хаджиев за редовен професор по професор по хармония, композиция, 

основни музикални дисциплини и теория на музиката.“ 

„Академичният съвет разгледа решението на Съвета на специалистите по 

теория, относно избора на редовен професор по музикални форми, контрапункт, канон, 

фуга и композиция... Академичният съвет одобри избора на Веселин Стоянов за 

редовен професор по музикални форми, контрапункт, канон, фуга и композиция.“ 

„… Академичният съвет разгледа решението на Съвета на специалистите по 

теория, относно избора на редовен професор по оркестрация, инструментознание и 

композиция… Академичният съвет одобри избора на Марин Големинов за редовен 

професор по оркестрация, инструментознание и композиция.“  
160 Приемаме, че този процес започва 1947 и завършва през 1950 г., от когато 

датират първите разписани учебни планове по специалност „Композиция” в ДМА.  
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следва да отговарят, обучението в специалността следва да започне след 

всеобхватна прелиминарна подготовка, заради което т. нар. „прием в 

класа“ се осъществява чрез полагане на серия от изпити, включително 

проверка на креативния потенциал на кандидатстващите.  

Потребно за настоящото изследване е следното разяснение: 

свободната употреба на понятия като клас, специалност, катедра е 

присъща за разглежданата епоха и е резултат от динамичните условия, 

често съпътствани от периодическите актуализации161 на учебните 

програми, учебните планове, на статутите и названията на отделните 

звена в административната структура на ДМА – естествени процеси за 

една неукрепнала институционално система, активната работа по чието 

усъвършенстване продължава дълго време след заработването ѝ. 

Приемаме, че от самото начало възприятието за термина „клас“ е било 

относително сходно със схващането за „специалност“. Понастоящем 

терминът клас е приложим предимно в системата на средното 

образование, а в тази на висшето образование по изкуствата и, 

конкретно в НМА, това обозначение все още се употребява в случаите, 

когато се има предвид общия брой студенти, изучаващи дадена 

специалност при един преподавател или сбора на всички студенти в 

заведението, изучаващи една специалност. В допълнение, приемлив и 

основателен довод за смесването, на терминологичния апарат от 

средното образование и академичното е наличието на Среден отдел в 

ДМА в обозначеното време, в който приложението на наименованието 

„клас“ би била уместна.  

* 

                                                 
161 В подкрепа на твърдението за чести актуализации в хода на избистряне на 

визията за работата в класа по композиция в ДМА е факта, че съвсем скоро след 

появата на учебния план и учебната програма за обучението по специалността /1950 г./, 

се осъществяват първите „подобрения“ в тях /1952 г./. Упоменатите документални 

свидетелства се подлагат на разбор в настоящото изследване.  
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За разлика от по-късно уредената система на петгодишните 

курсове, със зачисляване в специалността ведно с приема в учебното 

заведение, приемът в ДМА и зачисляването в „класа по композиция“ при 

тригодишния курс са две отделни процедури, с времево разграничение 

от три години. С оглед осъществяването на всеобхватен обзор на 

академичната действителност в годините на продължителното 

устройване на композиторското образование у нас (1947-1950) се прави 

сбит разбор и на критериите за прием в Теоретичния отдел на ДМА.162  

Според информацията в Кандидат-студентски справочник163 за 

ДМА от 1947 г.164 за кандидатстване в Теоретичния висш отдел се 

държат изпити по: инструмент, задължително пиано, „проверка на 

слуха“, „проверка на ритмичното чувство“, „солфеж“,165 „леки 

диктовки и нотиране на позната мелодия“, елементарна теория и 

хармония, писмен изпит по български език на тема из историята на 

българската литература.  

Първата проверка, на която се подлагат желаещите да следват в 

Теоретичния висш отдел е по „пение“ или инструмент, като по 

отношение на последния няма ограничения и в партитурен ред са 

приложени примерни параметри на изпитния материал за всеки един от 

тях. Акцент тук е предоставянето на равни възможности на всеки 

                                                 
162 Следва да се има предвид, че в периода между учебните 1947/1948 и 

1949/1950 години включително, при приемането на първокурсници в Теоретичния 

отдел, всички кандидати държат едни и същи изпити, без оглед на попрището, към 

което възнамеряват да се насочат след третата година на следването си – нещо, което се 

променя когато се въвеждат приемите в специалност от първи курс (след 1950 г.).  
163 Условия и програма за приемане и записване на студенти и ученици в 

Държавната музикална академия. София, 1947 г. (Кандидат-студентски справочник).  
164 Вж. Приложение № 4.  
165 Тук под „солфеж“ се предвижда единствено изпяване на мелодия, но може да 

се генерализира, че с цел детайлния преглед на способностите на кандидатите при 

селекцията, солфежната проверка е разделена на няколко части, като към нея спадат 

„проверка на слуха“, „проверка на ритмичното чувство“ и „леки диктовки и 

нотиране на позната мелодия“.  
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инструменталист, желаещ да се развива в професионалните области, 

които са предмет на обучение в Теоретичния отдел.  

На втория изпит – по задължително пиано, се явяват 

кандидатите, явили се с различен от пиано инструмент на първата 

проверка. Отново е приложена ориентировъчна програма: гами до 

четири знака, арпежи, етюди /Черни/ и сонатина /Клементи, Кулау/. 

Посредством разнообразни форми на работа: музикалнослухов 

анализ, диктовка, интонационни упражнения, солфежиране,166 се 

обследват слуховите качества на кандидатите: музикална памет, 

мелодически слух, хармонически слух, ладово чувство, метроритмичен 

усет, ноточетивна техника. Това осигурява обширен преглед на 

възможностите на кандидатите да обучение в Теоретичния отдел на 

ДМА.  

Двукомпонентният изпит по Елементарна теория и хармония дава 

представа за просветеността върху елементите на музикалния език и 

върху базисни контури на компетентността в областта на науката за 

акордите.  

Изпитната програма за прием в Теоретичния отдел към годината 

на основаване на Композиторския и Диригентския подотдели /1947/, 

целѝ щателна ревизия на заложбите, познанията, мисловния и 

творческия потенциал на желаещите да получат професионален растеж в 

съответните поприща.167  

* 

                                                 
166 Формите на работа по солфеж и способностите, чието развитие те подпомагат 

(а в случая проверяват нивото на тяхното развитие) пространно се разглеждат в 

методическата литература по солфеж.  
167 В Условия и програмата за приемане и записване на студенти и ученици в 

Държавната музикална академия през 1947 г., с.3, е поместено уточнението: 

„Кандидатите за висшия отдел (практически и теоретичен) трябва да са завършили 

със зрелостен изпит средния отдел на Музикалната академия, гимназия или духовна 

семинария и да не са по-възрастни от 23 години (за теоретичния отдел 25 години).“  



- 69 - 

 

Стартиралият през 1947 г. процес на основаване на класа по 

композиция /специалност „Композиция“/ в ДМА приключва 

окончателно през 1950 година, от когато са налични повече 

документални данни, онагледяващи визията за композиторското 

обучение в заведението.  

Според проф. д. изк. Пенчо Стоянов, годината на основаване на 

класа по композиция е 1950. Това е становището и на проф. Александър 

Райчев в статията му „Класът по композиция в Българската държавна 

консерватория“, поместена в Годишник на БДК от 1970 г. В по-рано 

приведения пасаж проф. д. изк. Димитър Христов споделя, че е приет в 

петгодишен курс в специалност „Композиция” през есента на 1951 

година с уточнението, че му е известно, че преди постъпването му 

занимания по композиция се провеждат под формата на тригодишни 

курсове.168  

                                                 
168 Устно предоставената от проф. д. изк. Димитър Христов информация гласи: 

„Влязох в първия композиторски клас през есента на 1951 година. Преди това 

имаше едни тригодишни курсове, в които студентите учиха три години общ курс 

и след третата година влизаха в тези тригодишни курсове. Така бяха: Александър 

Танев, Димитър Тъпков, Жул Леви, Пенчо Стоянов… Всички, които бяха по-големи от 

мен са минали през тези курсове.“ /из разговор с проф. д. изк. Димитър Христов, 

25.06.2015 г., София./  

Разгледаните в този труд учебна програма и учебен план, както за три-, така и за 

петгодишния курсове на „композиторския клас“ /специалност „Композиция“/ за 

учебната 1950/1951 година, удостоверяват, че петгодишната форма се въвежда през 

1950 г., а специалността е учредена от учебната 1947/1948 година, когато стартират 

тригодишните курсове. Въпреки, че, незнайно защо, в съзнанието на живелите през 

тази епоха, поставянето на началото на класа по композиция се свързва най-често с 

1950 или 1951 г., когато започва да функционира петгодишният курс по специалността. 

Но разгледаните тук документални свидетелства недвусмислено сочат, че 

специалност „Композиция“ в ДМА има от 1947 г. (учебната 1947/1948 година) в 

тригодишен курс, а от 1950/1951 г. започва прием и в петгодишен курс. 

Уточнението се прави за пореден път поради факта, че към времето на написване на 

този труд се установява, че е разпространено гледището за поставянето на 

началото на композиторския клас в ДМА в годините 1950 или 1951: в разговора с 

проф. д. изк. Пенчо Стоянов, той недвусмислено посочва 1950 за година на 

основаването на класа и твърди, че е учил в тригодишния курс, който нарича 
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Може да се обобщи, че появата на „класа“169 е следствие на 

предприетата през 1947 г. „реформа“, чието начало се поставя с 

откриването на Композиторския и Диригентския подотдели към 

Теоретичния отдел, формулировката „кръжок по композиция“ плавно се 

заменя от специалност „Композиция“ и клас по композиция, за което 

(както беше споменато) в архивната документация не се откриват 

запазени изрични административни актове, поради което трудно може 

да се фиксира началото на тези терминологични нововъведения. С 

добавянето от учебната 1950/1951 година на „иновацията“ петгодишен 

курс, с прием в специалността от първата година на следване в 

Академията, употребата в документацията на словосъчетанието „клас по 

композиция“ се съпровождана с уточнения за двете му форми – с три- и 

петгодишна продължителност, като първата функционира до 

приключването на обучението на приетите в Теоретичния факултет 

студенти по време на старата система.  

След зачисляването на учащите в специалността се пристъпва към 

регламентирано методично обучение по установена програма. 

Утвърждава се системен режим на подготовка в тригодишен курс, а от 

учебната 1950/1951 година се дава ход на инициатива за петгодишно 

обучение, с прием в специалността от първата година на следване в 

ДМА – т. нар. петгодишен курс.  

*  

                                                                                                                                                         

„кръжок“; проф. д. н. Димитър Христов заявява, че е сред приетите в първия 

композиторски клас през 1951 г.; Хлебаров, Иван. Симеон Пиронков…, с. 28-29, 

авторът също фиксира 1951 като годината „в която се открива специалността по 

композиция и в новообразуваните класове на Панчо Владигеров, Веселин Стоянов, 

Марин Големинов и Парашкев Хаджиев нахлуват млади, изпълнени с надежди, бъдещи 

композитори“.  
169 Както многократно се отбелязва тук, приема се, че след 1947 година 

смисълът, вложен в понятието „клас” се припокрива напълно със значението на 

термина „специалност”.  
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Според програмата за тригодишния курс,170 главният (специален) 

предмет композиция се изучава по два часа седмично, през всеки от 

шестте семестъра.171 Тази информация влиза в противоречие с 

разглеждания в този труд учебен план от същата учебна година, 

според който през VІІ, VІІІ, ІХ и Х семестър специален предмет в 

тригодишния курс на специалност „Композиция“ се изучава три часа 

седмично, а в ХІ и ХІІ семестър – четири часа седмично.  

В Общи забележки на Учебни програми по отдели и класове за 

учебната 1950/1951 година е разяснено гледището за това какво целѝ 

обучението и какъв следва да е крайният изход от него. Поставя се 

акцент върху:  

- изграждането на собствен музикален език, съответстващ на 

актуалната обстановка, в която твори съвременния български 

композитор и  

- фундамента от изобилни познания по въпросите на музикалното 

изкуство от „предшествуващите епохи и настоящето“.  

В програмата за учебната 1950/1951 година последователно се 

набелязват пътищата за постигане на изложените цели, а като 

характерни черти на обучението са изтъкнати факторите „индивидуални 

данни“ и „степени на музикално и творческо развитие“ на всеки един 

студент – предусловия за ярката неповторимост в протичането на 

творческата подготовка. На субективния момент при композиторското 

квалифициране се придава първостепенна значимост до нивото на 

предопределящо „продължителността на работата върху един или 

друг дял от курса“ условие.  

 

                                                 
170 В Учебни програми по отдели и класове за учебната 1950/1951 година. – В: 

СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 173, листове 66-67, е поместена 

програмата. Вж. също Приложения 2, 3 и 8.  
171 В същия източник не се открива програма за петгодишния курс.  
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4.1 АНАЛИЗ НА ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПНИ ПОЛОЖЕНИЯ, 

ЗАЛОЖЕНИ В ПРОГРАМАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО КОМПОЗИЦИЯ ОТ 

УЧЕБНАТА 1950/1951 ГОДИНА  

 

Като ключов за композиторското обучение приоритет се посочва 

„дълбокото изучаване на творчеството на руските композитори“. 

Към аргументите за лансирането на тази концепция е допустимо да 

бъдат прибавени и конюнктурни съображения, свързани с 

политическата обстановка към 1950 г. – константен и безусловен 

елемент на всяка учебна програма не само в разглеждания период, а и в 

последващите десетилетия.  

Друг основен пункт се явява познаването на българския песенен 

фолклор, на което се придава сериозна значимост в разглежданата най-

ранна за композиторското обучение в ДМА фаза, като то е подчинено на 

прочутата идея за изработване на национален музикален език. Анализът 

на програмата сочи, че фолклорът следва да присъства не само като 

тематичен материал, като външен придатък, а да бъде „вкоренен“ в 

съзнанието на обучаващите се автори, „да се създаде творчески 

мироглед, изграден върху основата на българската народна музика“. 

Закономерно, след придобиване на сръчности за изработването на 

тематичния материал, съществен акцент е усъвършенстването на 

способностите за неговото изчерпателно развитие.  

Разпределението на учебния материал по години е в услуга на 

планомерното придобиване на нужните за композиторската работа 

практически умения. Долавя се общовалидният методически закон за 

движение „от простото към сложното“, „от познато към непознато“, „от 

по-лесно към по-трудно“, очевиден при изреждането на предвидените за 

усвояване структури – от период към „проста и сложна тричастна 

форма“ (през първата година) през тема с вариации и рондо (през 
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втората година) до сонатно алегро и „циклически“ произведения (през 

последната, трета година на курса).  

Придобиването на умения за очертаване на смисловата 

насоченост на отделните построения в зависимост от функцията 

им във формата (встъпителна, развиваща, заключителна, с устойчиви 

/затварящи движението/ или неустойчиви /„центробежни“/ свойства) 

заема подобаващо място в програмата. Още през първата година 

(отбелязана като „І курс“ на тригодишното обучение) се работи върху 

полагането на основите за пълноценното усвояване на различни 

формообразуващи норми – повторение (буквално, изменено, на 

разстояние), контраст /по отношение на всички елементи на 

музикалния език /мелодичен, хармоничен, ритмически, ладов, темпов, 

тонален, тембров, „образен“ и пр.)/, интонационно обновление, 

експозиционност, разработка, репризност. Всичко изброено дотук е 

насочено към формирането на навици в това отношение.  

Още в първата година на специалността /„І курс“/ се препоръчва 

писане, освен на клавирни произведения и на съчинения за различни 

изпълнителски състави. Също така, създават се пиеси за инструмент и 

пиано, солови песни, творби за хор /със и без съпровод/.  

Масовата песен – актуален и емблематичен за разглежданото време 

жанр, също „трябва да бъде обезателно усвоен практически“. 

Специално внимание му е отделено и в курса по Оркестрация за духов 

оркестър,172 чиято тема № 11173 е озаглавена „Основни познания за 

масовата песен“.174  

                                                 
172 Сведенията са почерпени от Учебни програми по отдели и класове за 

учебната 1950/1951 година. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 173, 

лист 75, точка 11.  
173 Дисциплината се е изучавала два семестъра.  
174 Стремежът към „масовизация“ на музикалното изкуство личи и в активната 

работа на Теоретико-композиторския и диригентски факултет по въпроса с 
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Наред с инструментални и вокални произведения в „учебното 

творчество“ се предвижда създаване на фолклорни обработки. Целите 

на занимания от такова естество са задълбочаване на познанията и 

усъвършенстване на сръчностите в сферата на фолклора и упоменатото 

конфигуриране на мисленето на учащите с категориите на народното 

музикално творчество, като вникването в него да достигне до равнището 

на „втора природа“ на младите автори.  

В случай на работа над произведения за един и същи състав, в 

различни години от обучението, изрично се указва това да се случва с 

„усложнявания“: по отношение на фактурата (конкретната препоръка е 

за хоровите творби), богатството на хармоничния език, способите на 

разработване на тематичния материал, „полифоничните прийоми на 

разработка“, дори естетическите предпочитания и 

усъвършенстването на личния стил на студентите, спрямо 

създадените през предишна година от следването им опуси.  

Написването на вокално-инструментални творби, мотивирано от 

„методическата правилност“, присъства в края на курса, когато 

паралелно с работата върху оркестрови опуси се препоръчва създаването 

на „оперен откъс, кантата или част от оратория“.  

Възможността за избор на произведение, с което учащите да се явят 

на годишния акт е в синхрон с творческото естество на дисциплината /и 

специалността/ „Композиция“, запазвайки възможността за личен избор 

на учащите и множествеността при решенията относно вида и 

                                                                                                                                                         

производството на кадри „учители по пеене“ – особено в към края на 1950-те години. 

Тази „задача“ е небелязана като първостепенна – обстоятелство, което прозира в голям 

обем от документите на разглежданото време. Този въпрос се изтъква многократно чрез 

поставяне на силен акцент върху високата му степен на важност (например в отчетите 

за дейността на ТКДФ в края на 1950-те /Декан е Димитър Сагаев – от 1957 – „доцент 

по инструментознание“/). Документите са на разположение в Отчети за дейността на 

ТКДФ за периода 1956–1969 г. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 

84.   
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числеността на изпълнителския състав (солов инструмент, камерна или 

оркестрова формация), както и жанровия профил на произведението – 

камерно, симфонично, вокално-инструментално, сценично.  

* 

Различията между двете успоредно действащи след 1950 г. 

практики на тригодишния и петгодишния курсове са ясно онагледени в 

учебните планове за специалност „Композиция“ от 1950.175 

Нееднаквостта засяга хорариумите по специалния предмет и по 

изучаваните в курса дисциплини: контрапункт, музикални форми с 

анализ, оркестрация, оркестрация за духов оркестър, история на 

драмата и театъра /факултативно/, история на музиката 

(съответните ѝ вариантни форми176), инструмент или пение /за 

непианисти/, пиано, свирене на хорови партитури, свирене и анализи на 

оркестрови партитури, дирижиране на оркестър. В плановете 

присъстват и предмети, които нямат отношение към музикалното 

образование. Такива са: марксистко-ленинска естетика, 

политикономия, диалектически и исторически материализъм, 

конституция на НРБ. Впечатление прави в пъти по-големия хорариум 

на последните в сравнение (дори) с главния предмет по специалността. 

                                                 
175 Плановете са налични в Одобрени от КНИК учебни планове по специалности, 

курсове и дисциплини за 1950 година. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна 

единица 167, листове 6 и 7.  
176 От Приложение 1 е видно, че в тригодишния курс се изучава история на 

българската, славянската и съветската музика, а в петгодишния се преминава курс 

по предмети с названията: всеобща история на музиката и история на българската, 

славянската и съветската музика. Предполага се, че съществуват различия в 

естеството и подредбата на материала, имайки предвид нееднаквият „старт“ за учащите 

в двете форми на провеждане на обучението, като главната отличителна черта – тяхната 

продължителност, рефлектира както върху същността на материала, така и върху броя 

часове.  
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Няколко години по-късно177 този проблем се констатира открито и 

започват опити за неговото неутрализиране.  

Фактът, че в т. нар. „общ курс“, предшестващ зачисляването в 

тригодишната форма на обучение по специалност „Композиция“, 

учащите усвояват значително количество материал е основен аргумент 

за несходството на броя на часовете спрямо петгодишната форма, 

както по теоретичните дисциплини, така и по специалния предмет. По-

рано придобитите познания дават хоризонт за по-интензивно 

преминаване на композиционния курс, обуславят по-кратката му 

продължителност, а надграждащите познания по теоретичните 

дисциплини се свързват с придобиване на „майсторски“ компетенции и 

сръчности на най-високо академично равнище.  

В първите три години от обучението на петгодишната форма на 

курса по специалност „Композиция“, часовете по специалния предмет 

са сведени до минимума от ½ учебен час седмично (възможно е дори да 

е провеждан един учебен час на интервал от две седмици, с цел 

студентите да разполагат с достатъчно време за пълноценно 

осъществяване на поставените от педагога задачи за самостоятелна 

работа). Тази логика на организация се оправдава от успоредното 

придобиване на базисни знания по ключовите „спомагателни“ 

музикални науки – хармония, полифония, музикални форми, 

оркестрация – крайно необходими за пълноценната работа по главния 

предмет композиция. Паралелното набавяне на компетенции по 

изброените теоретични предмети налага известна сдържаност в работата 

                                                 
177 Проблемът с претоварването на учебните планове е задълбочава до степен, до 

която времето на студентите е погълнато почти изцяло от изучаването на тези 

„странични“ предмети. В прегледа на развоя на обучението по специалност 

„Композиция“ през 1950-те години, когато стартират сериозни дискусии, централна 

тема в които е обременяването на студентите с несвойствените за музикалното 

образование дисциплини.  
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по специалния предмет и предполага по-тромавото протичане на по-

дълговременния /петгодишен/ курс, предопределено от обема и 

всеобхватността на стоящите на вниманието на учащите задачи.  

„Легализирането“ на класа по композиция / специалност 

„Композиция“, със съпътстващото го въвеждане на тази формулировка в 

документите на ДМА, се случва като закономерен резултат на 

дългогодишните търсения в това направление. Въпреки, че за „финал” 

на този процес считаме 1950 година, когато се учредява петгодишния 

курс по специалността и разписват учебните програми и планове за 

обучението по нея, редица факти са в услуга на становището, че в 

годините преди 1950 се долавя постепенното „съзряване“ на идеята за 

учредяване му. Разкриването на Композиторския подотдел през 1947 

г.,178 последвало „пробния“ период на кръжочните занимания, е ключов 

момент на поетапното усъвършенстване на българското композиторско 

образование, укрепващ последователните действия по „модернизацията“ 

в тази насока и настойчивите усилия за установяване на недвусмислени 

стандарти при подбора на кандидатите и режима на тяхното обучение.   

 

  

                                                 
178 Най-ранното упоменаване на композиторския и диригентския подотдели към 

Теоретичния /тогава/ факултет в запазените документи е в Протоколна книга на 

Академичния съвет на ДМА, 1946-1948 г. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2,  

архивна единица 2, лист 253. Протокол № 17/27.12.1947 г. Тази бележка навежда на 

хипотезата, че същите са създадени още през учебната 1947/1948 година. Освен това, в 

Протокол № 4 / 25.VІІІ.1947 г. (пак там, лист 269) фигурира информация за 

разкриването на „нови преподавателски места във връзка с откриването на нови 

катедри, съгласно Закона за висшето образование“. Няма допълнителни пояснения, но 

се предполага, че тази реформа засяга, освен Теоретичния, също така и 

инструменталния, и вокалния „отдели“ (тогава) на ДМА.  
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4.2 ПРЕГЛЕД И АНАЛИЗ НА ПРОГРАМИТЕ ПО ИЗУЧАВАНИТЕ В 

КОМПОЗИЦИОННИТЕ КУРСОВЕ ПРЕДМЕТИ ОТ УЧЕБНАТА 

1950/1951 ГОДИНА 

 

Прегледът се прави с цел получаването на по-пълна представа за 

обучението в по композиция в първите години от съществуването на 

специалността.  

Според запазените архивни източници, освен главния 

/специален/ предмет, изучаваните дисциплини179,180 в 

композиционния курс са:181 музикален анализ, инструментознание, 

оркестрация, оркестрация за духов оркестър, пиано, музикално-

теоретични дисциплини, солфеж.182  

                                                 
179 В Учебни програми по отдели и класове за учебната 1950/1951 година. – В: 

СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 173, освен по композиция, са 

изложени и програмите по:  

- всички духови, струнни и ударни музикални инструменти за Теоретичния 

факултет, с различна програма от тази в Изпълнителския факултет;  

- пиано (за Теоретичния факултет) – включително програми за състезателния и 

приравнителния изпити;  

- музикално-теоретични дисциплини, към които са причислени: инструментознание, 

оркестрация, оркестрация за духов оркестър, история на музиката, хармония, 

солфеж.  
180 Напомняме, че разглежданите програми по „другите“ теоретични дисциплини 

от учебната 1950/1951 година, са валидни за тригодишния курс на композиторския 

клас. Възможно е програмата за петгодишната форма на обучение по специалност 

„Композиция“ да е изгубена, тъй като са налице категорични данни, че във фиксирания 

период такава съществува – обстоятелство, доказващо се от наличието на учебен план 

за нея от 1950 г. Планът е разгледан в този труд.  
181 Предметите са изредени в реда, в който са изписани в документа, служещ за 

основа на този разбор.  
182 Безсистемността при подредбата на заведените документи в ДА „Архиви“, 

Регионален архив – София създава множество затруднения при изследователската 

работа. Налице е известен безпорядък и при систематизацията на разглежданите тук 

програми от учебната 1950/1951 година и липсва усърдие при систематизирането им и 

по-скоро са „в насипно състояние“. Предполага се, че не са съхранени значително 

количество от материалите, нужни за проучване от естеството на настоящото. От друга 

страна, срещат се припокриващи се, понякога и противоречащи си сведения.  
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4.2.1 ПРЕГЛЕД НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ПО МУЗИКАЛЕН 

АНАЛИЗ В КОМПОЗИТОРСКИЯ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 1950/1951 

ГОДИНА  

 

Фундаменталната значимост на дисциплината музикален анализ за 

пълноценното обучение в композиционния курс е подобаващо зачетена. 

Това е засвидетелствано с детайлно разписана програма по нея. В 

подредбата на материала за „композиторските и диригентските 

класове“,183 наред със „схематичното“ изложение на предвидените за 

изучаване теми /методи на анализ, композиционни структури/, се 

набляга върху идеологическото възпитание на студентите, което следва 

да е в духа на „Марксистко-Ленинската естетика“ и „съветското, 

славянското, световното класическо музикално творчество“. 

Запознаването с „негативните тенденции“ като „формализма“, 

„отричането на тоналните основи на музиката (атоналността)“ и 

„борбата между реалистическото и формалистическото направление в 

историческото развитие на мелодията“ е продиктувано от замисъла у 

учащите композиция да се формират предварително набелязани 

естетически възгледи, съответстващи на конюнктурните условия в 

разглежданото време.  

Запознаването с композиционните структури е основната цел на 

курса по музикален анализ. Практическото усвояване на обособените 

музикални форми се случва в същия ред, в който това става при 

обучението по главния предмет – композиция.  

                                                 
183 Данните са снети от Учебни програми по отдели и класове за учебната 

1950/1951 година. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 173, листове 

69-72, Програма за курса по анализ на музикални произведения за изпълнителския, 

педагогическия, композиторския и диригентските класове. Вж. Приложение 5.  



- 80 - 

 

Изучаването „отблизо“ на „българската народна музика и 

българското художествено музикално творчество“ също има директно 

отношение към композиционното обучение, а поръчението за „подробен 

практически анализ“ при работата по овладяването на материята в 

„композиторските и диригентските класове“, отразено в Забележка184 е 

неразривно обвързано с естеството на упоменатите специалности, като 

показва особеното внимание към студентите по тях. Тук целта би била, 

при анализ на произведения, заедно с наблюдението и маркирането 

на особеностите на структурата, процесуалното изграждане, 

координирането на изразните средства и концептуалното им 

подчиняване на образното съдържание, да се работи върху 

развитието на проницателност и стремеж за непрестанно съотнасяне 

на срещаните в анализираните творби проблеми към личната 

творческа практика на студентите. Това спомага у тях се култивира 

самокритичност и решителност, потребна при съчиняването на 

собствени работи, в които асимилираният „чужд“ опит следва да се 

прилага на дело.  

В програмата по музикален анализ за композиторския клас се поставя 

акцент върху проблеми, имащи отношение към обучението по 

специалния предмет – някои от тях продиктувани от конюнктурната 

среда на фиксираното време, други – „общовалидни“.  

Към първите може да се отнесе „отразяването на 

действителността в музиката“ – актуална за разглеждания период 

словесна формула, внедрявана в съзнанието на поколенията, получили 

образованието си в епохата на активна политическа ангажираност на 

образователните институти (в т. ч. учебните заведения по изкуствата), 

                                                 
184 Пак там. Текстът на Забележката към програмата по анализ гласи: В 

диригентския и композиторския клас материята, изложена в програмата се минава с 

подробен практически анализ.  
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натоварени с несвойствени за предмета им на дейност отговорности и 

превръщани в пропагандни средища, работещи в служба на очевидни 

политически намерения. За постигането на наложителната в тези случаи 

„общодостъпност“ на музикалната продукция се залага на 

преимуществената роля на мелодията „като основно средство на 

музикалната изразност“.185  

Към „общовалидните“ може да се причисли въпросът за музикалния 

стил /стил на определена композиторска школа и стил на отделен 

композитор/. Заострянето на вниманието на студентите към стиловите 

особености на отделни автори и определени естетически направления е 

свързано с анализирането на значителен обем творчество, всестранното 

му наблюдение, извеждането на обобщения върху различните подходи в 

подредбата на материала, начина на развитието му, изучаването на 

особеностите на всички негови страни. Всичко изброено благоприятства 

ускоряването на формирането на личен (и критичен!) поглед върху 

музикалното изкуство и подпомага оформянето на личен стил. 

Последното е не просто аспект на обучението по музикален анализ, 

поставен в услуга на изучаващите специалност „Композиция“, но и 

свидетелства за явна субординация между предметите, включени в 

композиционния курс, като организацията на учебния материал по тях е 

изцяло подчинена на нуждите, породени от естеството на главния 

предмет. С аналогична стойност е задълбочаването по посока на 

музикалния език и наблюдението върху „съразмерното съчетание на 

елементите на формата в класическата музика и едностранно застъпване 

на някои от тях“.  

                                                 
185 С изказаната теза не се целѝ омаловажаване на значението на мелодията като 

изразно средство, а по-скоро в нея се съдържа коментар относно насаждането на 

наивистичните схващания за общодостъпност на музикалното съдържание, набиращи 

скорост във времето на изработване на анализираните тук учебни програми и планове.  
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Изложените в точки 3, 4 в Общи положения на Програмата по 

музикално-теоретични дисциплини186 цéли на изучаването им са в 

съзвучие с „тактиката“, очертана в програмата по композиция, касаеща 

централната роля на фолклора в творческото обучение през 1950/1951 г.  

Забележката към раздела, засягащ изучаването на контрапунктични 

форми (глава ХІІІ),187: „Горната програма се изучава, както следва: в 

композиторския клас – практично, теоретично и чрез формален 

анализ; в педагогическия и изпълнителските класове – теоретично и 

чрез формален анализ“, е поредното свидетелство за стремежите 

обучението по композиция да има свой облик, продиктуван от 

спецификата на специалността.  

*  

4.2.2 АНАЛИЗ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ПО 

ИНСТРУМЕНТОЗНАНИЕ И ОРКЕСТРАЦИЯ ЗА УЧЕБНАТА 1950/1951 

ГОДИНА  

 

 Програмата по инструментознание не се отклонява от 

„традиционните“ представи за дисциплината. Полезността за изучаващите 

                                                 
186 Програма по музикално-теоретичните дисциплини  

Общи положения 

Изучаването на теоретичните дисциплини има за цел:  

1. Да даде висока квалификация на бъдещите музикални кадри в областта на 

музикалното творчество, изпълнителското изкуство и музикалната педагогика по 

всички отрасли на музикалната теория.  

2. Да ги запознае основно с българското народно и художествено, славянско и 

световното музикално творчество.  

3. Да ги подтикне към творчество в духа на народната песен и към научни 

издирвания в областта на народното творчество.  

4. Да ги предпази от лъженауката и музикалната теория и упадъчните явления в 

музикалното творчество.  

Извадката е от Учебни програми по отдели и класове за учебната 1950/1951 година. – 

В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 173, лист 96.  
187 В дисциплината се работят канон, фуга, инвенция, хорална обработка. 
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специалност „Композиция“ се свежда до обстоятелството, че 

информативното естество на предмета е неотделимо от подготвителната 

му функция, изразяваща се в намерението да се формира у учащите 

проницателност и аналитичност при последващото изучаване на 

симфонична и духова оркестрация, както и да обезпечи в максимална 

степен податливостта към обучение по тези дисциплини. Наред с 

историческата еволюция на отделните инструменти е налице детайлно 

запознаване с техните изразни и технически възможности, което е със 

съществена стойност за обучението за създаване на собствени музикални 

произведения за големи и за по-малки инструментални състави. 

Детайлното познаване на инструментите от една страна е възможно да 

изиграе ролята на отключващ фантазията и изобретателността фактор и, от 

друга страна, да способства за пълноценното изложение и завършено 

представяне на творческите идеи.  

 Програмата по оркестрация188 (от нейния преглед става ясно, 

че се има предвид симфонична оркестрация) свидетелства за планирано 

обстойно запознаване с автономните оркестрови групи, техните 

технически, изразни и функционални възможности, съпътствано от 

периодични упражнения на отделните етапи на усвояване на материята.  

 Подобно на подчинената на композиторското обучение 

програма по музикален анализ, поместените на лист 101 теми, №№: 28, 29, 

30, 31, 32 и 34189 в програмата по оркестрация се отнасят до редица 

                                                 
188 Програмата по оркестрация за учебната 1950/1951 година е публикувана 

двукратно листове 73 и 101 в Учебни програми по отдели и класове за учебната 

1950/1951 година. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 173. Вж. 

Приложение 6.  

3. 189 Информацията е възприета от източника Учебни програми по отдели и 

класове за учебната 1950/1951 година. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна 

единица 173. Вж. също Приложение 6.  

28. Формално разчленяване на даден текст във връзка с оркестрацията.  
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базисни моменти, касаещи не само оркестраторската, но и 

композиторската дейност:  

- формирането на способности за формалното разчленяване на 

музикалния текст, отнасящо се до архитектониката на 

произведенията и  

- овладяването на „чисто композиционните“ методи – пестеливост на 

средствата и овладяването на различните формообразуващи 

похвати, например повторението.  

 

Анализът на партитури на „модернисти“, паралелно с разбора на 

творби от по-ранни епохи има директно отношение към формирането на 

съвременен (към разглежданото време) поглед върху проблемите в 

материята чрез наблюдение на различни творчески решения.  

Усъвършенстването на уменията за „правене на клавирно извлечение 

от партитура“ и усвояването на сбора от особености на 

съпровождащия оркестър отново са пряко свързани с композиционната 

дейност пунктове, овладяването на които подпомага изработването на 

способности и навици, потребни в процеса на създаване на музика.  

Подобна по съдържание и замисъл на забележката към програмата 

по анализ е тази, вписана към програмата по оркестрация,190 чиято същност 

е насочена към последващото практическо приложение на усвоения опит: 

                                                                                                                                                         

30. Отражения на общите композиционни принципи в оркестрацията: 

пестеливост на средствата, повторения, строга логика, буквален превод, легати – 

съобразени с формалното разчленяване.  

31. Анализ на оркестрови партитури: на предкласици, класици, романтици, 

модернисти, както и на български автори.  

32. Правене на клавирно извлечение от партитура.  

34. Особености на съпровождащия оркестър: при пение, при инструменти, при 

хор.  

* При всички лекции се предвиждат практически семинарни упражнения.  
190 Забележката се намира пак там, лист 101.  
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„Материята по оркестрация в композиторските и диригентските 

класове се минава главно практически.“ 

* 

4.2.3 ПРОГРАМАТА ЗА СПЕЦИАЛНИЯ КУРС ПО ХАРМОНИЯ ЗА 

КОМПОЗИТОРСКИЯ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 1950/1951 ГОДИНА  

 

Програмата за „специалния курс по хармония за композиторския 

клас“ от учебната 1950/1951 година,191 определя продължителност на 

обучението по предмета четири семестъра, по два часа седмично. Залага 

се на овладяването на тънкостите на науката за акордите – и 

теоретически, и практически, а замисълът за всеобхватно изучаване на 

дисциплината в „специалния курс на композиторския клас“ личи от 

редица фрагменти в текста на програмата. Успоредно с 

„първостепенните“ задачи на курса – формиране на умения за 

„логично“, „естествено“, „правилно“ гласоводене и осъзнаването на 

взаимозависимостите между съзвучията, се акцентира върху 

формирането на критичен поглед над ролята на хармонията във 

формообразуването и фактурните особености при изграждането на 

многогласа. „Въвеждането на по-свободно и сложно гласоводене“ и 

„разширяването на кръга на хармоническите средства“ са клаузи, които 

недвусмислено удостоверяват не просто намерението за всестранно 

познаване естеството на предмета, но и надрастване на обичайните 

схеми в обучението по дисциплината до степен на творческо овладяване 

на материята, насърчаване на изобретателността и подтик към 

иновативност, осъществена на стабилна познавателна основа. След по-

разгърнато, спрямо прелиминарния „общ курс“ лекционно обучение, 

материята се проработва практически, поставена на строга методична 

                                                 
191 Пак там, листове 118–119, е съхранена Програма по хармония за 

композиторския клас от учебната 1950/1951 година. Вж. Приложение 7.  
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основа, като заедно с писмените занимания се правят упражнения с 

пиано, допринасящи за комплексния напредък в процеса на 

„моделиране“ на младите автори.  

Творческите задачи със съчиняване стимулират изобретателския 

момент в овладяването на материята. По този начин се осъществява 

координация със специалния предмет и се осмисля надграждащото 

детайлно изучаване на дисциплината в композиционния курс.  

Работата с фолклора (хармонизация на народни песни) заема 

подобаващо място в материала по хармония.192 Идеята за подобна 

практика представлява препратка към аналогични задачи, стоящи в 

обсега на обучението по специалния предмет. С това се целѝ 

максималното сближаване и смисловото гравитиране на „помощните“, 

„периферни“ дисциплини около него.  

Същата аргументация е приложима и по отношение на 

написването на прелюдия по зададен двутакт – очевидно творческо 

задание, хвърлящо мост към заниманията по композиция и подчинено на 

концепцията за монолитна организация на обучението по специалността, 

с ясно фиксирани приоритети и субординация.  

* 

4.3 ПОЛАГАНИ ИЗПИТИ ОТ СТУДЕНТИТЕ ВЪВ ВРЕМЕТО НА 

СЛЕДВАНЕТО ПО СПЕЦИАЛНОСТ „КОМПОЗИЦИЯ“ В НАЧАЛНИТЕ 

ГОДИНИ НА СПЕЦИАЛНОСТ „КОМПОЗИЦИЯ“  

 

Проследяването на генезиса на специалност „Композиция“ в 

българското висше музикално образование налага анализ на 

системните проверки, на които се подлагат учащите в хода на 

                                                 
192 Следва да се изтъкне, че този въпрос често застава на вниманието на 

композитори и фолклористи, които нерядко са изтъквали неприложимостта на 

изучаваната „класическа“ хармония по отношение на българската народна музика.  
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обучителния курс. Най-ранни сведения за регулярни изпити по различни 

предмети, полагани от учащите по специалността, са налични в 

Наредбена книга за преподавателите в Музикалната академия, 193,194 

където се съдържат данни за юнската сесия на учебната 1949/1950 

година и зимната сесия на учебната 1950/1951 година. От тях стават 

достояние важни факти от тогавашната академична реалност:  

1. В двете посочени /последователни/ сесии, студентите от 

„композиторския клас“ полагат изпити по хармония, контрапункти, 

музикални форми, композиция и оркестрация.195  

2. В извадката не се уточнява поредната година на обучение в 

ДМА на явилите се на изпити през тези сесии студенти по композиция. 

Това създава известна несигурност при извеждането на категорично 

обобщение на кой етап от следването в ДМА учащите са полагали 

конкретните изпити.  

3. Друга особеност е тъждествеността в изискванията по 

теоретичните дисциплини, които студентите от композиторския и 

диригентския класове следва да покрият – характерност, която остава в 

сила и на по-късен етап.196 Това сходство е обяснимо, предвид 

потребностите на бъдещите професионалисти в двете поприща.  

                                                 
193 От сведенията става ясно, че към посочените години в Теоретичния отдел 

/впоследствие факултет/ вече съществуват педагогически, диригентски и 

композиторски класове.  
194 Наредбена книга за преподавателите в Музикалната академия. – В: СГОДА, 

Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 26, лист 32. Документът съдържа информация 

за изпитните сесии в периода 1949-1951 г. 
195 За сравнение, учащите в „диригентския клас“, през същата /зимна/ сесия на 

учебната 1950/1951 година се явяват на същите проверки, като различен е единствено 

главният /специален/ предмет: хармония, контрапункти, музикални форми, 

дирижиране и оркестрация. На студентите в педагогическия клас се инспектират 

познанията по хармония, солфеж, музикални форми, оркестрация (без контрапункти). 
196 Често условията на обучение по теоретичните дисциплини в специалностите 

„Композиция“ и „Дирижиране“ се припокриват /с изключение на специалния 

предмет/. Това е видно от условията за прием и последващо обучение в двете 
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4.4 КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ В СПЕЦИАЛНОСТ „КОМПОЗИЦИЯ“ В 

ПЪРВИТЕ ГОДИНИ НА СЪЩЕСТВУВАНЕТО Ѝ В ДМА. ПАРАЛЕЛ 

МЕЖДУ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАЧИСЛЯВАНЕ В УСПОРЕДНО 

ДЕЙСТВАЩИТЕ СИСТЕМИ НА ТРИГОДИШНИЯ И ПЕТГОДИШНИЯ 

КУРСОВЕ НА КЛАСА ПО КОМПОЗИЦИЯ В ДМА  

 

В Протокол № 14 от 10.11.1947 г. от заседание на Академичния съвет 

на ДМА197 е достъпна следната справка: „Комисиите по произвеждане 

на конкурсните изпити по диригентство и композиция докладваха, че 

са успешно издържали следните кандидати – студенти по 

композиция:   

1. Емил Главанаков 198,199 

2. Живка Клинкова 200 

                                                                                                                                                         

специалности на Теоретичния факултет през 1952 г. Писмено това е прецизирано в 

Отчети за дейността на ТКДФ за учебната 1968/1969 – 1974/1975, 1979/1980 – 

1981/1982 г. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 4, архивна единица 55.  
197 Цитираният източник е на съхранение в Протоколна книга на Академичния 

съвет на ДМА, 1946-1948 г. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2,  архивна единица 2, 

лист 243.  
198 Емил Главанаков (1918 – 1978) започва да учи цигулка от ранна възраст при 

Тодор Торчанов. Завършва Теоретичния факултет, специалност виола при Стефан 

Сугарев и композиция при Веселин Стоянов в Държавната музикална академия – 

София (1942). Започва професионалната си дейност като цигулар в Царския военно-

симфоничен оркестър, като продължава след това в Софийската филхармония. В 

годините 1947 – 1950 завършва новооткрития клас по оркестрово дирижиране в 

Музикалната академия. От 1950 г. е диригент на Варненския симфоничен оркестър. 

Източник на информацията: http://www.moreto.net/events.php?n=30266 (посетен на 

12.12.2018).  
199 Без наличие на допълнителни данни относно приключилото през 1942 г. 

обучение по композиция на Емил Главанаков при проф. Веселин Стоянов, може да се 

предположи, че тези занимания са преминали под формата на т. нар. „свободна 

композиция“.  
200 Според биографията на Живка Клинкова в интернет страницата на Съюза на 

българските композитори тя „завършва ДМА през 1947 година. Учи пиано при проф. Д. 

Ненов, дирижиране при проф. Е. ди Веки и композиция при проф. Парашкев Хаджиев и 

проф. Веселин Стоянов.“ Посочената като година на завършване на ДМА /1947/, 

http://www.moreto.net/events.php?n=30266
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3. Лиляна Манкова (р. 1922 г.)  

4. Лазар Върбанов (р. 1908 г.)  

… Академичният съвет одобри лицата, издържали конкурсния изпит и 

реши да ги представи в Министерството на народното просвещението за 

одобрение. Реши също студентите, които са завършили ІV теоретичен 

клас201 да им се признават предметите от последната година, които са 

изучавали.“ С пълна увереност може да се твърди, че изброените по-горе 

студенти са първите „официално“ приети в специалност 

„Композиция“ в ДМА.202  

Приведеният пасаж недвусмислено подкрепя тезата, че през учебната 

1947/1948 година е „изпробвана“ селекцията на кандидатите за 

специалност „Композиция“ чрез „профилиращ изпит”203. Въпреки, че 

няма сведения за наличието на нарочен предварителен режим на обучение, 

целящ подготовката за самия профилиращия изпит, допустимо е да се 

                                                                                                                                                         

съвпадаща с времето на приемането ѝ в класа по композиция, подсказва, че Клинкова 

или не е продължила своето обучение след гореизложеното зачисляване в „класа“ или 

то не е завършило с дипломиране по специалността. По-ранното ѝ следване по 

композиция, приключило през 1947 г. вероятно е преминало под формата на 

кръжочни занимания и нейният казус е аналогичен на този на Емил Главанаков). 

Източник на информацията: https://ubc-

bg.com/%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%ba%d0%b0-

%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0/ (посетен на 

12.12.2018 г.).  
201 Това уточнение подкрепя позицията, че е предоставяна възможност, в 

композиторския клас /специалност „Композиция“/ да кандидатстват студенти с 

различна поредна година на обучение в ДМА. Става ясно, че освен за завършили 

трети общ теоретичен курс, процедурата е била отворена и за завършили четвърти 

общ теоретичен курс учащи в ДМА.  
202 В конкретната извадка е липсва уточнение относно това на какъв етап от 

обучението си в общия курс са кандидатстващите за обучение в композиторския клас.  
203 Това разяснение е с висока степен на важност, с оглед обстоятелството, че по-

рано през същата календарна година /1947/ обучението си в ДМА приключват 

Александър Райчев и Лазар Николов, за които е неоспорим факта, че изучават 

дисциплината „свободна композиция”, в кръжок, а не като специалност, с получена 

диплома по нея след приключване на обучението си в ДМА.  

https://ubc-bg.com/%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0/
https://ubc-bg.com/%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0/
https://ubc-bg.com/%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0/
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счита, че на кандидатстващите за композиторския клас е оказвано 

неформално (вероятно и несистемно) съдействие от композиторите-

преподаватели в ДМА за придобиване на практически компетенции при 

написването на произведения, които те представят като свои творчески 

опити. Тезата е основателна, още повече, че измежду изброените по-горе 

зачислени в специалността присъстват такива, които са работили по 

композиция с преподаватели в ДМА по-рано, по нерегламентираната 

форма на обучение.204,205  

                                                 
204 Визират се Емил Главанаков и Живка Клинкова, за които вече беше 

посочено, че преди 1947 г. учат композиция при Веселин Стоянов – факт, афиширан в 

по-горе цитираните биографични справки.  
205 В макар и косвена подкрепа на изказаното становище прилагаме извадка от 

Информация и доклади за резултатите от приемните изпити за времето от 1949 до 

1951 година и за 1972 година. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 

196, Доклад за цялостното отчитане на кампанията за приемане на нови 

студенти за учебната 1949/1950 година в Държавната музикална академия – 

София. В Доклада е достъпна следната информация: кандидати в „Теоретичния отдел“ 

за обозначената 1949/1950 учебна година са 106 души. От тях, поради слаб успех 

отпадат 44, а по политически причини 10. Приети са 52.  

Пак там, листове 2-4, четем:  

„Общата преценка от приемните изпити в Академията е, че явилите се 

студенти бяха общо взето не достатъчно подготвени, особено по 

музикалнотеоретичните предмети: солфеж и главните предмети (такива са: Пение, 

Струнни инструменти, Пиано, Духови и Ударни инструменти). Това се дължи на 

обстоятелството, че кандидат—студентите не са имали възможност да 

работят и се подготвят под ръководство на специалисти. За да се избегне това в 

бъдеще и да се даде възможност в Академията да постъпят и деца от 

работнически и малоимотни среди, необходимо е, при Академията да има редовен 

подготвителен клас, както и да се устройват по-голям брой курсове за подготовка 

на кандидат-студенти.“  

[Най-ранните данни за подготвителен клас за специалност „Композиция“ са от 

учебната 1954/1955 година. В Сведения за студентите по специалности и 

преподавателите през 1954/1975 и за полувисшия естраден отдел през 1974-1975 г. – 

В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 183, листове 1-6, Сведения за броя 

на преподавателския персонал при БДК през учебната 1954/1955 година, лист 1, с. 2 

е отразен Брой на студентите по специалности и курсове. За специалност 

„Композиция“ е документирано, че има един студент в подготвителен курс по 

специалността.]  
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В разглеждания най-ранен модел на профилиращия изпит няма 

написване на творба, но от кандидатите се изисква представяне на 

композиционни опити, с цел комисията да добие поглед върху творческия 

им потенциал. Във връзка с това, предполага се, че по време на три- и/или 

четиригодишното следване в т. нар. общ курс, предшестващо 

кандидатстването за прием в класа /специалността/, е предоставяна 

възможност за начално обучение по съчиняване на музика. Хипотезата се 

подкрепя от споделения от проф. д. изк. Пенчо Стоянов факт за наличието 

на прелиминарна подготовка, която той преминава при проф. Парашкев 

Хаджиев, в първите три години от студентството си в ДМА.  

*  

Представата за критериите за прием в класа по композиция се 

допълва от сведенията по въпроса, предоставени от проф. д. изк. Пенчо 

Стоянов.206 Те допринасят за възстановяването на стандартите, на които 

следва да отговарят кандидатите, за да бъдат зачислени в „класа“, за 

учебната 1950/1951 година, когато действаща е само системата на 

тригодишния курс:  

                                                                                                                                                         

От приложените в документа две таблици е видно, че приетите в Теоретичния отдел 

студенти са: 8 от работнически семейства, 2 от бедни семейства (собственици на 

земеделски земи до 30 декара). Няма приети от средни (до 50 декара собствени 

земеделски земи) и богати семейства (с над 50 декара), няма и членове на ТКЗС. От 

чиновнически произход са 29, от занаятчийски – 8, а 5 са от семейства на упражняващи 

свободни професии родители, лекари и адвокати (семейства с такива родители).  

 Членове на БКП са 13, БЗНС – 2, ОФ – 33, нечленуващи – 7. Бранници – 

няма. РМС – 24, ЗМС – 1, ССМ и звено – няма, ДСНМ – 49, БКП – 1, не членуват 

никъде – 3.“  

През следващата учебна 1950/1951 година се правят опити за преодоляване на 

описаните проблеми.  

Пак там, лист 17-18, е запазен Доклад във връзка с резултатите от 

провеждането на състезателните изпити за кандидат-студенти за новата 

1950/1951 година, в който е отразено: „По предложение на КНИК е устроен 

едномесечен подготвителен курс.“  
206 Данните са предоставени от проф. д. изк. Пенчо Стоянов (разговор от 

19.11.2015. г., София).  
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Проф. д. изк. Пенчо Стоянов набляга на следните задължителни 

условия, на които следва да отговарят кандидатите за зачисляване в 

класа по композиция към учебната 1950/1951 година:  

 минимум две години /по-често три/ завършен курс на обучение в 

Теоретичния факултет207 (т. нар. „общ курс“, припокриващ се (както 

тогава, така и понастоящем) със специалността „Педагогика на 

обучението по музика”);  

 завършени курсове по хармония, полифония, инструментознание;  

 започнат и най-малко един семестър изкаран курс по 

оркестрация.  

За самия прием се полагат серия от състезателни изпити, с което се 

целѝ са проверката на знанията по:  

 солфеж – „специални задачи – много по-високи от тези, 

предназначени за другите специалности, в това число триглас и 

полифонични диктовки“; 208 

                                                 
207 Настоящият Теоретико-композиторския и диригентски факултет е създаден 

през 1954 г., съгласно постановление на Министерския съвет от 26.10.1954 г. /на 

тогавашната Българска държавна консерватория/. До този момент той носи названието 

Теоретичен факултет /в периода 1948-1954 г., основан с решение на Академичния 

съвет на ДМА от 12.11.1948 г. Информацията е почерпена от Статистически сведения 

за приетите и завършилите студенти 1948–1954 г. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 

1, архивна единица 59, лист 48, където още пише:  

На 24/11.01.1955 Българска държавна консерватория до 01.01.1955 г. имаше 

два факултета: Изпълнителски и Теоретичен. Съгласно постановление на 

Министерския съвет от 26.10.1954 г. съществуващите два факултета се 

преустройват в: 

а/ Теоретико-композиторски и диригентски факултет с отдели: 

композиторски, диригентски и музикознание, със срок на обучение пет години и 

педагогия, със срок на обучение четири години. 

б/ Инструментален факултет със срок на обучение пет години. 

в/ Вокален факултет – с два профила – оперно пеене и концертно-камерно 

пеене, със срок на обучение пет години.  

Ректор на ДМА е проф. Марин Големинов, а декан на ТКДФ – доц. Константин 

Константинов.  
208 Из разговор с проф. д. изк. Пенчо Стоянов, 19.11.2015 г., София.  
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 полифония;  

 хармония;209  

 оркестрация – инструментация на фрагмент от клавирно 

произведение за определен състав;  

 пиано – Бахова творба, пиеса по избор – обикновено Бетховенова 

соната със средна трудност;  

 прима виста и импровизация. Професорите Панчо Владигеров, 

Парашкев Хаджиев,210 Веселин Стоянов или Марин Големинов 

изсвирват малко построение – мотив или фраза и поставят задача то 

да се развие в момента;  

 представяне на произведения, написани от кандидатстващите 

за прием в класа по композиция студенти, с което се добива 

представа за нивото на кандидата на база творческите му опити до 

момента на кандидатстване за прием в класа по композиция.  

 

„Много мъчно се влизаше в класа по композиция“.211 Действително, 

било е необходимо значително време за подготовка за кандидатстване в 

класа по композиция: да се завърши курса по хармония („и това е 

правилно, защото има толкова проблеми с този основен курс, като 

гласоводене и много други“ [проблеми (б.а.)]). „Първоначално 

композиторският курс бе тригодишен. По-късно се направи 

преустройство и той стана петгодишен, при което студентите по 

композиция бяха приемани от първи курс в специалността. Имаше 

                                                 
209 Проф. д. изк. Пенчо Стоянов не предоставя повече подробности за изпитите 

по хармония и полифония.  
210 Парашкев Тодоров Хаджиев е назначен за преподавател по хармония в ДМА 

на 21.10.1942 г. Данните са налични в Списък на преподавателския състав по катедри 

1950, 1951, 1975. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 351, листове 1-

5. Към 19.03.1949 г. Парашкев Хаджиев е редовен професор в катедрата по музикално-

теоретични дисциплини и преподава хармония и композиция. Пак там, лист 18.  
211 Из разговор с проф. д. изк. Пенчо Стоянов, 19.11.2015 г., София.  
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застъпване между тригодишния и петгодишния курс, след което 

тригодишният отпадна и остана само петгодишния.“ 212  

* 

Предоставената от проф. Пенчо Стоянов информация в голяма 

степен съвпада с наличната в запазените документи от учебната 1952/1953 

година.  

От Учебни планове и програми – 1952 г.213 се осведомяваме за 

условията за прием в класа по композиция през учебната 1952/1953 

година – третата от паралелното съществуване на двете форми на курса по 

специалността – /тригодишна и петгодишна/. Тук архивите се оказват 

значително по-щедри. Цитираната в Приложение № 3 извадка дава 

обстойна представа за приемния изпит за класа по композиция след 

направените поправки, влизащи в сила от упоменатата учебна 1952/1953 

година.  

От обновените програми става достояние факта, че тригодишния 

курс по специалността продължава да функционира, а в състезателните 

изпити за прием в композиторския клас (и за двата курса) все още не е 

въведено написване на творба „на място“ – практика, която на по-късен 

етап се утвърждава като своеобразно „ядро“ на профилиращия изпит. Този 

факт може да се интерпретира като недостатък – отчетен и коригиран в 

последващите стадии на развоя на обучението по композиция. Предвид 

очевидно претоварената програма на изпитите за прием в специалност 

„Композиция“, добавянето на „практически“ изпит с написване на пиеса, 

без изваждане на някой от изпитите би обременило до краен предел 

                                                 
212 Пак там. Богат доказателствен материал за успоредното съществуване на три- 

и пет-годишните курсове представляват запазени документи от учебните 1950/1951 и 

1952/1953 години, в които устно предоставените от проф. д. изк. Пенчо Стоянов 

сведения са надлежно разписани. Въпросът е разяснен в последващото изложение.  
213 Документът е наличен в Учебни планове и програми – 1952. – В: СГОДА, 

Фонд № 1786, опис № 1, архивна единица 55. листове 27-31, Приложение със заглавие 

Материали за приемни изпити.  
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прелиминарната им работа, поради което той е спестен. Това чувствително 

облекчава подготовката за прием в класа.  

Проверката на креативните способности при селекцията на 

кандидатите в учебната 1952/1953 година се реализира чрез разглеждане 

на композиционни опити (от кандидатите и за тригодишния, и за 

петгодишния). Неизбежният субективен фактор при оценяването 

подсказва, че резултатите от тази проверка не са с гарантирана 

безпогрешност, но на нея е отдадена подобаваща тежест и тя е вписана 

като първо условие. Съображенията за това са продиктувани от 

обективното разбиране, че отсъствието на капацитет за творческа работа, 

дори при ярки клавирни качества и колосални познания по теоретичните 

предмети, обезсмисля опитите за напредък в композиторското поприще, а 

равновесието между заложби и знания следва да е в пропорции, които да 

не отслабват или възпрепятстват творческите занимания. Редно е да се 

отчете, че, въпреки първостепенната си важност, в сравнение с останалите 

изпити, проверката на креативните способности по-трудно би била 

подведена под единни критерии на оценяване, особено при намеса на 

естетическия фактор, който в този исторически период е със значителна 

тежест. Ето защо може да се обобщи, че „стандартите“ за оценяване в 

голяма степен са белязани от вариабилност при вземане на решение за 

одобряване или отхвърляне на всяка една кандидатура.  

Видно е, че приоритетно значение при селекцията и за три-, и за 

петгодишните курсове е отдадено на клавирните способности на 

кандидатите. Последните се тестват паралелно с други качества 

(разяснени по-нататък в изложението), чрез разнообразни дейности: 

импровизация на пиано, изпълнение на клавирни произведения, свирене от 

пръв поглед, свирене на партитури. Голямата стойност на тези сръчности в 

композиционното обучение се определя от обстоятелството, че наличието 

на добра клавирна техника предоставя широки възможности за 
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запознаване с голям обем „чуждо“ творчество. Това са образци от 

всепризнати, „утвърдени“, но също така и от съвременни автори. Освен 

слуховото запознаване с материала, владеенето на пианото усилва 

ефекта от наблюдението, анализирането и изучаването на редица 

явления в авторското музикално изкуство – момент, благоприятстващ 

придобиването и последващото усъвършенстване на множество 

основополагащи за композиторската дейност компетентност. 

Владеенето на инструмента и активната му употреба в обучението по 

композиция способстват пълностойно и ефективно за:  

 изследване на гласоводенето във вокалните и инструменталните 

творби – солови, камерни, оркестрови, хорови, вокално-

инструментални и пр., чрез инспектиране на мелодичните линии, 

съставляващи вертикала в многогласната фактура (полифонична, 

хомофонна, хетерофонна, клавирна, хорова и пр.).  

 наблюдение „отблизо“ на елементите на музикалния език в процеса на 

„драматургичното“ изграждане на съчинението.  

 запознаване с музика от различни национални школи и стилови 

направления и дълбоко навлизане, чрез „живата музика“, в материята 

на хармонията, полифонията.  

 въвеждане в проблематиката на оркестрацията и изследването ѝ 

„отвътре“ (при свирене на оркестрови партитури), чрез разбор на 

третирането на отделните инструменти и оптималната им употреба, 

съобразно техническия и изразния им капацитет.  

 наблюдение поведението на певческите гласове във вокални творби – 

солови, хорови /без или с инструментален акомпанимент/, както и 

изследването на съжителството между вокални и инструментални 

партии – в ансамблови формации с разнообразни състави, включително 

кантатно-ораториални произведения.  
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 изследване на индивидуалните подходи при разработването на 

тематичния материал;  

 наблюдение върху формообразуването – осъществява се обзор на 

процесуалното движение и структурното оформяне на материала, 

изостря се вниманието по отношение на „изтичането“ на формата и 

навременното ѝ довеждане докрай, посредством което в съзнанието на 

учащия се „вкоренява“ чувство за мярка – отново чрез внимателен 

разбор на „утвърдените модели“.  

Може да се обобщи, че доброто справяне с клавирния инструмент 

благоприятства придобиването на обстойна представа за същината на 

композиторската работа и съкращава времето за постигането на 

високи резултати, чрез подхождането към всяко разглеждано 

съчинение от позицията на изследовател. Това са първостепенните по 

важност доводи за преимущественото значение, което се отдава на 

клавирните способности на кандидатите в конкурса за прием в 

специалността.  

Относно степента на трудност на изпитния материал по пиано, така 

формулираните изисквания потвърждават, че преимущество имат 

кандидатите, изучавали инструмента от по-ранна възраст, пред тези, чиято 

школовка е основана на „облигатната“ употреба на инструмента.  

Проверката на инвенцията с изпита по импровизация – и за три-, и 

за петгодишния курс, има своята съществена стойност при определянето 

на класирането за прием в класа по композиция. Предусловие за успешното 

справяне тук отново е равнището на клавирните сръчности на 

кандидатстващите, но целта е да се провери степента на развитие и на 

други, фундаментални за творческата работа качества, като: схватливост, 

инвенция (въображение, фантазия), находчивост, ниво и скорост на 

мисълта, обща музикална просветеност и генерално – 

предразположенията на кандидатстващите към музикално-творческа 
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работа, в синхрон с практическото приложение на наличните 

„практически“ способности по теоретичните дисциплини хармония, 

полифония, познанията по въпросите на формообразуването и уменията 

за разгръщане на потенциала на тематичния материал с възможност за 

контрол над концептуалния ход на „музикалното движение“ „надясно“.  

Свиренето партитури на стари ключове по зададен от 

комисията материал e изпит за тригодишния курс, който няма аналог в 

програмата за кандидатстване за петгодишната форма на обучение по 

специалност „Композиция“ в периода на едновременното функциониране 

на двете системи. От така формулираното условие не става понятно дали 

задачите се поставят по време на самия изпит (свирене „от пръв поглед“) 

или изборът е измежду предварително подготвени по списък образци.  

Инспектирането на компетенциите за четене на ноти, изписани на 

повече от две петолиния и на различни ключове, освен, че дава представа за 

клавирните сръчности и /евентуално/ способностите за четене и свирене 

от пръв поглед, също извежда на показ уменията за транспониране, 

прочитане на текст на повече от два различни ключа и способността за 

съгласуване на гореизброените качества, потребни и при бъдещото 

боравене с оркестрови партитури, с присъствие на инструменти, чиито 

партии за изписани на различни ключове, и такива в различни строеве – A, 

B, Es, F и др.  

Фактът, че в курса по композиция се пишат и „собствени“ партитури 

за по-малки и по-големи състави, е обективно основание за наличието на 

този изпит, особено в условията на по-сбития тригодишен курс, при който 

дефицитът на учебно време предполага наличието на вече изградени 

сръчности от такова естество, а свиренето на партитури, създадени от 

композитори-„предшественици“ въвежда учащите в същината на 

дейността по създаването на собствени камерни, хорови и оркестрови 

опуси.  
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Следващо съществено основание този изпит да бъде част от конкурса 

за прием в тригодишния курс е факта, че кандидатстващите за обучение в 

него са преминали значителен етап от „общата подготовка“ (с 

продължителност три години), в която следва да са придобити 

удовлетворителни познания, умения и сръчности, нужни за бъдещия 

композитор – включително при работата над партитури за различни 

състави, а проверката на гореизброените способности дооформя 

всестранната представа за възможностите на студентите.  

Съображенията за включването на проверката по солфеж в 

програмата за кандидатстване в петгодишния курс се корени в 

обстоятелството, че обследването на качествата на претендентите за 

обучение в класа по композиция е интегрирано в изпитната програма за 

прием в ДМА. Прецизно са разписани изискванията, които трябва да бъдат 

покрити, както в писмената, така и в устната му форма. Обстойното им 

формулиране подсказва намерението за детайлна инспекция на 

слуховата пригодност по всевъзможни направления – мелодичен, 

хармоничен, полифоничен, вътрешен слух, метроритмичен усет, нотна 

грамотност и ноточетивна техника, способност за солфежиране от 

пръв поглед. Проверката се осъществява чруз разнообразни форми на 

работа – писмени и устни:  

 диктовка – включително в неравноделни размери, характерни за 

националния музикален фолклор. Присъствието им подсказва 

специалното отношение към емблематичното и „разпознаваемо“ 

метроритмично разнообразие за българската народна музика – 

въпрос, който е актуален към разглежданата епоха;214  

                                                 
214 Би могло да се потърси взаимовръзка с Дискусията за Национален музикален 

стил, от началото на 1930-те години, чиито идеи са все още устойчиви в този етап на 

българското композиторско образование, както и с педагогическата дейност на 

преподавателите по композиция, в качеството им на изразители на тези възгледи, 

бидейки в своята творческа зрялост в разглеждания период.  
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 солфежиране /от пръв поглед/ – проверка, от която се придобиват 

впечатления за музикално-слуховите представи (т. нар. „вътрешен 

слух“) и ноточетивната техника на кандидатите за специалност 

„Композиция“. Изрично са указани метроритмичните фигури, за 

които е предвидено да бъдат поместени във възлаганите за 

солфежиране на прима виста материали. Наред с тях се включват 

ритмични групи с участието на точкувани нотни стойности, 

двувременен синкоп, осминова триола;  

 аналитична дейност /отгатване на тонове в изброените в конспекта 

тоналности и подражателно възпроизвеждане на метроритмични 

фигури/, с която отново се цели извършването на комплексна 

ревизия на слуховите качества на кандидатите.  

 

Материалът за изпита по солфеж за композиторския клас е по-сложен в 

сравнение с предназначения за кандидатстване в другите специалности.215 

Това проличава и в разяснителните бележки в края на частта, касаеща 

изискванията по солфеж, основни акценти в която са следните условия:216  

 работи се с мажорни и минорни тоналности до 4 знака;  

 в изпитния материал влизат хармонични и полифонични двугласи и 

тригласи, съдържащи диатоника и хроматика.  

Тези клаузи са показателни за високите стандарти, на които следва да 

отговарят претендентите за зачисляване в композиторския клас.  

Включването на списък с учебните пособия, в края на описанието на 

солфежния изпит /за петгодишния курс/, има за цел да съдейства за 

обезпечаването на самостоятелната подготовка на кандидатстващите.  

                                                 
215 Направеното сравнение се отнася предимно за специалността Педагогика на 

обучението по музика в Теоретичния факултет.  
216 Твърдението се подкрепя от устните сведения, предоставени от проф. д. изк. 

Пенчо Стоянов, в разговор от 19.11.2015 г., проведен в София. Аудиофайл.  
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Въпреки по-сбитото изложение на изпитната програма по солфеж за 

тригодишния курс, допуска се наличието на редица сходства в методите на 

инспектиране на способностите на кандидатстващите в класа по двете 

успоредно работещи в онзи момент системи /три- и петгодишна/.  

Причините за присъствието на изпита по Елементарна теория на 

музиката, на който се явяват единствено претендентите за обучение в 

петгодишния курс, са идентични с тези при солфежа – кандидатстването за 

директно зачисляване в специалността налага наличието на стабилен 

широкоспектърен базис от познания и способности, което налага цялостно 

обследване на всевъзможни равнища. Като фундаментална дисциплина, 

елементарната теория следва пространно да се познава от претендентите 

за обучение в композиторския клас. Това способства за авансовото 

неутрализиране на низ от усложнения, изникващи в хода на „същинското“ 

квалифициране /в рамките на специалността/ и ангажиращи време и 

енергия за противодействие, като възпрепятстват съществената творческа 

работа. С цел високата ефикасност при подготовката за този изпит, 

подобно на солфежа, отново е приложен списък с теоретични трудове на 

учени в тази сфера – Способин, Павлюченко, Хвостенко, проф. Асен 

Карастоянов.  

На кандидатстващите в тригодишния курс не се ревизират 

познанията по елементарна теория на музиката. Причината за това е, че 

тригодишното следване в ДМА преди кандидатстването в класа обезпечава 

в достатъчна степен вещината в тази основополагаща област, още повече, 

че изпитът по елементарна теория е неотменен компонент за постъпване 

във всеки от факултетите на Академията, включително в разглеждания 

период.217  

                                                 
217 По-горе в настоящия труд е засегната темата за кандидат-студентските 

изпити в годината на основавате на Композиторския подотдел към Теоретичния отдел 
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 Относно проверките по хармония /и за двете паралелно 

действащи тогава системи/, видно е точното упоменаване на задачите за 

петгодишния и лаконичното маркиране в програмата за тригодишния курс. 

С цел добиване на представа за обстоятелствата около последния отново 

ползваме сведенията, предоставени от проф. д. изк. Пенчо Стоянов, според 

когото главно изискване е курсът по дисциплината в рамките на 

следването в педагогическия клас /т. нар. „общ“ курс/ да бъде завършен. 

Поради липсата на запазени изпитни задачи и отсъствието на разписани 

условия относно протичането на изпита за тригодишния курс, не 

изключваме вероятността изпитите за двата курса са били идентични – 

включващи решаване на задачи с цифрован бас и хармонизиране на 

мелодия с главни и второстепенни тризвучия, обръщенията им и 

доминантов септакорд с обръщенията му (според указанията, засягащи 

изпита за петгодишния курс).  

Заданията са в писмена форма. Упоменатите в регламента условия 

показват, че е необходимо добро познаване на материята. Боравенето с 

второстепенни тризвучия (на ІІ, ІІІ, VІ и VІІ степени) и доминантово 

четиризвучие, ведно с обръщенията им предполага удовлетворителна 

множественост на решенията – и при хармонизирането на мелодията, и 

при задачата с генералбаса. От друга страна, разполагането с по-разгърнат 

„арсенал“ от средства допуска наличие на повече препятствия пред 

кандидатите, но също така е и удобен случай за изява на креативни 

заложби, на изобретателност.  

 Проследявайки програмата за прием в тригодишния курс, 

установяваме, че в нея присъства полагането на изпити по още три 

фундаментални за пълноценното бъдещо композиторско обучение 

дисциплини.  

                                                                                                                                                         

на ДМА – 1947 г. Видно е, че изпит по елементарна теория за постъпване в 

Теоретичния отдел има.  
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 устен изпит по музикални форми с анализ,  

 контрапункти    и  

 оркестрация.  

 

Присъствието на тези изпити подкрепя позицията за извънредно 

усложнената процедура, през която следва да преминат студентите, 

кандидатстващи за прием в тригодишния курс на специалност 

„Композиция“.  

Краткото упоменаване на изпита по музикални форми с анализ, за 

който не е публикуван нарочен конспект, в съзвучие с предоставената от 

проф. д. изк. Пенчо Стоянов информация, навежда на мисълта, че той е 

протичал на нивото на проверка, полагаема при приключване на курса по 

дисциплината. Като доказателство за тази теза може да служи факта, че 

този изпит се случва след трети завършен общ курс, което точно приляга 

на данните, които дава проф. Пенчо Стоянов.  

Компетенцията в областта на музикалните форми е наложителна, 

особено в по-концентрираната форма на тригодишния курс, заради чиито 

по-ограничени времеви параметри успоредното придобиване на базисни 

познания е неприемливо. Изучаването на образци от т. нар. „утвърдени“ 

автори и задълбоченото им анализиране способства за натрупването на 

знания, благоприятстващи развитието на усет и преценка за 

формообразуването в музиката. Формирането на тези качества е особено 

полезно при работата над собствени опуси, а напластяването на възможно 

най-голям обем знания в тази сфера съкращава срока за собствени 

търсения и „открития“ на иначе видими явления.  

Отсъствието на изпит по музикален анализ за петгодишния курс е 

разбираемо: самоподготовката за такъв сложен изпит при кандидатстване 

от първи курс практически е трудно осъществима. Не без значение е и друг 

аспект на този проблем – по-слабо усъвършенстваната уредба на средното 
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музикално образование към фиксираните години – фактор, който 

допълнително затруднява подобна инициатива (самоподготовката по 

анализ). Още повече, че естеството на дисциплината предполага високо 

равнище на вещина в сферите на другите теоретични науки – хармония, 

полифония, оркестрация и пр., като в резултат на детайлното им познаване 

следва да се развият способности за разбор, синтез и обобщения, а като 

краен резултат да се осъществяват всестранни композиционни анализи, 

спомагащи за запознаването със същността на творческия „занаят“. Това, 

от своя страна, благоприятства ограничаването на неяснотите, 

неувереността и евентуалните заблуди, изникващи в различни етапи от 

обучението, поради дефицит на информираност и недостатъчна 

ориентираност на учащите.  

За изпитите по контрапункт и оркестрация, полагани от 

кандидатстващите в тригодишния курс също няма допълнителни 

пояснения относно задачите, които следва да изпълнят кандидатите и 

липсват примерни такива. Както при хармонията, допускаме, че заданията 

са базирани на изучавания материал в предходните студентски години, в 

пределите на т. нар. общ курс.  

Изпит по контрапункти при кандидатстване за зачисляване в 

специалност „Композиция“ в ДМА полагат само кандидатите за 

тригодишния курс218. Присъствието на тази проверка в изпитната програма 

за профилиране целѝ проверяване на нивото на по-рано придобитите 

познания и сръчности, които са изключително полезни за резултатното 

обучение в специалност „Композиция“. Някои от тях се припокриват с 

усъвършенстваните при изучаването на хармонията способности. Така 

проблемите биват осветлени от различни ъгли. Най-съществени са:  

                                                 
218 Употребеното название „контрапункти“, по всяка вероятност обозначава 

упоменатата от проф. д. изк. Пенчо Стоянов /в разговора с него/ дисциплина 

полифония. Изпитът се полага при кандидатстване в тригодишния курс на специалност 

„Композиция“.  
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 работа над „логично“, „естествено“ гласоводене – оформянето на 

мелодичните линии е с водещо значение при работата над камерно-

инструментални, хорови и оркестрови произведения, където всеки глас 

следва да притежава изящно шлифован линеарен профил. Тези умения 

се доусъвършенстват и при работата по оркестрация.  

 формирането на сръчности, способстващи за прецизен градеж на 

многогласната фактура в различните нейни проявления, като се 

съблюдава за „непринудеността“ на постройката при различните видове 

фактура: полифонична, хомофонна, хетерофонна, хорална, по-прозрачна 

или по-плътна, хорова фактура, оркестрова фактура.  

 

Изпитът по оркестрация /само за кандидатстване в тригодишния 

курс/ се състои в инструментиране на откъс от клавирно произведение за 

симфоничен оркестър. Липсата на запазени задачи от него в известна 

степен възпрепятства формирането на категорична представа за 

протичането му. Както е видно от приложените извадки, проф. д. изк. 

Пенчо Стоянов акцентира върху детайла, че курсът по оркестрация може 

да е започнат, но е допустимо да не е завършен в момента на 

кандидатстване за специалността.219 Подобно положение не би накърнило 

съществено творческото обучение, защото, практически, почти е 

изключено да се работят оркестрови творби в началната фаза на 

композиторското обучение. Пределите на тази проверка се свеждат до 

възлагането на задание, съобразено с текущото ниво на подготовка на 

кандидатите – „лека клавирна пиеса“, която се инструментира за 

симфоничен оркестър с „неголям (единичен или двоен) състав.220  

                                                 
219 Сведенията са получени разговор с проф. д. изк. Пенчо Стоянов, 19.11.2015 г., 

София. Аудио файл.  
220 Пак там.  
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Изпитът по оркестрация дава представа за въображението на 

кандидатите, за мисловните им качества, изобретателността, остроумието, 

съобразителността, находчивостта. Богатата палитра на симфоничния 

оркестър предоставя благодатна почва за изявата на евентуалния запас от 

изброените положителни качества. Потребният за композитора „тембров 

слух“221 също получава поле на изява в този изпит.  

Адекватното „одухотворяване“ на клавирният текст, подборът на 

подходящи инструменти за евентуални солови фрагменти, /съответно – в 

подобаваща фактурна среда/ и умението да се постигне звучност, 

адекватна на „образността“, допълва общата представа за ресурсите на 

кандидатстващите. Важни моменти са изборът за диспозиция, подходите 

при конструирането на tutti и уменията за регулация на плътността на 

оркестровата звучност – вещина с първенствуваща стойност.  

Други специфики на оркестровото звучене са:  

- съблюдаването на баланса между обособените групи и 

взаимодействието между инструментите, влизащи в тях;  

- боравенето с оркестровия педал;  

- похвати, като естествено и изкуствено crescendo и decrescendo;  

- стремежът за улесняване в техническо отношение на партиите на 

инструментите;  

- връзката (и тясната зависимост!) на инструментацията с 

архитектониката на оркестрирания откъс.  

                                                 
221 Прилагаме извадки относно темата за тембровия слух из един от българските 

литературни източници, в който тя е засегната – Йонова-Тодорова, Звезда. Методика 

на солфежа. София: ДИ Музика, 1990, с. 33-34: „… категория слух, който се проявява 

при възприемане на тембъра в инструменталната и вокалната музика…“, въз 

основа на който „е възможно различаването на музикалните инструменти, на 

човешките гласове, на отделните регистри на един и същ инструмент… слухът 

възприема тоновата височина заедно с тембъра на звука…“ Изграждането на 

тембровия слух е плод на усърдна и продължителна работа.  
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Първостепенен фактор е и познаването на спецификите на отделните 

инструменти (включително по групи и семейства), техническите им 

характеристики и изразни възможности. Това неизбежно дава представа и 

за знанията по инструментознание – дисциплина, обучението по която 

кандидатите за тригодишния курс са преминали далеч преди времето на 

полагане на изпита за прием в класа по композиция.  

В допълнение може да се вметне подробността, че в разглежданото 

време, на фона на оскъдицата в учебната литература и увеличаващите се 

изисквания към студентите, абсолютно навременно се подготвят едни от 

първите български учебници, написани от преподавателите в ДМА:  

- по инструментознание и по оркестрация, с автор проф. Марин 

Големинов;  

- по контрапункт, с автор проф. Асен Карастоянов;  

- два учебника по елементарна теория на музиката – първият от Асен 

Карастоянов, а вторият от доц. Константин Константинов.222  

                                                 
222 Сведения за тези факти добиваме от Изложения, предложения, докладни на 

преподаватели до Ректора, 1949-1976 г. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна 

единица 23, Протокол от заседание на музикално-теоретичната катедра от 

19.04.1952 година:  

1. Разглеждане учебника по инструментознание на проф. Марин Големинов. 

2. Подобрение и допълнение на сегашните програми.  

Допълнение към дневния ред: Преглед на заплануваните учебници през 1952 г. и 

състоянието им. (Декан на Теоретичния факултет е проф. Веселин Стоянов). 

Обсъждат се: 

- учебник по оркестрация от проф. Марин Големинов, който „ще бъде готов на 

01.08.1952 г., съгласно договора с издателство Наука и изкуство“; 

- „Дву- и тригласни полифонични диктовки в общ и народен тон“ от проф. 

Никола Атанасов и доц. Константин Константинов – готови и пуснати в 

печат. 

- учебник по контрапункт от проф. Асен Карастоянов – готов; 

- Едногласни солфежи в народен дух от доц. Иван Пеев – готови; 

- Елементарна теория – от проф. Асен Карастоянов – готова на 01.08.1952 г.; 

- Елементарна теория – от доц. К. Константинов – готова на 01.08.1952; 
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Във връзка с интензивното списване на нова учебна литература, 

интересен е и друг факт, който е говори за авторитета на композиторите в 

този период на интензивен прогрес в областта на висшето музикално 

образование в България. Често те се намесват в работата на 

преподавателите по други музикално-теоретични дисциплини и 

„направляват“ дейността им с оглед професионално издържаното 

съдържание на издаваните учебни пособия, какъвто е случая със Сборник 

от двугласни, тригласни и четиригласни солфежи от проф. Иван Пеев.223  

 При все че няма отношение към музикантските заложби, 

предвиден е и изпит по български език и литература за кандидатстване в 

петгодишния клас (и в Теоретичния факултет).  

Ползите за бъдещите композитори от познанията по български език 

се свеждат до положението, че наличието им обуславя безпроблемната му 

                                                                                                                                                         

Запланувано е още Разглеждане на учебника по инструментознание на Марин 

Големинов.  
223 Пак там. В подкрепа на твърдението, позоваваме се на Молба от проф. Иван 

Пеев (от 20.06.1954 г.), чрез Ректора на академията, до проф. Веселин Стоянов, 

завеждащ катедрата по композиция. От този документ се разбира, че има назначена 

комисия в състав: проф. Панчо Владигеров и проф. Марин Големинов, която да 

прегледа предложения от Иван Пеев сборник от двугласни, тригласни и четиригласни 

солфежи. Оказва се, че тази комисия е направила редица практически забележки, 

посочвайки някои недостатъци от композиционно и методическо гледище. Иван Пеев 

декларира, че е приел препоръките и се е постарал да премахне посочените 

недостатъци в солфежите, като ги описва един по един какво е извадил, какво е 

допълнил (примерно: „подобрение в интонацията на № 64“). Някои солфежи са 

„скъсени“ (изброят се), а „неправилно водените гласове“ са били „поправени“. 

Съобразена е и „солфежната пригодност“, съблюдавано е и „по-доброто качество на 

музикалната форма“ на част от предложените материали. Други забележки: тоналност 

ла минор се явява преди си бемол мажор, а такт 11/8 се е явил преди 9/8. Недостатъците 

са отстранени. Пеев декларира, че ще продължава да работи върху сборника до самото 

му отпечатване и моли сборникът да бъде прегледан отново от комисията, след 

направените корекции от „другарите рецензенти“, които евентуално да дадат 

указанията на редактора му доц. Александър Райчев, за да може сборникът да бъде 

предаден за печат. Предлага се сборникът да излезе под наименованието Сборник от 

двугласни, тригласни и четиригласни солфежи – двугласните, издадени в свитък І, а 

останалите – в свитък ІІ.  
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употреба при написването на вокални и вокално-инструментални 

произведения, на опери и оперети на български език. Евентуалната бъдеща 

преподавателска и научна дейност на учащите също предполага доброто 

му владеене. Познаването на езика гарантира наличието на самоконтрол и 

вземането на мерки за предотвратяване изместванията на ударенията при 

полагане на текста върху мелодията – нещо, което също се учи по 

композиция и овладяването му е невъзможно без познаване на българския 

език. Подобна трактовка е напълно допустима, тъй като приучването на 

„подрастващите“ автори към правилно боравене с българския език е 

възможно да бъде омаловажено до степен, че на дело учащите да не бъдат 

просветени по темата. Самите „родоначалници“ на класа по композиция 

(първите преподаватели по композиция в ДМА) са получили 

образованието си извън пределите на България, при практическа 

невъзможност да се акцентира върху особеностите на българския език и 

вероятно са стигнали самостоятелно до редица изводи, които следва да 

бъдат предадени на идните генерации творци.  

Според финалната забележка право да кандидатстват в 

тригодишната програма имат студентите, завършили трети общ курс. 

Завършеният преди композиторското обучение общ курс е оптимален срок 

за придобиване на описаните познания и нужни за профилиращия изпит 

умения по теоретичните дисциплини.  

Сред позитивите и негативите на двете паралелно съществуващи 

форми в началото на 1950-те години, може да се причислят още няколко.  

Очевиден недостатък на петгодишния курс представлява 

паралелното придобиване на компетентности по фундаменталните 

музикални науки. Тук изниква въпроса за степента на подготвеност по 

теоретичните дисциплини, като необходим за пристъпване към изучаване 

на композиция фундамент. Този проблем е регистриран скоро след 

утвърждаването на петгодишната система като единствена. В свое 
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изказване на заседание на Академичния съвет на Българската държавна 

консерватория (БДК)224 от 1958 г., преподаващият композиция доц. 

Александър Райчев225 изтъква нейните дефекти. Изводите му са базирани 

тъкмо на непълноценната, ефимерна прелиминарна квалификация на 

кандидатите за петгодишно следване по специалността. Райчев поставя 

акцент върху факта, че изучаването на композиция върху нестабилни 

основи обезсмисля по-сетнешните усилия и отслабва ефикасността на 

обучението, а протичането му съвсем не е пълноценно: „Мене ми се 

струва, че ранното профилиране на нашите студенти не е правилно. Ние 

правихме опит да приемем студенти направо по композиция, дирижиране, 

музикология. Те почват да се смятат за хора, по-знаещи от другите. 

Възпитанието им се разваля. Те градят това самочувствие на нездрави 

основи. Те само си въобразяват, че знаят повече от другите студенти. Аз 

бих казал няколко думи за тези млади композитори – Пенчо Стоянов, 

Бенцион Елиезер, Здравко Манолов, Цветан Цветанов. Те се бяха събрали 

и имаше нужда от композиторски клас. Преди това тези хора бяха 

изучили основните музикални дисциплини солфеж, хармония и др. И 

затова композиторският клас даде големи плодове. Освен това беше 

станало едно натрупване на таланти. Сега няма такова нещо. Едва 

                                                 
224 Според Брашованова, Лада. Материали…, с. 1-8, наименованието Българска 

държавна консерватория /БДК/, въведено с Постановление на Министерския съвет на 

Народна република България (НРБ). То е в сила от 13.11.1954 г. до месец март 1995 

година, когато се възстановява предишното название на заведението /с  Постановление 

№ 52 на Министерския съвет от 02.03.1995 г./, като тогава негов патрон става проф. 

Панчо Владигеров. От месец май 2006 г., с Решение на Народното събрание на 

Република България, Държавната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ 

става Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ (НМА).  
225 Александър Райчев е включен в преподавателския състав на ДМА през 1952 

г, когато на 05.07.1952 г. на заседание на Факултетния съвет на ТКДФ е избран за 

редовен доцент по хармония с 11 гласа ЗА и 2 въздържали се (Арсени Лечев и Асен 

Димитров). Събитието е записано в Протоколи от заседания на Факултетния съвет 

на Теоретичния факултет. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 11, 

Протокол № 5 / 05.07.1952 г.  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2
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намираме по един кандидат за композиторския клас. Затова е разумно 

предложението всички студенти, които постъпват в теоретичния 

факултет да изучават общ курс... Така ще съживим кръжочната 

дейност. В тях ще се разбере кой ще следва композиция, музикология и 

т.н. Ако студентите в кръжоците покажат такива наклонности и 

дарби, можем да пристъпим към профилиране през третата година. 

Случайности има – един студент беше приет в клас по хорово 

дирижиране, сега е върнат в педагогия и пр. Аз лично не съм завършил 

композиция. Завърших композиция в кръжок. Когато отидох в 

Будапеща,226 направо ми дадоха майсторски клас по композиция. Този 

въпрос е много голям и трябва да се съгласува с Министерството, с 

плановете и т. н. В никой случай не е лошо един композитор да учи две 

години педагогия и след това пет години за композитор.“227  

Освен, че прави достъпни интересни факти от творческия път на 

Александър Райчев, изнесеният цитат, дава публичност на неговите 

възгледи относно тенденциите и перспективите пред класа по 

                                                 
226 Съществува нарочен документ по въпроса със специализацията на 

Александър Райчев в Будапеща. Според Протоколна книга на Академичния съвет на 

ДМА, 1946-1948 г. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2,  архивна единица 2, Протокол 

№ 21 / 30.VІ.1947, Александър Райчев и Лазар Николов молят Министерството на 

информацията за препоръки, необходими за стипендии за специализация в Прага. 

Молбите са уважени, но явно впоследствие е извършена промяна на локацията.  

През 1947 г. молба със сходно съдържание е подадена и от друг студент – Емил 

Главанаков. Информация а този факт черпим от Протоколна книга на Академичния 

съвет на ДМА, 1946-1948 г. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2,  архивна единица 2, 

Протокол № 3/12.VІІ.1947 г. В документа е отразено, че „Главанаков моли да бъде 

командирован на специализация в чужбина по „диригентство и композиция“. Не са 

открити сведения за последствията от тази молба.  
227 Изявлението е направено на заседание на Академичния съвет на БДК от 

23.10.1958 г. Протоколът е на разположение в Протоколна книга на Академичния 

съвет. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 5, Протокол / 23.10.1958 

г.  
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композиция.228 Апелът му за разглеждане на въпроса за ефективната 

прелиминарна подготовка, предшестваща профилирането в специалността, 

произтича от констатацията му за положителните последствия от по-

късното зачисляване върху качеството на последващата творческо 

обучение. Призивът му за повторно разглеждане на установеното в онзи 

период статукво е белег за неговата педагогическа прозорливост в 

търсенето на оптималната формула за максимално най-сполучливото 

протичане на композиторската квалифициране в БДК.  

Относно паралелно съществуващите форми на обучение по 

специалността композиция, важно е да се отчетат съществените 

различия, които потвърждават осезаемата неравнопоставеност между 

кандидатите за двата курса. Изучаващите композиция след трети 

завършен общ /педагогически/ курс имат предимството преди 

пристъпването към творческата специалност да са преминали голяма част 

от курсовете по теоретичните предмети. Кандидатстващите за 

петгодишния курс, от своя страна, не само са лишени от тази 

„привилегия“, но и са заставени да се подготвят самостоятелно по ред 

музикално-теоретични дисциплини, включени в изпитната програма за 

прием в специалността, реализирана успоредно с приема в Академията.  

                                                 
228 Края на 1950-те години са очертават като време преосмисляне на начинанията 

около основаването на специалност, класове и катедра по композиция и последвалия 

тези процеси развой. В изказаната от Александър Райчев равносметка се съдържат 

отговорите на част от възникващите в хода на изследването неясноти – намаляването на 

броя на студентите по специалност „Композиция“, отслабване на активността на 

катедрата и впоследствие загубата на нейната автономност, последвана от нейното 

„обратно“ сливане с катедрата по музикално-теоретични дисциплини в една обща – по 

музикално-теоретични дисциплини и композиция. Темата е развита в Глава V на 

настоящия труд – Развой на композиторското обучение в ДМА / БДК до края на 1950-

те години.  
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Естеството на специалността влиза в противоречие с паралелното 

школуване „от начало“ по теоретичните предмети, предвидени да се 

изучават във времето на следването. Възможно е подобна практика да 

смути гладкия развой на учебната дейност в петгодишния курс, поради 

това, че безпрепятственото развитие в творческата област изисква 

познания, умения и опит, които кандидатите за петгодишния курс следва 

да притежават, но на дело е слабо вероятно такива да са налични в нужната 

степен в началния етап на обучението им в Теоретичния факултет. От тази 

гледна точка, повдигането от Александър Райчев на темата, няколко 

години след заработването на петгодишната система (1958 г.) е 

основателно. Това твърдение се потвърждава от извършените в 

последващите години поправки, в търсене на най-успешната формула, 

която да гарантира в максимална степен високата ефикасност на 

обучението по композиция в ДМА.  

В периода на застъпване на тригодишния и петгодишен курс (1951–

1955 г.), при организацията на обучението по специалност „Композиция“, е 

положено старание преходът между тях (с тенденция да остане само 

петгодишната форма) да не е съвсем рязък, като, както беше споменато, в 

първите години след 1950 година се дава възможност започналите по-рано 

следването си в ДМА да го завършат без съществени катаклизми и не им 

се отнема възможността да изучават специалност „Композиция“ под 

формата на тригодишен курс.229 Така двете системи – три- и петгодишна 

известно време просъществуват успоредно, докато студентите в „заварено 

                                                 
229 Изводът е направен на основа на поместените данни в Учебни планове и 

програми – 1952. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 1, архивна единица 55, листове 27-

30, според които в онзи момент двете системи (три- и петгодишна) все още 

съществуват паралелно. целта е да се обхванат всички желаещи да изучават 

специалност „Композиция“, приети в ДМА през учебните години: 1947/1948, 1948/1949 

и 1949/1950, които не са имали възможност да кандидатстват за обучение по 

специалността от първи курс.  
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положение“ завършат образованието си.230 „Имаше известно сътресение, 

когато се премина към новата система – от три- на петгодишен курс, но 

потръгнаха нещата.“231  

Независимо от по-детайлното описание на програмата за прием в 

петгодишния курс, обобщителен обзор върху конспектите за приемния 

изпит в класа сочи, че за кандидатстване в по-дългия курс е нужно да се 

покрие сериозна, но, все пак, сравнително по-облекчена спрямо 

тригодишния курс програма. Това се дължи на вече коментирания факт, че 

в случаите на по-късно профилиране са преминати в голяма степен 

курсовете по теоретичните предмети, докато при петгодишния курс се 

залага на сериозна подготовка преди включването в редиците на 

Академията. Последното, в съчетание с /евентуално/ по-младата възраст на 

кандидатстващите за петгодишната форма на обучение в класа по 

композиция има и своите преимущества: по-дълъг курс на обучение по 

специалния предмет, с по-голям времеви хоризонт за действителна 

творческа работа спрямо по-концентрирания вид на тригодишния курс, но 

и с „подразбиращото се“ изискване за навременно достигане на нужното за 

пълноценно обучение по специалността ниво на познания по хармония, 

полифония, инструментознание, оркестрация, музикални форми, с оглед 

неутрализиране на изникващите препятствия по време на 

квалификационния курс.  

* 

  

                                                 
230 Както многократно се упоменава, такъв е персоналният случай на проф. д. 

изк. Пенчо Стоянов, който завършва тригодишен курс в класа по композиция на проф. 

Панчо Владигеров.  
231 Сведения, предоставени от проф. д. изк. Пенчо Стоянов, /19.11.2015 г., 

София/.  
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4.5 КАТЕДРА „КОМПОЗИЦИЯ“  

 

След основаването на специалност „Композиция“,232 първоначално 

тя е ситуирана в Композиторския подотдел /1947-1948/ на Теоретичния 

отдел, а впоследствие, след учредяването на т. нар. Теоретичен факултет 

/от 12.11.1948 г./ – в пределите на катедрата по музикално-теоретични 

дисциплини. Към последната са причислени почти всички композитори-

преподаватели в ДМА, поради факта, че лекциите по тези предмети се 

водят от тях. Специалност „Композиция“ остава подопечна на музикално-

теоретичната катедра до края на учебната 1952/1953 година.233 

                                                 
232 Информация относно преименуването на Теоретичния отдел в Теоретичен 

факултет е налична в Протоколна книга на Академичния съвет на ДМА, 1946-1948 г.– 

В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2,  архивна единица 2, Протокол № 9 от 12.11.1948 г. 

В документа четем: „Академичният съвет предлага да бъдат открити в музикалната 

академия: изпълнителски и теоретичен факултет.“ В подкрепа на това предложение 

се изказват проф. Парашкев Хаджиев и проф. Веселин Стоянов. След обсъжданията се 

приема предложението на проф. Владимир Аврамов за три факултета – 

изпълнителски, вокален и теоретичен.  

Първото заседание на Факултетния съвет на Теоретичния факултет е 

отразено в Протоколи от заседания на Факултетния съвет на Теоретичния 

факултет. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 11, Протокол № 1 от 

04.02.1952 г. В документа четем: „Заседанието на новоучредения теоретичен 

факултет бе открито на 04.02.1952 г. в 17.15 ч. в присъствието на 26 души от 

преподавателския състав – професори, доценти, преподаватели, асистенти и 

лектори, при следния дневен ред:  

1. Учредяване на факултетния съвет; 

2. Избор на представители на академичния и факултетния съвети; 

3. Инструкция за завеждащите катедрите. 

Декан на Теоретичния факултет тогава е проф. Веселин Стоянов.  
233 Едновременно като свидетелство за изказаното твърдение, но и като източник 

на информация за събития от разглеждания период, в т. ч. засягащи процесите в 

специалност „Композиция“ в ранните години на съществуването ѝ, служи Протокол № 

12 от заседание на Факултетния съвет на Теоретичния факултет от 08.01.1953 

г., съхранен в Протоколи от заседания на Факултетния съвет на Теоретичния 

факултет. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 11. Според 

информацията в документа, решенията, засягащи композиторското обучение се вземат 

в музикално-теоретичната катедра на Теоретичния факултет:  
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Предложението за обособяването ѝ в самостоятелна катедра датира от 

предходната 1952 г., когато на 01.03.1952 г. деканът на Теоретичния 

факултет /проф. Марин Големинов/ изразява мнението, че тя следва да 

бъде отделена и да се оформят две катедри. По:  

1. композиция234 и  

2. музикално-теоретични дисциплини.235  

Основно съображение за това предложение са „важните задачи, 

които стоят пред института и особено пред композиторските класове. 

След станалите обсъждания Академичният съвет одобри с пълно 

болшинство направеното предложение от декана на Теоретичния 

факултет.“236  

В писмо № І-2708 от 11.12.1952 г. на Комитета за наука, изкуство и 

култура (КНИК), отдел „Висше образование“ се съобщава, че „при 

Академията се утвърждават катедра по композиция и катедра по 

                                                                                                                                                         

„Музикално-теоретичната катедра предлага да бъдат изпратени в 

Съветския съюз за аспиранти следните другари: 

1. Преп. Димитър Сагаев – аспирант по оркестрация; 

2. Ас. Стефан Ременков – аспирант по композиция; 

3. Ас. Звезда Йонова – аспирант по солфеж; 

4. Студента Здравко Манолов – по композиция. 

Предложението е прието.“  
234 Решението за основаването на отделна катедра по композиция се взима на 

заседание на Факултетния съвет, отразено в Протоколи от заседания на Факултетния 

съвет на Теоретичния факултет. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна 

единица 11, Протокол № 6 / 01.03.1952 г.:  

„Деканът на Теоретичния факултет предложи: катедрата по музикално-

теоретични дисциплини да се раздели на две катедри: по композиция и по музикално-

теоретични дисциплини, което се налага с оглед важните задачи, които стоят пред 

института и особено пред композиторските класове… След станалите обсъждания 

Академичният съвет одобри с пълно болшинство направеното предложение от декана 

на Теоретичния факултет.“  
235 По това време в Теоретичния факултет функционира и Музикално-научна 

катедра.  
236 Извадката е из Протоколи от заседания на Факултетния съвет на 

Теоретичния факултет. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 11, 

Протокол № 6 / 01.03.1952 г.  
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камерна музика и, че последната преминава към Изпълнителския 

факултет. Катедрата по композиция остава към Теоретичния 

факултет, за което е необходимо да се проведе състезателен изпит за 

завеждащ катедрата, съгласно чл. 23, алинея ІІІ от Закона за висшето 

образование... На заседанието присъствуваха всички членове на 

Факултетния съвет.“237  

Сред участниците в дискусията се открояват имената на проф. Асен 

Карастоянов, проф. Парашкев Хаджиев, доц. Иван Пеев, доц. Константин 

Константинов, преп. Димитър Сагаев.  

В Протокол № 15 от заседание на Факултетния съвет на Теоретичния 

факултет от 11.06.1953 г., като точка първа е заложено „Одобряване на 

конкурса за завеждащ катедрата по Композиция“.238 Стенографираните 

обсъждания дават информация за бъдещия състав на катедрата:  

„Др. Декан (проф. Марин Големинов, б. а.): „Всички композитори 

ще преминат в катедрата по композиция, а теоретиците – в катедрата 

по музикално-теоретични дисциплини.“239  

След гласуване за членове на катедрата по композиция са избрани 

проф. Панчо Владигеров и доц. Александър Райчев.240,241  В Протокол № 27 

                                                 
237 Пак там. От приведения цитат се разбира още, че към 1953 г. ДМА вече 

работи по определен закон и по-рано упоменатите недостатъци на административната ѝ 

уредба постепенно се изчистват.  
238 Документът е запазен в Протоколи от заседания на Факултетния съвет на 

Теоретичния факултет. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 11, 

лист 20.  
239 Пак там.  
240 Предложенията са направени от проф. Парашкев Хаджиев, в качеството му на 

член на Факултетния съвет на Теоретичния факултет. Сформирането на катедрата 

предшества избора на завеждащ катедрата.  
241 Пак там. Резултатите от изборите за членове на новосформираната катедра по 

композиция, са /при гласуване поотделно за всеки от кандидатите/:  

„1. За проф. Панчо Владигеров, нар. артист – пълно мнозинство (11 души 

гласуваха „за“ от всичко 11 души от присъстващите, имащи право на глас). 

2. За проф. Парашкев Хаджиев – 4 души „за“ и 7 против. 



- 118 - 

 

от заседание на Академичния съвет на ДМА от 11.06.1953 г.,242 в точка 2 

„Подреждане на преподавателския персонал за 1953/1954 учебна година“ 

се гласува утвърждаването на конкурси за завеждащи катедрите 

„Композиция“ и „Камерна музика“. В същия документ е оповестен 

изборът проф. Веселин Стоянов за първият завеждащ катедра 

„Композиция“. Номинацията му е по предложение на Факултетния съвет 

на Теоретичния факултет. В Протокол от заседание на Факултетния съвет 

на Теоретичния факултет от 07.09.1953 г.243 е вписано известието за 

направения в Академичния съвет избор:  

„Др. Декан (проф. Марин Големинов,244 б. а.) съобщи, че по 

спешност е разгледан въпроса за завеждащия катедрата по композиция 

направо в Академичния съвет. Има само един кандидат – проф. Веселин 

Стоянов. Докладите на нар. артист проф. Панчо Владигеров и доц. 

Александър Райчев са положителни. За завеждащ катедрата по 

                                                                                                                                                         

3. За доц. Александър Райчев – 7 души „за“ и 4 против. 

За докладчици на конкурса за зав. катедра по Композиция Факултетният съвет 

избра проф. Панчо Владигеров, нар. артист и доц. Александър Райчев, които в срок до 

25 юни т.г. (1953 г., б. а.) трябва да представят докладите си в Деканата.“ В 

цитирания протокол липсва информация за развоя на кандидатурите на проф. Марин 

Големинов (декан) и проф. Веселин Стоянов (тогава директор на Народната опера), 

които са преподаватели по композиция, включително и в този период. Може да се 

предположи, че като заемащи ръководни длъжности не се е налагало изрично 

поставяне на гласуване на техните кандидатури за членове на катедрата по композиция.  
242 Документът е наличен в Протоколна книга на Академичния съвет. – В: 

СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 5.  
243 Документът е наличен в Протоколи от заседания на Факултетния съвет на 

Теоретичния факултет. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 11, 

лист 25.  
244 Ректор на ДМА е проф. Георги Златев Черкин, което се удостоверява от 

Заповед № ІІІ-310 / 07.04.1953 г. за назначение на проф. Марин Големинов за декан на 

Теоретичния факултет, считано от 07.04.1953 г. Ректор е проф. Г. Зл.-Черкин. 

Документът е на съхранение в Досие на проф. Марин Петров Големинов – герой на 

социалистическия труд. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 326, 

лист 71.  
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композиция бе избран проф. Веселин Стоянов.“245 Той остава на тази 

длъжност до сливането на музикално-теоретичната катедра и 

композиторската катедри в обща – катедра по музикално-теоретични 

дисциплини и композиция в края на същото десетилетие.  

Първата задача, с която се ангажира новосформираната през 

1953 г. катедра по композиция е „да обяви конкурс за написване на 

масови песни от студентите от композиторските класове.“246,247  

След основаването на Теоретико-композиторски и диригентски 

факултет (ТДКФ) в БДК, чието синтезирано название подсказва замисъла 
                                                 
245 От информацията в Досие на проф. Веселин Анастасов Стоянов (ректор на 

БДК) /08.02.1945–24.03.1968/, лист 10, се разбира, че на заседание на ДМА от 

31.12.1951 г. той е избран за Декан на Теоретичния факултет, с 26 гласа ЗА от общо 35 

присъстващи. По-късно след избора му за завеждащ катедра „Композиция“ в молба от 

него до Ректора на ДМА (тогава проф. Марин Големинов), с дата 11.11.1954 г., той 

пише: „Преподавателите, които преподават композиция са: проф. Панчо Владигеров, 

проф. Марин Големинов, проф. Парашкев Хаджиев и аз. Проф. Парашкев Хаджиев 

мотивирано се оттегли от специалността и неговата мотивировка беше уважена.“  

От изложението на Веселин Стоянов става достояние, че проф. Марин 

Големинов също се е оттеглил (не се коментират мотиви). Текстът продължава: „При 

тези обстоятелства, в катедрата по композиция биха останали само двама 

преподаватели – проф. Панчо Владигеров и аз. Предвид на големите отговорности, 

които предполага ръководството на катедрата по композиция, отговорности, които 

при гореописаните обстоятелства се извънредно много увеличават и се затруднява 

тяхното успешно реализиране, предвид и на това, че ми предстои сериозна работа 

върху изготвения от мен учебник по музикални форми, моля, др. Ректор, да бъда 

освободен от задължението да поема ръководството на гореспоменатата 

катедра.  

София, 11.ХІ.1954 г.     С другарски поздрав Веселин 

Стоянов (п)  

 

Името на проф. Веселин Стоянов, в качеството му на завеждащ катедра „Композиция“ 

фигурира в документацията на БДК и през следващите три години.  
246 Извадка от Протоколи от заседания на Факултетния съвет на Теоретичния 

факултет. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 11, лист 25, 

Протокол / 07.09.1953 г.  
247 Последващото проследяване на дейността на катедра „Композиция“ в 

десетилетията след учредяването ѝ се осъществява в хода на наблюденията върху 

цялостната организация на обучението по специалността и е интегрирано в текстовете, 

засягащи конкретните периоди. Вж. изложението по-нататък.  
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в него да съжителстват композиторската, диригентската и музиковедската 

специалности, с постановление на Министерския съвет от 26.10.1954 г. 

/в сила от 01.01.1955 г./,248 катедра „Композиция“ остава подведомствена 

на ТКДФ – наследник на дотогавашния Теоретичен факултет.  

Въпреки сложния път и първоначално краткия живот на катедра 

„Композиция“ учредяването ѝ може да се разглежда като заключителен 

акт, „легализиращ“ едноименната специалност. Още от първите си години 

катедрата се утвърждава като значим фактор в академичния живот и по 

отношение на разглеждането на хабилитационни трудове на преподаватели 

от други факултети и катедри.249 Освен това катедра „Композиция“ 

активно сътрудничи с Министерството на културата и Съюза на 

българските композитори – „изработване програми и организиране на 

конкурси.“250  

* 

За основаването на класа по композиция /специалност 

„Композиция“/ в ДМА/БДК/НМА съществуват полярни мнения и то от 

български композитори, считани за съратници в своите дела. Така 

                                                 
248 Специалността „Тонрежисура“ не съществува в разглеждания период. 
249 Според данните в Протоколи от заседания на Факултетния съвет на 

Теоретичния факултет и материалите към тях, от 03.01.1955 до 13.10.1956 г. – В: 

СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 56, Протокол № 3 / 13.10.1956 г., 

точка 1, завеждащите катедри са докладчици по изпълнението на плана за зимния 

семестър. Проф. Веселин Стоянов информира, че в катедра „Композиция“ са 

разгледани трудове от проф. Петър Кърпаров, Христо Прошков и Т. Томов, които 

катедрата не е одобрила, поради слабости „в композиционно отношение“ и предлага 

оказването на „сериозна помощ в композиционно отношение на последните“.  
250 Пак там: „Министерството на културата и Съюза на композиторите 

товарят катедрата с работа, като изработване на програми, провеждане на 

конкурси и пр.“ /из Доклад по изпълнението на плана за зимния семестър. Докладчик: 

зав. катедра „Композиция“ проф. Веселин Стоянов/. Тези дейности се изтъкват за да се 

отбележи прекомерната ангажираност на катедрата със „странични“ дейности, като 

аргумент за „неритмичното“ изпълнение на плана за зимния семестър на учебната 

1956/1957 година ведно с честите отсъствия поради пътувания в чужбина на членовете 

на катедрата.  
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например, отношението на Лазар Николов251 към това събитие е негативно. 

Николов счита, че „композиция не се учи“ и смисълът от съществуването 

на класа е нулев. Сред композиторите, които са на другия полюс е Васил 

Казанджиев, според когото класът (наличието на специалност 

„Композиция“) не е вредно явление и дава пример с Й. С. Бах и неговите 

ученици. „Това е занаят, който трябва да се овладее“252,253 – да се 

формират и усъвършенстват композиторските сръчности, да се създадат 

рефлекси, да се придобият познания и усет за формата, умения за 

развитието на материала, употребата на изразните средства, да се подчинят 

всички компоненти на музикалния език и така придобитите качества да 

способстват за майсторското пресъздаване на идеите на пишещия 

музикант.254  

                                                 
251 Позицията на Лазар Николов за основаването на класа по композиция е 

отразена в Петрова, Ангелина. Композиторът…  
252 Из разговор с акад. Васил Казанджиев, проведен на 15.03.2015 г. в София. 

Аудио запис.  
253 Акад. Васил Казанджиев се обявява твърдо против липсата на музикално 

образование. Той си припомня как в часовете на проф. Панчо Владигеров „всичко се 

изпипва до най-малките подробности“… „с гума“. На въпроса дали той се 

самообразова по отношение съвременните начини на изразяване, акад. Васил 

Казанджиев отговаря утвърдително, макар част от нещата да се разкриват пред него 

благодарение на по-възрастните му съидейници Лазар Николов и Константин Илиев. 

Казанджиев прави паралел с обучението си по дирижиране при проф. Влади Симеонов, 

след което в продължение на десетки години е „откривал Америка“ (Пак там). По-

късно, като преподавател по дирижиране, той се старае да спести тези лутания на 

своите студенти и заключава: „Отново занаят е.“ /Пак там./  
254 Подобно е посланието на акад. Васил Казанджиев, изразено в публикация във 

Facebook от 12.01.2016 г., в което той засяга темата за Баховите ученици: „Спомням си 

изречението, което Бах казвал на своите ученици, повече от 50 на брой, още на първия 

урок: „Ние тук ще изучаваме всички форми и жанрове на строгия и свободен 

контрапункт и това е композицията на века. Но всяка нота, която напишете, трябва 

да напишете в името на Бога!“. Тоест никога действието да не е формално, 

умозрително, изчислително, а винаги да се подчинява на истински постигната идея, да 

е извършено с вътрешно вдъхновение, заряд и отношение.“ Линк към публикацията: 

https://www.facebook.com/Vassil.Kazandjiev/photos/a.10150754948836757/1015391131724

6757/?type=3&theater (посетен на 12.12.2018 г.)  

https://www.facebook.com/Vassil.Kazandjiev/photos/a.10150754948836757/10153911317246757/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Vassil.Kazandjiev/photos/a.10150754948836757/10153911317246757/?type=3&theater
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ГЛАВА ПЕТА 

РАЗВОЙ НА КОМПОЗИТОРСКОТО ОБУЧЕНИЕ В ДМА 

/БДК/255 ДО КРАЯ НА 1950-ТЕ ГОДИНИ256  

 

След изработването на първите учебни планове и програми за 

специалност „Композиция“ (1950 и 1952 г.) търсенията на все по-

целесъобразни норми на организация на обучението по нея продължават, 

следвайки актуалните за последващите периоди разбирания, включително 

от конюнктурно в политическо отношение естество. Така непосредствено 

след първата ревизия на учебните планове и програми /през 1952 г./,257 

предметът композиция е включен в Списък на дисциплините, по които 

ДМА няма съветските учебни програми и планове.258 Наличието на този 

                                                 
255 През разглежданото десетилетие се променя името на заведението на 

Българска държавна консерватория. Въпросът е засегнат по-рано в настоящия труд.  
256 Числеността на учащите специалност „Композиция“ през разглежданото 

десетилетие е изнесена в по-рано в настоящата работа при изясняването на въпроса с 

три- и петгодишните курсове по специалността.  
257 Вж. Приложение № 8.  
258 В Учебни планове и програми – 1952. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 1, 

архивна единица 55, лист 33, фигурира Списък на дисциплините (№ 249/13.ІІІ.1952 г.), 

по които ДМА няма съветските учебни програми и планове, чието изготвяне вероятно 

предшества не само основаването на катедрата по композиция, но и първата 

актуализация на плана и програмата от 1950 г. Цялостният вид на списъка е следния:  

Списък на дисциплините, по които ДМА няма съветските учебни програми и 

планове:  

1. Всички струнни и духови инструменти  

2. Пиано  

3. Пеене  

4. Арфа  

5. Ударни инструменти  

6. Оркестрово диригентство /диригентски клас/  

7. Хорово диригентство  

8. Композиция  

9. Хармония  

10. Солфеджио  

11. Контрапункт  

12. Музикални форми  
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списък подсказва явното намерение за уподобяване на програмите в ДМА 

и осъществяването на конвергенция по отношение на цялостното 

устройство на учебния процес с този в ВУЗ-овете по музика в бившия 

СССР, което проличава и в други – външни признаци, като 

преименуването на ДМА в Българска държавна консерватория /БДК/,259 по 

аналог на тамошните институти. След предприемането на съответните 

действия по доставяне на съветските планове и програми по отделните 

специалности (включително „Композиция“), в точка 2 на Протокол № 38 

от заседание на Факултетния съвет на Теоретичния факултет от 

02.07.1954 г. е записано: „Пристъпи се към четене на учебните планове на 

Съветските консерватории с оглед да се прилагат към нашите 

условия.“  

Липсата на нарочни сведения относно акта на прокарване и точния 

момент на влизане в сила на тези промени може да се обясни със 

сътресенията, на които е подложена новоучредената катедра по 

композиция,260 последвани от нейното „обратно“ преминаване към 

                                                                                                                                                         

13. Народна музика  

14. Маркс-ленинска естетика  

15. Политикономия  

16. Маркс-ленинска философия (диалектически и исторически материализъм  

17. Музикална педагогия  

18. История на музиката  

19. Сценично изкуство (сценични упражнения)  

20. Пластика  

21. История на драмата и операта  

София 

15.ІІІ.1952 г.  

ректор (п) проф. Ат. Гърдев, декан на Изпълнителския факултет (п)  
259 Актът на преименуването е вече разяснен в настоящия труд.  
260 За наличието на „сътресения“ в новоучредената катедра по композиция се 

съди по молба на проф. Веселин Стоянов (от 11.11.1954 г.) до ректора – проф. Марин 

Големинов. Става ясно, че проф. Марин Големинов и проф. Парашкев Хаджиев 

отказват да участват в дейността на катедрата. Няма информация за причините за тази 

„вълна“ от отводи, в резултат на която проф. Веселин Стоянов също моли да бъде 
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музикално-теоретичната катедра и трансформация ѝ в Катедра по 

музикално-теоретични дисциплини и композиция през 1958 г.261  

 *  

През 1952 (учебната 1952/1953) година се планира увеличение на 

броя на студентите в Теоретичния факултет на ДМА. Предвижда се прием 

на 60 души, при завършващи 54. Конкретно за специалност „Композиция“ 

– при 1 завършващ е заявено намерението за постъпване на нови 15 нови 

учащи, а общият им брой (от всички курсове) се предвижда да нарасне до 

27.262 Липсват нарочни сведения относно последиците от тези решения. 

Предполага се, че тези планове се оказват прекалено смели и поради това 

остават реализирани. Може да се предположи, че трудността на 

                                                                                                                                                         

освободен като завеждащ, упоменавайки, че в нея остават само той и проф. Панчо 

Владигеров. Вероятно конфликтите се уталожват, тъй като проф. Стоянов остава 

завеждащ катедрата и тя заработва отново. А от Сведения за студентите по 

специалности и преподавателите през 1954/1975 и за полувисшия естраден отдел през 

1974-1975 г. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 183, лист 6, Брой на 

преподавателите в катедра Композиция през учебната 1954/1955 година, узнаваме, 

че проф. Марин Големинов също остава в катедрата и през посочената учебна година тя 

вече се състои от трима преподаватели.  
261 Поредното упоменаване в документи на БДК на „катедрата по композиция“, 

удостоверяващо нейното съществувание като автономна единица, преди сливането ѝ с 

катедрата по теоретични дисциплини, е в Протоколна книга на Академичния съвет. – 

В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 5, Протокол / 27.07.1956 г. 

Споменаването на катедрата е във връзка с разглеждане на труд от Петър Кърпаров. 

Ето извадка от стенографирания текст: „Аз лично се чувствам много засегнат, тъй 

като моят труд беше даден за рецензиране на един специалист, който даде 

положителна рецензия и на един композитор, който отказа да го рецензира. Даде се 

на друг композитор за рецензия, но и той отказа и тогава трудът ми беше разгледан 

от композиторската катедра, която не го одобри...“. /Петър Кърпаров/.  

Към 1956 г. проф. Веселин Стоянов продължава да бъде завеждащ катедра 

„Композиция“. Това се удостоверява от текста: „Разрешава се на Божидар Иванов 

Димов от втори композиторски курс и на Людмил Йотов от четвърти 

композиторски курс, да презапишат годината по предложение на завеждащия 

катедрата, проф. Веселин Стоянов.“ Пак там, точка 5.  
262 Сведенията на поместени в План за броя на студентите и преподавателите 

в Държавната музикална академия през 1952 година. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис 

№ 2, архивна единица 182, лист 1.  
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поставяните задачи при селекцията за прием в специалността е определяща 

за неизпълнението им. Хипотезата за прекалено предприемчивите планове 

за прием на голям брой студенти в специалност „Композиция“ се подкрепя 

от съпътстващата изпитните кампании документация от 1954/1955 учебна 

година, според която в подготвителен курс има един студент, в І курс – 1 

студент, във ІІ курс – 2, в ІІІ курс – 4, в ІV – 5, а V – няма студенти по 

специалност „Композиция“. 263,264 Съгласно същия източник, през учебната 

1954/1955 година, в специалност „Композиция“ е приет само един 

първокурсник в петгодишен курс на обучение.265 Въвеждането на 

подготвителен курс, в който желаещите да изучават специалност 

„Композиция“ започват прелиминарната си подготовка за кандидатстване 

в ТКДФ, специалност „Композиция“, се явява допълнителен механизъм за 

съдействие на кандидат-композиторите. Предполага се, че курсът е 

едногодишен. Свидетелства относно особеностите на организация и 

протичане на подготвителния курс не се откриват, но е допустимо да се 

приеме, че тази подготовка е била стриктно издържана и строго 

                                                 
263 Информацията е снета от Сведения за студентите по специалности и 

преподавателите през 1954/1975 и за полувисшия естраден отдел през 1974-1975 г. – 

В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 183, листове 1-6, където са 

разположени в Сведения за броя на преподавателския персонал при БДК през учебната 

1954/1955 година, лист 1, с. 2, където е поместен Брой на студентите по специалности 

и курсове за специалност „Композиция“.  
264 Пак там, лист 14, в Сведение за броя на студентите по курсове, 

специалности и факултети при Държавна музикална академия, съществува явно 

различие в числеността на следващите специалност „Композиция“ студенти и те са, 

както следва: в І курс – 1 студент, във ІІ курс – двама, в ІІІ – четирима, в ІV – седем, V – 

един.  
265 Тук е налице съвпадение с предварителните разчети, тъй като е означено: 

„няма презаписали и приети свръх плана“. Както беше указано по-рано в настоящия 

труд, от учебната 1954/1955 година вече не се записват студенти в тригодишния курс. 

Фактът, че зачисленият през същата година студент е в петгодишния курс се 

потвърждава и от източника Сведения за броя на студентите по години от 1921 до 

1971. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 123, според информацията 

в който, в тригодишен курс на обучение по специалност „Композиция“, към учебната 

1954/1955 година, се обучава само един студент – в ІІІ курс (абсолвент).  
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„практична“, рационална, целенасочена, без излишно задълбочаване в 

ненужни за профилиращия изпит детайли, т.е. – изцяло движеща се по 

конкретните изисквания за него, с акцент върху приложимите знания и 

умения.  

През годините набавянето на планирания брой учащи, притежаващи 

необходимия потенциал за обучение в специалност „Композиция“ се 

оказва задача с непредвидим развой. След амбициозните предварителни 

разчети за прием и формирането на класове по специалността в първите 

години на „класа“ се генерират нови идеи за привличане на даровити 

възпитаници към обучение по композиция. Така през 1955 г. се ражда 

„иновативното“ предложение да се предостави възможност на учащи в 

другите факултети на БДК да следват по специалността, паралелно с 

обучението им в другото поприще. От това положение могат да се 

възползват и студентите по други специалности в ТКДФ – дирижиране и 

музикознание, в случай, че е налично желание и капацитет за музикално 

съчинителство, както и учащи от други факултети на БДК.266,267 

Предполага се, че сред първите казуси от такова естество е този на Иван 

Спасов – студент в специалността „Хорово дирижиране“, за когото в 

Протокол от заседание на Академичния съвет на БДК от 11.09.1956 г. е 

записано: „Разрешава се на Иван Спасов, прехвърлил се в композиторския 

                                                 
266 Упоменатото решение е вписано в Протоколна книга на Академичния съвет. 

– В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 5, Протокол № 4 / 17.06.1955 г., 

точка 35. Там четем: „В диригентския факултет, както и в музиколожкия отдел, 

могат да кандидатстват студенти от другите факултети на Консерваторията. По 

преценка, студенти със заложби могат да следват едновременно и композиция.“  
267 Опцията за едновременно следване по две специалности – в ТКДФ или в два 

различни факултета, се утвърждава като „стандартна“ практика, за чието битуване не 

съществуват препятствия и към времето на създаване на този труд /2018 година/.  
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отдел, да се яви на приравнителни изпити и да се освободи от такива, 

които се повтарят, ако има успех по тях над 4.“268  

Относно преподавателите по дисциплината композиция, през 

учебната 1954/1955 година те са трима:  

– Ректор – професор по композиция – 1  

– Зав. катедра професор по композиция – 1  

– Професор по композиция – 1  

Всичко преподаватели по композиция – 3 щатни.269  

Информацията за хода на събитията в средата на 1950-те години 

продължава с изложение на сведенията за следващата – 1955/1956 учебна 

година: в І курс – двама студенти по специалността, във ІІ курс – един, в ІІІ 

курс – двама, в ІV – трима, в V – шестима. Общ брой на следващите 

„Композиция“ – 12, всички в петгодишен курс.270  

Подхождайки с презумпцията, че част от архивните документи,271 

които биха полезни за настоящото изследване не са достъпни към времето 

на написване на този труд, доводите за очевидният стремеж към 

                                                 
268 Според биографията на Иван Спасов на сайта на СБК той се дипломира и по 

специалността „Хорово дирижиране“ в БДК – през 1957 година.  
269 Данните са снети от Сведения за студентите по специалности и 

преподавателите през 1954/1975 и за полувисшия естраден отдел през 1974-1975 г. – 

В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 183, лист 6, Брой на 

преподавателите в катедра Композиция през учебната 1954/1955 година.  

Общият брой на часовете по композиция за годината са 1660, като третият 

преподавател съвместява преподавателската си дейност по композиция с часове по 

музикални форми (правдоподобно е да се счита, че това е проф. Веселин Стоянов, 

завеждащ катедрата). Данните са снети от страница 14 на документа.  
270 Пак там, лист 17, Брой на студентите по специалности и курсове за 

учебната 1955/1956 година.  
271 Както беше споменато още в началото на този труд, допуска се, че полезни за 

изследването документи са бракувани като „маловажни“, а други просто не са заведени 

в архива. По всяка вероятност, под формата на неформални разговори, са се състояли 

непротоколирани дискусии относно проблемите на композиторското образование, в 

които са се генерирали идеи за пътя, по който да поеме то и възможностите за 

периодичната му модернизация, чиято реализация да се осъществи планомерно и чрез 

обмислени нововъведения.  
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„масовизация“ на композиторското образование може да се потърсят в 

няколко хипотетични пункта:  

1. Стремеж да се осигурят кадри, които да ускорят прогреса на младата 

българска музикална школа, като „запълнят пропуските“ в нейното 

развитие и „компенсират“ изоставането от другите европейски култури.272  

2. Изхождайки от взетото година по-късно /на 07.09.1953 г./ решение на 

заседание на Факултетния съвет на Теоретичния факултет – първата 

задача на катедрата по композиция да бъде обявяването на конкурс за 

написване на масови песни от студентите от композиторските 

класове,273 може да се заключи, че в разглежданото време възниква остра 

необходимост от квалифицирани „специалисти“, които да откликнат на 

потребността от такива произведения. Предвид политическата обстановка 

в България през 1950-те години, състоятелна би била тезата, че 

поставянето на масовата песен (а и на фолклора) на „почетно място“ в 

композиторското образование274 в този период има отношение към 

убежденията на управленските кръгове в страната, ориентирани към 

                                                 
272 Опората на подобно тълкувание може да се потърси в изказвания на студенти 

по композиция от средата на двадесети век. Във връзка с това прилагаме цитат от 

съвременник на разглежданите тук процеси – Константин Илиев: „Но, общо взето, 

всички наши по-възрастни колеги развиваха теорията, че поради късното появяване на 

българската художествена музика, българските композитори били длъжни да 

запълнят с творчеството си всички липсващи епохи в нашето музикално развитие, за 

да се изравним с останалите музикални култури и едва тогава да говорим за 

създаването на нещо по-ново от тях. Всичко това трябвало да стане върху основата 

на българската народна песен, която те вземаха наготово като тематичен материал 

за техните творби или създаваха мелодии по неин образец като теми на своите 

произведения.“ Извадката е от Илиев, Константин, Слово…, с. 32.  
273 Информацията е от Протоколи от заседания на Факултетния съвет на 

Теоретичния факултет. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 11, 

лист 25, Протокол / 07.09.1953 г.  
274 Водещото място на масовата песен в композиторското обучение се 

разглежда при анализа на програмите за обучение по специалността от 1950 и 1952 г.  
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привличане на музикалното изкуство за своите пропагандни цели, а 

музикалното образование откликва на повелите на това време.275  

3. Интензивно разгръщане на художествената самодейност /с основаването 

на вокални и инструментални (в т. ч. и детски) състави/276 – също имащо 

отношение към подетия политически курс в страната и засилващата се 

роля на електронните медии у нас в средата на ХХ век може да се 

разглеждат като допълнителни фактори, пораждащи нуждата от голям 

обем звуков материал, който, все пак, да бъде написан професионално. 

Възможно е това положение да се явява допълнителен импулс за 

активизирането в сферата на композиторското обучение.  

                                                 
275 Интересно явление представляват т. нар. производствени практики, с които се 

планира да се ангажират студентите. В Протоколи от заседания на Факултетния 

съвет на Теоретичния факултет. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна 

единица 11, Протокол № 13 / 08.07.1952 г., точка 2, вероятно е документирано първото 

подобно предложение:  

„2. От класовете по композиция, през последния курс, както и студентите от 

другите курсове, когато са показали съответното развитие и подготовка, 

производствената практика да се осъществява  

а) по заводи и предприятия на социалистическите строежи в Димитровград, 

Димитрово и др., като младите композитори проучат непосредствено строежите, 

добият впечатление и на самото място композират песни и други произведения, 

свързани с построяването на социализма у нас.  

б) при музикалния институт към БАН, като студентите бъдат включени в бригади за 

записване на народни песни, събиране на фолклор и проучване на събраните материали 

(от 7 до 15 дни).  

И в двата случая производствената практика може да стане по всяко време на 

годината и да трае от 7 до 15 дни.“  
276 „Прозрението“ за използване на музиката в услуга на поетия от държавата 

политически курс също е отразено в Илиев, К, Слово…, с. 15, макар и с по-деликатен 

тон, предвид годините на написване на мемоарния му труд: „Съвсем нови форми на 

масово музикално изкуство бяха създадените по съветски образец към всички 

предприятия, учреждения и организации самодейни колективи, а също така и двата 

държавни ансамбъла за песни и танци към Министерството на войната и 

Министерството на вътрешните работи. За нуждата на тези колективи известна 

група композитори беше започнала масово производство на песни по образец на 

съветската популярна вокална музика, които скоро се наложиха като една нова 

музикална форма – масови песни.“  
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4. Основаването на голям брой музикално-изпълнителски институти в 

страната в периода 1947–1954 година277 може да се разглежда като пореден 

подтик за оживлението в подготовката на творчески кадри, които, освен че 

биха обезпечили количественото увеличение на българските музикални 

произведения, също така биха разполагали с добри условия за разгръщане 

на пълноценна дейност. А „изобразяващата реалния живот“ тяхна 

продукция, от своя страна, би представлявала допълнителен тласък за 

културното развитие на нацията. Така системата на функциониране на 

музикалния живот у нас би придобила завършен вид.  

5. След стабилизирането на ДМА в областта на подготовка на изпълнителски 

кадри в първите три десетилетия след основаването ѝ (закономерно 

последвано от устройването на гореизброените музикално-изпълнителски 

институти) възниква „недостиг“ на композитори, които да подготвят 

пълния „разцвет“ на българското музикално изкуство. Това води до 

насочване на вниманието към обучението на автори на музика.  

През 1950-те, съществен акцент в обучението по специалност 

„Композиция“ се поставя върху идеологическото възпитание на 

оформящите се автори. Тази тенденция се оформя като първостепенна за 

дълъг период от време.278 А за вниманието, отделяно на жанра на масовата 

                                                 
277 Във времето 1947–1954 г. се учредяват множество музикални институти в 

страната, сред които: Варненска опера /1947/, симфоничният оркестър във Видин 

/1947/, Симфоничният оркестър на Българското радио /1948/, Русенската филхармония 

/1948/, Русенската опера /1949/, Плевенска филхармония /1953/, Шуменска 

филхармония /1954/.  
278 Още в края на 1954 г., на заседание на Академичния съвет от 27.11.1954 г., 

под точка 23 е упоменато решението: „Към всяка катедра да се формира 

задължителен, постоянно действащ семинар за повишаване на квалификацията на 

преподавателите за усвояване на метода на социалистическия реализъм и съответния 

опит. Същият да подпомага внедряването на идейно-естетическия анализ във 

всекидневната работа, като се води безпощадна борба със сухия академизъм, 

техницизма и формализма. Срок 20.12.1954 г. Отговорници: Завеждащите 

катедрите“.  
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песен може да се отсъди по факта, че през 1954 г. за известно време се 

възражда кръжочната дейност – проф. Асен Карастоянов ръководи кръжок 

по композиция на масови песни.279  

През 1955 г. се взема важно решение относно дипломирането по 

специалност „Композиция“. То следва да става с написване и на 

теоретична работа.280 Активната дейност на катедра „Композиция“ се 

изразява и в насърчаване на повишаването на квалификацията на по-

младите преподаватели – композитори. Така, на Факултетен съвет, 

                                                                                                                                                         

Решението е отразено в Протоколна книга на Академичния съвет. – В: СГОДА, Фонд 

№ 1786, опис № 2, архивна единица 5, Протокол № 47 / 27.11.1954 г.  

Пак там е записано поръчението „Дванадесет от членовете на идеологическата 

катедра, съвместно с преподавателите по музикални дисциплини и партийната 

организация“ да изработят различни доклади, сред които такъв със заглавие 

„Изкуството като отражение на действителността“. Докладчик: доц. Георги 

Димитров, Срок 20.02.1955 г.  

В Планове за дейността на БДК за 1955/1956 – 1970/1971 г. – В: СГОДА, Фонд № 1786, 

опис № 2, архивна единица 73, лист 1, План на БДК за зимния семестър на учебната 

1955/1956 година, І. Учебно-възпитателна и научно-изследователска работа, точка 

2 се предвижда Изнасяне на доклад на тема: „Истината за формализма в музиката“, 

с докладчик завеждащият катедра „Композиция“ – проф. Веселин Стоянов. Срокът за 

изготвянето и изнасянето на доклада е 20.05.1956 г. По-късно става известно, че 

докладът не е изнесен в планирания срок, „по простата причина, че не могат да се 

намерят изпълнители на Шьонберг“ и настоява за помощ от ръководството на БДК за 

намиране на изпълнители. /Отразено в Доклад по изпълнение на плана за зимния 

семестър на ТКДФ. Докладчик: проф. Веселин Стоянов, зав. катедра „Композиция“ – в 

СГОДА Ф. № 1786 оп. № 2, арх. ед. № 56, Протоколи от заседания на факултетния 

съвет на Теоретичния факултет и материалите към тях от 03.01.1955 от 13.10.1956 

г., Протокол № 3 / 13.10.1956 г./ За успешното приключване на инициативата с 

доклада „Истината за формализма“ от проф. Веселин Стоянов, узнаваме от Отчети за 

дейността на ТКДФ за периода 1956–1969 г. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, 

архивна единица 84, Отчет за зимния семестър на учебната 1956/1957 година.  
279 Декан на ТКДФ е Димитър Сагаев. Информацията за тази инициатива е снета 

от Протоколи от заседания на Факултетния съвет на Теоретичния факултет. – В: 

СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 11. Протокол № 3 / 25.11.1954 г.  
280 Пак там, Протокол № 4 / 17.08.1955 г. точка 14, е записано: „Да се допълни 

програмата за дипломните работи, в смисъл, че завършващите Консерваторията /по 

специалността композиция/ да представят писмена теоретична работа.“ 

Абсолвентите следва да представят тази работа редом с музикалната творба, с която се 

дипломират.  
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катедрата предлага преп. Здравко Манолов да следва аспирантура по 

полифония, а Бенцион Елиезер – по хармония.281 Утвърждава се и 

решението студентите по композиция да изучават дирижиране в рамките 

на обучението си по специалността им.282 Активно се популяризира и 

схващането, че музикално-теоретичните дисциплини следва да се 

преподават от композитори – тенденция, която към конкретното време е 

вече установена и непоколебимо се поддържа.283 Подобно на зачитането на 

                                                 
281 Пак там, в Протокол № 1 / 03.10.1955 г. от заседание на Факултетния съвет на 

ТКДФ е записано: „На преподавателя Здравко Манолов, който е предложен от 

катедрата по композиция да следва аспирантура по полифония и хармония се разреши 

да следва такава с пълно единодушие… а Бенцион Елиезер, който е предложен от 

катедрата по композиция да следва аспирантура по хармония, се разреши от съвета 

да следва такава с пълно единодушие.“  
282 Предложението е направено на заседание на Факултетния съвет на ТКДФ от 

03.04.1955 година. Отразено е в Протоколна книга на Академичния съвет. – В: СГОДА, 

Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 5, Протокол № 12 / 03.04.1955 г.  
283 Пак там, в Протокол от заседание на Академичния съвет на БДК от 

18.09.1959 г., предизвиква интерес разпалената дискусия по повод аспирантурата по 

симфонична оркестрация на Румяна Иванова. По това предложение, направено от 

музикално-теоретичната катедра на ТКДФ, се произнасят членовете на Факултетния 

съвет:  

Доц. Александър Райчев: „Практически не е достатъчно подготвена и мисля, че е по-

добре тя да се насочи към инструментознание. По симфонична оркестрация може да 

бъде аспирант само композитор.“ Александър Райчев е един от най-откритите 

поддръжници на позицията, че теоретичните дисциплини следва да се преподават от 

композитори. Изказвания, в които акцентира върху композиторската дейност на 

отделни кандидати за преподаватели по тези дисциплини потвърждават неотклонното 

следване на тази линия от негова страна. Най-близо разположения времево до казуса на 

Румяна Иванова пример за това е изказването, което Райчев прави при избора на 

Бенцион Елиезер за хоноруван асистент по хармония, през 1959 г.: „Кандидатът е 

композитор, отговаря на изискванията за хоноруван асистент. Разочаровани сме от 

свиренето му на пиано. Дадохме препоръка да свири повече.“  

Доц. Г. Димитров също взема отношение по кандидатурата на Румяна Иванова: „Да 

следваш аспирантура по оркестрация трябва да си композитор, а Румяна Иванова 

няма такива данни и следва да не ѝ се разрешава аспирантура… Доц. Влади Симеонов 

изразява съгласие с изказването на др. Димитров.“  

Деканът Димитър Сагаев: „Действително Иванова притежава много ценни 

качества като работник, това е безспорно, но, както тук се поставиха въпросите, 

пък и от моята практика, действително е трудно да се насочи човек към една 
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творческата дейност за научна при преподавателите, от аспирантите по 

контрапункт, хармония и симфонична оркестрация, зачислени през 1955 

година, се изисква „лично творчество“.284 През следващата 1956 се 

изисква аспирантура по музикални форми.285  

През 1956 година, във Факултетния съвет на ТКДФ стартират 

дискусии за промени в учебните планове. Като сериозен недостатък е 

отчетена прекомерната заетост на студентите с обучение по дисциплини, 

нямащи отношение към професионалното им /музикантско/ развитие. 

Разискванията се пораждат с оглед негативното отражение на тази 

организация на обучението върху времето на учащите, нужно за 

самостоятелна работа по главния за специалността предмет и по 

музикално-теоретичните дисциплини. Обсъждат се промени, които да 

доведат до облекчаване на тези тежести,286 последвани от решението 

специалния предмет да се изучава, както следва:  

                                                                                                                                                         

специалност, за която по-късно може би ще се създадат по-добри специалисти, а тя 

ще пропадне. Предлагам да следва инструментознание като аспирант.“  

Пак там, от Протокол № 2 / 17.10.1955 г. от заседание на Факултетния съвет на 

ТКДФ става ясно, че Румяна Иванова е одобрена с 10 гласа „За“ (от 10) и ѝ се 

разрешава вътрешна аспирантура по инструментознание.  
284 Пак там, в Протокол № 4 / 17.12.1955 г. от заседание на Факултетния съвет 

на ТКДФ, по точка 2 „Разглеждане на програмата за вътрешна аспирантура“ се 

приема аспирантите по контрапункт, хармония и симфонична оркестрация да 

представят в големи и малки форми свои композиторски трудове. „... Проф. Веселин 

Стоянов и доц. Георги Димитров поставиха въпроса за всичките аспиранти да 

владеят пиано.“  
285 Пак там. Протокол от 06.01.1956 г. от заседание на Факултетния съвет на 

ТКДФ.  
286 Въпросът се разглежда на заседание на Факултетния съвет на ТКДФ от 

30.05.1956 г. Разискванията са документирани в Протоколи от заседания на 

Факултетния съвет на Теоретичния факултет и материалите към тях, от 03.01.1955 

до 13.10.1956 г. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 56, Протокол № 

7 / 30.05.1956 г. Там четем:  

точка 2 – Промени в учебните планове  

точка 3 – Предложение от Теоретичната катедра за даване на докторска 

титла на проф. Марин Големинов  
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– І година по половин час седмично (за сравнение в учебния план от 1952 г. 

1½ часа седмично);  

– ІІ и ІІІ година – по един час (спрямо 1½ часа седмично в плана от 1952 г.);  

– ІV година – час и половина (спрямо 2 часа седмично в пана от 1952 г.)  

– V година – по два часа седмично (без разлика в броя на часовете с учебния 

план за специалността от 1952 г.).287,288  

Видно е, че в резултат на предприетите реформи следва намаляване 

на броя на учебните часове по главния предмет, спрямо плана от 1952 г. 

Съображенията за това решение остават неизвестни.  

Сравнение между учебните планове за петгодишния курс по 

специалността от 1950 г. и 1952 г. сочи, че:  

                                                                                                                                                         

точка 6 – Определяне програмата за конкурса за доцент по симфонична и 

духова оркестрация  

По точка втора – докладва декана. Той подчерта, че студентите са 

обременени с много занятия, а за специалния предмет и музикалните дисциплини 

им остава много малко време. Премина се към изказвания…“  

… Доц. Александър Райчев предлага първа и втора година да се изучава солфеж, 

хармония, история на музиката и народна музика; трета година да се изучава 

полифония и четвърта и пета година – музикални форми, симфонична оркестрация и 

маркс-ленинска естетика. Факултетният съвет решение комисия в състав: декана 

/Димитър Сагаев/, пом. ректора и завеждащите катедри да оформят предложения, 

на базата на които да се изработи нов учебен план, а по точка шеста е отбелязано, че 

Съветът взема решение въпросът да се върне за доработване в Теоретичната 

катедра заедно с композиторската.  
287 Обновената информация за хорариума по композиция е поместена в 

Протокол № 8 / 13.06.1956 г., от заседание на Факултетния съвет на ТКДФ, чиято точка 

втора в дневния ред е Разглеждане промените в учебните планове за учебната 

1956/1957 година. Документът е на съхранение в Протоколи от заседания на 

Факултетния съвет на Теоретичния факултет и материалите към тях, от 03.01.1955 

до 13.10.1956 г. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 56.  
288 Напомняме, че към 1956 г. обучението в тригодишните курсове е 

преустановено. В дотогава действащия учебен план /от 1952 г./ хорариумът по 

специален предмет композиция е: І семестър – 1 + ½  ч. седмично, ІІ семестър, 1 + ½  ч. 

седмично, ІІІ семестър, 1+ ½  ч. седмично, ІV семестър, 1 + ½  ч. седмично, V семестър, 

1 + ½  ч. седмично, VІ семестър, 1 + ½  ч. седмично, VІІ семестър, 1 + 1 ч. седмично, 

VІІІ семестър, 1 + 1 ч. седмично, ІХ семестър, 1 + 1 ч. седмично, Х семестър, 1 + 1 ч. 

седмично.  
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– се намаляват часовете по солфеж – вместо 4 семестъра /съответно І–3, ІІ–

3,ІІІ–2,ІV–2 часа седмично/ стават 3 семестъра /І–3, ІІ–3, ІІІ–2 часа 

седмично/;  

– увеличават се часовете по хармония – вместо пет семестъра по 3 часа 

седмично – 6 семестъра по 3 часа седмично;  

– вместо два семестъра инструментознание се учи само един семестър по 2 

часа седмично;  

– часовете по оркестрация се увеличават – от 4 семестъра по 2 часа 

седмично на 7 семестъра по 2 часа седмично;  

– курсът по контрапункт се организира по продължение на повече семестри 

с по-малко брой часове седмично, с насоки за по-детайлно разпределение 

на материала – 2 семестъра /по 2 часа седмично/ за строг стил, 2 

семестъра по 1 час седмично за свободен стил и в последните три 

семестъра – по 1 час седмично за фуга;  

– по анализ/музикални форми хорариумът остава без промяна – 4 семестъра 

по 2 часа седмично;  

През 1956 г. за първи път се споменава, че се подготвя продукция на 

композиторските класове289,290 – впоследствие утвърдила се регулярна 

                                                 
289 Планирането на мероприятието е отбелязано в доклад на проф. Веселин 

Стоянов, завеждащ катедра „Композиция“. Събитието е документирано в Протоколи 

от заседания на Факултетния съвет на Теоретичния факултет и материалите към 

тях, от 03.01.1955 до 13.10.1956 г. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна 

единица 56, Протокол № 3 / 13.10.1956 г. от заседание на Факултетния съвет на 

ТКДФ.  
290 В Отчети за дейността на ТКДФ за периода 1956–1969 г. – В: СГОДА, Фонд 

№ 1786, опис № 2, архивна единица 84, листове 1–4, Отчет за дейността през 

летния семестър на учебната 1956/1957 година, изготвен декана на ТКДФ Димитър 

Сагаев, е упоменато: „Изнесена е само една от запланувани две продукции с участието 

на студентите-композитори: Милчо Левиев, Васил Казанджиев, Димитър Тъпков и 

Жул Леви.“ По-нататък в Отчета на декана е уточнено, че втората продукция е 

отпаднала „поради липса на изпълнители“. Въпреки това, замисълът за провеждане на 

тези форуми е вече поставен в действие и учебната 1956/1957 година може да се счита 

за началната за тази отдавна утвърдена в изпълнителските специалности практика.  
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практика. Съюзът на българските композитори обявява стипендия за 

студенти по композиция, за която в заведението е изработен 

правилник.291,292 Отново на дневен ред е и изучаването на композиция от 

следващите специалност „Дирижиране“ в ТКДФ – начинание, 

аргументирано и с техните интереси и желания.293  

Идеологическите въпроси продължават да заемат централно място не 

само в образованието на бъдещите автори на музика, а и на студентите по 

всички специалности в БДК. С изнасяне на доклади по темата са 

                                                                                                                                                         

От отчета (с дата 06.09.1956 г.) добиваме още представа за административната 

структура на ТКДФ към онзи момент, в която влизат следните катедри:  

1. Композиторска;  

2. Музикално-теоретична;  

3. Музикално-историческа;  

4. По оркестрово дирижиране;  

5. По чужди езици;  

6. Идеологическа;  

7. Хорово-диригентска.  
291 Пак там, лист 4.  
292 Липсва системно отразяване на избора на стипендианти на СБК, но с голяма 

степен на достоверност може да се твърди, че първият, на който тя е връчена е студента 

Милчо Левиев, през учебната 1956/1957 година. Информация за това черпим от две 

места:  

1. Отчети за дейността на ТКДФ за периода 1956–1969 г. – В: СГОДА, Фонд 

№ 1786, опис № 2, архивна единица 84, Отчет за зимния семестър на учебната 

1956/1957 година. Отчетът е подписан от Декана Димитър Сагаев. Там, под точка 2, е 

записано: „Проведен е изпита за композиторската стипендия на СБК и е дадена на 

студента Милчо Левиев.“    и  

2. Протоколна книга на Академичния съвет. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 

2, архивна единица 5, Протокол от заседание на Академичния съвет на БДК от 

21.10.1957 г. В Протокола е записано: „В получено от СБК писмо се уведомява, че се 

отнема отпуснатата стипендия на студента по композиция Милчо Левиев, поради 

показан по-нисък успех, неотговарящ на условията на правилника“. Стипендията се 

обявява за свободна.  
293 На заседание на Академичния съвет от 21.11.1956 г. се оповестява: 

„Студентите по дирижиране изявяват желание да учат композиция.“ Възлага се на 

Димитър Сагаев /декан на теоретичния факултет/ „да провери какви качества имат, за 

да учат композиция“. Протоколът от заседанието е наличен в Протоколна книга на 

Академичния съвет. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 5, 

Протокол / 21.11.1956 г.  
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натоварени преподаватели по всички дисциплини /не само от 

композиторската катедра, но и по хармония, полифония и пр./.294 С 

дейността си катедра „Композиция“ стабилизира позициите си на 

първостепенен фактор в ТКДФ и БДК. Наред с планираните активности 

катедрата извършва още дейности „извън плана“, като:  

– изслушване на творби от студенти (Иван Спасов и Петър Гюлеметов) по 

повод молбите им за прехвърляне в композиторските класове;  

– посещение и обсъждане на лекция по полифония на преп. Здравко 

Манолов;295  

– изработване на изпитна програма за аспирантура по музикален анализ за 

СССР;  

– провеждане на изпит за даване на стипендията на СБК;  

– рецензиране на трудовете на проф. Андрей Стоянов „40 народни песни за 

пиано“ и „Етюди за тромпет“ от проф. Петър Кърпаров;  

– определен е проф. Марин Големинов да напише статия за Годишника на 

БДК;  

– преподавателят Здравко Манолов е предложен да замине на специализация 

в ГДР за една година.296  

През зимния семестър на същата учебна година (1956/1957) се 

прибавят още активи към дейността на катедра „Композиция“:  

– провеждане на изпита за аспирантура в СССР по музикални форми;  

                                                 
294 Сред заплануваните и изнесени доклади през учебната 1956/1957 година са: 

Ленин за изкуството“ – докладчик Здравко Манолов, „Набелязване мероприятия за 

комунистическото възпитание на студентите“ – докладчик проф. Парашкев 

Хаджиев, „На по-високо равнище преподавателската работа във висшите учебни 

заведения“ – докладчик проф. Панчо Владигеров и „Трудовата дисциплина на 

преподавателите и студентите при БДК“ – докладчик проф. Марин Големинов. 

Събитията са документирани в Отчети за дейността на ТКДФ за периода 1956–1969 

г. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 84, Отчет за летния 

семестър на учебната 1956/1957 година.  
295 Пак там.  
296 Пак там.  
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– Разгледана е научната работа на проф. Марин Големинов „Проблеми на 

оркестрацията“ във връзка с определянето му за оригинален научен труд;  

– Изработен е план за творческата и научната работа на членовете на 

катедрата:297,298  

1. Проф. Панчо Владигеров: Три концертни етюда. Срок – до края на 1957 г.  

2. Проф. Веселин Стоянов: Учебник по музикални форми. Срок – 01.01.1957 

г.  

3. Проф. Парашкев Хаджиев: 1/ балет; 2/ пиеси за пиано със специално 

предназначение. Срок – периода 1956/1957 г.  

4. Преп. Здравко Манолов: преработка и оркестриране на балета „Змей и 

Яна“ от Христо Манолов. Срок – края на 1957 г.299  

– Разгледани са трудовете на доц. Христо Петков, проф. Петър Кърпаров, 

Христо Прошков, Тома Томов и Бенцион Елиезер във връзка с даването им 

под печат.  

Към планираните, но неизпълнени задачи се числят:  

                                                 
297 Според информацията тук, към учебната 1956/1957 година членове на катедра 

„Композиция“ са проф. Панчо Владигеров, проф. Веселин Стоянов, проф. Парашкев 

Хаджиев и преп. Здравко Манолов. Доц. Александър Райчев е в музикално-

теоретичната катедра, а като заплануван негов труд фигурира „Практическо 

ръководство за решаване на задачи по хармония“ – 100 авторски страници. Като срок 

за реализация е посочена датата 01.06.1957 г. Композиторът проф. Асен Карастоянов 

планира написването на труд от 360 страници, със заглавие „Хармонична полифония“. 

Срок за реализация – до 30.06.1957 г.  
298 Пак там, Протокол № 4 / 17.06.1955 г. Това е първият отчет, в който се 

творческите постижения на преподаватели по композиция са зачетени за научна 

дейност. Решението за това е взето на заседание на Факултетния съвет на ТКДФ от 

17.06.1955 г. Под т. 18 в Протокола от това заседание е записано: „Наред с писането на 

учебници и учебни помагала, да се счита за научна работа и изпълнителската и 

музикално-художествена работа.“  
299 Запланувани трудове в Теоретичен факултет на БДК през учебната 

1956/1957 г. – КАТЕДРА ПО КОМПОЗИЦИЯ са отразени в Протоколна книга на 

Академичния съвет. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 5, 

Протокол № 12 от 03.04.1956 г.  
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– Несъстоялото се разглеждане на готовите глави от учебника по музикални 

форми на проф. Веселин Стоянов;  

– Несъстоялата се втора продукция на студентите по композиция за учебната 

1956/1957 година.300  

След динамичните процеси и безпрецедентния прием на голям брой 

студенти в първите години след учредяването на специалност 

„Композиция“, през учебната 1957/1958 година настъпва рязък спад в 

отбелязаните по-рано активности. Броят на следващите по специалността 

осезаемо намалява (общо 8 студенти от І до V курс301), а данни за дейност 

на катедра „Композиция“ напълно липсват.  

В Отчет за работата на ТКДФ през учебната 1957/1958 година,302 

в частта за катедра „Композиция“, декана на ТКДФ /Димитър Сагаев/ 

посочва слабости в организационната активност и настъпилата инертност в 

тази структура, сред които:303 липсата на концертни продукции с творби на 

                                                 
300 Информацията е почерпена от Отчети за дейността на ТКДФ за периода 

1956–1969 г. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 84, Отчет за 

зимния семестър на учебната 1956/1957 година.  
301 Броят на студентите по специалност „Композиция“ през 1950-те години е 

изложен при разглеждането на първите години от нейното битие в този труд.  
302 Отчети за дейността на ТКДФ за периода 1956–1969 г. – В: СГОДА, Фонд 

№ 1786, опис № 2, архивна единица 84, листове 13-19. Отчетът е изготвен от декана на 

ТКДФ Димитър Сагаев.  
303 В Отчети за дейността на ТКДФ за периода 1956–1969 г. – В: СГОДА, Фонд 

№ 1786, опис № 2, архивна единица 84, Отчети за дейността на ТКДФ 1956-1969 г., 

Отчет за работата на ТКДФ през учебната 1957/1958 година (листове 13-19), е 

поместен текст, касаещ дейността на катедра „Композиция“ (на листове 17–18):  

Композиторска катедра  

Тази катедра все още не се е активизирала. Може да се каже, че не живее 

организационен живот. Наистина съществуват обективни причини – завеждащият 

катедрата беше проф. Веселин Стоянов, който като ректор имаше много други 

задължения. Неговият заместник проф. Панчо Владигеров не беше в състояние да 

поеме здраво работата, поради сериозни семейни причини – болестта на жена му и 

отсъствието му за доста време.  

… През летния семестър работата на катедрата бе в още по-лошо състояние 

и секретарят на същата – преп. Здравко Манолов даже не представи отчет, тъй 

като, по неговите думи, катедрата е нямала никаква дейност.  
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композиторските класове, отсъствието на доклади за развитието на 

съвременната музика; засегнат е и въпроса за социалистическия реализъм 

и „упадъчните прояви“ на младите композитори – последните, настъпили и 

в резултат на безконтролност от страна на педагозите. Всичко това 

довежда до дискусия, състояла се на заседание на Академичния съвет от 

21.04.1958 г., на която се обсъжда въпроса за сливане на музикално-

теоретичната и композиционната катедри.“304 По-късно, през 1958 

година – в рамките на учебната 1958/1959 година, доц. Александър Райчев 

дава гласност на редица обстоятелства, които могат да послужат за 

уясняване на последвалата реформа на обединяване на катедрите по 

композиция и музикално-теоретични дисциплини в една обща катедра. Той 

отчита като слабост „масовизацията“ на композиторското образование,305 

обосновава становището си за съществени недостатъци в стандартите за 

прием и обявява резервите си по отношение селекцията на кандидатите за 

постъпване в специалността (тогава често назовавана „клас по 

композиция“). Райчев декларира несъгласието си с практиката приемът на 

студентите по „Композиция“ да се осъществява по план и се застъпва за 

идеята да се процедира изцяло така, че подборът на студентите да се 

осъществява в зависимост от индивидуалната пригодност на всеки едни от 

тях – не само като равнище на подготовка по теоретичните дисциплини, но 

                                                                                                                                                         

Трябва да отбележим, че катедрата, която трябва да бъде ведуща и която би 

могла да развие широка дейност, по вина на членовете ѝ е съвсем латентна. Редно би 

било да бъдат запланирани концертни продукции от творби на композиторските 

класове, да бъдат изнесени доклади за развитието на съвременната музика, за 

социалистическия реализъм в музиката, за някои упадъчни прояви на младите 

композитори.  

Декан на ТКДФ: Димитър Сагаев  
304 Събитието е регистрирано в Протоколна книга на Академичния съвет. – В: 

СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 5, Протокол № 6 / 21.04.1958 г., 

точка 2, а „въпросът се отлага за допълнително проучване.“  
305 Извадка от упоменатото изказване на доц. Александър Райчев е приложена в 

настоящия труд при разглеждането на първите години след учредяването на 

специалност „Композиция“. То е документирано пак там, Протокол / 23.10.1958 г.  
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и като по-обобщен преглед на заложбите на кандидатстващите 

/включително „абстрактните“ и необективни за оценяване инвенция и 

фантазия/ и перспективите пред тях на база на предполагаемия им 

потенциал.  

След това видимо разклащане на едва стабилизиралата се 

институционално, но и като взаимоотношения между членовете катедра 

„Композиция“, следва още една пасивна учебна година – 1958/1959, в 

която дейността на тази структура е практически замразена.306  

Нововъведенията от учебната 1959/60 година в обучението по 

композиция са вписани в Протокол от заседание на Академичния съвет от 

25.04.1960 г.307:  

– история на музиката да се изучава пет семестъра по два часа седмично 

/при по-ранно 4 семестъра по 2 часа седмично всеобща история на 

музиката   и   2 семестъра по 2 часа седмично история на българската, 

славянската и съветската музика, според плана за петгодишния курс от 

1950 г., откогато до посочената промяна не е правена реорганизация на 

часовете по история/;  

– инструментознание – от 2 семестъра по 1 час седмично става 1 семестър 

по 2 часа седмично  и  

– облигатно пиано – 1 час седмично.  

Допълнителни мотиви не са изнесени.  

                                                 
306 Допустимо е аргументите за застоя в работата на катедра „Композиция“ в 

разглежданите години (1957, 1958, 1959) да допринася и поемането на ректорския пост 

от проф. Веселин Стоянов /1956-1962/, като не става известно кой поема вакантната 

длъжност на завеждащ катедрата и дали длъжността остава незаета, като въпросът с 

оглавяващия катедрата остава открит за непредвидено дълъг период. Единствената 

сигурна информация /добита от Отчета за дейността на ТКДФ на декана Димитър 

Сагаев/ е, че в края на 1950-те преп. Здравко Манолов е секретар на катедра 

„Композиция“.  
307 Протоколна книга на Академичния съвет, СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, 

архивна единица № 5, Протокол 25.04.1960 г.  
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През 1960 година инициативата на Александър Райчев за 

възвръщането на задълбочената прелиминарна подготовка, предшестваща 

постъпването в специален клас е възприета и одобрена. Така, от учебната 

1960/1961 година настъпва съществено преустройство в дотогава 

действащия режим на организация на работата в ТКДФ,  чрез 

предоставянето на възможност за профилиране в специалност след 

четиригодишен общ курс в двустепенна система – „факултативно 

профилиране“ след ІІ общ курс и двугодишна специализация,308 изпит 

за която се полага след завършването на ІV курс.309,310  

                                                 
308 Относно употребата на понятието „специализация“, при описването на 

профилирането в специалност Композиция е нужно да се направят някои разяснения 

/отнасящи се и за профилирането по специалностите Дирижиране и Музикознание/:  

В Изложения, предложения, докладни на преподаватели до Ректора, 1949-1976 

г. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 23, листове 25–27, е запазен 

документ със заглавие Мероприятия, необходими за откриването на отдел 

„Специализация“ при Българската държавна консерватория. Материалът не е 

датиран, но по съдържанието му може да се отсъди, че е съставен в периода между края 

на 1950-те и началото на 1960-те години. В раздела Общи положения е записано: От 

момента на профилирането, което ще става в ІІІ курс, за специалностите 

Композиция, Диригентство и Музикознание, курсът на обучение става 

четиригодишен. По тази причина при тези специалности понятието 

„специализация“ няма това съдържание, което има при изпълнителските 

специалности. При изпълнителските специалности профилирането става още при 

постъпването в Консерваторията и затова за ония студенти, които ще постъпят в 

отдел „специализация“ курсът е шестгодишен – 4+2. За композитори, музиковеди и 

диригенти курсът също е шестгодишен – общ двегодишен и по специалността – 

четиригодишен. И така, студентите по тези три специалности преминават само 

четири години в работа по специалността. От това следва, че промените, които 

се очакват по Композиция, Диригентство и Музикознание няма да засегнат 

толкова досега действащите учебни планове и програми, колкото 

преподавателския състав.“  

Изложеният цитат, освен че отговаря на въпроса за употребата на термина 

специализация в документацията, касаеща профилирането по отделните 

специалности в ТКДФ, дава представа за състоянието на учебните програми, 

които остават непроменени след настъпилата реорганизация.  
309 За тази тогавашна новост се придобива информация от Протоколна книга на 

Академичния съвет. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 10, 

Протокол / 09.09.1961 г. Там е документирано изявление Антон Николов: „Преди две 
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ГЛАВА ШЕСТА 

ОБУЧЕНИЕТО ПО КОМПОЗИЦИЯ В БДК  

ПРЕЗ 1960-ТЕ ГОДИНИ  

 

Установената от 1960 г. нататък „двустепенна“ система на прием в 

специалност „Композиция“ довежда до спад на броя на студентите по нея в 

първите години на последващото десетилетие. Това се удостоверява от 

Сведения за броя на студентите по години от 1921 до 1971,311 според 

които:  

– през учебната 1960/1961 година следващите специалност 

„Композиция“ са:  

 един студент в ІІІ курс,  

 един студент в ІV курс   и  

 двама студенти в V курс;312  

                                                                                                                                                         

години се проведе реорганизация на учебните планове. Студентите от Теоретичния 

отдел не се профилират още от първата година, а всички следват един общ 

теоретичен курс. А онези, които проявяват наклонности им даваме условия да 

профилират факултативно след ІІ година.“  

Пак там, в Протокол от заседание на Академичния съвет от 25.04.1962 г., проф. 

Георги Димитров, тогава декан на ТКДФ, повдига въпроса за обучението по 

композиция и дирижиране, което, по думите му, се осъществява след четиригодишен 

общ курс, предшестван от „факултативно профилиране“ след втората година, като 

след завършен ІV общ курс желаещите да следват по съответната специалност полагат 

конкурсен изпит за постъпване в двугодишен курс за специализация. Прилагаме 

фрагмент от изказването на проф. Георги Димитров, в който прозира становището му 

по отношение на така организираното профилиране в специалност през фиксирания 

период: „Това не даде резултати. Чрез факултативното изучаване не се даде 

достатъчна подготовка и тази година не можаха да се наберат кандидати за курса 

за специализация. С факултативно изучаване на композиция и дирижиране 

студентите не могат да се подготвят по тези специалности.“  
310 Това правило за постъпване в специалност става валидно и за специалността 

„Дирижиране“ в ТКДФ, („Хорово дирижиране“ и „Оперно-симфонично дирижиране“).  
311 Данните са налични в Сведения за броя на студентите по години от 1921 до 

1971. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 123.  
312 Пак там, лист 15.  
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– през учебната 1961/1962  година в специалност „Композиция“ 

остават:  

 един студент в ІV курс     и  

 един учащ в V курс.313   

– през учебната 1962/1963 година:  

 един студент по специалност „Композиция“, в V  

курс.314  

Може да се обобщи, че в първите две учебни години от 

разглежданото десетилетие – 1960/1961 и 1961/1962 се установява застой в 

обучението по специалност „Композиция“, изразяващ се в 

                                                 
313 Пак там, лист 14.  
314 Пак там, лист 13. Статистиката до края на разглежданото десетилетие има 

следния вид:  

 

лист 6  

Учебна 1969/1970 година  

3 в І курс, 0 във ІІ, 4 в ІІІ и 2 в ІV. Общо 9. Задочно – няма. (Темата за 

задочното обучение по композиция неколкократно застава на вниманието на 

преподавателите по дисциплината – факт, на който е отделено полагащото му се 

внимание.)  

лист 12  

учебна 1963/1964  година  

4 в І, специален 1/І. Всичко 5.  

лист 11 

учебна 1964/1965 година  

5 в І, 4 във ІІ специален 1/ІІ. Общо 10  

лист 10  

учебна 1965/1966 година  

0 в І, 5 във ІІ, 4 в ІІІ, 0 в ІV. Всичко 9. Задочно – няма.  

лист 9  

учебна 1966/1967  година  

2 в І, 2 във ІІ, 3 в ІІІ, 3 в ІV. Общо 10. Задочно – няма.  

лист 8  

учебна 1967/1968 година  

4 в І, 1 във ІІ, 1 в ІІІ, 3 в ІV. Общо 9. Задочно – няма.  

лист 7  

Учебна 1968/1969 година: 0 в І курс, 5 в ІІ курс, 1 в ІІІ, 1 в ІV. Общо 7. Задочно – 

няма.  
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преустановяване на приема на нови студенти по нея. Фокусът в дейността 

на катедрата в това време пада изключително върху творческата и 

научната дейност на преподавателите. За тези учебни години се констатира 

сериозен дефицит на информация относно обучителната работа по 

специалност „Композиция“: учебни планове и програми в техния цялостен 

вид, разисквания за многократно афишираните промени в тях (в наличните 

документални източници), както и неведнъж заявяваните в запазените 

свидетелства обсъждания на начина на прием в специалността.  

През учебната 1960/1961 година катедра „Композиция“ е 

присъединена към музикално-теоретичната в обща катедра по 

музикално-теоретични дисциплини и композиция със завеждащ доц. 

Александър Райчев. На 20.07.1961 г.315 Александър Райчев е избран за 

професор по хармония и преизбран за завеждащ катедрата. В Отчета за 

дейността на Българската държавна консерватория за учебната 1960/1961 

година, изготвен от ректора на БДК /проф. Веселин Стоянов/,316 към зав. 

катедрата е отправена критика относно констатирани слабости в дейността 

на катедрата, сред които:  

– липса на обсъждания на въпросите на съвременната музика, борбата 

срещу формализма и новите насоки на обучение и възпитание;  

– незаинтересованост относно на списването на учебници и помагала;  

                                                 
315 Събитието е отразено в Протоколи от заседания на Академичния съвет. – В: 

СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 10, Протокол на Академичния 

съвет от 20.07.1961 година.  
316 Отчета за дейността на Българската държавна консерватория е наличен в 

Отчети за дейността на БДК за 1956-1964 учебни години. – В: СГОДА, Фонд № 1786, 

опис № 2, архивна единица 74, листове 10–18.  
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– неполагането на грижи за израстването на младите педагози в 

катедрата и оформянето им като „преподаватели от нов тип“ – проблем, 

дефиниран като „основна слабост“, отнасяща се и за другите катедри.317  

В Одобрени от КНИК учебни планове по специалности, курсове и 

дисциплини за 1962/1963 г.318 не са отбелязани промени, засягащи 

специалност „Композиция“.319 Но в частта с нововъведенията, касаещи 

специалност Музикална педагогия,320 като факултативни /избираеми/ 

дисциплини са споменати: композиция, диригентство или музикознание – 

с хорариум по 1 час седмично, през І, ІІ, ІІІ и ІV семестър, изучаването на 

които целѝ подготовката за „факултативно профилиране“ по композиция 

                                                 
317 Пак там, с. 7, лист 16. Фрагмент от Отчета: „Наред с очевидните успехи, 

постигнати от Българската държавна консерватория, през изминалата учебна 

година в работата на същата все още съществуват и редица слабости.  

С какво би могъл да обясни завеждащият Музикално-теоретичната катедра – 

доц. Александър Райчев факта, че в тяхната катедра през годината е изнесен само 

един доклад? Или, факта, че катедрата научава за нови трудове и учебни помагала 

след излизането на последните от печат? В тази основна катедра, членовете на 

която са най-изтъкнатите у нас творчески личности и педагози като Панчо 

Владигеров, Веселин Стоянов, Марин Големинов, Александър Райчев, Здравко Манолов, 

Иван Пеев и др. нямат място за обсъждане въпросите на съвременната музика, 

борбата срещу формализма и новите насоки на обучение и възпитание? С какво би 

могъл да оправдае зав. катедрата факта, че отчетният доклад е писан повърхностно, 

без необходимия анализ, а е написан в дух на пожелания и обещания?  

… В Консерваторията през последните години бяха приети голям брой млади 

преподаватели. Системни грижи за тяхното израстване като преподаватели от нов 

тип не полага никой. Катедрите и факултетите твърде малко се занимават с тях, не 

следят и не познават добре тяхната работа.  

Основна слабост в работата на катедрите е тази, че не се полагат постоянни 

грижи за издирването и подготовката на нови преподавателски кадри.“  
318 Одобрени от КНИК учебни планове по специалности, курсове и дисциплини за 

учебната 1962/1963 година. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 168.  
319 Архивната единица съдържа общо пет листа, в които са записани изменения в 

програмите за специалностите пиано, струнни инструменти, духови инструменти, 

музикална педагогия и такива, засягащи обучението във Вокалния факултет на БДК.  
320 Както е известно, специалност „Музикална педагогия“ съвпада с т. нар. „общ 

курс“ – т.е. учащите, първоначално приемани в общия курс, реално са студенти по нея.  
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след ІІ курс.321 Няма данни за предварителен изпит за подбор на 

кандидатите за факултативно /избираемо/ обучение през първите 4 

семестъра от „общия курс“. Не е изключено записването за него да се е 

осъществявало само с подаване на заявление. След преминаването на 

двугодишното „факултативно обучение“ следва изпит за „факултативно 

профилиране“ – след завършен втори „общ курс“. Способите за подбор на 

кандидатите за факултативно профилиране (след ІІ курс) са обсъдени и 

приети на заседание на Факултетния съвет на ТКДФ, проведено на 

05.07.1962 г. Те са докладвани на от декана на ТКДФ Димитър Русков, на 

Академичен на БДК на 22.06.1962 г.322. Изпитът включва:  

                                                 
321 Този вид обучение, целящо осъществяването на подготовка за кандидатстване 

за факултативно профилиране по композиция след ІІ „общ“ курс, е дефинирано като 

„кръжок“ от проф. Александър Райчев (зав. катедрата по музикално-теоретични 

дисциплини и композиция). В Планове на катедрата по теоретични дисциплини и 

композиция за 1962-1967 година. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 

95, Програма за подобряване работата на Катедрата по теоретични дисциплини 

и композиция, изготвена от проф. Александър Райчев, под точка 3 е вписано 

„Сформиране на кръжоци за студентите от І и ІІ курс, като подготовка на кадри за 

специалните класове“. Програмата е част от План за работата на катедрата по 

теоретични дисциплини и композиция за ІІ семестър на учебната 1962/1963 година, в 

който е записано още: „Основен момент в работата на катедрата през настоящия 

семестър трябва да бъде окончателното установяване на учебните програми по 

дисциплините от катедрата, вследствие на различните профили, появили се 

напоследък.“  
322 Протоколът от заседанието на Академичния съвет от 22.06.1962 г. е на 

разположение в Протоколи от заседания на Академичния съвет. – В: СГОДА, Фонд № 

1786, опис № 2, архивна единица 10. Относно изпита за кандидатстване за 

факултативно профилиране е записано:  

Димитър Русков /декан на Теоретичния факултет/ „докладва за решението на 

Факултетния съвет /Протокол от 5 юли 1961/ от новата учебна година (1961/1962, б. 

а.) да се профилира чрез конкурсен изпит факултативно изучаване на следните 

специалности: хорово дирижиране, оркестрово дирижиране, композиция и 

музикознание. След станалите разисквания ръководството реши:  

1. За специалност хорово дирижиране могат да кандидатстват, чрез конкурсен 

изпит, студенти, завършили ІІ курс от Теоретичния и Инструменталния 

факултет.  
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а/ представяне на композиции;  

б/ свирене на пиано от пръв поглед;  

в/ свирене на пиано: Бах – Прелюд и фуга, І ч. от соната, пиеса по 

избор, българска пиеса;  

в/ Писмен изпит – 4 часа написване на песен.  

След приключването на обучението в условия на „факултативно 

профилиране“ – в края на ІV общ курс, на преминалите през него студенти 

се разрешава да кандидатстват за специализация, т.е. „същинско“ 

изучаване на специалност „Композиция“. Изпитът за специализация, 

полаган от завършилите ІV курс „факултативно профилирали“ учащи се е 

състоял в:  

1. Представяне на композиционни творби;  

2. Написване на солова или хорова песен по зададен текст, с 

акомпанимент на пиано, за 8 часа;  

3. Теоретична конференция и свирене на пиано /първа част от 

класическо сонатно алегро, прелюд и фуга от Бах и българска пиеса/;  

4. Хармонизация на горен глас, за 4 часа;  

5. Хармонически, формален и естетически анализ върху дадена 

партитура из класическата или съвременната музикална литература, 

за 4 часа.  

Тази изпитна програма за постъпване в курса за специализация по 

композиция след двугодишно обучение в условията на „факултативно 

профилиране“ /след завършен ІV общ курс – реално, след приключване на 

                                                                                                                                                         

2. За специалността оркестрово и оперно дирижиране, композиция и 

музикознание могат да кандидатстват, чрез конкурсен изпит, студенти, 

завършили втори курс от Теоретичния и Инструменталния факултет.  

При изключителни качества и дарование, може и след завършване на първи 

курс.  

Ръководството одобри следните програми:“ … под точка 3 фигурира 

изведената в основния текст по-горе изпитна програма за факултативно 

профилиране в специалност „Композиция“.  
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курса по Музикална педагогия/, е приета на заседание на Академичния 

съвет на БДК на 25.04.1962 г., с тенденция да влезе в сила от учебната 

1962/1963 година.323 Успешно преминалите през това обучение 

възпитаници на БДК добиват правото да се явят на държавен изпит, след 

успешното полагане на който да получат диплома за завършено висше 

музикално образование по специалност „Композиция“.  

Не се оповестява за заемки при списването на тези критерии и 

възпроизвеждане на модели, заимствани от ВУЗ-ове в други страни, 

поради което е състоятелна хипотезата, че задействаната от 1961/1962 (за 

факултативното профилиране) и 1962/1963 година (за специализация) 

„двустепенна“ уредба на обучението по композиция в БДК е българска 

находка.  

Информация относно учебни планове и програми, както в условията 

на факултативно профилиране (ІІІ-ІV курс), така и по време на 

„специализацията“ (V-VІ курс) не е открита. Може да се предположи, 

че дипломирането по специалността (след т. нар. „специализация“) се е 

осъществявало с представянето на опус с участието на симфоничен 

оркестър – инструментален концерт, симфония, сценична творба.  

В Отчета за дейността на Българската държавна консерватория 

за учебната 1961/1962 година и задачите на новото ръководство през 

двегодишния му мандат324 се анонсира, че през отчетния период е бил 

организиран конкурс „между студентите“ за написване на песни „в чест на 

VІІІ конгрес на Партията“. На конкурса са раздадени І, ІІ и ІІІ награди.325  

                                                 
323 Цитираният протокол от заседанието на Академичния съвет на БДК на 

25.04.1962 г. е на разположение в Протоколи от заседания на Академичния съвет. – В: 

СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 10.  
324 Отчетът се намира в Отчети за дейността на БДК за 1956-1964 учебни 

години. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 74, листове 19–29. 

Изготвен е от тогавашния ректор на БДК проф. Веселин Стоянов.  
325 Пак там, лист 26. Не са обявени имената на наградените студенти.  
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В Отчета326 е отразено решението да се направят постъпки за 

преустройство на наскоро установената двустепенна система на 

обучение в специалност Композиция в БДК, включваща факултативно 

профилиране след ІІ общ курс и специализация след ІV общ курс. 

Реформирането на този недълго просъществувал модел, по който няма 

данни да има абсолвенти по специалността, се състои в отмяна на 

двугодишния курс за специализация и разкриването на 

четиригодишен курс на обучение по специалностите: Композиция, 

Музикознание, Оперно и Хорово диригентство. В него се предвижда да 

могат да постъпват студенти от всички факултети. Подборът им 

следва са се реализира чрез конкурсен изпит, който да се полага след 

завършен ІІ курс. Това решение налага изработването на нови учебни 

планове и програми за новия четиригодишен курс по специалността.327 От 

началото на следващата 1962/1963 учебна година обучението в 

специалните класове стартира по тази нова уредба, когато се приети 

четирима студенти по Композиция.328,329 В Отчета за 1961/1962 г. се 

                                                 
326 Пак там, лист 26 в архивната единица, с. 6 на Отчета.  
327 Автентичният текст на решението е: Ръководството счита за свое голямо 

задължение, с оглед да подобри подготовката на кадри по дисциплините: композиция, 

музикознание, оперно и хорово диригентство, да отмени двугодишния курс за 

специализация при Теоретичния факултет и да открие четиригодишен курс на 

обучение по тези специалности. В този четиригодишен курс могат да постъпват 

студенти, чрез конкурсен изпит, след успешно завършване на ІІ курс, от който и да е 

факултет на Консерваторията. Предстояща задача е да се изработят нови учебни 

планове и програми по тези специалности и да се видоизмени правилника за 

двугодишния курс за специализация, с оглед учебните занятия да започнат от 

началото на следващата учебна година. Преподаватели в този 4-годишен курс ще 

бъдат нашите най-изтъкнати професори: композитори, диригенти и музиковеди.  
328 Този факт се удостоверява от Отчети за дейността на БДК за 1956-1964 

учебни години. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 74, Отчет за 

работата на Българската държавна консерватория през учебната 1962/1963 година, 

подписан от зам. ректора Димитър Сагаев.  
329 Допълнителна информация за учебните планове и програми за този режим на 

организация на композиторското образование в БДК не е открита.  
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обръща внимание на „съвременното музикално творчество“, на 

произведения, „написани на по-нов език, отговарящ на новото 

съдържание на живота, което вълнува съвременния човек“, включително 

„изучаването на някои естрадни джазови инструменти, поради 

изоставането на този жанр у нас. Ръководството на Консерваторията 

ще изисква още по-задълбочено да се изучават дисциплините: солфеж, 

хармония, полифония, музикални форми и задължително пиано, като 

важна предпоставка при изграждането на всеки истински музикант.“ 

330,331  

От учебната 1962/1963 година се вземат следните решения относно 

предложения за поправки в учебните планове за ТКДФ: 332,333  

– отхвърлено увеличението на часовете по задължително пиано от ½ 

на 1 учебен час седмично;334  

                                                 
330 Така формулираните препоръки са валидни освен за специалност 

Композиция, и за другите специалности в ТКДФ, Инструменталния и Вокалния 

факултети на БДК.  
331 Извадките са от Отчети за дейността на БДК за 1956-1964 учебни години. – 

В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 74, Отчет за дейността на БДК 

за 1962/1963 г., листове 19–29.  
332 Изложените предложения засягат обучението по всички специалности в 

ТКДФ. Към посочения момент, конкретни обстоятелства относно обучението по 

композиция не се дискутират.  
333 Информацията е въз основа на съдържанието на Протоколи от заседания на 

Академичния съвет. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 10, 

Протокол / 25.04.1962 г.  
334 Пак там. Към документа е приложено Особено мнение на проф. П. Пелишек. 

Взето е решението този един час седмично да представлява ½ час по задължително 

пиано + ½ час бригада на социалистическия труд. Против увеличението на часовете по 

задължително пиано протестира проф. Александър Райчев, който счита, че „не е 

необходимо студентите по задължително пиано да извайват творбите, а да си 

служат с инструмента. Димитър Сагаев /зам. ректор/ също поддържа становището, че 

„Задължителното пиано трябва да бъде по ½ учебен час / седмично“, като напомня, 

че плановете са разисквани по катедри и „много е размишлявано върху тях“.  
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– приема се въвеждането на обучение по елементарна теория на 

музиката с продължително един семестър, „за да може „студентите да се 

подготвят за изучаването на хармония“.335  

– намаляват на изискванията за приемния изпит по солфеж;336  

– препоръчва промяна в концепцията за преподаване на 

инструментознание, според която в обучението следва да се засягат „чисто 

художествени въпроси, а не схематично да се разглеждат музикалните 

инструменти“;337  

– планира се увеличение на хорариума по духова оркестрация;338  

– обсъжда се реорганизация в часовете по история на музиката, в 

резултат на които да се редуцира фактологията в полза на повече „жива 

музика“ в лекциите по предмета;339  

– приема се хармония да се изучава от І до ІV семестър включително - 

2 часа лекции и 1 час упражнения седмично;340  

– одобрява се премахването на изучаването на постановка на глас.341  

Впечатление прави изказването на проф. Арсений Лечев /зам. 

ректор/, направено на същото заседание на Академичния съвет, в което се 

дискутират и приемат изложените промени в учебните планове. Макар да 

                                                 
335 Пак там, точка 5.  
336 Пак там, точка 5. Като главен аргумент за това решение се изтъква факта, че 

кандидат-студентите „от провинцията“ не са неподготвени за музикални диктовки.  
337 Пак там, точка 6. Цитат на гледището по темата проф. Георги Димитров.  
338 Пак там, точка 7.  
339 Становищата на преподавателите, присъстващи на това заседание на 

Академичния съвет за часовете по история на музиката се обединяват около 

разбирането да се намалят часовете, но да се увеличи съдържанието, като се 

изтъква, че необходимо да се четат биографични данни, а в тези часове следва да 

влиза и времето за слушане на музика. Пак там, т. 8 от протокола.  
340 Пак там, точка 9.  
341 Пак там, точка 10. Мотивите за това решение се обобщават в обяснението, че 

съдбата на битовото пеене е решена – то ще се трансформира в художествено.  
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не е композитор, той повдига въпроса за „съвременната, модерна музика“, 

„съвременните произведения“ и „новата хармония“.342  

Редът на обучение по композиция продължава да ангажира 

вниманието на Академичния съвет през посочената учебна година. На 

заседание (на Академичния съвет) от 02.07.1962 г. проф. Георги Димитров 

/декан на ТКДФ/ отправя предложението „дисциплините композиция, 

музикознание, хорово и оркестрово дирижиране да вземат своето място 

във факултета, а не да бъдат факултативно изучавани“ и заключава: 

„Поради тази причина няма студенти по композиция, хорово, 

оркестрово дирижиране и музикознание.“343,344 За да се пребори и 

недостига на учители по музика, проф. Георги Димитров предлага пълно 

диференциране на профилите – т.е. да не се преминава чрез изпити от един 

в друг, а те да бъдат установени като константни величини:  

а/ профил, обхващащ „важните дисциплини композиция, 

дирижиране и музикознание“   и  

                                                 
342 Пак там, точка 12: Арсени Лечев: „Докога ще си затваряме очите и ушите 

пред съвременната модерна музика? Не трябва ли да запознаваме студентите със 

съвременни произведения и новата хармония?“  

Въпросите, повдигнати от проф. Арсени Лечев остават без отговор на това заседание на 

Академичния съвет (25.04.1962 г.), но по-късно темата е засегната в Планове на 

катедрата по теоретични дисциплини и композиция за 1962-1967 година. – В: СГОДА, 

Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 95, План за дейността на катедрата по 

музикално-теоретични дисциплини и композиция за 1963/1964 г. В Плана е 

обърнато внимание на този въпрос. (Той е разискван и като точка 2 в дневния ред на 

заседание на Факултетния съвет на ТКДФ от 09.11.1963 г. Събитието е отразено и 

анализирано по-нататък в настоящото изследване.)  
343 Протоколи от заседания на Академичния съвет. – В: СГОДА, Фонд № 1786, 

опис № 2, архивна единица 10, Протокол от заседание на Академичния съвет, от 

02.07.1962 г.  
344 Това изказване е в съзвучие с вече изнесените по-горе данни за спад на броя 

на студентите по специалност „Композиция“ в началото на 1960-те, спрямо 

предходното десетилетие.  
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б/ „учителски отдел, в който „центърът на обучението да се 

съсредоточи върху подготовката на добри учителски кадри, като се 

подобри и подбора на кандидатите от този отдел.“345  

Тези предложения за профилите в ТКДФ не се възприемат.  

В заседание на Академичния съвет на 10.10.1962 г. се прави обстоен 

разбор на уредбата на обучението по специалност „Композиция“. 

Автентичната дискусия разкрива цялостен ретроспективен обзор на 

битието на специалността в БДК. Открито се дава гласност на 

неудовлетвореността от резултатите от композиторското обучение, като 

доминират настроенията за неблагополучния му развой през годините. 

Отчитат се слабостите в досегашния опит и се изявява желание да се 

откликне на очакванията на „обществеността“ чрез произвеждането на 

„добри специалисти“.346,347  

                                                 
345 Протоколи от заседания на Академичния съвет. – В: СГОДА, Фонд № 1786, 

опис № 2, архивна единица 10, Протокол от заседание на Академичния съвет, от 

02.07.1962 г.  
346 Пак там. Според Протокол от заседание на Академичния съвет от 

10.10.1962 г., деканът на Теоретичния факултет проф. Георги Димитров докладва 

решението на факултетния съвет във връзка с прием на нови учебни планове за учебна 

1962/1963 година. Проф. Георги Димитров изтъква, че през 1960 г. обучението в БДК е 

реорганизирано и „общият“ курс е намален от пет на четири години, като е 

въведена двугодишна специализация. Като резултат от въвеждането на тази система 

проф. Г. Димитров констатира „редица неудачи“:  

„Престанаха да съществуват класовете по композиция, дирижиране и 

музикознание. Помъчихме се чрез факултативно изучаване на тези дисциплини, но не 

дадоха резултат. Не могат да се наберат достатъчно добри кандидати за курса за 

специализация. Цялата наша общественост е загрижена, че не подготвяме 

достатъчно добри специалисти… Затова излизаме с предложението да обогатим 

теоретичния факултет с повече дисциплини…“ Предлага се след завършването на 

втори курс всички да могат да кандидатстват в четиригодишен курс по специалностите: 

композиция, хорово дирижиране, оркестрово /“със симфонично и оперно“/ дирижиране 

и музикознание – чрез конкурсен изпит. Предложението е породено от необходимостта 

„студентите да могат да се запознаят по-задълбочено с хармонията, полифонията и 

другите дисциплини, с оглед добрата подготовка на композитори, диригенти и 

музиколози“.  
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доц. Димитър Русков уточнява: „Досега всички студенти от теоретичния 

факултет завършваха четиригодишен курс и добиваха правоспособност за учители и 

тогава специализираха.“  

проф. Александър Райчев: „Досега преподавахме хармония с по-големи 

изисквания, отколкото е необходимо за учителите по пеене и с по-малко, колкото е 

необходимо за композиция.“  

проф. Любомир Пипков: „Недоумявам защо е предвидено да се учи толкова 

много инструментознание, когато има учебници по тази дисциплина и студентите 

биха могли да учат предварително от учебника, а освен това в часовете по духова 

оркестрация ще се изясняват много въпроси.“  

проф. Иван Пеев /докладва проекта за учебен план на теоретичния факултет през 

учебната 1962/1963 година/: „Действително, преди десет години в педагогическия 

отдел учиха три години общ курс и след това чрез конкурсни изпити се профилираха 

по различните специалности. След това започнахме да  приемаме направо по 

специалност композиция, хорово дирижиране, оркестрово /със симфонично и оперно/ 

дирижиране  и музикознание – чрез конкурсен /приемен – б. а./ изпит, но и това не даде 

добри резултати. След това установихме досега действуващия план, т. е. 

четиригодишен курс, факултативно профилиране след втората година и след това 

с конкурсен изпит се постъпваше в двугодишен курс за специализация. Но и това не 

даде резултати. Чрез факултативното изучаване не се даде достатъчно добра 

подготовка и тази година не можаха да се наберат кандидати за курса по 

специализация… С факултативното изучаване на композиция и дирижиране не може 

да се подготвят студенти по тези специалности…  

Елементарна теория на музиката досега изпитвахме на приемния изпит и 

изпита беше строг. Сега предлагаме да се изучава един семестър за да се подготвят 

студентите за изучаването на хармония.  

Ще се намалят изискванията на приемния изпит по солфеж, защото от 

провинцията кандидат-студентите идват неподготвени за музикални диктовки.  

Аранжирането предлагаме да мине повече към хармонията.  
347 Анализираните събития са отразени в Отчети за дейността на катедрата 

по музикално-теоретични дисциплини и композиция за учебната 1962-1966 година. – В: 

СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 106, листове 1–2, Отчет за 

учебната 1962/1963 година, в който е записано:  

„Основната задача на катедрата през отчетния период е била изработването 

на учебните програми по дисциплините: хармония, музикални форми с анализ, 

инструментознание, оркестрация, полифония, духова оркестрация и композиция. 

Освен тази голяма задача, катедрата е разгледала и въпроси, свързани с кадровия 

състав и подобрения за приемните изпити.  

По изготвянето на учебните програми катедрата работи трудно. Оказа се, че 

на практика, преподавателите не са уточнили добре понятието „учебна програма“, 

което стана ясно от първите представени проекти, които имаха по-скоро 

съдържание на конспект. С общи усилия и дълги разисквания се стигна до форма-

образец за изготвяне на всяка учебна програма, по който бяха изготвени окончателно 
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През 1962 г. за първи път в историята на НМА е повдигнат въпроса 

за аспирантура по Композиция. Планира се тя да се реализира в СССР. 

Единственият /и одобрен/ кандидат за нея е Красимир Кюркчийски.348 

Данни за последствията от това начинание не се откриват.  

Касаещите обучението по композиция моменти в Отчета за 

работата на Българската държавна консерватория през учебната 

1962/1963 година349 се състоят в отчитането на реорганизацията на 

двугодишният курс за специализация по специалностите „Композиция, 

Музикознание, Оперно и Хорово диригентство“ в „редовен 

четиригодишен курс, който започва чрез профилиране след втората 

                                                                                                                                                         

програмите. Може да се каже, че сега изготвените програми отразяват както 

идейната насоченост на материала, така и обема, разпределението на материала и 

хорариума или, изобщо, дават пълна и ясна представа за начина на преподаване на 

изброените дисциплини.  

За съжаление, трябва да се отбележи, че в тази трудна и сложна работа 

нашите колеги, професорите Веселин Стоянов и Панчо Владигеров не оказаха никаква 

помощ. Не само това, след като проф. Веселин Стоянов не посети нито едно 

заседание, накрая, направо във Факултетния съвет се задоволи само да заяви, че 

учебната програма по композиция е некомпетентно изработена. А е ясно, че главната 

отговорност затова лежи върху него, като преподавател по тази дисциплина. … 

Липсата на достатъчно преподаватели спъва провеждането на профилирането, а 

мястото на проф. Парашкев Хаджиев по хармония и композиция все още стои 

незаето и открито.“ /зав. катедра по музикално-теоретични дисциплини и 

композиция: проф. Александър Райчев/.  
348 Според информацията от Заседания на Факултетния съвет на Теоретичния 

факултет. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 57, протоколи от 

заседания на Факултетния съвет на ТКДФ №№: 3, 4, 5 и 6, от месец септември 1962 г., 

се обявява конкурс за аспирант по композиция в СССР. Единствен кандидат е 

Красимир Цветанов Кюркчийски. Комисията, която разглежда кандидатурата е в 

състав: проф. Александър Райчев, проф. Марин Големинов, проф. Панчо Владигеров и 

доц. Здравко Манолов. Красимир Кюркчийски държи четири изпита – по композиция, 

анализ, хармония и фуга. На всеки един от тях получава оценка Отличен (6). Преминава 

изпити и по руски език /среден (3)/ и по френски език /мн. добър 5/. Процедурата 

приключва на 12.09.1962 г.  
349 Отчетът за работата на Българската държавна консерватория за 

учебната 1962/1963 година изготвен и подписан от зам. ректор Димитър Сагаев. 

Поместен е в Отчети за дейността на БДК за 1956-1964 учебни години. – В: СГОДА, 

Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 74, листове 30-40.  
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година на общото обучение“350 – реформа, заради която са видоизменени 

„и правилника, и учебните програми на тези специалности“. 

Преустройството е извършено „в съгласие с Министерството“. 351  

Според архивните източници, на заседание на Факултетния съвет на 

ТКДФ352 от 20.05.1963 г. новите учебни програми за предстоящата 

1963/1964 година са вече „утвърдени“,353 но не са оповестени предметите, 

по които са те и не са приложени към протокола. Не са открити и в други 

архивни източници. С висока степен на достоверност може да се 

предположи, че към фиксираната дата /20.05.1963 г./ те са подложени на 

усилени обсъждания и активни промени, поради което изготвянето им се 

забавя. Основание за тази хипотеза дават следните факти:  

– в Протокол от 04.06.1963 г. от заседание на катедрения съвет на 

катедрата по музикално-теоретични дисциплини и композиция354 също се 

предвижда обсъждане на програмите за „майсторските класове“;355  

                                                 
350 Пак там, лист 31.  
351 Пак там.  
352 В Протоколи от заседания на Факултетния съвет на ТКДФ. – В: СГОДА, 

Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 57, Протокол № 5 от заседание на 

Факултетния съвет на ТКДФ от 20.05.1963 г.  
353 Пак там, под точка 1 е записано „Утвърждаване на новите учебни 

програми“.  
354 Документът е на разположение в Протоколи от заседания на катедрения 

съвет на катедрата по музикално-теоретични дисциплини и композиция – 04.06.1969-

17.03.1971. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 66, лист 1. В 

Протокола от 04.06.1963 г. е записан дневен ред, включващ дискутирането на:  

1. Програмите за майсторските класове;  

2. Програмите за приемните изпити;  

3. Сборникът от задачи по хармония от Бенцион Елиезер е одобрен с 

предложение за редакция от Здравко Манолов;  

Възлага се на Здравко Манолов „да редактира основно програмите, разгледани по-

горе“ (не са приложени!).  
355 Под „майсторски класове“ се има предвид обучение по специалностите: 

Композиция, Хорово Дирижиране, Оркестрово дирижиране, Музикознание (обучението 

след успешното полагане на изпит за „профилиране“ в някоя от тях).  
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– записаното в частта за музикално-теоретичната катедра от плана за 

Теоретичния факултет за последващата учебна 1963/1964 година:356 „Най-

късно до 15 октомври /1963, б. а./ трябва да се приключи с 

отредактирването и утвърждаването на новите учебни програми, както 

по отношение на предвидения хорариум, така и по отношение на учебния 

материал.“  

Причините за забавянето на учебните планове и програми не са 

известни.  

В отчета за 1962/1963 г. за пореден път се напомня за „правилната 

идейна насоченост и изработване на здрав мироглед у студентите“. Във 

връзка с последните е подготвена конференция на тема: „Реализмът в 

музикалното изкуство“ с лектор ас. Иван Хлебаров, отчетена като 

спомогнала за задълбочаването  „по-дълбоко с проблемите на реализма в 

музиката“, както от страна на студентите, така и от преподавателите.357 

Отчита се още, че през 1962/1963 г. в състава на БДК постъпва чрез 

конкурс много композитори, които преподават различни дисциплини. Сред 

преподаващите на по-късен композиция е Димитър Тъпков.  

В План за работата на Музикално-теоретичната катедра за 

учебната 1963/1964 година.358,359 е засегната темата за изучаване на 

„съвременна хармония“. Решава се Васил Казанджиев да бъде 

                                                 
356 В частта му за музикално-теоретичната катедра, планът е изготвен от проф. 

Александър Райчев. Документът е на разположение в Планове за дейността на ТКДФ 

през учебните 1962/1963-1965/1966 г., 1967/1968-1974/1975 и 1978/1979-1982/1983 г.: – 

В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 4, архивна единица 50.  
357 Пак там, лист 31.  
358 Пак там, листове 2–6 е достъпен пълният текст на Плана.  
359 Планът, представен на заседанието на Факултетния съвет на ТКДФ. 

Събитието е отразено в Протоколи от заседания на Факултетния съвет на ТКДФ. – В: 

СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 57, Протокол № 2 / 09.11.1963 г. 

Включен за обсъждане под точка 2 в дневния ред.  
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командирован в Полша, за шест месеца,360 с поръчението да сондира òпита 

на тамошните учебни заведения.361 Преподавателите се ангажират с 

разработването на въпроса „съвременната хармония и полифония“, а „в 

класовете по композиция“ тези две дисциплини да бъдат преподавани „по-

задълбочено и по-компетентно“, като се изгради неразривна единство 

между теория /лекции/ и практика /упражнения/.  

Като преминало на „много високо ниво“ е отчетено провеждането на 

приемни изпити за класа по композиция. Новоприетите студенти по 

специалността са четирима – „с много добър успех“, при явили се пет 

кандидати.362,363,364 Освен оповестяването на приема на новите студенти по 

композиция – вече разпределени при „най-добрите хабилитирани 

преподаватели“, се дават указания за протичането на обучението им, което 

                                                 
360 Пак там, според Протокол № 3 от заседание на Факултетния съвет на 

ТКДФ от 25.01.1963 г., Васил Иванов Казанджиев е одобрен за преподавател по Четене 

на партитури от комисия в състав: проф. Георги Димитров /декан на ТКДФ, 

председател/ и членове: проф. Марин Големинов, доц. Иван Пеев, доц. Мара Петкова, 

доц. Здравко Манолов, преп. Никола Топузов.  
361 Последствията от това решение остават неизвестни. Скромните данни по 

въпроса сочат, че начинанието не се е състояло.  
362 Няма информация за естеството на изпита, който са издържали приетите в 

специалността студенти, чието зачисляване в четиригодишен курс по нея се е 

осъществило след завършен втори общ курс и преминато двугодишно факултативно 

обучение по дисциплината в неговите рамки.  
363 Неприетият студент е Петър Швертнер. Този факт става достояние от 

Протокол от 13.01.1964 г., от заседание на Факултетния съвет, в който е 

документирано изказване на проф. Георги Димитров: „Както знаете Петър 

Швертнер кандидатстваше за майсторски клас със специалност „Композиция“, но 

поради ниския успех не бе приет. Предлагам да му се даде последна възможност 

догодина да кандидатства наново.“ Швертнер е приет през следващата 1964/1965 

година, като му е поставено условието, при слаб успех да преустанови обучението си в 

специалност „Композиция“. Вж. изложението по-нататък.  
364 Относно конкурсните изпити за профилиране специалност „Композиция“, 

проф. Александър Райчев заключава: „Факултативното обучение се оказа много 

полезно… Студентите са разпределени и започнаха часовете си по композиция.“ Из 

Протоколи от заседания на Факултетния съвет на ТКДФ. – В: СГОДА, Фонд № 1786, 

опис № 2, архивна единица 57, Протокол № 2 / 09.11.1963 г. от заседание на 

Факултетния съвет на ТКДФ.  
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следва да способства за израстването на бъдещите творци така, че да 

откликнат на нуждите на съвремието. Акцентира се върху писането на 

масови песни и хорова музика, наред с „големите форми“. Като успешни се 

отчитат резултатите от факултативното обучение преди профилирането и 

се насърчава продължаването на тази практика. 365 Стремежа за 

„издирване“ на подходящи учащи, които да следват специалностите в 

ТКДФ придобива нови измерения: „Трябва да се проявят повече усилия за 

издирването на млади композиторски сили в Консерваторията, в 

средните музикални училища и вън от тях. Да не се изоставя практиката 

на факултативно обучение по композиция на студентите от І и ІІ курсове 

на всички факултети в БДК.“366 

Съставът на „теоретико-композиторската катедра“ през 

учебната 1963/1964 година включва: проф. Панчо Владигеров, проф. 

Веселин Стоянов, проф. Никола Атанасов, проф. Асен Карастоянов, проф. 

Марин Големинов проф. Парашкев Хаджиев. Като „нови членове“ са 

определени: доц. Димитър Сагаев, доц. Здравко Манолов и доц. Бенцион 

Елиезер. А още по-млади: преп. Пенчо Стоянов, преп. Димитър Тъпков, 

преп. Димитър Христов, ас. Цветан Цветанов и ас. Стефан Икономов.367 

Година по-късно е повдигнат въпроса с включването в състава на 

                                                 
365 В Планове за дейността на ТКДФ през учебните 1962/1963-1965/1966 г., 

1967/1968-1974/1975 и 1978/1979-1982/1983 г.: – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 4, 

архивна единица 50, листове 2-3, План за Теоретичния факултет за учебната 

1963/1964 година, в раздела за работата на „Музикално-теоретична катедра“ четем: 

„Новоприетите студенти по композиция да бъдат разпределени за занимания при 

най-добрите наши хабилитирани преподаватели. При обучението на младите 

композитори да се имат предвид нуждите на нашия живот. Освен към по-големи 

музикални форми, трябва да се обръща внимание на писането на масови песни и 

хорова музика.“ Планът е изготвен от проф. Александър Райчев.  
366 Пак там.  
367 Информацията става достояние в Протоколи от заседания на Факултетния 

съвет на ТКДФ. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 57, Протокол 

№ 2 / 09.11.1963 г.  
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катедрата на проф. Любомир Пипков – идея, която не се реализира до края 

на трудовия му път в БДК.368  

През учебната 1963/1964 година се регистрират положителни 

резултати и перспективи в обучението по композиция, а като „новост“ в 

обучението по през изтеклата година“ е определено „засилването 

заниманията с песенните жанрове“, и създаването на песни от студенти, 

добили широка обществена популярност, включително чрез електронните 

медии.369,370 Съобщава се за предложението композиторската катедра да 

се отдели като самостоятелна, като се оформят още:  

– „катедра по хармония“, в която да бъдат Парашкев Хаджиев, 

Бенцион Елиезер, ас. Цветан Цветанов, ас. Стефан Икономов   и  

– „катедра по теоретични дисциплини“, в която да влязат Доц. 

Димитър Сагаев, доц. Здравко Манолов, преп. Пенчо Стоянов, преп. 

Димитър Христов, преп. Димитър Тъпков.  

                                                 
368 Пак там, в Протокол № 6 от Факултетния съвет на ТКДФ на 04.07.1964 г. 

фигурира предложението проф. Любомир Пипков да стане част от катедрата по 

музикално-теоретични дисциплини и композиция. То е подадено от „Партийното 

бюро“. Оповестено е от проф. Крум Ангелов, което гласи: „Партийното бюро 

предлага разделянето на теоретико-композиторската катедра на две катедри – 

теоретична и композиторска, за което спомена и проф. Александър Райчев. Крайно 

време е и проф. Любомир Пипков да мине в тази катедра.“  
369 От Отчети за дейността на катедрата по музикално-теоретични 

дисциплини и композиция за учебната 1962-1966 година. – В: СГОДА, Фонд № 1786, 

опис № 2, архивна единица 106, Отчет на теоретико-композиторската катедра за 

учебната 1963/1964 година, листове 3-6, се запознаваме със следната информация: 

„Новото в обучението по композиция през изтеклата година е засилване заниманията 

с песенните жанрове. В резултат на това наши студенти написаха редица песни, 

някои от които се изпълняват и по радиото.“ Отчетът е изготвен от завеждащия 

катедрата проф. Александър Райчев.  
370 Пак там. Отразени са постиженията и на преподавателите: музикални творби, 

учебници, изтъкната е дейността им като членове на журита, комисии и в президиума 

на СБК, участията им в идеологическата конференция по въпросите за 

новаторството, на която изказвания са направили композиторите: Марин Големинов, 

Пенчо Стоянов, Димитър Христов и Александър Райчев.  
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„Едно подобно разделяне на катедрите би улеснило работата и 

задълбочило проблемите и профилирането в отделните дисциплини.“ 

Последната идея остава без последствия до 1965 г. когато се катедрата по 

композиция е възстановена като самостоятелна.371  

Характерното за епохата политическо обагряне на образователната 

система продължава да набира скорост и през 1960-те. Така, в План за 

работата на теоретичния факултет през зимния семестър на учебната 

1962/1963 година372 за пореден път се акцентира се върху 

комунистическото възпитание на преподавателите, което следва да доведе 

до „още по-успешна учебна и възпитателна работа със студентите.“ 

Солидната идеологическа основа на образователния процес се отбелязва 

като позитив и в отчета за учебната 1963/1964 година,373 в който отново се 

набляга върху „здравата връзка с живота и проблемите на българското 

творчество.“374  

През 1964 г., в рамките на учебната 1963/1964 година, за първи път е 

повдигнат въпроса чужденци да следват специалност „Композиция“ в 

БДК. Може да се каже, че това предложение среща благоразположението 

на преподавателската общност, но при условие, че е налице нужната 

                                                 
371 Вж. изследването по-нататък.  
372 Планове за дейността на ТКДФ през учебните 1962/1963-1965/1966 г., 

1967/1968-1974/1975 и 1978/1979-1982/1983 г.: – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 4, 

архивна единица 50, лист 1, План за работата на теоретичния факултет през 

зимния семестър на учебната 1962/1963 година.  
373 Упоменава се за изнасянето на доклади от професорите Веселин Стоянов, 

Марин Големинов и Парашкев Хаджиев на теми за комунизма, формализма и 

политическото възпитание. Информацията е снета от Отчети за дейността на 

катедрата по музикално-теоретични дисциплини и композиция за учебната 1962-1966 

година. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 106, листове 3–6, 

Отчет на теоретико-композиторската катедра за учебната 1963/1964 година, 

изготвен от проф. Александър Райчев /завеждащ катедрата/.  
374 Вж. Приложение № 9.  
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прелиминарна подготовка за пристъпване към обучение по специалността. 

375 

През учебната 1964/1965 г. са приети четирима нови студенти в 

специалност Композиция. На заседание на Факултетния съвет от 

15.10.1964 г. са оповестени имената им: Александър Текелиев, Иван Филев, 

Румяна Станчева и Петър Швертнер – третокурсници в ТКДФ, изучавали 

композиция факултативно в разстояние на две години (І и ІІ „общ“ курс“). 

След постъпването им в специалността те стартират четиригодишен курс 

по нея.376  

Придържайки се към подетата в предходните учебни години посока 

при обучението по „Композиция“ и „Дирижиране“ теоретичните 

предмети да се изучават по-задълбочено, по по-трудна програма спрямо 

другите специалности в ТКДФ,377 за пореден път излиза предложение във 

връзка с това – по дисциплината солфеж да се работи по „специална 

програма“ в упоменатите профили.378  

Интерес поражда предложението да се въведе задочно обучение по 

„Композиция“, като пореден опит да се издирват талантливи студенти, 

подходящи за специалността. След разисквания Факултетният съвет на 

                                                 
375 Върху добрата прелиминарна подготовка акцент поставя проф. Марин 

Големинов, който взема отношение по тази тема. Изказването му е документирано в 

Протоколи от заседания на Факултетния съвет на ТКДФ. – В: СГОДА, Фонд № 1786, 

опис № 2, архивна единица 57, Протокол 4 / 26.02.1964 г.: „Постоянно ми изпращат 

студенти чужденци да изучават композиция, обаче те не са учили нито хармония, 

нито солфеж. Аз предлагам първо да учат солфеж и хармония, а след това да 

изучават композиция. Изобщо, трябва да се занимават отделни преподаватели.“  
376 Пак там, в Протокол № 5 от 15.10.1964 г. изрично е уточнено: „Поставено е 

условие, според което последните двама (Р. Станчева и П. Швертнер, б.а.), ако не 

покажат добри резултати през първата година на обучението да се върнат обратно 

в педагогическия курс.“  
377 Има се предвид най-вече специалността „Музикална педагогия“.  
378 Предложението прави доц. Константин Илиев на заседание на Факултетния 

съвет на ТКДФ, от 04.07.1964 г. и гласи: „Следва да се оформи отделен клас по 

солфеж за студентите композитори и диригенти.“ Пак там, Протокол № 6 от 

04.07.1964 година.  



- 164 - 

 

ТКДФ решава да предложи на Академичния съвет да се въведе задочно 

обучение по „Композиция“, „Дирижиране“ /хорово и оркестрово/ и 

„Музикознание“ за студентите, завършили БДК.379 Месеци по-късно 

задочното обучение в БДК се счита за приемливо и приложимо единствено 

за обучението на изпълнители-инструменталисти.380,381 Независимо от 

развоя на това начинание, то е показателно за усилията и действията, които 

се предприемат с цел намирането на подходящи студенти за специалност 

„Композиция“ (а и общо за специалностите на ТКДФ) и онагледява 

начертаната година по-рано (1963/1964) посока издирване на кадри с 

                                                 
379 Показателни за „кризата“, породена от дефицита на подходящи за обучение в 

специалностите на ТКДФ студенти е изобретателността, която проявяват 

преподавателите в опитите им да се справят с този проблем. Първата дискусия върху 

идеята за предоставяне на възможност на завършили БДК да кандидатстват в тези 

профили отразено в Протокол от заседание на Факултетния съвет от 13.01.1964 г. Пак 

там, Протокол от 13.01.1964 г. В дискусията проф. Парашкев Хаджиев казва: „Защо да 

не се разреши на тези, които са завършили Консерваторията и желаят да 

кандидатстват в специалните класове по композиция, дирижиране и музикознание да 

кандидатстват, като им се даде възможност да приключат за 3 или 4 години, като 

им се признаят изпитите, които са държали по време на следването?“ А в края на 

протокола е отбелязано, че предложението е одобрено: „След станалите разисквания 

Факултетния съвет реши единодушно да се даде възможност на студентите, 

завършили Консерваторията,, които желаят да се профилират по специалностите 

КОМПОЗИЦИЯ, ДИРИЖИРАНЕ И МУЗИКОЗНАНИЕ да кандидатстват за тези 

специалности и на приетите да се даде възможност да завършат за по-кратък срок, 

като им се признаят някои от взетите изпити по време на следването им.“  
380 Инициатор на предложението за задочно обучение по специалност 

„Композиция“ е проф. Марин Големинов. То е възприето на заседанието на 

Факултетния съвет на ТКДФ на 15.10.1964 г. проф. Александър Райчев го анонсира: 

„Нашата катедра предлага да се въведе задочно обучение по композиция“. Пак там. 

Протокол от заседание на Факултетния съвет на ТКДФ от 15.10.1964 година.  
381 Оказва се, че идеята за задочно обучение битува в БДК няколко месеца преди 

изказването на проф. Големинов и вече веднъж е отхвърлена като несъстоятелна – на 

заседание на Факултетния съвет на ТКДФ от 04.07.1964 г. проф. Александър Райчев 

категорично възразява срещу задочното обучение, като допуска такова да има само за 

„талантливите студенти – инструменталисти“, тъй като това би „укрепило оркестрите“. 

По темата взема отношение и доц. Константин Илиев, който декларира категоричното 

си несъгласие с тази форма на обучение с думите „Задочното обучение намирам за 

абсурдно. Пак там, Протокол № 6 / 04.07.1964 г.  
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нужния потенциал, включително в музикалните училища и другите 

факултети на БДК.  

Наред с рутинния акцент върху „патриотическото и 

комунистическото възпитание на студентите“, Отчетът за работата на 

катедрата по композиция и музикално-теоретични дисциплини за 1964-

1965 год.382 допълва представата за протичането на обучението „по 

същество“. В него лекциите преминават „на високо ниво“, „наситени са с 

жива музика“, с „вплитане на българското творчество“ в тях; правят се 

„творчески срещи и беседи“.383 Тематичният обсег на последните не става 

известен, но може да се предположи, че се засягат темите „за отразяването 

на живота“ и, вероятно, за работата върху музикалното произведение.  

В документа е изложена обосновката за отделяне на композиторската 

катедра, като заедно с нея излиза предложението обучението в 

специалните класове да се осъществява „от І година“ – т.е. 

възстановяване на постъпването в специалността от І курс на ТКДФ. 

Последното предложение се оформя на заседание на катедрата по 

композиция и музикално-теоретични дисциплини по-рано през същата 

учебна година – от 10.03.1965 г.,384 в което подробно са изложени 

                                                 
382 Отчетът за работата на катедрата по композиция и музикално-теоретични 

дисциплини за 1964-1965 год., поместен в Планове на катедрата по теоретични 

дисциплини и композиция за 1962-1967 година. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, 

архивна единица 95, листове 7–8, е изготвен от проф. Александър Райчев, завеждащ 

катедрата. Датата на отчета е 15.06.1965 г. Вж. Приложение № 9.  
383 Поставените в кавички словесни формули представляват извадки от Отчет 

за работата на катедрата по композиция и музикално-теоретични дисциплини за 

1964-1965 год., на разположение в Планове на катедрата по теоретични дисциплини и 

композиция за 1962-1967 година. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 

95.  
384 Протоколът от заседанието е наличен на Протоколи от заседания на 

катедрения съвет на катедрата по музикално-теоретични дисциплини и композиция – 

04.06.1969-17.03.1971. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 66, лист 

13. На заседанието присъстват: проф. Марин Големинов, проф. Парашкев Хаджиев, 
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аргументите за това решение. За разлика от петгодишния курс през 1950-те 

години, новият проект за петгодишно обучение по „Композиция“ през 

1960-те допуска до кандидатстване в специалността освен на кандидат-

студенти, също така и студенти „следващи някакъв курс в БДК“. 

Нововъведение е и правото за отпадане от специалния клас в случай, че 

преподавателското тяло отчете незадоволителни резултати до края на 

третата година от следването по „Композиция“.  

На последващо заседание на 24.04.1965 г.385 окончателно се оформят 

мотивите, с които се настоява за възстановяването на катедрата по 

композиция като автономен обект в ТКДФ: „отварянето на 

композиторския клас и въвеждането на дисциплината композиция в 

другите специални класове“.386 Излиза се и с директно предложение за 

състава на бъдещата „възстановена“ катедра по композиция: проф. 

                                                                                                                                                         

проф. Панчо Владигеров, проф. Александър Райчев, доц. Димитър Сагаев, доц. Здравко 

Манолов, Пенчо Стоянов и Димитър Христов.  

Прилагаме извадка от взетите решения по точка 2 – Въпроси около специалните 

класове:  

„Катедрата намира, че комплектуването на специалните класове след ІІ 

година крие сериозни слабости. Спъва се сериозно развитието на студентите и на 

учебния процес.  

Катедрата предлага: в специалните класове по композиция, музикознание, 

оркестрово и хорово дирижиране да се постъпва от І година. Курсът да трае пет 

години. До приемния изпит да се допускат освен кандидат-студенти и студенти, 

следващи в момента някакъв курс на БДК. Непоказалите развитие до края на ІІІ 

година отпадат от специалния клас, като им се дава право да преминат в друг 

факултет или отдел на БДК.  
385 Ръкописно написаният протокол от заседанието на катедрата по композиция и 

музикално-теоретични дисциплини от 24.04.1965 г. е датиран с 26.04.1965 г. Той е на 

разположение в Протоколи от заседания на катедрения съвет на катедрата по 

музикално-теоретични дисциплини и композиция – 04.06.1969-17.03.1971. – В: СГОДА, 

Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 66, лист 15.  
386 Документът предоставя ключовата информация, че в края на учебната 

1965/1966 година вече е поставено в ход обучението по т.нар. облигатна 

композиция – явление, за което, както е известно, в по-ранните източници се намират 

спорадични данни. Темата за изучаването на облигатна композиция е засегната по-

нататък в настоящото изследване.  
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Александър Райчев – завеждащ катедрата, проф. Панчо Владигеров, 

проф. Марин Големинов, проф. Веселин Стоянов и проф. Парашкев 

Хаджиев.  

„Останалите членове на сегашната катедра да образуват катедра 

по теоретични дисциплини. В тази катедра да се върнат отново като 

членове доц. Бенцион Елиезер и преп. Цветан Цветанов. Тяхното 

членуване в катедрата по педагогия вече е неоправдано.  

2. Да се обяви конкурс за професор – завеждащ катедрата по 

теоретични дисциплини.“  

26.04.1965 г., гр. София,  

завеждащ катедрата проф. Александър Райчев“.387  

Съществен за учебната 1964/1965 година момент, имащ отношение 

към обучението по „Композиция“, е повдигането на кадровия въпрос – 

привличането на нови кадри „измежду средите на младите композитори“. 

Имайки предвид, че катедрата е не само по композиция, но все още и по 

теоретични дисциплини, допустимо е да се счете, че тези млади кадри са 

изисквани с цел да покрият освен обучението по композиция и това по 

предметите от теоретичния цикъл (хармония, полифония, музикален 

анализ/музикални форми, симфонична оркестрация,  духова оркестрация и 

пр.).  

Кадровият въпрос е сред първите неща, върху които се фокусира 

вниманието през учебната 1965/1966 година, относно новите 

преподаватели в „специалния клас“:388 Пенчо Стоянов,389 Цветан 

                                                 
387 Цитираните фрагменти са от Протокол от 24.04.1965 г. (датиран с 26.04.1965 

г.), наличен в Протоколи от заседания на катедрения съвет на катедрата по 

музикално-теоретични дисциплини и композиция – 04.06.1969-17.03.1971. – В: СГОДА, 

Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 66, лист 15.  
388 В разглежданото време, сборното понятие „специален клас“ се употребява за 

обозначаване на профилите (специалностите) в ТКДФ, различни от Музикална 

педагогия.  
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Цветанов, Лазар Николов и Васил Казанджиев390 – последните двама, 

определени от завеждащия катедрата – проф. Александър Райчев, като 

кадри, чиито творчески и педагогически потенциал не се използва 

пълноценно в БДК. Следва препоръка за прехвърлянето им в 

„композиторската катедра“391 – предложение, което не се реализира.392  

                                                                                                                                                         
389 В Протокол от заседание на Факултетния съвет на ТКДФ от 15.04.1965 г. се 

осведомяваме, че Пенчо Стоянов е участник конкурс за доцент по музикален анализ. 

(Точка 2 от протокола на заседанието е Избор на доцент по Музикален анализ.) 

Кандидатите за мястото са Стефан Ременков и Пенчо Стоянов. Рецензент на Стоянов е 

проф. Здравко Манолов. В биографията на Пенчо Стоянов – част от рецензията, се 

упоменава, че той учи композиция при проф. Парашкев Хаджиев /1948-1951/ и в класа 

на проф. Панчо Владигеров /1951-1954/. [Информацията присъства в Протоколи от 

заседания на Факултетния съвет на Теоретичния факултет и материалите към тях, 

от 15.11.1965 до 29.06.1967 г. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 

58, лист 331.]  

Вторият кандидат за доцентското място по музикален анализ е Стефан Ременков, който 

„учи композиция при проф. Веселин Стоянов и завършва през 1953 г. в класа“. 

Последните сведения стават достояние от доклада на проф. Парашкев Хаджиев относно 

същия конкурс. Декан на ТКДФ е проф. Георги Димитров. Пак там, лист 225.  
390 Преподавателите са изброени съобразно реда на изписването им в Протоколи 

от заседания на катедрения съвет на катедрата по музикално-теоретични 

дисциплини и композиция – 04.06.1969-17.03.1971. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, 

архивна единица 66, Протокол от Заседание на музикално-теоретичната катедра 

от 09.02.1965 година (ръкопис, изготвен от проф. Александър Райчев – завеждащ 

катедрата).  
391 Пак там. Извадка от документа: „Дневен ред: Разпределение на часовете по 

практическо изучаване на музикални форми в специалния клас.  

Катедрата реши: 4 часа се разпределят между Пенчо Стоянов и Цветан 

Цветанов и 4 часа между Лазар Николов и Васил Казанджиев. Катедрата намира, че 

последните двама преподаватели не се използват пълноценно в БДК. За тях четенето 

на партитури е техническа дисциплина и те не могат да използват своите големи 

творчески възможности. Катедрата препоръчва прехвърлянето им в катедрата по 

композиция.  

Зав. катедрата: проф. Александър Райчев /п/  
392 Към разискваните „кадрови“ въпроси в периода 1965-1967 г. е разглеждането 

на кандидатурата на Иван Първанов Спасов за преподавател във вече открития в 

Пловдив филиал на БДК. Кандидатурата му е единствена. Комисията, която я 

разглежда е в състав: проф. Георги Димитров /Декан на ТКДФ/, проф. Веселин 

Стоянов, проф. Парашкев Хаджиев, проф. Александър Райчев и ст. преп. Лазар 

Николов. Иван Спасов е издържал успешно този изпит. Събитието е отразено в 
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В опит да се разрешат все по-назряващите проблеми в 

композиторското образование, през 1965 г. се вземат възлови решения, с 

намерението да се промени подетия до момента курс: въвеждане на 

дисциплините съвременна композиционна техника393 и Контрапункт – 

строг стил. 394,395  

Този акт свидетелства за волята за реформиране на неотдавна 

наложилия се и вече установен модел на обучение по композиция в БДК и 

амбицията за привеждането му в съответствие със съвременните 

„международни достижения“. След над десетилетната тенденция за 

придаване на първенствуващо значение на песенните жанрове /масови и 

хорови песни/, този ход може да се разглежда и като желание и намерение 

за възвръщането преимуществената роля на т.нар. „сериозна музика“ в 

композиторското обучение в БДК.396,397 А броят на студентите, които се 

                                                                                                                                                         

Протоколи от заседания на катедрения съвет на катедрата по музикално-

теоретични дисциплини и композиция – 04.06.1969-17.03.1971. – В: СГОДА, Фонд № 

1786, опис № 2, архивна единица 66, лист 240.  
393 Година по-късно, в отчета за същата учебна година, завеждащият катедра 

„Композиция“ проф. Александър Райчев обявява, че тази инициатива не е срещнала 

одобрението на преподавателския състав и е изоставена „като излишна“.  
394 С прокарването на тези дисциплини се ангажира възстановената катедра по 

композиция в ТКДФ. Данните са снети от Проектоплан за развитие на БДК за периода 

1965–1968 г. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 72.  
395 Пак там, лист 6, е записано: „Към катедрата по композиция ще се въведе 

изучаването на дисциплината „Съвременна композиционна техника“ и Контрапункт 

– „строг стил“ /главно контрапункта на Палестрина/.“  
396 Придобилото широко разпространение словосъчетание „сериозна музика“ е 

употребено като антипод на т.нар. „популярна музика“, характеризираща се с 

“танцувален характер, опростена мелодия и повтарящи се дялове“[цитат по 

https://bg.wikipedia.org/wiki/Поп_музика, посетен на 12.12.2018 г.], чиито главен (и 

почти безалтернативен) жанр се явява соловата песен. Към „сериозната музика“ може 

да се причислят: симфоничната, камерно-инструменталната, кантатно-ораториалната 

музика, сценичните жанрове опера и балет.  
397 Състоятелността на тази теза се подкрепя от съдържанието на учебните 

планове и програми за специалност „Композиция“ от 1950-те години, в които, наред с 

усвояването на малките и големи музикални форми, осезаемо се набляга върху 

значимостта на масовата песен в съвременните /тогава/ условия и върху ролята на 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/Поп_музика
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приемат в специалностите Композиция и Оперно-симфонично 

дирижиране „да зависи преди всичко от наличието на талантливи 

младежи“.398  

Залагането като норма на тази вариабилност представлява опит да се 

регламентира „установената“ през годините променливост и несигурност 

по отношение на изпълнението на предварителните разчети за прием в 

определени години – явление, съпътстващо битието на специалността от 

самото ѝ учредяване.  

 След “възраждането“ на катедрата по композиция399 – в края на 

календарната 1965 година, тя е в състав: проф. Панчо Владигеров, проф. 

Веселин Стоянов, проф. Марин Големинов и проф. Александър Райчев. 

Точка единствена в дневния ред на първото ѝ заседание е Изработване на 

                                                                                                                                                         

хоровото творчество, чиито апогей в разглежданите десетилетия безспорно е свързан с 

разрастването на художествената самодейност. Припомняме, че първата задача, с която 

се заема новосформираната катедра по композиция през 1953 г. е обявяването на 

конкурс за написване на масови песни от студентите в класа по композиция. 

Периодичността на идентични на тази инициативи също е сред мотивите на изложената 

теза за почетното място на вокалната музика в обучението по композиция през 1950-те. 

Изтъкването на постиженията на Георги Костов и Александър Йосифов като автори на 

песни, „някои от които се изпълняват по радиото“ е потвърждение на тезата, че 

развитието на медиите в България е стимул за масовизирането на производството на 

музикална продукция, както и, че се явява поредния импулс за развитието на 

популярните жанрове и вокалната музика, предназначена за по-широка употреба – 

линия, застъпена в обучението по композиция през 1950-те. Сведенията са почерпени 

от Отчет на теоретико-композиторската катедра за учебната 1963/1964 година, 

изготвен от проф. Александър Райчев. Документът е наличен в Отчети за дейността 

на катедрата по музикално-теоретични дисциплини и композиция за учебната 1962-

1966 година. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 106, листове 3–6/  
398 Цитатът е от Проектоплан за развитие на БДК за периода 1965–1968 г. – В: 

СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 72, лист 6.  
399 Първото заседание на възстановената като самостоятелна катедра по 

композиция е на 04.11.1965 г. Отразено е в Протокол № 1 / 04.11.1965 г., находящ се в 

Протоколи от заседания на катедрения съвет на катедрата по композиция от 

04.11.1965 до 17.04.1969 г. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 64, 

лист 1. Завеждащ катедрата е проф. Александър Райчев. Вж. също Приложение 9, в 

което е оповестена идеята за възстановяването на самостоятелността на катедра 

„Композиция“.  
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план за работата на катедрата през 1965-1966 год. Взетите решения са: 

„Да се анализира дълбоко учебния процес и настъпилите нови условия и да 

се допълни и обогати досегашната програма по композиция. Програмата 

да се профилира с оглед следните видове на изучаване композиция:  

1. Специален клас по композиция.  

2. Изучаване на композиция в музиковедчески и диригентски клас.  

3. Факултативни занимания по композиция.400  

Не са отразени взетите решения по предначертаните пунктове. Не са 

приложени учебен план, учебна програма и/или предложенията за промени 

в тях.  

Архивните източници за следващата календарна година (1966) 

относно обучението по композиция в БДК са оскъдни. Следващият 

наличен протокол от заседание на катедра „Композиция“ е от 12.09.1966 

г.401,402 /учебната 1966/1967 година/. Сред решенията, пряко касаещи 

обучението по композиция403 са:  

                                                 
400 Пак там.  
401 Пак там, лист 2.  
402 Дневният ред на заседанието на катедрата от 12.09.1966 г. е:  

1. Изготвяне перспективен план за работата на катедрата през учебната 1966/1967 

година.  

2. Определяне ден за заседанията.   
403 На заседанието на катедра „Композиция“ от 12.09.1966 г. са взети и решения, 

чиято връзка с композиционната подготовка, до голяма степен, е непряка. Такива са:  

 Среща с катедрата по живопис с беседа: проблеми в съвременната българска 

живопис;  

 Среща с професори от ВИТИЗ с беседа: проблеми в съвременната българска 

драматургия;  

 Среща с поети и писатели с беседа: проблеми в съвременната българска 

литература.  

Обяснение за присъствието на подобни теми в плана на катедра „Композиция“ в 

БДК за 1966/1967 г. може да се потърси в желанието да се осъществят по-мащабни 

разисквания относно пътя на съвременното /българско/ изкуство, въобще – т.е. да се 

проведат дискусии, надхвърлящи пределите на музикалното изкуство.  
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 Провеждане дискусия без оратор на тема: тенденции в съвременната 

българска музика. На дискусията ще бъдат поканени и външни 

преподаватели;  

 Изнасяне пред катедрата беседи от студенти, следващи курса по 

композиция. Темите на беседите са по избор на студентите;  

 Изнасяне на продукция от творби на студенти, следващи 

композиция;  

 Обявяване на конкурси за написвана на творби по случай 

предстоящи годишнини, между студентите, следващи курса по 

композиция.  

Наред с изнасянето на продукции и обявяването на конкурси за 

написване на творби, очевидно е, че се планират мероприятия, в които 

акцент представлява дискусионното начало. Залага се на полемика, в която 

/евентуално/ да се разискват: изразните средства на съвременния 

музикален език, актуалните насоки музиката по отношение на естетически 

направления, композиционни техники, вероятно мястото на фолклора в 

българската музика.  

В Отчет за дейността на катедрата по композиция за учебната 

1966/1967 година404 като „най-крупно осъществено мероприятие на 

катедрата през изтеклата година“ е определено „продукцията от 

творби на студенти, следващи класа по композиция“. Във връзка с 

продукцията, за пръв път в документ, касаещ обучението по композиция в 

БДК открито са порицани опитите на част от студентите да пишат 

атонално и изрично е декларирана готовността тези „отклонения“ да бъдат 

пресечени.405 Насърчени са „по-голямата част от обучаваните по 

                                                 
404 Отчети за дейността на катедрите към ТКДФ през учебните 1966/1967 – 

1969/1970 г. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 4, архивна единица 57, листове 5-7.  
405 Из текста на Отчета по темата: „В проведените заседания катедрата под 

формата на разговори е разгледала и такива въпроси, като желанието на някои 

студенти да се отклонят от трудните и солидни пътища на овладяване на 
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композиция студенти“, които „в своите изразни средства следват 

традицията на установената от нашите майстори българска 

композиционна школа“.  

Неудовлетвореност е изразена по повод непродуктивността на 

студентите по специалността, с разясненията, че замисълът на учебната 

програма се свежда не толкова до схематично усвояване на заложените в 

нея музикални структури, а като стимул за създаване на повече от едно 

произведение в съответната форма, с презумпцията на периодичните 

изпити в обучителния курс студентите да покажат най-добрите си 

постижения от множеството направени опити през съответната учебна 

година. Отчетът дава да се разбере, че не са прецедент „неофициалните 

заседания“ на катедрата, на които се вземат определени решения, които 

вероятно не са протоколирани – факт, допринасящ за засилване на 

хипотетичния елемент в настоящото изследване. На заседание от такъв тип 

през учебната 1966/1967 година е оформено становището, касаещо 

преподаването на „съвременните композиционни атонални техники, като: 

строга додекафония, свободна додекафония, алеаторна музика, 

конкретна музика, електронна музика“.406 Последиците от това заседание 

се заключават в изречението: „Във водените разговори едно такова 

                                                                                                                                                         

традиционното майсторство и отиване по пътищата на лекото съпротивление, т. е. 

лекото и бързо съчиняване на произведения със средствата на атоналната музика.“ 

Като такива студенти са определени Иван Филев, Свилена Христова и Румяна 

Станчева.  

Катедрата реши да се бори категорично срещу такива явления, като счита, че 

единственият правилен път за обучение по композиция е основното овладяване на 

композиционното майсторство на гениалните композитори от миналото и 

настоящето и наред с това на първо място, основно овладяване традицията, 

създадена от големите български композитори. Само това е пътят за развитието и 

процъфтяването на един млад талант и създаване на музикални творци, които 

достойно ще продължат делото на българското музикално творчество, започнато и 

издигнато на завидна висота от техните учители.“  
406 Пак там.  
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въвеждане на факултативни лекции не намери подкрепа у членовете и бе 

изоставено като излишно.“407  

Въпреки изричното уточнение: „За прегледност и яснота към 

настоящия отчет /за учебната 1966/1967 година/ са приложени:  

1. Нов проект за учебната програма.  

2. Афиш за изнесената продукция.“, посочените свидетелства не са 

налични в съхранените архиви.  

 

В Доклад за работата на катедрата по композиция от проф. 

Александър Райчев408,409 е отразено завършването на „извънредно важните 

учебни програми по композиция“. Действащите до момента „остарели и 

изостанали програми“ са заменени с нова, която „изяснява всички въпроси 

с изпитите, факултативното обучение и специалното обучение по 

композиция, като го поставя по изисквания на по-съвременни релси“. 

Докладът завършва с изречението: „Новата програма има 

перспективност и ще служи един доста дълъг период. Това ще създаде 

традиции и стабилност в учебната работа.“ Програмата не е приложена 

към доклада, нито е открита в друга архивна единица.  

                                                 
407 След отхвърлянето на идеята за изучаване на съвременни композиционни 

техники през 1966 г. няма данни за повторно заявяване на подобно намерение до 2014 

година, когато дисциплина с названието съвременни композиционни системи е 

въведена за изучаване в НМА през 2014 г. Програмата по нея е обсъдена и приета на 

Катедрен съвет на катедра „Композиция“. Завеждащ катедрата е проф. Красимир 

Тасков, а декан на ТКДФ проф. д-р Димитър Цанев. Изготвената учебна програма е 

приета на Академичен съвет на НМА през същата година. (Информацията е 

предоставена от проф. Красимир Тасков през 2017 година.)  
408 Материалът е наличен в Протоколи от заседания на катедрения съвет на 

катедрата по композиция от 04.11.1965 до 17.04.1969 г. – В: СГОДА, Фонд № 1786, 

опис № 2, архивна единица 64, лист 8.  
409 Документът е без дата. Предполага се, че се отнася за учебната 1967/1968 

година.  
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В „Отчет за дейността на катедрата по композиция“410,411 е 

наблегнато на възпитанието на студентите „в духа на социалистическия 

реализъм в изкуството“ и „развиване и укрепване на българската 

композиторска школа“. Подложени са на критика проявите у някои 

студенти на творческа безпринципност и влияние от някои безплодни и 

модни течения в музиката“ и се обявява, че „благодарение на здравите 

възгледи и голям педагогически опит, професори като Панчо Владигеров, 

Веселин Стоянов и Марин Големинов създават от класовете по 

композиция солидна школа със здрави насоки, верна естетика и 

национален облик“ – всичко това, съобразено с Линията на Априлския 

пленум на БКП и решенията на Деветия конгрес“ – „винаги ръководно 

начало в нашата работа.“412 Относно „организацията и съдържанието 

на учебния процес“ е решено да се направят „основно преустройство на 

учебната програма“ и „преустройство на учебния план“. Предвидените 

промени в програмата не са описани или приложени към протокола на 

заседанието на катедрата, а само е оповестено, че са предадени на 

ръководството „за одобрение и прилагане“.  

Аргументите за „преустройството на учебния план“ са: „високото 

ниво на кадрите, идващи от музикалните училища“ и от 

„методологически съображения“, които не са изяснени допълнително. 

Съществено постижение е решението (взето „съвместно с ректора на 

БДК“) оркестърът на заведението да бъде на разположение на 

катедрата ежегодно между 15 и 30 септември, във връзка с 

продукциите на студентите по „Композиция“ и държавните изпити на 

                                                 
410 Отчетът е на разположение в Протоколи от заседания на катедрения 

съвет на катедрата по композиция от 04.11.1965 до 17.04.1969 г. – В: СГОДА, Фонд 

№ 1786, опис № 2, архивна единица 64, листове 6-7.  
411 Документът е без дата. Предполага се, че се отнася за учебната 1967/1968 

година.  
412 Пак там.  
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абсолвентите по специалността. От отчета се разбира, че са правени 

простъпки да се командироват преподаватели от БДК в заведения в други 

страни и да се разгледа обучението в тях – намерение, което е пропаднало.  

След заседание на 20.09.1968 г., катедра „Композиция“413 излиза с 

решението да се внесе в ръководството за разглеждане предложение за 

„петгодишен курс по композиция с постъпване от първата година в 

курса“, „с оглед влизането му в сила от учебната 1969/1970 година“.414 

Съпътстващи предложението аргументи не са изложени.  

В точка 2 на протокола от заседанието е записано още:  

„Да се обърне особено внимание на следните моменти:  

а/ постъпването в курса може да стане от първата год. чрез 

конкурсен изпит по съответната програма. След завършване на ІІ курс, за 

да продължи следването си в следващите курсове, кандидатът полага 

състезателен изпит наравно с останалите кандидати, които се явяват 

за следване на композиция след завършване на ІІ курс от който и да е 

отдел на БДК.  

Ако не издържи изпитите, кандидатът отпада от класа по 

композиция и са влива в другите отдели на БДК. Подробностите от 

преминаването му се изясняват от специален правилник.415  

б/ Всеки студент от БДК /независимо от отдела, който следва/ 

може да кандидатствува в класа по композиция не по-късно от 

завършване на ІІ курс, като положи съответните изпити. Специална 

                                                 
413 Точка единствена в дневния ред на заседанието отново е Разглеждане на 

програмата и учебния план по специалността „Композиция“.  
414 Решението е изложено под точка 1 в Протокола от заседанието на катедрата. 

Документът е в Протоколи от заседания на катедрения съвет на катедрата по 

композиция от 04.11.1965 до 17.04.1969 г. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, 

архивна единица 64, лист 3.  
415 Упоменатият правилник не е приложен нито към този протокол, нито към 

други архивни единици.  
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наредба и програма изяснява подробностите.“416 Така формулираната 

идея за предоставяне правото да се постъпва в профил още в първата 

година на следването в БДК, не изключва възможността за кандидатстване 

за специалността след втори курс.417  

Заложените в План за работа на катедра „Композиция“ през 

учебната 1968/1969 година418 начинания свидетелстват за търсенията и 

активностите, целящи осъществяването на подобрения от всевъзможно 

естество в стремежите към усъвършенстване на обучението в специалност 

„Композиция“:  

1. Подготовка и изнасяне на продукция от творби на студенти по 

случай 25-годишнитата от 9 септември 1944 г.  

2. Задължително участие в конкурс за написване на песен за 25-

годишнината от 9 септември 1944 г.419  

3. Обсъждане на състоянието на кадрите, следващи композиция – 

техните качества, способности и естетически насоки.  

4. Участие на професорското тяло в „Мартенски музикални дни“ в 

Русе през 1969 заедно с група студенти по композиция. След завръщането 

– провеждане на конференция по проблемите на българското музикално 

творчество.  

5. Провеждане на организационни събрания за разглеждане на 

въпроси, поставени от ръководството.  

                                                 
416 Пак там.  
417 Темата за прием в специалност в ТКДФ от първи курс продължава да е 

актуална година по-късно. Вж. изложението по-нататък.  
418 Датата на Протокола от катедреното заседание е 17.10.1968 г. Документът е 

на разположение в Протоколи от заседания на катедрения съвет на катедрата по 

композиция от 04.11.1965 до 17.04.1969 г. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, 

архивна единица 64, лист 4.  
419 Предполага се, че задължението за участие в този конкурс се отнася за 

студентите по специалността. Взето е решение да се „изискат награди от СБК“.  
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Видът на плана свидетелства за стриктното придържане към 

подетата от дълго време посока на съблюдаване на конюнктурните 

политически обстоятелства. Осезаемо е и упражняването на контрол върху 

естетическите насочености на обучаващите се.  

Срещата на членовете на катедрата с политически лица е 

кулминационен момент в тенденцията да се осъществява връзка между 

композиционното обучение и политическия курс на управление на 

държавата. Според протокола от заседанието на катедрата от 27.11.1968 г., 

е проведена „среща-разговор с председателя на министерския съвет – 

другаря Тодор Живков“.420  

На същото заседание ежегодната стипендия, връчвана от СБК на 

студент по композиция в БДК е присъдена на Стефан Мутафчиев – тогава 

второкурсник.  

Относно „съпровождащите“ следването по специалността учебни 

дисциплини, интерес представлява адресираната до декана на ТКДФ 

/проф. Бенцион Елиезер/ Докладна записка от проф. Иван Пеев – 

ръководител на Катедрата по музикално-педагогически дисциплини,421,422 

в която е вписано предложението кандидатите за профилиране в 

съответните специалности да полагат изпит по солфеж. Предвижда се 

тази проверка за включва „писмена диктовка“ и „устен изпит по 

солфеж“. Степента на трудност на поставените задачи следва да 

съответства на сложността на изучавания по предмета материал в „първи 

                                                 
420 Пак там, лист 5 е поместен Протокола. В документа е отразено, че разговорът 

е бил поверителен и няма данни за естеството му. Присъстващи на тази среща са 

професорите: Панчо Владигеров, Веселин Стоянов, Парашкев Хаджиев и Александър 

Райчев.  
421 Материалът е наличен в Протоколи от заседания на катедрения съвет на 

катедрата по композиция от 04.11.1965 до 17.04.1969 г. – В: СГОДА, Фонд № 1786, 

опис № 2, архивна единица 64, листове 9-10.  
422 Документът не е датиран. Предполага се, че е от учебната 1968/1969 година, с 

тенденция изложените в него предложения да влязат в сила от следващата – 1969/1970 

учебна година.  
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педагогически курс“. Афиширан е замисъла „в първия курс на тези 

специални курсове да се учи интонация, слухов анализ и диктовка по 

минимум програма от сегашния ІІ педагог. курс“, а „кандидатите, 

издържали приемния изпит по солфеж с отличен (5,50), да се 

освобождават от изучаване на предмета по преценка на общата 

комисия“.423  

Въпросът с учебните планове и програми е повдигнат за пореден път 

в Отчет за дейността на Теоретичния факултет 1968/1969 г.424, в който 

е упоменато: „… Много сериозен е въпросът с учебните планове. Въпреки, 

че всяка година те претърпяват някои изменения, все още не може да се 

твърди, че е налучкано най-доброто.425  

 

 Приетите на заседание на Факултетния съвет на ТКДФ от 

04.07.1969 г.426 промени в учебните планове се отнасят за предметите:  

 духова оркестрация – приема се да се изучава през VІІІ семестър по 

един час седмично;  

 аранжиране – отпада от плана;  

 хармония с аранжиране – приема се да се изучава през V и VІ 

семестър, по 3 часа седмично /лекции/;  

 симфонична оркестрация – V, VІ, VІІ, VІІІ сем., по 1 ч. лекции 

седмично.  

По-горе изложените аргументи за разминаванията в хорариума са 

валидни и за тези изменения – различен хорариум ,съобразен със 

                                                 
423 Пак там. Данни за развоя на тези предложения не са открити.  
424 Отчетът за дейността на Теоретичния факултет през учебната 1968/1969 

година е достъпен в Заседания на Факултетния съвет на Теоретичния факултет. – В: 

СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 59, листове 136-145.  
425 Пак там, лист 137 – с. 2 на самия отчет.  
426 Събитието е отразено в Заседания на Факултетния съвет на Теоретичния 

факултет. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 59, Протокол № 4 / 

04.07.1969, листове 147-149.  
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спецификите на специалността, предвид нужните познания на бъдещите 

специалисти в съответните поприща (композитори, диригенти, 

музиковеди), като по-продължителните курсове при изучаването на 

определени музикално-теоретични дисциплини закономерно обуславя 

тяхното по-обстойно усвояване.  

Въпросът с профилирането в специалностите на ТКДФ от първата 

година на обучение в БДК се поставя отново през учебната 1969/1970 

година427 По-късно, от доклада на проф. Александър Райчев за състоянието 

и работата на катедра „Композиция“, изложен на заседание на 

Академичния съвет на БДК от 10.11.1969 г. се разбира, че предложението е 

отхвърлено.428 На същото заседание са приети още нововъведения в 

учебния план, касаещи промени в т.нар. „общ курс“ (съвпадащ със 

специалност Музикална педагогика в периода, докато студентите не са 

приети в „специален клас“). Без да се излагат конкретни причини са 

направени следните актуализации и оптимизации:  

 Политическа икономия се изучава един вместо два семестъра;  

 Обучението по солфеж става със срок на четири семестъра, с текущ 

изпит в края на втория семестър и окончателен изпит на края на четвъртия;  

 Хармония – изучава се четири семестъра, като в края на втория има 

текущ изпит, а в края на четвъртия семестър – окончателен изпит;  

 Аранжиране за хор – учи се един семестър, на групи до 15 души /не 

са указани промени в броя на часовете и времето на изучаването на 
                                                 
427 На заседание на Академичния съвет на БДК от 08.07.1969 г. доц. Димитър 

Русков се изказва по точка 1 – Обсъждане на учебните планове: „Убедихме се, че 

профилирането на специалностите в Теоретичния факултет трябва да става още от 

І курс, а учителският отдел да се обособи в самостоятелен. След като се осъществи 

това да се изработят нови планове.“ Протоколът от заседанието се намира в 

Протоколи от заседания на Академичния съвет на БДК 1969–1977. – В: СГОДА, Фонд 

№ 1786, опис № 2, архивна единица 29, листове 246-248.  
428 Вж. изложението по-нататък – вариращият през годините момент на 

профилиране в специалност (в различните периоди – след І, ІІ ІІІ или ІV общ курс) е 

проследен „в развитие“.  
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дисциплината, което вероятно стартира след приключване на курса по 

хармония/;  

 Инструментознание – 1 семестър по 1 час /лекция/;  

 Симфонична оркестрация – изучава се две учебни години. През 

първата – един час лекция и един час упражнение, а през втората – един 

час седмично упражнение. Изпитът е в края на ІV-я семестър от 

изучаването на предмета.  

 Дисциплината духова оркестрация и организация на ученическите 

колективи остава само духова оркестрация. Изучава се един семестър в 

съотношение лекция/упражнение 1/1 и един семестър в съотношение 

лекция/упражнение 0/1, в който се осъществява запознаване с инструменти 

и практика с духови инструменти.429  

 Музикални форми и анализ – 3 семестъра, от които два семестъра 1 ч. 

лекция / 1 ч. упражнения (V и VІ семестър) и един семестър с един час 

упражнение (VІІ семестър).  

 История на музиката – четири семестъра по 2 часа лекции;  

 История на българската музика – 2 семестъра, един час лекция и 

един час упражнение;  

 Методика на училищното пенее с хоспетиране и практика – 2 

семестъра: лекции/упражнение – 1/1 ч.;  

 Хоспетиране и практика с училищен хор и оркестър – два семестъра 

по един час упражнение;  

 Облигатно (задължително) пиано – седем семестъра по един час 

седмично;  

 Дирижиране на хор от клавир – 2 семестъра по 1 час, по 3 студенти в 

час. Текущ оценка;  

                                                 
429 Проф. Марин Големинов остава на особено мнение когато се гласува 

хорариума по духова оркестрация. Последното не е приложено към протокола, поради 

което не са ясни мотивите за възраженията му.  
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 Дирижиране на оркестър от клавир – два семестъра по един час 

седмично. Трима студенти в час. Текуща оценка.  

 Свирене на хорови и оркестрови партитури – три семестъра (тук е 

указано, че това са ІІІ, ІV и V семестър), по 1 час седмично, по трима 

студенти в час.  

Освен, че осигурява солидна подготовка на бъдещите музикални 

педагози, съображенията за въвеждане на изложените промени може да се 

потърсят в опитите за постигане на по-уредено прелиминарно обучение в 

рамките на „общия курс“, гарантиращо стабилната основа от познания за 

последващо встъпването в специалностите Композиция, Дирижиране или 

Музикознание. Може да се предположи, че замисълът се свежда до това, 

съществената разлика по отношение на задълбочеността на изучаване на 

отделните дисциплини да настъпи след ІV семестър (от общия курс), 

когато учащите, профилирали специалност Композиция, Хорово 

дирижиране, Оркестрово дирижиране или Музикознание преминат към 

режим на работа по съответния /по специалността/ учебен план, като 

последният се явява различен като сложност и обем на материала от този 

за общия курс (по определени предмети). Така например, дисциплина като 

музикални форми и анализ, изискваща по-всеобхватно усвояване от 

студентите по специалност „Композиция“ се работи със степен на 

задълбоченост, съответстваща на нуждите на съответните бъдещи 

специалисти – по-всеобхватно в сравнение със начина ѝ на усвояване в 

рамките на специалност Музикална педагогика. Именно това са водещите 

мотиви, в обучението по специалностите, в които се постъпва с 

допълнителен профилиращ изпит („специалните класове“), да се направят 

тези изменения, насочващи към конкретни концептуални намерения, 

съобразени със спецификата на съответните профили. Иновациите, 

засягащи работата в т.нар. специални класове в ТКДФ са:  
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 по хармония се работи два семестъра по три часа, с аранжиране (след 

постъпване в курса);  

 дисциплината аранжиране отпада като самостоятелен предмет (тъй 

като се свързва с хармонията, вж. предходния пункт);  

 дисциплината практическо изучаване на музикални форми става 

композиция;430  

 „Цикълът специални дисциплини за специалните класове се 

обобщава в една дисциплина (специален предмет) – по 1/1 всеки 

семестър.“431 (Т.е. главният предмет по съответната специалност.);  

 латински език – два семестъра – V и VІ семестър, по 1 час седмично;  

 педагогическа и научна практика в училищата, радиото, музикални 

редакции и др. – ІХ сем. 1 час седмично /упражнение/.  

 въвежда се дисциплината дирижиране на оркестър за 

специалност „Композиция“ – факултативно;  

 в рамките на специалния курс, дисциплината симфонична 

оркестрация се изучава четири семестъра – V и VІ семестър по 1 лекция и 

1 час упражнение, а VІІ и VІІІ семестър – 1 час седмично /упражнение/.  

 Изложените актуализации свидетелстват за засилване на 

различията в хорариумите на отделните дисциплини в специалните 

класове, което води до оформянето на силно различни учебни планове за 

отделните профили – най-вече очертаване на дълбоки различия с 

дисциплината Музикална педагогика. С изложените промени приключва 

дългия процес на продължителни търсения по отношение на точното, 

                                                 
430 Напомняме, че изложените тук промени касаят освен специалност 

Композиция, също така и Оперно-симфонично дирижиране, Хорово дирижиране и 

Музикознание, в чиито учебни планове попада т.нар. облигатна композиция.  
431 Извадката е цитат от заседанието на Академичния съвет на БДК от 08.07.1969 

г. Протоколът от него е на разположение в Протоколи от заседания на Академичния 

съвет на БДК 1969–1977. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 29, 

листове 246-248.  
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педантично оформяне на отделни, свойствени за конкретните 

специалности учебни планове – изцяло съобразени с потребностите на 

съответните бъдещи специалисти – музикални педагози, диригенти, 

композитори, музиколози.  

На заседание на Факултетния съвет на ТКДФ на 20.10.1969 г.432 се 

засяга темата за необходимостта на щатния оркестър на БДК за продукции 

с творби на студентите по специалност „Композиция“.433 След като 

дискусията за мястото на мероприятието се пренася в точка 2 от дневния 

ред – Приемане на плана на Факултета за учебната 1969/1970 година, и 

се приема тя да се състои на 24 май.434  

В духа на политкоректността, белязала разглеждания етап в 

развитието на българското висше музикално образование, е 

предложението на доц. Крум Ангелов: „Да се обяви конкурс между 

студентите за написване на творба за 100-годишнината на Ленин.“ 

Предложението е прието.435  

                                                 
432 Пак там, Протокол № 1 / 20.10.1969 г., листове 127-127.  
433 Пак там. Проф. Марин Големинов се изказва настоятелно по темата (точка 1 в 

заседанието – Приемане на отчетния доклад на факултета): „…Щатният оркестър 

да бъде на разположение на катедрата по композиция, предимно за изпълнение 

творбите на студентите.“ Пак там.  
434 Пак там. По темата се изказва проф. Александър Райчев, който прави 

оригинално предложение: „Нашата катедра изнесе една продукция, но срещна много 

големи трудности с хора и оркестъра, понеже няма координация в работата им. 

Предлагам за в бъдеще да откриваме тържествено започването на учебната 

година с творби на наши възпитаници.“ Пак там, лист 128 (с. 2 на Протокола). В 

отговор на това изказване доц. Константин Илиев изразява следното мнение: „Искам 

да Ви съобщя, че оркестърът е на разположение на всички катедри, но трябва да се 

съобразяваме със състава на оркестъра. Предлагам през месеците май или юни да има 

продукция на студентите от класа по композиция.“ Аргументите на доц. Константин 

Илиев за уважени.  
435 Пак там, лист 128 (с. 2 на Протокола). Последствията от конкурса не са 

открити като архивирани.  



- 185 - 

 

 След смъртта на проф. Веселин Стоянов и пенсионирането на 

проф. Панчо Владигеров през 1969 г.436 нов член на катедра „Композиция“ 

става проф. Парашкев Хаджиев. Въпреки предложенията за възстановяване 

на приема в специалностите от ТКДФ от първи курс, от доклада на проф. 

Александър Райчев, прочетен на 10.11.1969 г. на заседание на 

Академичния съвет на БДК,437 достояние става факта, че през учебната 

1969/1970 година се запазва установената до момента практика – 

постъпването в специалност „Композиция“ да се осъществява след 

двугодишно факултативно обучение по дисциплината, последвано от 

профилиращ изпит, полаган от кандидатите след завършване на втората 

година след постъпването в БДК. Главен мотив за отхвърляне на идеята е 

„мъчното откриване на таланта на кандидатите“.438,439,440  

                                                 
436 Проф. Панчо Владигеров продължава да работи два часа седмично със 

студенти по композиция до 1972 г.  
437 Протоколът от заседание на Академичния съвет на БДК от 10.11.1969 г. се 

намира в Протоколи от заседания на Академичния съвет на БДК 1969–1977. – В: 

СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 29, листове 230-237.  
438 Пак там. Като пример за такъв казус проф. Александър Райчев посочва 

Красимир Кюркчийски, „който бе скъсан по хармония преди да постъпи в класа по 

композиция“ и завършва: „Затова решихме да продължим пак по старата програма. 

Да се изучава две години факултативно и после кандидатстват по специалността 

„Композиция“.“  
439 По въпроса се зараждат дебати с участието още на: проф. Любомир Пипков, 

проф. Димитър Сагаев, проф. Парашкев Хаджиев и доц. Бенцион Елиезер. В 

полемиката изпъкват разнообразни възгледи от поддържане на гледището обучението 

да започва от първи курс – с продължителност 5 години /Б. Елиезер/ до „да няма 

ограничения докога да може да се кандидатства за специалност Композиция“ 

/Димитър Сагаев/. Позицията на Любомир Пипков е „да няма предварително 

факултативно обучение, а само редовно, за да нямат преподавателите ангажименти 

към кандидатите“, а Парашкев Хаджиев се придържа към актуалното за времето 

статукво, с уговорката кандидатите да се предварителната подготовка на кандидатите 

да се организира така, щото „да се подхванат от най-малките композиторски форми, 

та да може вече в ІІІ курс да минат към триделните форми“. Стига се до 

признанието, че има приети студенти „по снизхождение“ /Димитър Сагаев/ и догадката 

(зададена под формата на реторичен въпрос), че при евентуално възвръщане на приема 

в „специалния клас“ от първи курс съществува вероятността кандидатите „да не могат 
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 В рамките на учебната 1969/1970 година, в заседание на 

Факултетния съвет на ТКДФ от 25.03.1970 г. се обсъжда идеята „освен 

Теоретичен отдел да се създаде композиторски факултет със 

специалности – композиция, оркестрово и хорово дирижиране, 

музикознание и музикална теория, като се приемат по-голям брой 

студенти…“441 Идеята на този акт е предадена накратко от проф. 

Александър Райчев: „При реорганизацията в композиторския факултет 

да се увеличи бройката на студентите. В композиторския клас да се 

приемат студенти, които да завършат композиция дидактически. 

Студент, завършил композиция, това е един бъдещ музикален теоретик, 

редактор в Радио София, в Телевизията, в БАН и др.“442  

Намерението, съпътстващо това, на пръв поглед, чисто външно 

преустройство, би могло да се тълкува като поставяне на композицията, 

като обединяващ за теоретичните дисциплини предмет, в центъра на 

музикално-теоретичното образование. Замисълът за запознатост на 

музикалните специалисти с композиторската практика „отвътре“ може да 

се интерпретира като опит за внушаване на почит и уважение към 

                                                                                                                                                         

да издържат приемния изпит, тъй като не са се запознали още добре с хармонията“. 

/Димитър Сагаев/  
440 След постигнатото съгласие за запазване на установените до разглеждания 

момент условия за прием в специалност „Композиция“ и предшестващото 

утвърждаване на промените в учебните планове и програми, завеждащият катедрата по 

композиция проф. Александър Райчев прави предложението за отпечатване на 

циклостил на учебните програми по композиция. Данните са на разположение в 

Заседания на Факултетния съвет на Теоретичния факултет. – В: СГОДА, Фонд № 

1786, опис № 2, архивна единица 59, лист 112 Протокол № 2 / 02.12.1969 г. от заседание 

на Факултетния съвет на ТКДФ.  
441 Извадката е от изказване на доц. Димитър Русков на заседание на 

Факултетния съвет на ТКДФ от 25.03.1970 г. Протоколът от него е наличен в Заседания 

на Факултетния съвет на Теоретичния факултет. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 

2, архивна единица 59, листове 23-30.  
442 Пак там. Пасажът е от изказване на проф. Александър Райчев от същото 

заседание на Факултетния съвет на ТКДФ.  
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творческата дейност и първостепенната ѝ значимост в развитието на 

музикалната култура.  

Съществени моменти в разискванията на същото заседание на 

Факултетния съвет на ТКДФ представляват предложенията да се увеличи 

приема на студенти в специалните класове (сред които попада и 

композиторския)443 и строгото разграничаване на студентите от 

специалните класове и тези в педагогическата специалност по отношение 

на цялостната организация на обучителните курсове.444  

Според Отчет на катедрата по композиция за периода 1968-1970 

година, 445 в катедра „Композиция“ са професорите: Панчо Владигеров, 

Марин Големинов, Парашкев Хаджиев и Александър Райчев. Отново в 

центъра на дейността през този период остават учебните планове и 

програми по композиция и хода на учебния процес.446 Политизирането на 

обучението продължава да е ярко изявен момент. Отбелязва се „идейната 

чистота при насоките и възпитанието на младия музикален творец“, 

пише се за пресичане на „дори и най-малките тенденции в работата“ на 

студентите, насочени към „влияние от упадъчните школи на абсолютната 

атонална музика“. Отново на преден план се поставят „здравите 

                                                 
443 Пак там. Предложението е направено от проф. Марин Големинов. 

Подкрепено е от проф. Александър Райчев.  
444 Пак там. По темата активно взема отношение проф. Александър Райчев.  
445 Документът е наличен в Отчети за дейността на катедрите към ТКДФ през 

учебните 1966/1967 – 1969/1970 г. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 4, архивна 

единица 57, Отчет на катедрата по композиция за периода 1968-1970 година, листове 

34-37. Документът е собственоръчно написан с молив от проф. Александър Райчев, 

завеждащ катедрата. (Машинописен вариант на същия е наличен пак там, листове 46-

47.)  
446 Въпреки системното подчертаване на обсъжданията, на които учебните 

планове и програми са често подложени през годините, констатира се дефицит на 

материали, които следва да са приложени към протоколите от заседанията на катедра 

„Композиция“. Това обстоятелство представлява препятствие при изготвянето на 

настоящия труд. Обяснение за липсата на непрестанно обявяваните за актуализирани 

учебни планове и програми към момента не е намерено.  
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реалистични традиции на нашата българска национална музикална школа 

в областта на творчеството“.447 Ясно се дефинира „моделът на 

студента, следващ класа по композиция“, който „трябва да се отличава с 

любовта си към народната песен, творческото музикално наследство на 

предишните поколения, да познава основно работата и проблемите на 

музикалните институти в страната и да бъде образец на честен и 

трудолюбив гражданин, горещо любящ своя народ и крачещ към светлите 

хоризонти на комунизма.“448 Отчетът на катедрата за периода 1968-1970 г. 

завършва с изречението: „В заключение трябва да се изтъкне, че в своята 

работа катедрата твърдо и неотклонно следва линията на нашата 

любима БКП, както в научните, така и в творческите си дела.“  

В същия отчет проф. Александър Райчев отбелязва утвърждаването 

на учебните програми и планове за специалност „Композиция“ с думите: 

„След дълги опити и налучквания, през отчетния период окончателно 

успяхме да създадем учебна програма, която реално да отразява нуждите 

на историческия момент. Надяваме се, че тази програма ще остане за 

един дълъг период. В новата програма наред с традиционната работа, се 

обръща особено внимание на песенните жанрове, които са изходния 

пункт за здравата връзка на твореца с някои важни проблеми на 

съвременния обществено-музикален живот на новото социалистическо 

общество.“449,450  

                                                 
447 Извадките са от Отчет на катедрата по композиция за периода 1968-1970 

година, поместен в Отчети за дейността на катедрите към ТКДФ през учебните 

1966/1967 – 1969/1970 г. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 4, архивна единица 57, 

листове 34-37.  
448 Пак там.  
449 Пак там.  
450 Тук би могло да се припомни факта, че при разглеждането на всяка една 

кандидатура за хабилитация на преподаватели по музикално-теоретични дисциплини 

или дирижиране, които впоследствие остават в историята предимно със своето 

композиторско творчество, се акцентира пространно върху приноса им за развитието на 

българската култура в резултат на тяхната дейност като автори на музика. Такива са и 
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Като слабости в работата на катедрата за учебните 1968/1969 и 

1969/1970 години са отчетени: нередовното и непериодично изнасяне на 

продукции от творби на студенти, „следващи класа по композиция“ – факт, 

„скриващ техните постижения от вниманието на публиката“ и лишаващ ги 

„от един много важен импулс“.451,452 В отчета следва обичайното за всеки 

документ от това естество изброяване на творческите постижения на 

преподавателите в катедрата – произведения на Панчо Владигеров, 

Веселин Стоянов, Марин Големинов, Парашкев Хаджиев, Александър 

Райчев.  

В добавка на гореизложената информация, би било благоразумно да 

се вземе под внимание Отчета на катедрата по музикално-теоретични 

дисциплини за същия период.453 В разглеждания исторически момент 

членският състав на последната се състои изцяло от композитори, чиито 

творчески постижения са изтъкнати във въпросния отчет на музикално-

теоретичната катедра, с аргумента, че творческата дейност на 

преподавателите по тези дисциплини „представлява прилагане на 

практика техните знания и сръчности на специалисти – дейност, 

която се следи с повишен интерес от студентите на БДК, а и от 

                                                                                                                                                         

случаите на Константин Илиев и Димитър Тъпков, които се разискват на заседания на 

Факултетния съвет на ТКДФ, съответно от 01.06.1970 г. и 15.05.1970 г. – първият в 

качеството му на кандидат за професор по симфонично дирижиране, а вторият – 

кандидатстващ за доцент по симфонична оркестрация. Протоколите са на 

разположение в Заседания на Факултетния съвет на Теоретичния факултет. – В: 

СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 59.  
451 Становището е изразено от проф. Александър Райчев в Отчет за дейността 

на Теоретичния факултет през учебните 1968/1969 и 1969/1970 г., находящ се в 

Отчети за дейността на ТКДФ за учебната 1968/1969 – 1974/1975, 1979/1980 – 

1981/1982 г. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 4, архивна единица 55, листове 5-6.  
452 Пак там. Причините за тази неритмичност в организирането на тези 

мероприятия също е дефинирана в документа – претрупаност с работа на съставите на 

БДК. Решението на тези проблеми следва да се постигне с „по-голяма грижа, 

активност и организираност на зав. катедрата тази слабост може да се отстрани“.  
453 Пак там, листове 6-9.  
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цялата наша общественост.“454 Членовете на катедра Музикално-

теоретични дисциплини тогава са композиторите: Пенчо Стоянов, 

Димитър Сагаев, Бенцион Елиезер, Цветан Цветанов, Димитър Христов, 

Димитър Тъпков, Божидар Абрашев, Жул Леви, Георги Костов, Евгений 

Аврамов, Здравко Манолов.455  

Подобно на катедрата по музикално-теоретични дисциплини, в 

отчета за дейността на катедрата по дирижиране, чиито членове в този 

период (1968-1970) са композиторите Лазар Николов, Константин Илиев и 

Васил Казанджиев, също са изброени създадени от тях музикални 

произведения.456  

 

  

                                                 
454 Пак там.  
455 Изброени са учебниците, създадени от композитори – членове на катедра 

„Музикално-теоретични дисциплини“, както следва:  

 по хармония – два учебника: от проф. Александър Райчев и проф. Парашкев 

Хаджиев,  

 по музикален анализ – от проф. Пенчо Стоянов,  

 по симфонична оркестрация – два: Марин Големинов и Димитър Сагаев,  

 по инструментознание – два: на Марин Големинов и Димитър Сагаев,  

 по полифония – Здравко Манолов и Димитър Христов и  

 „Добре темперовано пиано“ от преп. Димитър Христов,  

 Задачи по хармония от Бенцион Елиезер.  
456 Пак там, листове 10-14. Отчетът на за работата на ТКДФ, в който е поместена 

информацията за катедрата по музикално-теоретични дисциплини и катедрата по 

дирижиране е датиран с 10.06.1970 година. Подписан е от тогавашния декан на ТКДФ 

проф. Бенцион Елиезер.  
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ГЛАВА СЕДМА 

ОБУЧЕНИЕТО ПО КОМПОЗИЦИЯ В БДК  

ОТ 1970 ДО НАЧАЛОТО НА 1980-ТЕ ГОДИНИ  

 

Учебната 1970/1971 година стартира с четиринадесет студенти по 

специалност „Композиция“ в БДК: в І курс – седем, във ІІ курс – трима, в 

ІІІ курс – двама и в ІV курс – двама.457,458  

Според отчетите за дейността на ТКДФ,459 сред фундаменталните 

въпроси, с които се ангажира катедра „Композиция“ във фиксираното 

десетилетие са:  

1/ Комунистическото възпитание в учебния процес – беседа с всички 

студенти от курса.  

2/ Програмата по композиция и резултати от учебната работа  

3/ Решенията на Х Конгрес на БКП.  

 

От точки 1 и 3 е видно, че политизацията в катедрата /съответно в 

обучението по специалността/, продължава да се третира като 

първостепенен компонент на композиторското образование и в това 

десетилетие. По точка 2 е записано, че не се предвиждат промени в 

учебната програма за специалността, тъй като „настоящата програма е 

една солидна основа на разгръщане на съдържателен и целенасочен учебен 

                                                 
457 Данните са поместени в Сведения за броя на студентите по години от 1921 

до 1971. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 123, лист 5. Пак там, 

лист 4, се съдържа информация и за преподавателите. В ТКДФ те са общо 73 – 

професори, доценти, ст. преподаватели, преподаватели, асистенти, хонорувани 

преподаватели, хонорувани асистенти, корепетитори, хонорувани корепетитори.  
458 Напомняме, че „номерирането“ на курсовете се осъществява въз основа на 

поредната година от зачисляването в специалността.  
459 Извадката е взета от Отчети за дейността на ТКДФ за учебната 1968/1969 

– 1974/1975, 1979/1980 – 1981/1982 г. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 4, архивна 

единица 55, лист 37 – Катедра по композиция.  
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процес, който да изиграе важна роля при професионалното оформяне“460 

на възпитаниците. Допълнено е още, че „програмата за още дълъг период 

ще задържи своята жизненост и ще отговаря на учебните нужди.“461  

Относно резултатите от учебната дейност, оказва се, че в катедрата е 

дискутиран проблема за „приближаване на студентските творби към 

съвременната композиторска техника, имайки предвид преди всичко 

българските майстори и съветските класици на социалистическия 

реализъм“.462 Макар дискусиите да не са стенографирани, така отразените 

процеси свидетелстват насочване на студентите към търсене на „по-

модерно звучене“ в творбите им. Подобен акт, говори за известен напредък 

по отношение на установените до посочения момент схващания. Така, без 

противопоставяне мантрата за здрава връзка на българското 

композиторско творчество с народната песен и паралелно с нея, плавно и 

без отрицания на утвърдените до посоченото време разбирания, в 

преподавателската реторика навлизат изрази като „съвременна 

композиторска техника“, макар и отново в духа на „българските и 

съветски традиции и постижения“ в „социалистическия реализъм“.463 

Мотивите за тези прозрения не са назовани, но е допустимо да се 

предполага, че нараства осведомеността относно текущите тенденции в 

музиката на ХХ век и като следствие от последното настъпва ориентиране 

в актуалната обстановка, водещо към преосмисляне на подходите в 

просветната дейност и впоследствие вземане на решение за 

„осъвременяване“ на обучението в специалността.  

Често на заседанията на катедра „Композиция“ през учебната 

1970/1971 година предмет на обсъждане са „разглеждане насоките на 

                                                 
460 Пак там.  
461 Пак там. Програмата не е приложена към протокола.  
462 Пак там, лист 37.  
463 Пак там.  
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обучението“ и работата на студентите по специалността.464 Обобщава се, 

че учебният процес през годината е протекъл „нормално“, а студентите са 

се развивали „правилно, по пътя на едно национално музикално 

възпитание, което твърдо следва традициите на нашата школа и черпи 

от нашата социалистическа съвременност както тематика, така и 

атмосфера“.465 В две от заседанията през учебната 1970/1971 година, в 

които катедрата се е запознала с директивите на Х конгрес и „новата 

програма“ на Българската комунистическа партия (БКП), като се решава 

последната „да залегне в основата на специфичните особености на 

работа на катедрата, както в областта на творчеството, така и в 

областта на педагогическия процес“.466  

Утвърдените насоки в работата на катедра „Композиция“ упорито и 

старателно са следвани и през учебната 1971/1972 година.467 Въпросите, 

занимаващи преподавателите в катедрата се припокриват с тези в отчета за 

предходната учебна година:  

                                                 
464 Пак там, листове 20-35.  
465 Пак там.  
466 Не е пояснено точно как се планира осъществяването на тези намерения.  
467 Според Сведения до БКП – Ботевски районен комитет за броя на катедрите 

и преподавателите. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 20, листове 

1-2, към 21.12.1971 г. катедрите в „Теоретичния факултет“ са седем на брой:  

1. Композиция – с четирима хабилитирани преподаватели, един от които хоноруван, 

както и един нехабилитиран – хоноруван.  

2. Музикално-теоретични дисциплини;  

3. Музикално-педагогически дисциплини;  

4. Музикално-исторически дисциплини;  

5. Дирижиране  

6. Чужди езици;  

7. Идеологически дисциплини.  

Педагозите по композиция не са назовани поименно, тъй като естеството на 

сводката не го налага. Пак там, на лист 2, чието съдържание представлява писмо от 

секретаря на Ботевски районен комитет, изрично е упоменато, че не се изискват 

поименни сведения, а само брой на преподавателите.  
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 „комунистическото възпитание и учебния процес“.468 Проведена е 

беседа с участието на всички студенти от курса и за пореден път този 

въпрос е определен като имащ „първостепенно значение за формирането 

на новия човек у нас, на новия творец“ и „мощен лост за придвижване на 

цялото общество напред“. „Самоинициативата на учащия се“ и неговата 

дисциплина са определени като фактори с кардинално значение.  

 програмата по композиция и резултати от учебната работа. 

Отново няма приложени документи от проведените обсъждания и/или 

актуализациите в програмата.  

 решенията на Х Конгрес на БКП, които продължават да стоят на 

вниманието на членовете на катедрата.469  

 

Планираният за учебната 1972/1973 година прием на седемдесет 

студенти в ТКДФ, всички със специалност „Музикална педагогия“, сред 

които десет в задочна форма на обучение, свидетелства за това, че и през 

тази година профилирането в „специалните класове“ не съвпада с приема в 

заведението, т.е. не се постъпва в „специалните класове“ (по Композиция, 

Диригентство, Музикознание) още от първи курс, а на последващ етап.470 

През тази учебна година стартира практиката щатните изпълнителски 

                                                 
468 Извадките са заимствани от Отчети за дейността на ТКДФ за учебната 

1968/1969 – 1974/1975, 1979/1980 – 1981/1982 г. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 4, 

архивна единица 55, Отчет за дейността на ТКДФ през учебната 1971/1972 година, 

листове 36-47, Катедра по композиция – лист 37. Документът е подписан от проф. 

Бенцион Елиезер, декан на ТКДФ.  
469 Пак там, лист 37, е записано: „По точка трета доклад изнесе завеждащият 

катедрата, който е народен представител. В изказванията си членовете на 

катедрата изтъкнаха голямата роля на решенията на още по-голямо задълбочаване в 

проблемите, които неминуемо ще донесе и по-големи резултати в творческата ни и 

педагогическа дейност.“  
470 Потвърждаваща това становище информация е налична в Планове, програми 

и др. за приемните изпити през 1972/1973 и 1974/1975. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис 

№ 2, архивна единица 195, План за прием на студенти в БДК по специалности за 

учебната 1972/1973 година.  
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формации на БДК – хор и оркестър, регулярно да поемат ангажименти към 

провеждането на годишните изпити по композиция, съдействайки за 

изпълнението на творби за такива състави.471  

От Отчет за работата на ТКДФ през изтеклия период (1972-1973 

до 1975-1976 вкл.)472 става ясно, че в структурата на ТКДФ катедрите вече 

са шест, по: композиция, дирижиране, музикално-теоретична, музикално-

историческа, идеологическа и чужди езици, които „макар да са обособени 

по сродни показатели, те обединяват доста разнородни специалности и 

профили.“473 Като единствена „еднородна“ катедра е обявена тази по 

композиция – т.е. ангажирана само с работата по една дисциплина. За 

отчетния период е отбелязан явен прогрес на обучението с използване на 

„съвременни средства и материали за онагледяване и актуализиране на 

лекциите“. Провеждането на изпитите в композиторската катедра е 

определено като организирано „по нов начин“, като проверките „са 

съпровождани с живо изпълнение на композициите“ /също и работите по 

оркестрация на всички студенти от факултета/. Изтъкнато е 

обстоятелството, че обучението и възпитанието на студентите в ТКДФ се 

провежда по „учебни планове и програми, съобразени с новия модел“, при 

изготвянето на които е използван опита на съветските консерватории „и 

други социалистически страни“, като ГДР и Полша.474 А творческата 

                                                 
471 За стартирането на тази новост, често заявявана като пожелателно намерение 

в предходни години от историята на специалността съдим по съдържанието на Преглед 

на състоянието, задачите и перспективите на катедрата по композиция при 

БДК, в Отчети за дейността на катедрите към ТКДФ през учебните 1966/1967 – 

1969/1970 г. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 4, архивна единица 57, листове 72–75. 

Вж. и изложението по-нататък.  
472 Отчети за дейността на ТКДФ за учебната 1968/1969 – 1974/1975, 

1979/1980 – 1981/1982 г. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 4, архивна единица 55, 

листове 48-69 – Отчет за работата на ТКДФ през изтеклия период (1972-1973 до 

1975-1976 вкл.).  
473 Пак там.  
474 Пак там, лист 53. Не са указани повече подробности за тези заемки.  
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дейност на преподавателите в целия факултет бива дефинирана като 

основния фактор, „даващ облика“ на колектива на факултета, чиято работа 

е определена като притежаваща „не просто тясно вузовско, но и широко 

национално значение“, „крупно завоевание на българската музикална 

култура“ „в борбата за въплъщаване на съвременната тема“. 475  

При подборът на кандидат-студентите се разчита на музикалните 

училища в страната, равнището на подготовка в които е счетено за 

достатъчно високо, за да поемат тази функция.  

 Във времето между учебните години 1972/1973 и 1975/1976 се 

разглежда се още мястото на предмета композиция извън пределите на 

едноименната специалност, както и извън ТКДФ. На заседание на 

катедрата по задължително пиано от 22.03.1973 г. (учебната 1972/1973 

година) е направено предложение да се предостави възможност на 

студентите в Инструменталния факултет да изучават факултативно 

композиция (т.е. доброволно, по избор).476,477 Въпреки „необичайния“ 

източник на тази идея (катедрата по задължително пиано), мотивировката 

за нея може да се формулира като търсене на стимул за работа с 

                                                 
475 Пак там, лист 55. В приложената извадка се акцентира върху 

композиторската дейност на членове на различни катедри на ТКДФ: Марин Големинов, 

Парашкев Хаджиев, Александър Райчев, Лазар Николов, Димитър Христов, Пенчо 

Стоянов, Цветан Цветанов, Георги Костов, Александър Танев, Бенцион Елиезер, 

Димитър Сагаев, Божидар Абрашев.  
476 Описаното положение е различно от предоставянето на възможността 

студентите от Инструменталния факултет на БДК да профилират специалност 

„Композиция“.  
477 В Протоколи от съвместни заседания на катедрените съвети на 

цигулковата и струнната катедра и катедрата по задължително пиано – 18.12.1972-

21.01.1973 г. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 62, Протокол / 

26.02.1973 г. от заседание на катедрата по задължително пиано, фигурира следния 

текст: „2/ Катедрата подкрепя създаването на факултативни предмети, групирани в 

цикли. Тя оценява въвеждането на факултативното изучаване на някои предмети 

като положителен момент в работата на Консерваторията. Катедрата смята, за в 

бъдеще да се помисли за факултативно изучаване на композиция и от 

инструменталистите.“  
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инструмента „по друг начин“478 – проявата на креативност дава поглед 

върху музикалните занимания от ъгъл, различен от интерпретаторския.479 

Навярно е счетено, че подобна практика би допринесла за 

професионалното оформяне на бъдещите интерпретатори, „добавяйки 

стойност“ от креативно естество, която да придаде завършен вид на 

тяхната подготовка. Насърчава се и практическото приложение на 

знанията и уменията по музикално-теоретични дисциплини. Този мотив, 

също така участва в аргументацията за въвеждане на предмета облигатна 

композиция за изучаване от студентите в специалностите на ТКДФ, 

различни от „Композиция“.480,481  

На същото заседание /на катедрата по задължително пиано/ са 

направени предложения относно:  

Изпитната програма за ТКДФ по предмета (задължително пиано):  

1/ На приемния изпит, вместо етюд да се свири инвенция или част 

от Френска сюита от Бах.  

2/ Времето за изпитване по пиано да бъде минимум 10 минути.  

Независимо от последствията по изложените въпроси, 

повдигането им свидетелства за активни дискусии относно цялостния 

облик на композиторското образование, с всеки един предмет, влизащ 

в учебния план по специалността. 

                                                 
478 Допустимо е да се предположи, че композиционните опити на студентите от 

Инструменталния факултет са били свързани главно с инструмента – специалност.  
479 Подобна трактовка не била съвсем необичайна, предвид факта, че 

музикалното образование се явява дефинитивно разделено на творческо и 

изпълнителско (с безспорен количествен превес на обучаващите се във втората 

„категория“), за разлика, например, от образованието по изобразително изкуство, при 

което липсва такова разграничение (на „създаващи“ и „изпълняващи“).  
480 Информацията е достъпна в Протоколи от съвместни заседания на 

катедрените съвети на цигулковата и струнната катедра и катедрата по 

задължително пиано – 18.12.1972-21.01.1973 г. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, 

архивна единица 62, Протокол / 26.02.1973 г.  
481 Вж. разгледаното по-нататък в настоящия труд обучение по облигатна 

композиция.  
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От протоколите на заседанията на Академичния съвет през учебната 

1972/1973 година достояние става въвеждането на нов предмет с 

наименованието хармонични стилове, за който впоследствие се решава да 

бъде обединен в обща дисциплина с история на теоретичните 

системи.482 Нова идея е и отпадането на часовете за упражнения по 

теоретичните дисциплини с цел облекчаване на студентите.483,484  

В Отчет за дейността на ТКДФ за учебната 1973/1974 година,485 в 

който работата на ТКДФ е представена силно синтезирано, без изтъкване 

на активностите на една или друга катедра, отново се повдига темата за 

„нови учебни планове“ – без указване на специалности. От сведенията за 

същата учебна година, достояние става факта, че е възстановен прѝема на 

студенти в специалност Композиция на ТКДФ от първи курс, а 

приемният изпит по хармония за кандидатстващите по специалността 

отпада, поради факта, че е преценено, че той се припокрива в голяма 

                                                 
482 Тези дисциплини са споменати в контекста на предвидените за изучаване в 

ТКДФ предмети, не конкретно във връзка с една или друга специалност от факултета. 

Наименованията им подсказват в достатъчна степен обхвата на тяхното учебно 

съдържание. Повече данни за програмата на обучение по тях, целите и задачите, които 

преследва включването им в учебните планове на ТКДФ не са описани. Причината за 

появата им може да се потърси в желанието за „осъвременяване“ на учебния процес в 

синхрон с „новите“ тенденции в разглежданата епоха – тенденции на търсене на 

„съвременни пътища“ в музикалното изкуство и обучението, свързано с него.  
483 Информацията е снета от Протоколи от заседания на Академичния съвет на 

БДК 1969–1977. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 29, Протокол 

от заседание на Академичния съвет от 03.04.1973 година, листове 55-56.  
484 По всяка вероятност това е временно решение. Не са налице повече 

подробности в упоменатия документ. Предполага се, че е налице обединяване на 

лекции и упражнения по теоретичните предмети, което се е разбирало като форма на 

оптимизация, с която се спестява време и се облекчават както студентите, така и 

преподавателите.  
485  Отчети за дейността на ТКДФ за учебната 1968/1969 – 1974/1975, 

1979/1980 – 1981/1982 г. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 4, архивна единица 55, 

Отчет за дейността на ТКДФ за учебната 1973/1974 година, листове 84-87.  
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степен с изпита за кандидатстване по специалност Композиция.486 Взема се 

решение при проверката на креативните способности на кандидатите 

(изпита със съчиняване на творба) „към първия етап от изпита по 

композиция, вместо композиране на песен по зададен текст с 

акомпанимент на пиано и композиране по зададени мотиви на 

триделна форма,487 да се композира песен с четиригласна хорова 

фактура и акомпанимент на пиано върху зададени мотиви.“ А „за да 

може да се прецени творческата фантазия на кандидата, на втория 

етап, заедно с изпита по пиано се представят и собствени 

произведения.“ „Изпитът по хармония от ІІІ етап отпада.“488,489  

В края на учебната 1973/1974 година, по инициатива на декана на 

ТКДФ доц. Крум Ангелов, се утвърждават „промени в плана на 

Теоретичния факултет“,490,491 които влизат в сила от септември същата 

година. Сред тях са:  

                                                 
486 Протоколи от заседания на Академичния съвет на БДК 1969–1977. – В: 

СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 29, Протокол / 08.04.1974 г. 

Инициатор на предложението е проф. Арсени Лечев, който „счита за неуместно 

явяването на кандидат-студентите по композиция на изпит по хармония, тъй като в 

първия етап на изпита те имат композиране на песен и пиеса в триделна форма и 

изпита по хармония в такъв случай е ненужен и утежнява програмата“.  
487 Това са двете възможности, измежду които кандидатстващите за специалност 

„Композиция“ избират по коя да се явят допреди установяването на описаното 

изменение.  
488 Извадките са от Протоколи от заседания на Академичния съвет на БДК 

1969–1977. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 29, Протокол / 

08.04.1974 г., от заседание на Академичния съвет на БДК.  
489 Решенията са взети „след задълбочено разглеждане на въпроса“ /пак там/. 

При обсъжданията се открояват имената на професорите: Бенцион Елиезер, Любомир 

Пипков, Александър Райчев, Арсени Лечев.  
490 Промените са предложени и приети на заседание на Академичния съвет на 

БДК от 28.06.1974 г. Отразени с в Протоколи от заседания на Академичния съвет на 

БДК 1969–1977. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 29, Протокол / 

28.06.1974 г.  
491 Пак там. Така изложените промени, удостоверяват факта, че в този 

исторически момент различията в броя на часовете по музикално-теоретичните 

дисциплини между отделните специалности в ТКДФ са минимални.  
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 Хармония – изучава се четири семестъра;  

 Полифония – изучава се четири семестъра;  

 Оркестрация – изучава се три семестъра;  

 Музикален анализ – изучава се четири семестъра;  

 Дирижиране от клавир – факултативно;  

 Фонология за специалност „Дирижиране“ – един семестър.492  

В Програма за провеждане на кандидат-студентските приемни 

изпити за учебната 1974/1975 година,493 в частта на изложението, 

засягаща приемния изпит за специалност „Композиция“ (от първи курс на 

постъпване в БДК/ТКДФ), се съдържа информация за утвърдената през 

предходната година процедура на протичане на тази проверка – 

„композиране на произведение с четиригласна хорова фактура за пиано 

/по два зададени мотиви, в триделна форма/“, последвано от събеседване 

и изпити по елементарна теория и пиано. 494  

В плана за работа на катедрата „Композиция“ за 1974/1975 г., 

датиран с „октомври 1974“ и подписан от завеждащия катедрата – проф. 

Парашкев Хаджиев, за пореден път е заложено „Обсъждане учебните 

програми по композиция съвместно с ръководството на Съюза на 

                                                 
492 Пак там. Списъкът продължава с данни, които не засягат специалност 

„Композиция“.  
493 Програмата е налична в Планове, програми и др. за приемните изпити през 

1972/1973 и 1974/1975. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 195, лист 

8.  
494 Пълната извадка има следния вид:  

ТКДФ  

Специалност КОМПОЗИЦИЯ  

На 08.07.1974 г. – Композиране на произведение с четиригласна хорова фактура 

за пиано /по два зададени мотиви, в триделна форма/. Изпитът се провежда в 

интервала от 08:00 до 12:00 ч. в стаи №№ 60, 61, 63 и 69.  

Два дни по-късно (на 10.07.1974 г.) се провежда събеседване по елементарна 

теория и изпит пиано.  



- 201 - 

 

българските композитори“.495 Този акт свидетелства за търсене на връзка 

между обучаващите се и общността на „действащите“ автори, 

включително и тези извън академичната среда.  

В Отчет за работата на ТКДФ за учебната 1974/1975 година,496 

липсва нарочна информация за обучителните дейности по преподаване в 

специалност „Композиция“ – както по главния предмет, така и по 

останалите дисциплини, влизащи в учебния план. Единственият текст, 

който би могло да се асоциира, макар и косвено, с разглежданата тук 

тематика гласи: „На факултетния съвет се разглеждаха конкретни 

задачи, отнасящи се до преподавателите и студентите във връзка с 

подобряване на учебните планове и програми, работата на катедрите 

повишаването на кадрите и др.“497 Информация за дискутираните 

промени и /евентуални/ подобрения не е приложена.  

В Преглед на състоянието, задачите и перспективите на 

катедрата по композиция при БДК (изготвен след приключването на 

учебната 1974/1975 година и входиран през учебната 1975/1976 година)498 

се прави извънредно полезен за настоящото изследване обзор на 

развитието на дисциплината композиция и едноименната специалност в 

БДК (ДМА) до от най-ранните прояви на нейното съществуване до 

                                                 

4. 495 Информацията налична в Планове за дейността на катедрите към ТКДФ 

през учебните 1971/1972 – 1972/1973, 1975/1976 – 1980-1981: В СГОДА, Фонд № 1786, 

опис № 4, архивна единица 52, лист 20 (дубликат на лист 32), План за работата на 

катедрата по композиция при ТДКФ на БДК за учебната 1974/1975 година.  
496 Отчети за дейността на ТКДФ за учебната 1968/1969 – 1974/1975, 

1979/1980 – 1981/1982 г. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 4, архивна единица 55, 

Отчет за работата на ТКДФ за учебната 1974/1975 година, листове 88–92.  
497 Пак там.  
498 Отчети за дейността на катедрите към ТКДФ през учебните 1966/1967 – 

1969/1970 г. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 4, архивна единица 57, Преглед на 

състоянието, задачите и перспективите на катедрата по композиция при БДК, 

листове 72–75. Не е поставена дата, но според съдържанието може да се отсъди, че 

Прегледът е написан и входиран през учебната 1975/1976 година.  
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времето 1975–1976 г.499 Като „съвсем естествено“ е дефинирано „лутането“ 

„по отношение на учебните планове и програми и на редица други 

организационни въпроси“:500 неколкократните смени на 

продължителността на курса –  от три- на петгодишни курсове през 1950-

те, четиригодишният курс с профилиране след двугодишно обучение в 

общ курс до възобновяването на постъпването в специалността от първата 

година на следване в ТКДФ, в началото на 1970-те. Последното положение 

е оценено като „по-целесъобразно“.  

Относно обучението след постъпването в специалността – за пореден 

път се заявява предстоящо „ново оглеждане на учебните програми и 

планове“501 – почти ежегодна процедура, за която често липсват подробни 

сведения.  

Като позитив за развитието на катедрата се отчита присъствието 

нейните членове в управителните органи на Съюза на българските 

композитори502 и се акцентира е върху „общата дейност на двата 

института“. Последната се проявява под разнообразни форми, като:  

– организиране на концерти и бригади „с по-сполучливи творби от 

членовете на Кабинета /които практически в голямото си мнозинство са 

студенти от класовете по композиция/“,  

                                                 
499 Пак там. Интересен момент е, че към времето на създаване на документа 

съществува неяснота относно началото на преподаване на композиция в заведението – 

въпрос, на който се дава отговор в настоящото изследване. Конкретният фрагмент 

от текста е със следното съдържание: „В сравнение с другите катедри в БДК, 

катедрата по композиция е сравнително по-млада катедра. Предметът се изучава 

като обособена дисциплина едва от ………. г., а катедрата съществува от ….…… г.“ 

От приложения пасаж е видно, че поради несигурност местата на годините са 

оставени празнини.  
500 Пак там.  
501 Пак там.  
502 Пак там: По това време „Доц. Александър Танев е отговорен секретар, проф. 

Александър Райчев е член на Бюрото и отговаря за Кабинета на младия музикант“, а 

„всички членове на катедрата са в Управителния съвет на СБК“.  
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– организиране на срещи с композитори и музикални дейци, лекции и 

семинари, ръководени от изтъкнати теоретици и др.  

– командироване чрез Кабинета на младия композитор на членовете 

му „на различни строителни или други обекти, с цел опознаване на 

трудовия бит, за връзка с народа“. Последното, дефинирано като 

„осъществяване на връзка с практиката“, която при тази формулировка 

напомня за неизменната политическа окраска, която съпътства 

композиторското обучение от самото му начало в ДМА/БДК.  

Така изложените позитиви свидетелстват за насърчаване на работата 

и оказване на съдействие на обучаващите се автори с цел интегрирането 

им в културния живот.  

За пръв път в упоменатия преглед е засегнат проблема за „стила и 

метода на преподаване на отделните преподаватели и от там, по 

съвкупност, на самата катедра“.503 Като „основен, изходен принцип“ е 

означен „социалистическия реализъм, овладяването на неговите закони и 

практическото му приложение в учебните произведения, които 

студентите следва да работят.“504 Дадена е гласност на единомислието 

всред преподавателите в това отношение, удостоверяващо „твърдото 

отношение по този въпрос“, като последното проличава и в творческата 

им дейност.  

„Занятията“ по композиция са определени като протичащи „на 

високо научно ниво“, с употреба на „редица съвременни помагала: 

магнетофонни записи, плочи и пр.“.505  

Осъществяването на годишните изпити по специалност 

„Композиция“ се явява „качествено нов момент в работата на 

                                                 
503 Пак там.  
504 Пак там.  
505 Пак там.  
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катедрата“,506 преминаващ пред комисия, състояща се от всички 

преподаватели в катедрата и в сътрудничество с големите изпълнителски 

формации към БДК – щатните хор и оркестър,507 при нужда от такива 

състави. Това обстоятелство се изтъква като „възможност не само да се 

оценят най-точно качествата на представените творби“,508 но най-вече, 

като ползващо студентите „да чуят това, което са написали, а не само на 

книга и сухо – формално да пишат ноти“.509 Благодарение на последната 

инициатива „сполучливи творби“ на новите автори „намират по-късно 

място в редовните програми на щатния хор и оркестър, в продукциите на 

студенти от изпълнителските класове“.510  

За дипломна работа по специалност „Композиция“ в БДК към 

1975–1976 г. е уточнено, че се изисква по-крупен опус – циклична творба, 

вокално-инструментално или сценично произведение: симфония, 

оратория, инструментален концерт, едноактна опера или „действие от 

многоактова опера“.511 Нередките закъснения на абсолвентите, с „не 

повече от година“,512 са счетени за кореспондиращи с естеството на 

дейността и са мотивирани с необходимостта от време за създаването на 

произведения с посочените мащаби. Оценените като „сполучливи“513 

дипломни работи често се оказват трамплин към „обществен дебют“514 на 

своите автори със съдействието на Кабинета на младия композитор, чрез 

тяхното включване в „официален концерт“.515  

                                                 
506 Пак там.  
507 Пак там. Отбелязано е, че практиката стартира две години по-рано – през 

1973 г.  
508 Пак там.  
509 Пак там.  
510 Пак там.  
511 Пак там.  
512 Пак там.  
513 Пак там.  
514 Пак там.  
515 Пак там.  
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В разглеждания тук Преглед са засегнати още:  

– въпроса за липсата на аспиранти по „Композиция“, „не по вина на 

катедрата“;516  

– темата за следдипломната квалификация – въпрос, за който се счита, 

че в този исторически момент „още не е намерил своето най-точно 

определение в самата Консерватория“, а като „нецелесъобразни“ са 

определени „опреснителните курсове“ и „преквалификацията“ по 

специалността;  

– специализацията по „Композиция“ е дефинирана като способна „да 

намери практически реална форма“, чрез разработването на определена 

тема или задача, в случая – написване на творба.517  

Съставът на катедра „Композиция“ през 1975 г. е следния:  

 нар. арт. проф. Парашкев Хаджиев, „лауреат на Димитровска 

награда“;  

 нар. арт. проф. Александър Райчев, „лауреат на Димитровска 

награда“;  

 засл. арт. доц. Димитър Тъпков, „многократен носител на наградата 

на СБК“;  

 доц. Александър Танев, „многократен носител на наградата на 

СБК“.518,519  

                                                 
516 Въпросът за аспирантура по специалност „Композиция“ дълго време остава 

неразрешен. Първа стъпка в тази посока представлява отразения тук опит с Красимир 

Кюркчийски.  
517 Вж. Отчети за дейността на катедрите към ТКДФ през учебните 

1966/1967 – 1969/1970 г. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 4, архивна единица 57, 

листове 72–75, Преглед на състоянието, задачите и перспективите на катедрата 

по композиция при БДК.  
518 Пак там.  
519 По-пълен списък, съдържащ имената и на хоноруваните преподаватели в 

катедра „Композиция“ към 1975 година е приложен в Списък на преподавателския 

състав по катедри 1950, 1951, 1975. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна 

единица 351, листове 25-27 – Списък на щатните и хонорувани преподаватели за 
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Упоменава се, че към катедрата, като пенсионери, продължават да 

сътрудничат народните артисти, лауреати на Димитровска награда, 

професорите Панчо Владигеров и Марин Големинов.520  

Възрастовият показател на катедрата е определен като „не много 

оптимистичен“,521 като е отбелязано, че най-младият редовен преподавател 

е доц. Димитър Тъпков, на 46 години. За „допълнителни сътрудници“ са 

привлечени проф. Пенчо Стоянов и доц. Цветан Цветанов, както и з.а. 

Васил Казанджиев.522  

Сред заявените намерения в План за работата на Катедрата по 

композиция при БДК за учебната 1976/1977 г.523 се следните запланирани 

дейности:  

 изготвяне на предложение до СБК за приемане на нови членове на 

Кабинета на младия композитор;  

 изготвяне на предложения за международната дейност на 

катедрата;  

                                                                                                                                                         

1975 година. От документа е видно, че към разглеждания период в катедра 

„Композиция“ са преподавателите в БДК:  

1. Проф. Парашкев Хаджиев (завеждащ катедра „Композиция“);  

2. Проф. Александър Райчев;  

3. Проф. Пенчо Стоянов;  

4. Доц. Димитър Тъпков;  

5. Доц. Цветан Цветанов;  

6. Доц. Васил Казанджиев;  

7. Доц. Александър Танев.  
520 Вж. Отчети за дейността на катедрите към ТКДФ през учебните 

1966/1967 – 1969/1970 г. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 4, архивна единица 57, 

листове 72–75, Преглед на състоянието, задачите и перспективите на катедрата 

по композиция при БДК.  
521 Пак там.  
522 Пак там.  
523 Планове за дейността на катедрите към ТКДФ през учебните 1971/1972 – 

1972/1973, 1975/1976 – 1980-1981: В СГОДА, Фонд № 1786, опис № 4, архивна единица 

52, лист 35 – План за работата на Катедрата по композиция при БДК за учебната 

1976/1977 г. Документът е с дата 26.10.1976 г. и е подписан от завеждащия катедрата 

проф. Парашкев Хаджиев.  
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 посещения на концертите от Прегледа на младите композитори, 

организирани от СБК и обсъждане на показаните произведения;  

 разглеждане на музикални произведения, предложени за печат от 

различни катедра на БДК.524 

Изредените пунктове стабилизират представата за изложения по-горе 

установен ред на работа на катедрата при организацията на обучението по 

специалност „Композиция“. Непрестанното търсене на възможности за 

колаборация между образователната институция (БДК) и творческия съюз 

(СБК) и фактическата реализация на тези идеи навеждат на мисълта за 

целенасочена и активна дейност по осъществяване на приемственост 

между различните генерации български композитори. „Новите“ автори 

биват третирани освен като естетически последователи на установените 

традиции /най-вече посредством вкореняването на т. нар. „соц. реализъм“/, 

също така и като приемници и продължители, унаследяващи устроената 

система на организация по отношение на всеки един механизъм, 

съотнасящ се както към творческото образование, така и по отношение 

заниманията извън просветните институти – в т. нар. реален „културен 

живот“.  

На заседание на Факултетния съвет от 10.11.1975 г.525 (учебната 

1975/1976 година) отново са подложени на обсъждане условията на 

приемните изпити за специалност „Композиция“.526 Приемат се следните 

предложения:  

                                                 
524 Пак там.  
525 Протоколи от заседанията на Факултетния съвет при Теоретичния 

факултет и материалите към тях – 17.03.1975 – 03.12.1975 г. – В: СГОДА, Фонд № 

1786, опис № 2 архивна единица 61, листове 22–24, Протокол № 3 / 10.11.1975 г.  
526 Пак там. Отношение по темата вземат проф. Парашкев Хаджиев, доц. Крум 

Ангелов, проф. Бенцион Елиезер, проф. Константин Илиев, доц. Васил Арнаудов, проф. 

Димитър Тъпков, проф. Димитър Христов.  
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– изпитът по хармония за кандидатите за специалност „Композиция“ 

да включва хармонизиране на мелодия от осем такта, „а другите осем 

такта да се довършат от кандидата“;527  

– проф. Парашкев Хаджиев предлага също включването на 

събеседване – тест върху прослушване на 20 характерни откъса от 

български произведения;528  

– доц. Крум Ангелов предлага „да има интониране при изпита по ел. 

теория и солфеж“;529  

– проф. Димитър Христов заостря вниманието по посока на 

изпита по пиано, чието положение определя като „катастрофално“. 

Предложено е повишаване на изискванията чрез определяне на „кръг от 

опуси“.530  

Според Списък на завеждащите катедрите в Българска държавна 

консерватория за периода 1976-1980 година,531 завеждащ катедра 

„Композиция“ остава проф. Парашкев Хаджиев.532,533  

В духа на характерната за 1970-те сбитост при представяне на 

информацията в архивите е Отчета за работата на Факултетния съвет 

на ТКДФ през учебната 1979-1980 г.534, където под точка 5 е вписано: 

                                                 
527 Пак там, лист 24.  
528 Пак там.  
529 Пак там.  
530 Пак там.  
531 Справки за броя и състава на ръководния и преподавателския състав на БДК 

през 1977 и 1980 година. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 4, архивна единица 128, 

Списък на завеждащите катедрите в Българска държавна консерватория за 

периода 1976-1980 година.  
532 Цит. съч., лист 12.  
533 Пак там, лист 12. Според съдържанието на документа, завеждащият катедрата 

по музикално-теоретични дисциплини е проф. Здравко Манолов.  
534 Отчети за дейността на ТКДФ за учебната 1968/1969 – 1974/1975, 

1979/1980 – 1981/1982 г. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 4, архивна единица 55, 

листове 97-99, Отчет за работата на Факултетния съвет през  учебната 1979-

1980 г.  
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„Разработиха се учебни планове по новия модел на обучение, за което 

катедрите бяха хвърлили много труд.“535 Информация за нанесените 

промени не е приложена. Може да се предположи, че по специалност 

„Композиция“ обстоятелствата остават непроменени.  

* 

Ревизия на приема на студенти в специалност „Композиция“ за 

учебната 1980/1981 година сочи, че последният се е осъществявал на три 

етапа, като класирането става „въз основа на комплексната оценка по 

специалността (писмен и устен изпит) и средната аритметична оценка от 

останалите дисциплини“.536  

І етап:  

1. Съчиняване (по избор) за 4 часа на песен по зададен текст или пиеса 

за пиано в триделна форма по зададени мотиви.  

2. Изсвирване или демонстриране чрез аудио записи на композиционни 

опити на кандидата.  

ІІ етап:  

1. Изпит за проверка на музикалната култура:  

а) Устен изпит – събеседване по въпроси из областта на музикалното 

творчество – „предимно българско, руско и съветско“;537  

б) Писмен изпит – познаване на 20 характерни откъса от български 

произведения измежду 50 предварително оповестени творби и на 20 откъса 

от чужди произведения измежду 50 предварително оповестени творби.  

2. Изпит по пиано;538  

                                                 
535 Пак там.  
536 Справката е заимствана от Кандидат-студентски справочник за учебните 

заведения по изкуствата и културата за учебната 1980/1981 година. София: Наука и 

изкуство, 1980. Условия за приемане на студенти в Българската държавна 

консерватория за учебната 1980/1981 година – София, специалност „Композиция“ – с. 

102-104.  
537 Пак там.  
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3. Солфеж с елементарна теория – писмен и устен;539  

4. Писмен изпит по хармония, състоящ се в четиригласно 

хармонизиране на мелодия от 8 такта с всички диатонични средства (без 

чужди тонове), продължена и хармонизирана от самия кандидат до 16 

такта.  

ІІІ етап – Писмен изпит а проверка на общата култура и 

политическата подготовка.  

                                                                                                                                                         
538 Пак там. За изпита по пиано е приложен следния списък с препоръчани 

произведения:  

а) Й. С. Бах – тригласна инвенция или Прелюд и фуга (из „Добре темперовано 

пиано“);  

б) сонатно алегро (по избор) из:  

Хайдн – сонати (№ по издание на Петерс):  

№ 2 ми-минор;  

№ 3 ми бемол-мажор  

№ 4 сол-минор  

№ 7 ре-мажор;  

№ 9 ре-мажор;  

№ 20 ре-мажор;  

№ 21 фа-мажор;  

№ 25 до-минор.  

Моцарт – сонати, с изключение на Соната № 16 до-мажор (№ по издание на 

Петерс);  

Бетховен – сонати с изключение на оп. 49 №№ 1 и 2 и оп. 79;  

в) пиеса по избор на кандидата.  
539 Пак там. Изпитът по солфеж представлява:  

І. Писмен изпит  

а) три диктовки (едногласна, двугласна и тригласна) в тоналности до четири 

знака, по зададен тон „ла“;  

б) слухова проверка чрез тест  

– отгатване на четири мелодични интервали;  

– отгатване на четири хармонични интервали;  

– отгатване на разновидности на мажора и минора;  

– отгатване на четири старинни лада;  

– отгатване на акорди – тризвучия и мажорно-малко четиризвучие и 

обръщенията им.  

ІІ. Устен изпит  

Изпяване на солфеж в тоналности до четири знака, по зададен тон „ла“.  
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В Отчет за работата на ТКДФ през учебната 1981/1982 година540 

се съдържат данни, удостоверяващи поставянето в ход на анонсираната 

години по-рано идея за оказване на „помощ на ученици от СМУ, 

които имат композиционни опити“.541  

Записано е още: „Катедрата е разгледала и одобрила учебната 

програма за специализирания курс по съвременни композиционни 

направления.542 Но катедрата не е поддържала през годината 

необходимия контакт с този специализиран курс и неговия млад 

ръководител,543 а намесата на катедрата навярно щеше да подобри 

работата на курса. Необходимо е катедрата по композиция, като най-

компетентно наше звено, да наблюдава отблизо и да насочва правилно 

работата на този спецкурс през новата учебна година.“544  

От изложението достояние стават следните обстоятелства:  

1) продължава развитието на идеята за „осъвременяване“ на 

обучението, чрез вкарването в него на упоменатия курс;  

2) слаба заинтересованост относно участта на горепосочения 

специализиран курс, в резултат на което е констатиран известен 

безпорядък и неуредици при обучението по композиция в обозначение 

момент;  

3) отчитане като недостатък на това безучастие и бъдещо ангажиране за 

по-сериозно отношение към описаните проблеми.  

 

                                                 
540 Отчети за дейността на ТКДФ за учебната 1968/1969 – 1974/1975, 

1979/1980 – 1981/1982 г. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 4, архивна единица 55, 

листове 100-106. Отчет за работата на ТКДФ през учебната 1981/1982 година.  
541 Пак там, лист 104 – раздел ТКДФ, Катедра композиция.  
542 Учебната програма не е приложена.  
543 Не се споменава името на ръководителя на специализирания курс по 

съвременни композиционни направления. По спомени на проф. д-р Велислав Заимов, 

споделени през 2017 година, този лекционен курс е воден от Божидар Спасов.  
544 Пак там, лист 104.  
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ГЛАВА ОСМА  

ДИСЦИПЛИНАТА „КОМПОЗИЦИЯ“ ИЗВЪН  

СПЕЦИАЛНОСТТА „КОМПОЗИЦИЯ“  

 

Изучаването на облигатна545 композиция от студенти с други 

специалности е дълговременна традиция в Националната музикална 

академия. Не са налични недвусмислени данни за точната година, в която 

се поставя началото на тази практика. Може да се предположи, че 

посещенията на занятия по композиция от студенти с различна 

специалност датират отпреди създаването на т. нар. клас – времето на 

кръжоците преди 1950 година, когато, предвид „по-свободния“ характер на 

тази обучителна форма, заниманията са били отворени за учащите, 

желаещи да добият по-обширен поглед върху музикално-творческата 

дейност. Активизацията на творческото обучение, която настъпва с 

откриването на композиторския подотдел /през 1947 г./ и, впоследствие – 

на класа /след 1950 г./, проектира „експанзията“ на предмета по посока на 

другите специалности в Теоретичния отдел /след 1954 г. – Теоретико-

композиторски и диригентски факултет (ТКДФ)/: хорово дирижиране, 

оперно-симфонично дирижиране546 и музикознание.  

В запазените архивни източници, информацията за подготовката по 

облигатна композиция, и в началните години на битието ѝ, и в 

последващия „автономен“ развой на предмета, е ограничена. По устни 

                                                 
545 Значение на думата облигатен /-тна, /-тно, мн. /-тни, прил. – Който е винаги присъщ, 

свойствен, характерен за някого или нещо; задължителен, облигаторен.  

Линк към цитата:  

http://www.onlinerechnik.com/duma/%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0

%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD (посетен на 12.12.2018 г.).  
546 Оперно-симфонично дирижиране е актуалното към написването на този труд 

наименование на специалността.  

http://www.onlinerechnik.com/duma/%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD
http://www.onlinerechnik.com/duma/%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD
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сведения, предоставени от проф. д. изк. Пенчо Стоянов,547 в края на 1940-те 

години изучаването на облигатна композиция от студенти от други 

специалности в Теоретичния отдел е вече действаща практика. Той 

посочва за пример Добрин Петков, „работил облигатна композиция с 

проф. Парашкев Хаджиев“.548 В следващите десетилетия дисциплината се 

утвърждава като неотменна в учебните планове на различните от 

„композиция“ специалности в Теоретико-композиторския и диригентски 

факултет.  

Първите сведения за въвеждане на дисциплината композиция в 

учебните планове на други специалности от Теоретичния факултет 

датират също от 1952 година. Следващите в специалностите „Хорово 

диригентство“ и „Диригентство“ изучават композиция, както следва:  

– Хорово дирижиране: VІІ семестър – 1 ч. седмично и VІІІ семестър – 1 ч. 

седмично.  

– Диригентство – 5 годишен курс:  

 VІІ семестър – 1 час седмично;  

 VІІІ семестър – 1 час седмично;  

 ІХ семестър – 1 час седмично;  

 Х семестър – 1 час седмично.  

– Диригентство – 3 годишен курс:  

 І семестър – 1 час седмично;  

 ІІ семестър – 1 час седмично;  

 ІІІ семестър – 1 час седмично;  

 ІV семестър – 1 час седмично.  

                                                 
547 Сведенията, предоставени от проф. д. изк. Пенчо Стоянов са снети в разговор, 

проведен на 19.11.2015 г. в София.  
548 Твърдението е съобразено с предоставената от проф. д. изк. Пенчо Стоянов 

информация, в упоменатия в предходната бележка разговор.  
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Обучението се осъществява в групи от по трима студенти.549  

Данни от писмен източник, които е възможно да се интерпретират 

като засягащи предмета облигатна композиция, са изложени в документ от 

1965 година, в Протокол от Заседание на катедрата по композиция и 

музикално-теоретични дисциплини от 24.04.1965 г.:550 „След обстойно 

обсъждане, катедрата предлага:  

1. С оглед отварянето на композиторския клас и въвеждането на 

дисциплината композиция в другите специални класове, да се 

възстанови отново катедрата по композиция.“  

Според цитата, към учебната 1964/1965 година облигатната 

композиция вече е редовен предмет за „специалните класове“ по 

дирижиране и музикознание. При проучването на архива на НМА, 

запазено по-ранно писмено свидетелство по въпроса представлява вече 

упоменатите молби на студенти по специалност „Дирижиране“, които 

декларират желанието си да учат композиция (1956 г.).551 Въпреки 

неяснотата около точната година на въвеждане на дисциплината 

облигатна композиция след 1964 г. практиката става редовна. Това 

продължава до изваждането на предмета от учебните планове в края на 

1990-те години, докогато той бива изучаван веднъж седмично, в 

                                                 
549 Информацията е снета от Протоколна книга на Академичния съвет, СГОДА, 

Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица № 5, Протокол № 9 от 12.04.1952 г.  
550 Протоколи от заседания на катедрения съвет на катедрата по музикално-

теоретични дисциплини и композиция – 04.06.1969-17.03.1971. – В: СГОДА, Фонд № 

1786, опис № 2, архивна единица 66, лист 15. Протокол / 24.04.1965 г. Завеждащ 

катедрата тогава е проф. Александър Райчев.  
551 Както беше упоменато по-рано, на заседание на Академичния съвет от 

21.11.1956 г. се оповестява: „Студентите по дирижиране изявяват желание да учат 

композиция“, след което е възложено на Декана на Теоретичния факултет (тогава 

Димитър Сагаев) „да провери какви качества имат, за да учат композиция“. 

Протоколна книга на Академичния съвет. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, 

архивна единица 5. Протокол / 21.11.1956 г.  
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продължение на два семестъра – VІІІ и ІХ, от следващите гореспоменатите 

специалности в ТКДФ.552  

Смисълът от съществуването на облигатната композиция може 

да се потърси в няколко основни направления.  

Дисциплината композиция се явява обединяваща за познанията 

по теоретичните предмети – хармония, полифония, музикален анализ, 

оркестрация и т. н. В нея, знанията по тях практически и по оригинален 

начин се събират, излиза на показ взаимната им обусловеност, 

направлявана посредством „субективното“ им координиране от автора на 

съчинението. „Обратният синтез“ в монолитно цяло на теоретичните 

натрупвания по „отделените“ предмети, придава своеобразна завършеност 

на следването в ТКДФ. Освен, че предоставя поле за приложение на 

придобитите познания, проличават и пропуските в тях, а паралелно с това 

се появяват новите възможности за тяхното отстраняване – „на място“, 

посредством „чисто практически“, творчески прийоми. Тъкмо обзорният 

характер на дисциплината предопределя обстоятелството изучаването ѝ да 

бъде в последните семестри /VІІІ и ІХ/ от следването по специалностите 

от ТКДФ. Предметът се въвежда на по-късен етап, когато теоретичното 

овладяване на отделните дисциплини се е случило до определено равнище, 

което да стане предусловие за „благоразумно“ прилагане на натрупаните 

познания, предварително изведени от практиката чрез обстойно 

диференцирано изучаване на „автономните“ дисциплини, след което те 

отново се обединяват и солидарно се организират в цялостно устройство – 

с установени в единна система норми и порядък.  

Освен отбелязаните „утилитарни“ ползи на затвърдяване и 

окончателна ревизия на компетентностите чрез практическото 

приложение на наученото, в облигатната композиция стават видни 

                                                 
552 Сведенията са предоставени от проф. д-р Велислав Заимов през 2017 година.  
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множество черти на музикантската персона на завършващите студенти, 

като освен ресурсите за логично оформяне и разгръщане на музикална 

мисъл, публичност придобива тяхната „естествена“, „същинска“ 

даровитост и ерудиция.  

Наред с познанията на завършващия етап от развитието на 

студентите, заложбите също биха могли да бъдат източник на решения. 

Заостря се вниманието по посока на осъзнаването на действителната 

същност на т. нар. творческа свобода, безусловно подплатена с 

подобаваща просветеност. Творческата свобода се явява предусловие за 

проява на инициативност за вземане на смели, понякога „новаторски“ 

решения и в съчетание с ерудицията се превръща в залог за запас от 

множество варианти и „комбинации“ при решения на всевъзможните 

„творчески казуси“. Аналогично на педагога по композиция, 

преподавателят по облигатна композиция се явява медиаторът, оказващ 

съдействие за разбирането на този феномен. В този смисъл, от един 

студент в напреднал етап на подготовката, макар и без творчески опит, 

следва да се очаква зрял подход към материята – на основата на 

придобитите по протежение на всестранното оформяне на музикантската 

му индивидуалност знания и сръчности, обобщени под „погледа от друг 

ъгъл“, с добавена „доза“ волност – в отсъствие на ограниченията и 

сковаващите мисълта „правила“, възприети по-рано в обучението по 

хармония, полифония и т. н.  

Благодарение на облигатната композиция студентите придобиват 

„общ поглед“ върху комплексния характер на композиционната 

дейност. Последното е валидно и за въведената в по-ново време избираема 

композиция в ТКДФ. Не на последно място, дисциплината облигатна 

композиция формира признателно и уважително отношение към 

композиторския труд.  
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Тълкувание на опита, натрупан в подобна практика и позитивите от 

него – особено за бъдещия диригент, прави Константин Илиев, във връзка 

с Емил Главанаков: „Може би съм пристрàстен, но ми се струва, че 

диригент, минал през композирането, има широко отворени очи и вижда 

по-дълбоко над петолинията на партитурата. Може би затова 

Главанаков имаше такава стойност и въпреки краткия си път остави 

толкова значителни следи.“553  

По подобие на други „облигатни“ дисциплини, (например 

задължителното пиано, включено в учебните планове на всички 

специалности), очакванията и изискванията по облигатна композиция 

не са приравнени към стандартите за специалност „Композиция“.  

Въпреки, че няма запазени в архивите програми за преподаването на 

предмета, приемливо е да се счита, че присъствието на тази дисциплина е 

възможно да не се свежда до схематично покриване на конкретни 

„нормативи“, а по-скоро, да е подсказаната по-горе, един вид, „практика“ 

на теоретичните дисциплини, преминаваща като свободно, надрастващо 

ограниченията на строго следване на „план-схема“ съзидателно занимание, 

позиционирано на „финалната права“ на висшето музикално образование. 

Поради нееднаквостта на нивото на отделните студенти, методите на 

преподаване на облигатната композиция трудно биха се поддали на 

унифициране, стандартизиране, типизиране и т. н. Ето защо, 

преподавателят е изправен пред предизвикателството да прояви 

максимално усърдие и толерантност към учащите, да приспособи 

педагогическите си способи към равнището на тяхната подготвеност и 

като последица да се постигне възможно най-благоприятния развой на 

обучението, със сполучливи резултати и удовлетвореност от осъзнатата 

полза от изучаването на този учебен предмет и позитивите му за 

                                                 
553 Цитат из Илиев, К., Слово…, с. 366.  
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професионалното израстване на хорови диригенти, оркестрови диригенти, 

музиколози.  

Музикалните форми следва да се работят от съвсем друго гледище, 

от позицията на тяхното практическо изработване, като смислено 

продължение от по-ранното им наблюдение и задълбочено изучаване. 

Спазвайки „универсалните“ методически принципи обучението по 

облигатна композиция следва да започва с писане на по-малки форми – от 

различните видове периоди, през проста двуделна и триделна форми до 

/евентуално/ рондо, вариации и дори малка сонатна форма /първа част на 

сонатина/, при по-сръчни студенти.554  

Практическото употребление на усвоените знания и сръчности, 

придобити в курса по хармония също допуска по-волната им употреба. 

Допустими следва да са убедителни отклонения от заучените правила, най-

често свеждащи се до забранени мелодически интервали в отделните 

партии или паралелизми между двойките гласове, кръстосвания, „засади“, 

кверщанд, и др. норми. В зависимост от степента на владеене на материята 

понякога е възможно неспазването им, мотивирано от инвенцията на 

студента и с по-голямата свобода и право на избор в съзидателната работа. 

Полезни се явяват формираните умения за изграждане на хорова фактура 

/преимуществено за смесен хор/. В ролята ѝ на най-широко застъпения вид 

организация, залегнал в основата на обучението по хармония, подобна 

сръчност би била особено полезна при писане за хор или инструментален 

квартет – позитиви, чиято значимост е валидна независимо от 

естетическите виждания на даден студент и дори в случаите, когато те 

излизат извън параметрите на т. нар. „класическа“ хармония.  

                                                 
554 Пример за такъв случай е проф. д. изк. Марияна Булева. Тя изучава 

облигатна композиция при проф. Александър Танев и успява на напише първа част на 

сонатина.  
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При евентуален опит с оркестрова творба в двата семестъра на 

изучаване на облигатна композиция, оползотворяването на придобитите 

компетенции по оркестрация изисква коренна промяна на гледището – от 

аранжирането на готов чужд материал към художествен замисъл с 

преднамерено проектирана „чута“ оркестрова звучност. Това изисква 

диаметрално пренастройване на съзнанието и „непринудено“ ползване на 

усвоените умения.  

Изработването на фактурата, е комплексен, дори изкусен момент в 

дейността по облигатна композиция, тъй като при обучението по 

теоретичните предмети „практически“ не се засягат всички видове фактура 

– работи се, едногласна /при усвояването на монодията по полифония/, 

хорова /за смесен хор a cappella по хармония/, оркестрова – в съответните 

планове /по оркестрация/; от гледна точка на смисловото разпределение 

между гласовете – основно се работи хомофонна (по хармония) и 

полифонична (по полифония) фактура. Хетерофонната фактура, в голяма 

степен, остава в периферията на научните занимания по теоретичните 

предмети. За запознаването със спецификите на клавирната фактура се 

разчита главно на представите, формирани благодарение на работата по 

задължително пиано и по-скоро се залага на интуитивното проникване в 

материята.  

По презумпция, написването на пиеса за пиано, като общоприет, 

„обичаен“ старт в творческата дейност, е честа практика в работата по 

облигатна композиция.555 Тя предоставя удовлетворителни възможности за 

изява и практическо приложение на заложбите и познанията на 

завършващите студенти.  

По сведения на проф. д-р Велислав Заимов, нерядко студентите по 

облигатна композиция са ангажирани с написването и на вокални творби – 

най-често песни за глас и пиано. Трудностите, които съпътстват писането 

                                                 
555 Информацията е по спомени на проф. д-р Велислав Заимов.  
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за глас, спецификите при работата със словесен текст и задачите, които 

стоят пред акомпанимента, редом с изявата на натрупаните компетенции 

представляват и удобна възможност за придобиване на знания от ново 

естество. Поставянето на текста, ангажиращо в голяма степен и 

„извънмузикални“ познания е основен момент тук. Корелацията между 

ударенията на думите, от една страна, и силните и слабите времена в 

музиката, е първостепенен момент при писането на вокални композиции. В 

това отношение се констатира отварянето на нова възможност за 

допълване на знанията, паралелно с употребата на старите умения и 

сръчности, включително посредством обстойно анализиране на подобни 

творби преди пристъпване към работа. Относно съпровода, той предоставя 

поле на изява на старите знания от курсовете по пиано и оркестрация – 

евентуално удвояване на мелодията в акомпанимента, създаването на 

подходящи фактурни условия556 за извеждане на водещата (солова) партия 

чрез избягването на ритмическото ѝ заличаване или звуково уплътняване 

от акомпанимента. Част от проблемите, касаещи този аспект се засягат и в 

курса по оркестрация. В „Проблеми на оркестрацията“557, Марин 

Големинов сбито и съобразително обобщава аспектите, по адрес на които 

следва да се заостри вниманието на учащия при работата над вокални 

композиции. Той отправя съответните препоръки и съображения, които 

следва да стоят в полезрението на пишещите вокални композиции: с вида 

на гласа – лиричен, драматичен, спинтов; с регистъра – нисък, среден, 

висок.  

                                                 
556 Специфичните особености на фактурната „постройка“ във вокалните 

произведения са обстойно разгледани в глава трета „Фактурата във вокалната музика и 

зависимостта ѝ от словесния текст“, в Заимов, Велислав. Фактурата като компонент на 

музикалната композиция. Дисертация за присъждане на образователна и научна степен 

„доктор“, 2011.  
557 Големинов, Марин. Проблеми на оркестрацията, София: Наука и изкуство, 

1968, с. 482-483.  
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Адекватното и максимално съответствие между двата неразривни 

компонента на вокалното произведение – словесното и музикалното 

съдържание, са предизвикателство пред студентите по облигатна 

композиция.  

Чувствителността на вокалната музика към оформянето на 

подходящите за цезури места следва да е поредния значителен момент, 

вземан предвид.  

По данни от проф. д-р Велислав Заимов, който към 1990-те е 

действащ преподавател в ДМА, дисциплината облигатна композиция 

просъществува в ТКДФ до 1998 г., след което е извадена от учебните 

планове.  

Преподаватели, ангажирани с дисциплината са: проф. Александър 

Танев /от 1960-те до приключване на трудовата му дейност в ДМА/, проф. 

д. н. Филип Павлов и проф. Атанас Атанасов /до 1998/.  

В по-ново време (след 2010 г.) се предоставя възможност на студенти 

от ТКДФ и от други факултети, да изучават т. нар. избираема композиция, 

като не са фиксирани ограничения относно броя на семестрите, в които 

това да се случва. Избираемата композиция може да се посочи като 

приемник на облигатната композиция, с тази разлика, че е достъпен 

предмет за студентите, проявяващи интерес към творческата работа, не 

само от ТКДФ, но и за тези от Инструменталния факултет. Отличителна 

нейна черта е възможността за включването ѝ в по-ранен етап от 

следването (независимо от факултета) – от първи или втори курс от 

обучението в НМА. Това, в известна степен, променя и допълва изначално 

дефинирания „обобщаващ“ характер на облигатната композиция, по 

посока едно „по-общо“ обучение „по творчество“, способстващо за 

развитието на креативно мислене и въображение на учащите. Тази 

„непридирчивост“, бележеща изучаването на композиция не се явява 

пречка за постигане на високи резултати при отговорно отношение към 
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дейността от страна на студентите. Интересът към избираемата 

композиция може, дори на по-късен етап, да отключи заложби, които да 

дадат сполучлива продукция.  

Експанзията на популярната музика допринася за засилването на 

интереса към избираемата композиция от студенти с различни 

специалности в НМА. Включването на композиция в учебните планове на 

специалностите по поп и джаз изкуство би било полезна тенденция, с 

оглед честата практика в дейността на този тип професионалисти, която 

налага изпълнението освен на „чужда“ музика и на самостоятелно 

създадени произведения, специално замислени за определени изпълнители 

или състави.  
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ГЛАВА ДЕВЕТА 

ОПИСАНИЕ НА МЕТОДИКИТЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ПО 

КОМПОЗИЦИЯ В НМА „ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“  

 

В тази глава се прави опит синтезирано да се изведат основни 

индикативни белези на педагогическите методи на преподаватели по 

композиция във времето до началото на 1980-те години. Съжденията са 

направени предимно на основата на сведения, предоставени от техни 

възпитаници и понякога на литературни източници, от които настоящото 

изследване би могло да се ползва.558  

 

9.1 ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ559  

 

Назначението в ДМА на Панчо Владигеров за преподавател по 

пиано, датира от 07.11.1932 г. със Заповед № 36531 от 02.11.1932 г.560 

Независимо от формата на работа – „свободна“, кръжок или специалност, 

приемаме, че Владигеров преподава композиция в ДМА от 1932-1933 до 

1947 и от 1950 до дипломирането последните му студенти Милко Коларов 

/1973/ и Юлия Ценова /1974/.561 С дълговременната си педагогическа 

                                                 
558 Изворите на информация са надлежно посочвани в хода на изложението.  
559 Изложението е в по-синтезиран вид спрямо ретроспекциите за другите 

преподаватели, поради факта, че голяма част от Владигеровите педагогически способи 

са описани в предшестващите текстове, засягащи най-ранното частно обучение (от 

1932-1933 до нач. на 1940-те) и последвалите го кръжоци (от 1942-1943 до 1947 

година). Допустимо е да се предполага, че  
560 В Списък на преподавателския състав по катедри 1950, 1951, 1975. – В: 

СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 351, листове 1-5, Справка с изходящ 

№ 64 / 19.03.1949 г., подписана от началник канцелария Светослав Четриков и ректор 

проф. Георги Златев-Черкин. Там се съдържат данни за началото на трудовите 

правоотношения на композиторите, които упражняват педагогическа дейност в ДМА 

до посочената 1949 година.  
561 От по-рано приведените тук документи вече е ясно, че проф. Панчо 

Владигеров се пенсионира през 1969 г., след което продължава да се подвизава в БДК 
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практика проф. Панчо Владигеров се явява най-продължително 

преподавалия дисциплината композиция в ДМА/БДК, с принос за 

израстването на редица автори, родени по протежение на почти цялата 

първа половина на ХХ век – със значителен принос за оформянето на 

облика на българската музика от 1940-те години до първите десетилетия на 

ХХІ век.  

 Преподавателската методика по композиция на Владигеров може да 

се обобщи с няколко основни щриха, сред които нанасяне на детайлни 

поправки562 в съчиненията на неговите студенти,563 нагледна демонстрация 

чрез импровизация върху пианото с предлагане на примерни решения на 

различни творчески проблеми, влияния по отношение на оркестрацията  в 

по-мащабните опуси и налагането на фолклора като тематичен 

първоизточник за авторската музика. Това са най-характерните 

педагогически прийоми, на които остава верен до последния си студент.  

Панчо Владигеров винаги е просвирвал произведенията на своите 

студенти /от пръв поглед/. При просвирването той нанася своите корекции, 

                                                                                                                                                         

като извънреден професор по композиция. Според биографиите на Милко Коларов и 

Юлия Ценова на интернет страницата на Съюза на българските композитори, те се 

дипломират по специалността „Композиция“, съответно – през 1973 и 1974 година. 

Препратки:  

– Към биографията на Милко Коларов:  

– https://ubc-bg.com/%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%be-

%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2/ (посетен на 

12.12.2018 г.)  

– Към биографията на Юлия Ценова: https://ubc-

bg.com/%d1%8e%d0%bb%d0%b8%d1%8f-

%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0/ (посетен на 12.12.2018 г.)  
562 Проф. Пенчо Стоянов и акад. Васил Казанджиев потвърждават, че често 

уроците по композиция продължават с часове (дори в дома на преподавателя), особено 

когато се работи над оркестрови творби, а „понякога дори един акорд се търси с 

часове, или определен начин на оркестриране на даден фрагмент“. /Проф. д. изк. 

Пенчо Стоянов, 19.11.2015 г., София/.  
563 Пак там. Според проф. Пенчо Стоянов, неведнъж Панчо Владигеров е оставял 

своите студенти „да се справят сами с определени проблеми“.  

https://ubc-bg.com/%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2/
https://ubc-bg.com/%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2/
https://ubc-bg.com/%d1%8e%d0%bb%d0%b8%d1%8f-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0/
https://ubc-bg.com/%d1%8e%d0%bb%d0%b8%d1%8f-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0/
https://ubc-bg.com/%d1%8e%d0%bb%d0%b8%d1%8f-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0/
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понякога без многословие, с лаконичния мотив, че след дадено изменение 

звученето става по-естествено, по-гладко, по-логично. Владигеров „чува“ 

тонът, който съвпада с логическото провеждане на избраната от учащия 

стилистика и се стреми да ѝ придаде цялостност. С оглед на тази 

стилистика той нанася промени в студентските композиции, „откривайки“ 

тоновете, до които възпитаниците му не са успели да стигнат.564  

За влиянието на Панчо Владигеров върху неговите студенти, 

включително чрез творчество, мненията на студентите му остават 

противоположни. Според акад. Васил Казанджиев,565,566 Владигеров се 

стреми да наложи на учениците си своята естетика.567 Проф. Пенчо 

                                                 
564 Проф. Димитър Христов споделя, че също е носил свои пиеси в „малки 

форми“ на проф. Панчо Владигеров. Срещите им се провеждали в дома на педагога. 

След нанесени поправки в неговите работи Христов установява: „С огромна изненада 

забелязвах, че това е тонът, който аз съм чувал, но явно не съм знаел кой е точно той 

и съм написал друг тон. На въпросът „как разбрахте, че това е тонът“, той 

отговаряше, че „така трябва да бъде.““ /из разговор с проф. Димитър Христов, 

проведен на 25.06.2015 г. в София. Аудио запис/  
565 В проведения разговор с акад. Васил Казанджиев /15.03.2015 г./, по адрес на 

Лазар Николов, Константин Илиев и себе си, той прави съпоставка на 

взаимоотношенията им с Владигеров и тези на Дмитрий Шостакович с Александър 

Глазунов, отчитайки диаметрално противоположния подход в двата казуса: въпреки 

несъвпадението на вкуса и естетиката между Глазунов и Шостакович, в този случай, 

за разлика от Владигеров, педагогът оказва подкрепа на своя студент.  
566 От наличната литература за/от Николов и Илиев (вж. Библиография) 

установяваме, че те декларират позиция, сходна с тази на Казанджиев – за естетическо 

вмешателство на Панчо Владигеров в творчеството на студентите му. [Интересен е 

казусът на Цветан Цветанов, чиито „по-смели“ творчески решения той осъществява 

след като вече не работи с Владигеров – т. е. не като студент. Когато учи при 

Владигеров, Цветанов е „доста правоверен“ на соцреализма. /Заградените в кавички 

думи са изказани от акад. Васил Казанджиев, в разговор, проведен на 15.03.2015 г. в гр. 

София. Аудио запис./]  
567 Пак там. По думите на Казанджиев, Владигеров често определял темите на 

студентските му опуси като „сухи“. Във връзка с това му становище (в упоменатия 

разговор) Казанджиев прави паралел с главната тема на Симфония № 5 от Бетховен, 

предполагайки, че дори тя не би се харесала на Владигеров, в случай, че му я е занесъл 

на урок по композиция. Казанджиев изтъква, че това не е повлияло на уважението и 

преклонението му към учителя му. [Относно цялостната нагласа на преподавателското 

тяло към съвременната европейска музика в онези години, Казанджиев си припомня 
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Стоянов и проф. Димитър Христов са на различни позиции и отбелязват, 

че проф. Панчо Владигеров позволява на своите студенти да пишат 

„съвременно“, но държи избраната стилистика да бъде цялостно и 

логически добре проведена. „Много държеше на тази 

логика.“/Христов/568,569,570  

                                                                                                                                                         

лекция (вероятно по музикални форми), на която проф. Веселин Стоянов е натискал 

произволно и хаотично клавишите на пианото, включително употребявал и клъстери, 

като заявил: „Ето това представлява атоналната музика!“ Пак там.]  
568 Становищата са изказани в разговори с проф. д. изк. Пенчо Стоянов 

/19.11.2015 г./ и проф. д. изк. Димитър Христов /25.06.2015 г./.  
569 Несъвместимостта на сведенията на отделните Владигерови студенти по 

адрес на императивното му влияние в стилово отношение се задълбочават с 

изказването на Казанджиев, според когото разлики в подходите спрямо отделните 

студенти не е имало. Казанджиев отстоява позицията, че Владигеров не е разрешавал 

всеки един студент да се развива свободно, по свой собствен път. Тази му черта като 

педагог той определя като „слабост“ и „недостатък“ и защитава гледището, че 

Владигеров стриктно е поправял всяко „по-смело“ решение в студентските творби, 

примерно – коригирал е „моментално“ квартови хармонии на терци. Казанджиев си 

обяснява това, като по-скоро интуитивно решение, към което Владигеров е подхождал, 

поради факта, че не е виждал друг начин за правене на музика и просто „така е усещал 

нещата дълбоко в себе си“. /Информацията е на основата на сведения, предоставени от 

акад. Васил Казанджиев, 15.03.2015 г., София./  
570 „Владигеров даваше една свобода в избора на това, което да работи 

студента. Виждаше, че Васил Казанджиев, който преди мен често имаше час, е с по-

рационален тип мислене и явно клонеше към по-други неща, но винаги даваше пълна 

свобода и не го ограничаваше. Още тогава се виждаха различията в музикалния език, 

защото малко или много „сянката на учителя“ тежи, влиянието, да не говорим за 

подражанието, което го имаше у много у нас. Васил (Казанджиев, б.м.) пишеше неща, 

които явно излизаха извън нормите на програмата, но никога Владигеров не се 

съпротивляваше, приемаше ги. … Никакво внушение, никакъв натиск от страна на 

Владигеров. Даваше пълна свобода. Васил (Казанджиев, б. м.) пишеше в стил 

„Хиндемит“. Донесе една соната за валдхорна, Владигеров я видя, не му се понрави 

особено, но хареса това, че е направено много сръчно, много точно са намерени 

пропорциите, гласоводенето беше безупречно – въпрос на избор. Владигеров никога не 

внушаваше и не упражняваше натиск. Това абсолютно го нямаше. На другия полюс 

(спрямо Казанджиев) беше Красимир Кюркчийски… Не ограничаваше никой, даже 

съветваше да се разглежда и слуша колкото може повече музика от други 

композитори, по-разнообразна. Определено нямаше симпатии към Шьонберг, но го 

уважаваше, ценеше някои произведения. „Пиеро“ му беше чужд. По-близък му беше 

Онегер. Спомням си как веднъж се озоваха ноти на „Жана д’Арк“ и много 
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Владигеров държи още на логиката на изписване на тоновете – 

диези, бекари, бемоли, двойни диези и двойни бемоли, което идва още от 

историята…571  

Повечето студенти на проф. Владигеров усвояват маниера на 

работа с помощта на пианото. Широко известно е, че бидейки вече 

оформени творци, така работят: Парашкев Хаджиев, Лазар Николов, 

Александър Райчев, Васил Казанджиев, Юлия Ценова.  

Професорът държи да му се показват темите, върху които се 

изгражда новото произведение. Паралелно с това изисква да се заявят 

проекциите – в какъв план студентът възнамерява да се развие тази тема, 

за да прецени дали запланираната проекция отговаря на даденостите на 

темата и дали не влиза в противоречия с нея. Често преподавателят 

изисква не само една, а няколко теми, след което се прави подбор, а 

понякога и комбинация от няколко теми, „което даваше неочаквани, 

интересни резултати“.572 Често Владигеров „показно“ дава насоки за 

                                                                                                                                                         

възторжено (Владигеров, б. м.) се отзова за музиката му. Но определено беше по-

емоционален тип човек. Ценеше много Шостакович, макар че бяха много различни, да 

не кажа коренно различни като тип хора, като творчество, но нищо не пречеше… 

Васил пишеше неща, които бяха много далеч от Владигеровото писане – приемаше 

ги… Милчо Левиев имаше слабости към Гершуин – Владигеров също. Гершуин и 

Владигеров имаха много общи неща в акордиката, в някои мелодически 

ходове…“/проф. Пенчо Стоянов, 19.11.2015 г., София/  
571 В малкото си професионални контакти с проф. Панчо Владигеров като 

студент, Димитър Христов успява да възприеме някои негови изисквания, сред които 

коректния нотен правопис. Освен знаците за алтерация също и всякакви други 

проблеми, които обикновено са предмет на изучаване в курсовете по елементарна 

теория на музиката . От позицията на съвременността – през 2015 година, проф. 

Димитър Христов прави убедително тълкувание на тези „тогавашни“ изисквания: „В 

историята хората не са имали машини, апарати за записване, кописти и т. н. Всичко 

са правили сами и е трябвало ясно да пишат правилно.“  

/проф. д. изк. Димитър Христов, 25.06.2015 г., София. Аудио запис./  
572 Сведения на проф. д. изк Пенчо Стоянов, 19.11.2015 г., София.  
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последващото разгръщане на тематичния материал. „Проф. Пенчо Стоянов 

определя този подход като „изключително полезен“ за учащите.573  

Владигеров заостря вниманието и мисълта на студентите по посока 

на това даден материал да е подходящ за определена форма.574 

Обясненията по тези въпроси той отново дава, като онагледява проблемите 

и техните потенциални разрешения с множество образци от музикалното 

наследство: „Рондовата тема е с по-открити жанрови характеристики 

– или танцувалност, или маршеобразност, или нещо друго. Друг тип 

движение има вътре в нея. Докато типичната сонатна тема, 

обикновено е с по-концентриран вид, вътрешно затворена, повече 

очаквания има към това, което ще излезе от нея – като процес на 

развитие, като проекция. При рондото темата малко или много няма 

тези качества и възможности – не могат да излязат линиите на един 

голям и активен процес. При сонатната форма има ядро, от което 

излизат линиите на бъдещото развитие. Докато при рондото това, 

което я репрезентира и утвърждава е възвръщането, кръговото 

движение. Там би могло възпроизвеждането да не бъде дословно, да бъде 

варирано. Даваше като примери Шопен (свиреше много хубаво 

Романтизъм – баладите на Шопен интерпретираше блестящо). 

Обръщаше специално внимание на момента на евентуална повторност на 

тематичния материал в сонатната форма – как да се излезе от него как 

да се отключи нейната енергия – т. е. да няма каденца, която да я 

                                                 
573 „Това ни помагаше, защото ако внимавахме и гледахме какво той прави в 

момента, този, който има по-добра памет и способност да задържа информация 

можеше да види възможност, от която да се възползва. Но понеже много от нещата 

при импровизацията са летливи, те не се повтарят повече. Нямаше средства за 

записване, нямаше звукозаписна техника – всичко се правеше на памет, но пък това 

беше позитивната страна на нещата, защото се мислеше по-активно.“ /проф. Пенчо 

Стоянов, 19.11.2015 г., София/  
574 Пак там: „Той казваше, че все пак една тема на рондо-сонатна форма е 

доста по-различна от темата за чистото рондо – има нещо в повече, т. е. по-голяма 

тегловност, която ѝ придава сонатен привкус, с перспектива за сонатност.“  
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препятства, а да остава отворена и да влезе направо в прехода и в 

развитието. Това, което препоръчваше като образец са по 

Бетховеновите сонати „Валдщайн“ и „Апасионата“, които са с 

отворени главни теми, докато при по-ранните има каденца, която малко 

или много слага една бариера пред процесите.“575  

Владигеров държи на връзките между частите на формата, да 

има „хубав, ясен, естествен преход от едното към другото, с други думи, 

да не се чувства недоизказаност, преждевременно прекъсване на 

развитието, да няма и излишно многословие, което да попречи на това. 

Обръщаше внимание на един момент при въвеждането на втората тема 

– как постепенно настъпва една трансформация, едно преобразуване на 

елементите на главната тема в преддверието на втората – т. е. 

момента, в който се извършва „превключването“ в новата образна 

сфера. Много пъти (Владигеров, б. м.) е обръщал внимание на неудачни 

опити, където може да се намери по-добро решение при избора на онзи 

момент, онази точка от материала, която може да се използва за 

отваряне на пътя към новото, на онзи мотив или онзи малък ход, който 

трябва да се избере.576 Така проф. Пенчо Стоянов „облича в думи“ 

маниера, който проф. Панчо Владигеров настойчиво внедрява в съзнанието 

на своите студенти при формирането на навици за „снаждане“ на 

отделните елементи, съставляващи музикалната композиция. Педагогът 

Владигеров го прави по-скоро интуитивно, не толкова с амбицията 

словесно да формулира проблемите, а с показно, „практическо“ 

разясняване цели да формира усещания у студентите за тези моменти.  

Изработването на контрастите е друг съществен момент в 

обучението по композиция при проф. Панчо Владигеров. Набляга се на 

                                                 
575 Пак там.  
576 Пак там. Проф. д. изк. Пенчо Стоянов допълва по темата: „Моцарт, 

например, има феноменален усет за това кой точно от мотивите може да послужи за 

по-нататък – както казват немците Entwicklungs Motiv – мотив на развитието).  



- 230 - 

 

това дълбоко „на дъното“ винаги да има момент, който да поддържа 

вътрешното единство на материала – т.нар. „двуединство“, т.е. при 

контраст материалът да не е диаметрално противоположен. Усетът за тези 

неща Владигеров се стреми да развие многостранно – измененията, 

настъпващи при контраст да са по различни направления – мелодия, 

хармония, метроритъм, тембър, фактура, темпо, динамика, тонален 

контраст, контраст между т.нар. образни сфери и т.н. Освен като встъпване 

чрез съпоставяне („най-внезапната“ проява) контрастът може да е 

допълващ или производен в зависимост работената във всеки отделен 

случай форма и т.нар. художествен замисъл на дадената творба със 

съответния неин тематичен материал.  

При преминаването на различните форми, съгласно учебната 

програма по специалност „Композиция“, Панчо Владигеров не е давал 

идеи за изпълнителския състав на произведението, което пишат неговите 

студенти. Оставал е това на техния избор – примерно, дали рондото да е за 

трио от дървени духови инструменти или вариациите (строги, свободни 

или смесени) да са за струнен квартет.  

Относно оркестрацията в „учебните“ творби, проф. Панчо 

Владигеров също дава ценни съвети. „Като видеше партитурата, 

веднага усещаше къде има дисбаланс, къде има недобре намерени 

съчетания, веднага даваше практически съвет как да се разреши 

въпроса.“577 Акад. Васил Казанджиев свидетелства, че когато са се 

                                                 
577 Пак там. Друга Владигерова препоръка, която проф. Пенчо Стоянов се старае 

да не забравя е: „Внимателно слушайте какво ви казват на първа репетиция 

изпълнителите. Има щрихи, които един добър цигулар може да ги подскаже и да 

останат най-добрите. Съветът на един опитен инструменталист е достатъчен, за 

да се промени една точка и партитурата да „светне“.“ 
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създавали творби за по-големи състави се е работило направо върху 

партитурата.578  

Честото прослушване с партитура на произведения от различни 

автори, с цел детайлен анализ, е важна черта, съставляваща цялостната 

визия на подготовката по композиция при проф. Панчо Владигеров. Под 

„анализ“ се разбира не само забелязването и изговарянето на „откритите“ 

причинни връзки, „логика“ на процесите на микро- и макроравнище, 

последователност и закономерности във формообразуването, 

хармоническия и полифоничния език, оркестровите решения и пр., но също 

и интуитивното абсорбиране на проблемите, съпоставяне на 

различните творчески подходи и ориентирането в постиженията на 

водещи в международен план композитори на Владигеровото време (и 

малко преди него). Слушат се творби от Стравински, Барток, 

Прокофиев, Рахманинов, Рихард Щраус и други автори, включително 

най-нови записи и издания (партитури и грамофонни плочи), с които е 

успял да се сдобие професорът.579  

У почти всички свои възпитаници педагогът успява да формира 

отношение към българския музикален фолклор, така, че той често 

рефлектира в зрялото творчество на дори насочили се към авангардните 

направления автори, като Васил Казанджиев и Иван Спасов, в чиито 

самостоятелно написани опуси не са единични случаите на обръщане към 

народното музикално наследство.580  

                                                 
578 Информацията е предоставена в разговор с акад. Васил Казанджиев на 

15.03.2015 г. в София.  
579 Освен Владигеровите възпитаници, за тези факти свидетелства и проф. 

Димитър Христов /в разговор от 25.06.2015 г., в София/.  
580 Дори Константин Илиев има опуси, в които употребява неравноделни 

размери, заимствани от българския музикален фолклор (например: „Селски танц“ за 

пиано – детска пиеса).  
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Отношението на Владигеров към атонализма остава скептично. Той 

е открито резервиран към употреба на „по-нетрадиционни“ средства.581,582  

Относно начина изписване – т.нар. „лесно“ и „трудно“ писане в 

техническо отношение, Владигеров създава „нееднородна“ школа. Част от 

възпитаниците му до края на творческия си път пишат „трудно“, а други 

посредством натрупания опит усъвършенстват умението да се пише 

„лесно“. Тези факти, редом със сложните партитури на самия педагог 

                                                 
581 До започването на обучението си при проф. Панчо Владигеров Васил 

Казанджиев вече е написал няколко атонални работи, в които търси начини на 

изразяване с „по-актуален“ музикален език, в чиято проблематика го въвежда 

Константин Илиев, години по-рано, при срещите им в Русе. Тези творби са 

„отхвърлени“ (по думите на самия Казанджиев) от преподавателя Владигеров. Налице е 

било открито желание за преправяне на съчиненията на ученика и преориентирането му 

по посока на стиловите и естетически разбирания на педагога. От настояща гледна 

точка Казанджиев проявява разбиране към тогавашната позиция на професора си, 

обобщавайки, че „композиторът трябва да пише разбираема музика“. „Идеята ми не 

е, че трябва да се принизява вкуса, да стане елементарно, евтино и т.н., а по-скоро да 

се намерят начини, да се създава „разбираема“ музика, без да е лишена от 

дълбочина… Нужно е да се пише музика, която да достига до хората, а не да не 

достига до никой.“ /акад. Васил Казанджиев, 15.03.2015 г., София, Аудио запис/. 

Интересен момент е признанието, че именно „компромисните“ седем-осем 

произведения, които Казанджиев създава като студент се оказват по-изпълнявани от 

други, написани по-късно и считани от своя автор за по-близки до личните му възгледи 

(например Концерт за тромпет, написан с идеята тогавашният студент да „поправи“ 

ниската си оценка за Симфониета от предходната година – пиеса, за която по-късно 

получава медал на конкурс в Москва, в журито на който е включен Дмитрий 

Шостакович).  

[Акад. Васил Казанджиев споделя мнението си, че ако Любомир Пипков е преподавал 

композиция, вероятно много обстоятелства са щели „да бъдат различни“. Подобно е 

становището му за Димитър Ненов. Според акад. Казанджиев, причината Димитър 

Ненов и Любомир Пипков да не преподават композиция вероятно е в тяхното 

собствено нежелание. „Преподаването на композиция е специална работа, която 

изисква много търпение“ /Акад. Васил Казанджиев, 15.03.2015 г., София/].  
582 Константин Илиев също споделя за „проблемите“ със своя преподавател, по 

повод употребата на техники, които са в пълна противоположност на естетическите 

виждания на Владигеров. Цит. по Илиев, Константин. Слово и дело…/  
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удостоверяват, че повлияването в тази посока не е било приоритет на 

Владигеровата методика по композиция.583  

Проф. Панчо Владигеров успява да приучи своите студенти да не 

пускат „в оборот“ несръчно направени, „неизпипани“ произведения. 

„Всичко трябва да бъде точно изписано – динамика, щрихи – „всичко до 

последната точка трябва да се направи.“584,585  

Проф. Панчо Владигеров не само е разрешавал, но и е държал 

студентите му да присъстват на уроците на други свои колеги при 

него.586 Така те са виждали грешките си най-добре. Тази негова практика 

датира от самото начало на дейността му като педагог по композиция, още 

от времето преди учредяването на специалността в ДМА.587  

Проф. Панчо Владигеров успява да предаде богатия арсенал от 

знания и умения, които притежава на своите студенти и голяма част от тях 

стават безупречни професионалисти, независимо от посоката, която 

поемат след приключване на обучението си при него.  

 

  

                                                 
583 Като пример за затрудняващо изпълнителите изписване, акад Васил 

Казанджиев посочва Лазар Николов. Бидейки диригент, Казанджиев, с течение на 

времето, със собствени усилия успява да формира у себе си навици за „лесно“ 

изписване, виждайки препятствията за едно изпълнение, произтичащи от 

пренебрегването на този момент.  
584 Думи на проф. д. изк. Пенчо Стоянов, 19.11.2015 г., София.  
585 Пак там: „Много често съм го виждал да поверява и щимове преди да бъдат 

изпратени на оркестър. Целта е времето на репетициите максимално да се използва 

единствено за творческа, а не за техническа работа. Дори проверява издадени и 

отпечатани партитури. В неговото творчество няма нито една печатна грешка.“  
586 Сведението е предоставено от акад. Васил Казанджиев, 15.03.2015 г., София. 

Аудио запис.  
587 Този начин на организация на часовете в голяма степен остава чужд за работа 

в класовете на другите преподаватели по композиция в ДМА/БДК.  
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9.2 ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ588 

 

Педагогическата дейност в ДМА на проф. Веселин Стоянов води 

началото си от 01.10.1937 г., когато е назначен за преподавател по 

музикални форми и контрапункт.589 Сред първите му възпитаници по 

композиция590 е Емил Главанаков (1918–1978), според чиито налични 

биографични данни той „завършва Теоретичния факултет, специалност 

виола при Стефан Сугарев и композиция при Веселин Стоянов в 

Държавната музикална академия – София през 1942 година.591,592  

                                                 
588 Веселин Стоянов е избран за редовен професор на заседание на Академичния 

съвет на ДМА от 04.06.1947 г. (заедно с Димитър Ненов и Панчо Владигеров). На този 

избор не са указани предметите, по които се предвижда да преподава Стоянов. 

Събитията са документирани в Протоколна книга на Академичния съвет на ДМА, 1946-

1948 г. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2,  архивна единица 2, с. 184 – Протокол № 

17 / 04.06.1947 г.  

През 1948 г. отново е оповестен избора на Веселин Стоянов за „редовен професор по 

музикални форми, контрапункт, канон, фуга и композиция.“ Пак там, Протокол № 8 

/ 24.ХІ.1948 г., точка 2, с. 222.  
589 Събитието е отразено в Списък на преподавателския състав по катедри 

1950, 1951, 1975. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 351, листове 1–

5. Назначението на проф. Веселин Анастасов Стоянов е със заповед № 2217 / 

12.09.1937 г.   
590 Възможно е изписаната тук година – 1942, да не е точна и следването на 

Главанаков в ДМА да е протекло по-късно – в кръжок, воден от Веселин Стоянов. 

Допълнителни сведения за този факт черпим от Илиев, Константин. Слово…, с. 365: 

„Емил (Главанаков, б.а.) беше и надарен композитор. В академията той беше ученик 

на проф. Веселин Стоянов по композиция и затова стоеше настрана от нас, по-

голямата група около проф. Панчо Владигеров. Тук грешката беше вече наша, че не го 

включихме в създадения от нас Колектив на млади български композитори. Бях чул 

вече талантливите му творчески прояви с изпълненията на Соната за виола и пиано и 

Песни за глас и пиано и бях убеден в неговите несъмнени творчески качества.“  
591 Според биографична справка за Емил Главанаков в интернет, „в годините 

1947–1950“ той „завършва новооткрития клас по оркестрово дирижиране в 

Музикалната академия“. Източник на информацията: 

http://www.moreto.net/events.php?n=30266 (посетен на 12.12.2018 г.).  
592 Иван Маринов (1928-2003) е пък сред първите студенти по композиция на 

проф. Веселин Стоянов в рамките на учредената специалност „Композиция“. Маринов 

се дипломира през 1955 г.  

http://www.moreto.net/events.php?n=30266
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След 1947 г., с основаването на Композиторския подотдел към 

Теоретичния отдел и полагането на основите на специалност 

„Композиция“ в ДМА, вече извън кръжоците, проф. Веселин Стоянов 

продължава да преподава творческата дисциплина до края на трудовия си 

път в БДК, през 1969 г. Както е вече известно, Стоянов е първият 

завеждащ катедра „Композиция“ в Теоретичния факултет (от 1955 г. 

ТКДФ), избран на този пост веднага след учредяването ѝ. Участва в 

дейността на катедрата не само като преподавател по композиция, но и с 

изнасяне на беседи и доклади , имащи отношение към музикалното 

творчество.593  

Сведенията за преподавателската дейност по композиция на проф. 

Веселин Стоянов са получени от неговите студенти Михаил Пеков и 

Александър Текелиев. Двамата са разпределени за обучение при него 

„служебно“ още от факултативната подготовка по предмета /от първи курс 

на ТКДФ/, като след прѝема им в специалността продължават обучението 

си в класа му.594  

В първите лекции в рамките факултативното обучение проф. 

Веселин Стоянов запознава студентите с предстоящата работа – изучаване 

на Formenlehre.595  При факултативните занимания се работят малките 

                                                 
593 Напомняме за доклада „Истината за формализма“ – казус, който е описан в 

настоящия труд. Студентът на проф. Веселин Стоянов, Михаил Пеков, също 

свидетелства за лекционна дейност на своя преподавател, включително изнасяне на 

беседи пред любители на музикалното изкуство извън БДК. (Сведенията проф. Михаил 

Пеков предоставя в разговор, проведен на 28.03.2015 г. в София. Аудио запис.)  
594 Михаил Пеков и Александър Текелиев следват в БДК през 1960-те, когато 

желаещите да профилират „Композиция“ преминават през двугодишно факултативно 

обучение, в което се подготвят за конкурсния изпит за прием в специалността. 

Предоставените от тях сведения за нуждите на настоящото изследване са дадени в 

разговори с автора на този труд, проведени съответно: на 28.03.2015 г. /проф. Михаил 

Пеков/ и 31.03.2015 г. /проф. Александър Текелиев/, в София. Аудио записи.  
595 От нем. – наука за формите. Според М. Пеков, проф. Веселин Стоянов често е 

напомнял: „Аз никого не мога да направя композитор. Това, което учим е Formenlehre 
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форми. В този „подготвителен“ етап преподавателят дава съвети на 

студентите си да просвирват и анализират пиеси в проста триделна форма 

/обикновено за пиано/, каквато те упражняват, да анализират нейните 

особености и вникнат в същността на задачите, с които трябва да се 

справят. В „практически“ напътствия проф. Веселин Стоянов обяснява на 

дъската структурата, като изписва схемата на простата триделна форма с 

малки букви а – b – a и разяснява спецификата ѝ: два подобни крайни дяла, 

между които е разположен среден; има неголеми преходи между дяловете 

– „един или два такта, в зависимост от дължината на темата“ /Текелиев/. 

Вложеното съдържание в тази пиеса следва да отговаря на формата. 

Самата форма следва да е съразмерна, да не спира да тече, да има 

„причинно-следственост“ в организацията ѝ. Винаги казваше: „Научиш ли 

малката триделна форма, развиеш ли чувството за съразмерност, по-

нататък в по-големите форми, то ще ти бъде полезно.“596 Относно 

средния дял на простата триделна форма, проф. Веселин Стоянов дава 

насоки той да произтече от самата тема (на първия дял, б.а.), макар 

внасяйки контраст, „да бъде логично. Всяко едно музикално построение – 

мотив, фраза и т.н., той държеше да бъде точно създадено.“597  

След профилирането в специалността заданията се усложняват, но 

методите остават сходни. Когато предстои да се пише определена форма, 

преподавателят отново препоръчва на своите студенти да просвирят и 

прослушат такива произведения, за да наблюдават процесите и логиката на 

организация и да се ориентират в предстоящите задачи посредством това 

                                                                                                                                                         

– триделна форма, вариационна форма, рондо, вариации.“ /из разговор с проф. М. 

Пеков, състоял се на 28.03.2015 г. в София/.  
596 Разговор с проф. Александър Текелиев, проведен на 31.03.2015 г. в София. 

Аудио запис.  
597 Пак там.  
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своеобразно „обследване“ на образци на „големи автори“.598 С 

усложняването на задачите, при преминаване към работа над по-големи 

форми (вариации, рондо и по-късно сонатна и циклична)599 съществено 

внимание се отделя на изготвянето на тематичния материал. Проф. 

Веселин Стоянов изисква от своите студенти най-напред да му представят 

обилно количество теми, те да се проанализират и едва тогава да се 

пристъпи към писане на съответната творба.600 С това педагогът целѝ 

приучването на учащите да постъпват с необходимата взискателност, 

отговорност, внимание и старание, когато се решават да пишат по-голяма 

форма, като тематичният материал трябва да притежава нужните качества 

и потенциал за изграждането ѝ. „Зарядът“ на темите е главното основание 

да се работи продължително върху тяхното изработване.601 От тези теми 

проф. Веселин Стоянов избира една или две за произведението, което ще 

се пише, считайки, че те притежават необходимите ресурси за 

                                                 
598 Проф. Михаил Пеков си  Сред препоръчаните „творби-образци“ за 

вариационна форма са Голдберг вариации от Й. С. Бах, 33 вариации върху тема от 

Диабели от Л. ван Бетховен, а Ал. Текелиев се досеща за съвета на Стоянов да прегледа 

вариационни цикли от Менделсон и Брамс – съвети, напътствия, които по всяка 

вероятност са съобразени с нотната литература, която е била достъпна в посоченото 

време.  
599 Проф. М. Пеков заявява, че тогава няма барокова сюита – нещо свойствено за 

по-късната обучителна практика в БДК. Относно програмата, Пеков си спомня, че 

пише песни, вариации, сонати, камерни съчинения. Коментарът на проф. Ал. Текелиев 

относно програмата, по която е преминало неговото следване по специалност 

„Композиция“ е, че с някои дребни изключения (сред които вероятно бароковата 

сюита) програмата не се отличава съществено от по-късно установената, по която 

преподава и той, включително през първото десетилетие на ХХІ век. [Идентично 

становище изказва и проф. Димитър Христов, в разговор с автора на този труд от 

25.06.2015 г.] 
600 Като студент Ал. Текелиев често е представял на  проф. Веселин Стоянов „по 

петнадесет-двадесет теми“. /цитат от упоменатия разговор с проф. Ал. Текелиев/.  
601 Според проф. Михаил Пеков, проф. Веселин Стоянов често е заявявал: 

„Темата трябва да бъде прегнантна!“ Пеков потвърждава, че важен момент е 

изработването на темата, особено при вариационната форма. „Там от хубава тема 

може да се направят повече вариации.“  
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разгръщането на съответната форма. Темите нямат само мелодическо 

изражение, а имат относително завършен вид, представляват цялостно 

написани построения.  

В следващите няколко абзаца се предават някои особености на 

методиката преподаване на композиция в часовете на проф. Веселин 

Стоянов, когато се усвояват различните форми.  

За вариационната форма, Стоянов най-напред обяснява, че има 

строги и свободни вариации. Пояснява разликата между тях. 

Преподавателят точно обяснява, че „свободни“ не означава, че може да се 

излиза от темата, а тя трябва да се чува вътре във вариацията – може да се 

модулира, може да се правят всякакви мелодически фигурации, скокове, 

промяна на хармоничните функции на темата и пр., „но вътре да се чува 

темата“. „Темата може да е видоизменена, но когато слушателят следи 

произведението, да е наясно, че тя присъства вътре, независимо, че 

вариацията е свободна.“ 602,603  

При писане на формата рондо стандартите в организацията на 

работата са аналогични: след запознаването с подобаващо количество 

образци се подготвя тема с подходящи за тази структура качества, след 

което се пристъпва към писането на пиесата.  

За сонатната форма проф. Веселин Стоянов обяснява, че след 

първата /главната/ тема трябва да има интермедия към втората. За да се 

избегнат резки хлътвания втората тема плавно се загатва още в 

интермедията /прехода/, като „нито един тон не трябва да бъде случаен.“604 

Както при дргите форми, така и в сонатната Стоянов повдига въпроса за 

контраста. При описанието на характера на контрастните теми в 

                                                 
602 В разговор от 31.03.2015 г., проф. Александър Текелиев си спомня: „Когато 

пишехме вариациите – 25-30 вариации, половината ги направихме свободни вариации.“  
603 Пак там.  
604 Пак там.  
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сонатната форма, Стоянов не употребява думи като „героична“, „епична“, 

„лирична“, а по-скоро „активна“, „моторна“ и т.н.  

Веселин Стоянов проявява настойчивост към студентите да осъзнаят 

естествените естетически аспекти, които не може да се 

заобиколят“.605 Относно жизнеспособността на изучаваните в курса 

структури, смисъла от тяхното овладяване и полезността им за 

развитието младите автори, проф. Стоянов е наблягал на положението, 

че усвояваните принципи приучават учащите на извечните стойности в 

авторската работа, култивирайки у тях качества, от които биха се ползвали, 

независимо от това с какви средства избират да работят и на каква естетика 

биха се спрели в един или друг етап от личната си творческа еволюция. 

Сред тях са: „овладяването на контрастите, на преходите, усета за 

баланс, за пропорции.“606 Така, на по-късен етап, когато вече оформеният 

творец реши да напише контрастно произведение, той отново би посегнал 

към нещо като втора тема и сонатният принцип отново би му послужил в 

конкретно творческо решение, където да го приложи. С преминаването на 

„композиционни курс“ в съзнанието на учащия се внедрява усет за 

еднаквост, подобие, съразмерност – „дали един такт повече или по-малко, 

дали формата е завършена, дали произведението представлява един 

естетически продукт, какво му липсва…“607 Така проф. Стоянов 

обосновава включването на тези форми-структури в програмата за 

обучение по композиция – положения, изпитани и доказани във времето.  

                                                 
605 Пак там. Текелиев допълва: „Много трудно осъзнах формата рондо. Написах 

дванадесет или петнадесет ронда. Всяка седмица по едно рондо, докато се разбере 

логиката на организация в тази структура.“  
606 Пак там. Проф. Текелиев декларира солидарността си с тези разбирания и 

дори ги надгражда от позицията си на преподавател по композиция на по-късен етап, 

потвърдени и от личната му педагогическа практика: „Цялата музикална литература 

се намира в тези форми.“  
607 Пак там.  
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На уроците студентите сами свирят своите творби, след което 

Стоянов изказва становище и препоръки, анализира начина на развитие на 

материала, фактурното изложение, хармоническите връзки, тоналния план, 

преходите, при песни – прозодията. Проф. Веселин Стоянов слуша и след 

това дава насоки за разместване на тактове, премахване на определени 

фрагменти (тактове или по-големи построения) – препоръки, които 

педагогът обосновава с излишност, прекомерност.608 По-рядко Стоянов 

внася „по-дребни“ поправки в работите на своите студенти, например – 

добавяне на алтерации за подсилване на тежненията – „този тон 

може да бъде фа диез, вместо фа, защото тук имаш фа диез. Държеше 

много на тази логика. Не беше привърженик на естетиката на 

додекафонията, но аз го усещах, че беше запознат с нея, защото по-

нататък в нашето обучение аз правих някои експерименти и той усещаше 

това. Не възразяваше когато всичко идва логично.“609 Намесата на 

Стоянов може да бъде и по-осезаема: „Когато му свирих трета част на 

дипломната си работа – „Концерт за кларинет и оркестър“ Стоянов се 

вклини между двете ми ръце и изсвири един прекрасен контрапункт, 

който остана в произведението.“610  

Според студентите от по-късния педагогически период на проф. 

Веселин Стоянов (Пеков и Текелиев), той не оказва натиск по посока 

присъствието на „фолклорен дух“ в произведенията на възпитаниците си 

или напътствия за придържане към соцреализма. Оставял е това на техните 

                                                 
608 Пак там. Текелиев често установявал, че „редицата става много точна“.  
609 Пак там. Проф. Михаил Пеков също свидетелства, че Веселин Стоянов е бил 

информиран много добре за художествени течения в музиката на ХХ век, поддържал е 

установените през студентските му години контакти със свои колеги от чужбина, канен 

е като жури на конкурси и пр., поради което е имал достатъчно информация по тези 

теми.  
610 Из разговор с проф. Александър Текелиев от 31.03.2015 г., в София. Аудио 

запис.  
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собствени желания и предпочитания.611,612 По отношение на т. нар. влияние 

с творчество, Михаил Пеков и Александър Текелиев твърдят, че такова не 

е упражнявано.613,614  

Може да се обобщи, че основните напътствия, които педагогът 

по композиция проф. Веселин Стоянов дава на своите възпитаници се 

свеждат до постигането на:  

– „значимост на темите“;615  

– формата да не спира „да тече“, да се съблюдава за плавността при 

преминаването от едно построение в друго, от един дял в друг;  

– формата да е съразмерна, „пластична и закръглена“;616  

– майсторство в развитието.  

– По отношение на фактурата – често обръща внимание контрастните 

съпоставяния да се осъществяват с изменения и във фактурното 

изложение: разреждане, сгъстяване и пр., да има гъвкавост на фактурата и 

тя активно да се използва като изразно средство, както в по-малки, така и в 

композиции с по-голям мащаб.  

                                                 
611 „Изповядваше едно схващане, че не може от една народна мелодия да се 

изгради голяма форма. Въпреки, че забелязваме при Панчо Владигеров обратното – 

примерно в концертите му за пиано. По-скоро той (Веселин Стоянов, б.а.) държеше 

на опосредствано влияние на фолклора.“ Из разговор с проф. Михаил Пеков, 

28.03.2015 г., София. Аудио запис.  
612 „Т. нар. соцреализъм си остана като тяхно верую (на генерацията на проф. 

Веселин Стоянов, б.а.), но Стоянов никога не ми е налагал такова нещо.“ Из разговор с 

проф. Александър Текелиев, 31.03.2015 г., София. Аудио запис./  
613 Пак там: „Може би някои прийоми от оркестрацията. Но в музиката – не!“  
614 Проф. Михаел Пеков: „Веднъж, по повод изпълнението на моя творба, 

Йордан Дафов ми каза: „Личи си, че си бил студент на Веселин Стоянов.“ – Нито със 

знак плюс, нито със знак минус. Според мен по-скоро със знак минус…. Може би е 

имало (влияние с творчество, б.а.), но Стоянов не е от композиторите, чиито часове 

са почивали на това да се разглежда личното му творчество в тях.“ (Пеков посочва 

за пример в това отношение Римски-Корсаков и Стравински.) Из разговор с проф. 

Михаил Пеков, проведен на 28.03.2015 г. в София. Аудио запис.  
615 Пак там.  
616 Пак там.  
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– При писане на песни Стоянов не дава насоки относно съдържанието 

на текста и пресъздаването му в музиката, а оставя това изцяло на 

вижданията на студентите. Сред произведенията, препоръчвани за 

просвирване от обучаващите се при работата над вокални творби за глас и 

пиано /като еталон за баланс между вокалната и клавирната партии/, са 

песни от Франц Шуберт.  

Може да се обобщи, че в известна степен Веселин Стоянов е следял 

работата на студентите му да съвпада с формираните негови лични 

виждания за и не се е „поддавал“ на преобръщане на тези представи.617 

Проф. Веселин Стоянов води лекциите по композиция индивидуално, 

не в присъствието на други студенти (честа практика при съвременника му 

проф. Панчо Владигеров). Не се повдига въпроса за „по-съвременните“ 

начини на нотация, употребими при алеаторната техника (например). Тези 

неща са оставяни на самообразоването на вече дипломирания млад автор, 

ако той проявява съответния интерес.618,619,620  

                                                 
617 „Проф. Веселин Стоянов казваше: Нека първо научим азбуката.“ Из 

разговор с проф. Александър Текелиев, 31.03.2015 г., София. Аудио запис.  
618 Във финала на този раздел е засегнат „феномена“ на „продължаващото 

самообразование“ на композитора.  
619 След време, когато Александър Текелиев започва да преподава композиция, 

той продължава да се придържа към принципите, „наследени“ от Веселин Стоянов. 

Текелиев се старае да запознае своите студенти с „по-модерни техники и похвати“. „Но 

усложняването на езика върви паралелно с развитието на автора. Това не става 

когато просто решиш да бъдеш „съвременен“, то идва естествено. Не може да се 

налагат техники – може да се използват и алеаторика, и додекафония, и сериална 

техника, и тонална техника – всичко, което е необходимо на един автор да се изрази. 

Едно истинско съвременно произведение на музикалното изкуство може да носи в себе 

си всякакви техники. Не може да обвиним един автор, че не е съвременен, защото е 

използвал някакъв мажорен акорд преди да започне дял с алеаторни модели или 

битонализма на Онегер.“ Из разговор с проф. Александър Текелиев, 31.03.2015 г., 

София.  
620 Пак там. Сред нещата, които проф. Текелиев прибавя „от себе си“ е 

„засилване на вътрешното чуване по посока на тембрите“. Тук се наблюдава 

естествения процес на „надграждане“ от възпитаниците на наученото от своя педагог, 

след като стават преподаватели по композиция, предавайки наученото от него, но и 
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Може да се каже, че проф. Веселин Стоянов се е „ползвал“ в 

максимална степен от преимуществата на утвърдилото се през двадесети 

век устройство на музикалното образование с разделно изучаване на 

теоретичните дисциплини: хармония, полифония, форми, оркестрация и 

пр. Като преподавател по композиция, той разчита на положените в 

лекциите и упражненията основи /по изброените дисциплини/ и се стреми 

творчески да надгражда установения фундамент.621 Често той казвал на 

своите студенти: „Хармонията не е самостоятелен елемент! Всичко е 

общо.“622 Така, хармонически връзки и ходове, дефинирани в лекционните 

курсове като „волности“ и „изключения“, стават напълно равноправни 

способи на работа в обучението по композиция.  

Когато настане момента да се пишат дипломните работи на 

абсолвентите (по презумпция – опуси с участие на симфоничен оркестър, 

най-често симфония или инструментален концерт),623 проф. Веселин 

Стоянов отново подхожда строго методично. Просвирват се произведения 

– често клавири на симфонии от Моцарт и Бетховен, включително на 

                                                                                                                                                         

обогатявайки го със собствения си опит, придобит от личната им творческа и 

просветителска дейност.  
621 Пак там. Проф. Александър Текелиев поставя акцент върху този момент. 

Текелиев учи хармония при проф. Парашкев Хаджиев, оркестрация при проф. Димитър 

Сагаев, форми при проф. Пенчо Стоянов, но също така отбелязва: „Друго е, когато 

всичко е в ръцете на един човек, който може да ти каже „тук има нужда от 

контрапункт, този глас го сложи в друг инструмент или го премести в друг 

регистър“ – това са, на пръв поглед, дребни неща, но те оформят структурата и 

това нещо когато съм преподавал аз съм го изисквал същото – едно завършено 

съзнание по отношение на баланса – баланс в оркестрация, във формата, баланс в 

хармонията.“  
622 Пак там.  
623 Михаил Пеков се дипломира през 1967 година с Концерт за цигулка и 

оркестър, а Александър Текелиев през 1968 година с Концерт за кларинет и оркестър. 

Дипломните произведения и на двамата са изпълнени на концерти с Академичния 

симфоничен оркестър към БДК.  
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четири ръце – преподавател и студент.624 Обръща се внимание на 

спецификите на „симфоничното мислене“. След като абсолвентът направи 

своя избор каква творба ще бъде дипломната му работа, тя се пише на 

клавир. Дълго време преди да се започването на дипломното 

произведение се работи тематичния материал. Пишат се множество теми и 

след обстоен преглед, с помощта на професора се подбират темите, за 

които се преценява, че са годни да послужат за нуждите на дипломната 

работа.625 В процеса на работата над частите, Стоянов държи да се носят 

завършени дялове626 – на първо време – експозиция, след което се говори 

за „интермедиите“627 – „едни от най-трудните неща – закон, завещан още 

от дядо Бах“.628 Дипломната работа се носи от студента на клавир.629 

Оркестрови похвати не се коментират в този етап от написването на 

работата. Обсъждат се основно процесуалност, пропорции, плавно, 

„логично“, „естествено“ преминаване от дял в дял, от тема в тема, от 

една тоналност в друга. Впоследствие на студента се поставя задачата да 

планира и мисли по въпросите за това как ще бъде в оркестъра. Но 

клавирът се счита за рамка, която не следва да се пропуска или 

отхвърля.  

При инструментацията се добавят неща, които не присъстват в 

клавира, тъй като вече се мисли за оркестъра, а Стоянов редовно напомня, 

че трябва да се съблюдава за баланса между последния и солиращия 

инструмент. Музиката следва да се превърне в оркестрова, а това изисква 

                                                 
624 За тази практика свидетелства проф. Михаил Пеков, в разговор от 20.03.2015 

г., София. Аудио запис.  
625 Абсолвентът Александър Текелиев представя над петнадесет теми преди да 

се пристъпи към писане на първата част на дипломната творба.  
626 „Той не признаваше да го напишеш донякъде. Много ценеше малките форми 

да се носят в цялостен вид, а за голяма форма – поне един дял.“ /проф. Михаил Пеков, 

28.03.2015 г., София, Аудио запис./  
627 Т. нар преходи между теми и дялове. Пак там.  
628 Пак там.  
629 За инструменталните концерти – клавир със солиращия инструмент и пиано.  
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много допълнителни неща. Стоянов често напомня, че оркестрацията е 

отделна наука, която има правила, но е нужно и въображение. 

Впоследствие, след написването на партитура преподавателят я обследва и 

отправя своята  наставническа критика по повод забелязани от него 

претрупвания в оркестъра, които биха погълнали партията на солиращия 

инструмент (при концертна творба). Сред „финалните“ съвети по 

въпросите на оркестрацията (при вече изготвена дипломна творба), са: 

отстраняване на „претрупващите“ елементи, смяна на щрихите и 

„други“ детайли от различно естество, като (например) поверени сола на 

оркестрови инструменти.630  

Основна норма, на която е наблягал Стоянов при работата над 

партитурата е да се изработи „майсторски“ звучността на щрайховата 

група: „Който добре владее щрайха добре – владее оркестъра“.631 Идеята 

е, че авторът може да извади много неща от тази група и да прибави към 

другите групи.  

Цèнен „навик“, на който проф. Веселин Стоянов се стреми да приучи 

студентите си по композиция, е работата върху написаното произведение, 

след като бъде „завършено“.632  

                                                 
630 Интересни и запомнящи се от студентите му са метафоричните изрази, които 

понякога проф. Веселин Стоянов е използвал, за да онагледи дадени проблеми и внуши 

определени представи, например: „Обоят не е герой, обоят е любовник!“ …  „Искаше 

да каже, че съчинението ми е било претоварено с нещо по-тежко, нехарактерно за 

обоя. Обоят иска нещо по-плавно, по-нежно. Въобще, беше много интересен. Не 

казваше нещата в императивен стил.“ /проф. М. Пеков, 28.03.2015 г., София. Аудио 

запис./  
631 Думи на проф. Веселин Стоянов, предадени от Александър Текелиев в 

разговор от 31.03.2015 г., София.  
632 Пак там: „Стоянов казваше: „Когато направиш по-едро произведение – 

сядаш и започваш отначало!“ Много пъти, като завърша произведението, „започвам 

работа“ върху готовото произведение. Тогава е истинската, същинска работа – 

както по отношение на оркестрацията, така и по отношение на формата. Изведнъж 

се оказва, че нещо липсва. Какво липсва? А може би има малко повече ноти някъде?! 
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Проф. Веселин Стоянов успява да внуши на своите студенти, че 

следва да усвоят „тънкостите на занаята“ до степен, че да може да решават 

сами отделните творчески казуси и да „вървят напред“. „Понякога изкача 

момент, в който сам трябва да се справиш. Но благодарение на базата, 

която си натрупал и сръчностите – то се получава и се справяш“ – 

синтез на проф. Александър Текелиев за обучението му при проф. Веселин 

Стоянов.633 Това „универсално“, общовалидно положение и своеобразен 

„завет“ на проф. Веселин Стоянов към неговите студенти по композиция.  

 

  

                                                                                                                                                         

Или оркестрацията не е достатъчно добра в съответния момент… Винаги така съм 

практикувал.“  
633 Пак там.  
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9.3 МАРИН ГОЛЕМИНОВ634 

 

Марин Големинов започва педагогическата си работа в ДМА на 

22.11.1943 година, като преподавател по оркестрация.635,636,637 Съгласно 

„Биографична справка“ за него, от март 1960 г., той е редовен доцент от 

1943 година (не пише предмет), а от 1947 г. е редовен професор по 

оркестрация и композиция.638,639  

                                                 
634 Основен информационен източник за преподавателската методика по 

композиция на проф. Веселин Стоянов са сведенията, предоставени от неговите 

студенти по композиция: проф. д. изк Димитър Христов, акад. Георги Минчев и проф. 

Пламен Джуров. Данните са предоставени в проведени нарочни разговори по темата.  
635 Информацията е съгласно Досие на проф. Марин Петров Големинов – герой 

на социалистическия труд. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 326, 

лист 20 – Сведения за службата на Марин Големинов.  
636 Според информацията в Списък на преподавателския състав по катедри 

1950, 1951, 1975. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 351, листове 1–

5: документ с изходящ номер 64 от 19.03.1949 г., е отразено, че Марин Големинов 

започва да преподава в ДМА на 01.12.1943 година. Документът е подписан от началник 

канцеларията Светослав Четриков и ректора на ДМА Георги Златев-Черкин.  
637 Големинов преподава и инструментознание.  
638 Данните са налични в Досие на проф. Марин Големинов /07.04.1953 – 

22.03.1968/. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 4, архивна единица 150, лист 15.  
639 Тези данни се различават от вписаните в други документи. Така например, в 

Протокол № 16 / 29.ІІІ.1947 г., наличен в Протоколна книга на Академичния съвет на 

ДМА, 1946-1948 г. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2,  архивна единица 2, лист 181, е 

обявено, че Марин Големинов и Парашкев Хаджиев са произведени в редовни доценти 

(не пише по какви предмети). Пак там, в Протокол от 10.07.1947 г. е записано: 

„Днес, 10 юли 1947 г., новоизбраният Академичен съвет и профкомитета при 

Държавна музикална академия има заседание по разпределение на катедрите, 

съгласно чл. 202 от закона за висшето образование… След дадените обяснения от 

ректора на Академията по горния член и след размена на мисли, взеха се следните 

конкретни решения, а именно: … 3. Редовният доцент Марин Големинов да бъде 

избран за титуляр на катедрата по оркестрация, инструментознание и композиция.“ 

По въпроса за датата на професурата на Марин Големинов има противоречиви 

сведения: в Протоколна книга на Академичния съвет на ДМА, 1946-1948 г. – В: 

СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2,  архивна единица 2, Протокол № 8 / 24.ХІ.1948 г., 

лист 222, е записано: „… Академичният съвет разгледа решението на съвета на 

специалистите по теория, относно избора на редовен професор по оркестрация, 

инструментознание и композиция… Академичният съвет одобри избора на Марин 
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При работата му със студентите по композиция, Големинов най-

напред възлага написването на темата за творбата, която ще се работи. В 

случай, че преподавателят констатира, че донесената от студента тема не 

подхожда за дадена форма (вариационна, рондо, сонатна и пр.), той 

продължава да изисква такава, която да благоприятства формирането и 

организирането на съответната структура. Основни изисквания на 

Големинов са: темата да притежава капацитет, насърчаващ разгръщането 

ѝ и тя да приляга на подобаващия за съответната форма динамичен 

профил. Инициален въпрос, на който проф. Големинов набляга, още от 

първите задачи към студентите му, е проблемът за повторяемостта – 

както на микроравнище (при изработването на тематичната субстанция и 

система), така и на макроравнище – при цялостното оформяне на 

завършения творчески продукт, включително повторенията на 

разстояние – опорен момент във формообразуването през всички епохи и 

стилови направления. Така, още при писането на темите се подчертава, че 

не бива всеки фрагмент да бъде съвсем нов, до степен на липса на връзка 

между началото и края. Следва да се съблюдава, както за спонтанното и 

непринудено, така и за планомерното и взаимозависимо разгръщане на 

тематичните ядра, да не се губи общия смисъл. От друга страна, 

Големинов заостря внимание на учащите по посока на опасността от 

„тавтология“,640 която крие строгото придържане към стремежа за 

запазване на единството на тематизма, където рискът от затормозяване в 

протичането на мисълта е осезаем. Излизането от този „омагьосан кръг“ 

става чрез комбинацията от знания, сръчности и въображение, по 

                                                                                                                                                         

Големинов за редовен професор по оркестрация, инструментознание и 

композиция.“ Несъответствията в архивните източници са поредното свидетелство за 

известния безпорядък в архивите на ДМА/БДК от средата на двадесети век.  
640 За това свидетелства проф. Пламен Джуров в разговор от 14.12.2016 година, 

проведен в София.  
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чието паралелно усъвършенстване се работи активно именно в курса по 

композиция.641  

Дисбалансът, получаващ се при доминиране или на рационалния, 

или на интуитивния момент при създаване на музикалната творба поражда 

съответните рискове – писане на безинтересна музика или опасността от 

еклектика, хаотичност, поставяне на външния ефект пред реалното 

художествено послание в резултат на нелогична, неподредена мисъл, 

залагаща на моментите хрумвания. Във връзка с това поддържането на 

интереса у слушателя е момент, към който Големинов насочва мисълта на 

своите студенти.642 Редом с професионалното оформяне педагогът се 

стреми да приучава студентите зад написаните ноти да не прозира 

празнота и липса на инвенция, а „да има живот“ в написаното.643  

Друга важна черта на Големиновата методика са препоръките към 

студентите по отношение на протичането на музикалната композиция във 

времето.644 Преподавателят се старае да формира у възпитаниците си 

                                                 
641 Високата значимост на въображението Пламен Джуров осъзнава още в 

срещите му с проф. Големинов по повод подготовката му за кандидатстване в 

специалност „Композиция“.  

Пламен Джуров е приет в специалността през 1972 г., като студент от 

Инструменталния факултет, по линия на предоставената възможност на учащите 

от този факултет да се профилират в подведомствените на ТКДФ специалности 

(Композиция, Дирижиране и Музикознание). На състезателния изпит, през есента на 

1972 г., е имал възможност да избере дали да напише проста триделна форма или 

песен по текст на Владимир Башев. Година след започването на обучението в 

специалност „Композиция“, Джуров е приет и в специалност „Дирижиране“ при 

проф. Константин Илиев. „Много често с Марин Големинов си говорихме за 

дирижиране, а с Константин Илиев за композиция.“ Благодарение на Илиев, Джуров 

се запознава с множество съвременни партитури на Мартину, Хенце и др.  
642 Акцент върху този момент поставя проф. Пламен Джуров – в разговор от 

14.12.2016 г., София. Аудио запис.  
643 Пак там. Една от първите забележки, отправени от Големинов по адрес на 

дипломната работа на Пламен Джуров е „безинтересността“ в оркестрацията на 

първоначалния вариант на дипломната му партитура. Джуров се дипломира със 

Симфония.  
644 Пак там: „Големинов си представяше как нещата се развиват във времето.“  
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чувство за пропорциите на формата, за съразмерността на детайлите 

в общото цяло. Например, когато дадена идея не е презентирана в 

достатъчна степен, а е само загатната и изисква повече движение, 

Големинов дава насоки за удължаването на нейната зона, за 

разпростирането ѝ във времето. Често той препоръчва това да се 

осъществи посредством повторения на определени отрязъци, но чрез 

вариантни изменения, като „добавяне или изваждане на някои тонове, 

промени, засягащи посоката на мелодическото движение“.645 

Препоръките се дават след продължително вглеждане (и вслушване) в 

определени детайли, за които се установява, че затормозяват изложението 

на материала във времето – съкращават го или излишно го удължават. В 

такива случаи педагогът аргументирано излага своите виждания и дава 

съвети за решаването на проблемите – при излишни удължавания – да се 

съкрати, а при неразвитост – да се разгърнат процесите в дадения по-малък 

или по-голям отрязък от композицията. С други думи – редом със 

съсредоточаването върху детайла, проблемите се поглеждат „отвисоко“ и 

се взимат по-обобщени решения, засягащи изграждането на формата. В 

този смисъл, Големинов се старае да възпита у студентите, от една страна, 

отношение към извайването на детайлите и от друга – способност за по-

обобщено мислене по концептуалните явления в творбите на 

студентите, при работата над различните форми, които се пишат по 

протежение на композиционния курс.  

Друг аспект на формообразуването, на който се обръща сериозно 

внимание в лекциите по композиция на проф. Марин Големинов е 

насочването на мисленето на студентите по посока на изграждане на 

кулминации в творбите им – местни и централна, които да образуват 

параболата на драматургичната крива в произведенията им.  

                                                 
645 За това говори проф. Димитър Христов, в разговор от 25.06.2015 г., проведен 

в София.  
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В хода на работа върху конкретна форма проф. Големинов 

предпочита студентите да представят по-завършени откъси – завършена 

вариация (или няколко вариации), тематична зона при сонатната форма 

или дял от дадена структура. Това е обяснимо от гледна точка на 

обстоятелството, че показването на по-завършени откъси е по-полезно, тъй 

като дава възможност за по-общ поглед върху цялата композиция. Проф. 

Димитър Христов отбелязва, че в по-ранния етап на Големинов, като 

преподавател по композиция, при писането на различните форми, той 

изнася въвеждаща теоретична лекция, съдържаща общи наставления 

за съответната форма, тоналния план, съотношението на 

пропорциите, изграждането на процесуалната динамика и 

протичането на формата във времето.646  

При фактурното оформление проф. Големинов държи на яснотата и 

прегледността на гласовете, с осмислено влизане и излизане на всеки един 

от тях, независимо дали работената от даден студент пиеса е за пиано, за 

камерно-инструментален състав, вокална или симфонична творба. 

Графичността в това отношение, присъща на личното творчество на 

Големинов, като негово собствено виждане, макар и без целенасочено 

налагане, дава отражение на мисловността на студентите му, в чието по-

късно творчество личи тази „деликатна“, ненатрапчива намеса на 

преподавателя им.  

При писане на творби върху (словесен) текст, препоръка с 

първостепенно значение е придържането към говорната интонация и 

осъществяването на взаимовръзка между нея и линеарния профил на 

мелодиите на вокалните партии. „Най-интересно беше тогава, когато 

работихме с текст. Големинов имаше чувствителност към речта.“647  

                                                 
646 Пак там.  
647 Проф. Пламен Джуров, 14.12.2016 г., София.  
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При протичането на уроците студентите сами просвирват пиесата. 

Големинов слуша и следи нотния материал. Отправя съответните 

препоръки (част от тях, отразени по-горе), но не нанася поправки в 

работите на учащите. При излизане извън рамките на избраната от 

студента стилистика се намесва и дава насоки за съблюдаване на 

хомогенност на стила – най-често по отношение на акордиката, 

мелодиката, фактурата, оркестрацията. Студентите на Големинов изрично 

подчертават, че при техния педагог липсва дословната конкретика, 

известна от други преподаватели по композиция, които почти са 

пренаписвали творбите на студентите си.  

Строга взискателност проф. Големинов проявява към изписването на 

нотния текст – динамика, подредба на партитурата (теситурно, по 

оркестрови групи когато ги има и пр.), въобще – налице е проява на 

педантичност към „крайната картина“.  

Относно писането със или без пиано, това е оставено на 

предпочитанията на студентите.648  

При писане на ансамблови и оркестрови композиции Големинов 

изисква от студентите да се прави клавир, който да служи за опора при 

последващата оркестрация на творбата. След като произведението 

придобие завършен вид се пристъпва към работа върху оркестровата 

                                                 
648 Като вече зрели творци, Големиновите възпитаници имат диаметрално 

противоположни виждания по този въпрос, което сочи за „нееднородност“ на школата 

на твореца по отношение на този аспект. Така, в разговор от 04.07.2015 г., акад. Георги 

Минчев (извън опусите му за пиано!) твърди, че не използва инструмента в работата си, 

тъй като това, в известна степен, сковава полета на мисълта му и поражда риск от 

„клавирно звучене“, дори в оркестровите му произведения. От друга страна, проф. 

Пламен Джуров (в разговора от 14.12.2015 г.) отстоява позицията, че рискът е с обратен 

знак – композиторът, който не чува наяве творбите преди публичното им изпълнение се 

излага на опасността от „себеповторяемост“.  
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партитура. Избора на състава на оркестъра педагогът остава изцяло на 

желанията на студентите.649  

При инструментацията преподавателят активно съдейства на 

възпитаниците си. Той обстойно разглежда партитурите им, проследява 

логиката на процесите и просвирва „движението на хармонията“650 на 

определени места. При констатиране на темброви, хармонични или 

регистрови съчетания, които не дават „добра“ звучност, професорът 

препоръчва вариантни решения на установените проблеми – „чисто 

практически забележки, които веднага се запомнят“.651 Големинов дейно 

подпомага финалните дооформяния на партитурата –  детайлно се 

анализират приложените от студента похвати, тяхната уместност, 

естественост и убедителност от техническо и естетическо естество:  

 В техническо отношение – следи се за изрядното равновесие между 

инструменталните групи – не само звуково, но и функционално, съобразно 

т.нар. драматургия на произведението.  

 По отношение на естетическия аспект преподавателят следи за 

монолитността на прокараните идеи, съобразно произтичащите от 

музиката потребности и условия.  

Обобщено за оркестрацията: съблюдава се за използването на 

инструментите /инструменталните групи/ в удовлетворителен баланс 

помежду им, така че всяка партия да се чуе в общата звучност (със 

съответното разреждане или сгъстяване на фактурната среда); следва да се 

избегне прекомерната, безцелната или безсмислената употреба на даден 

инструмент или група, като се заложи на ролята му/им на важен 

компонент, без който конкретната ситуация не би била идентична – всеки 

                                                 
649 В разговор от 14.12.2015 г., проф. Пламен Джуров потвърждава, че проф. 

Големинов не се намесва в решенията на студентите за състава на учебните им творби.  
650 Изразът е на проф. Пламен Джуров. Пак там.  
651 Пак там.  
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инструмент да се явява опорен елемент, съставляващ пъзела на 

произведението.  

Пъстротата на оркестровата палитра да не е самоцел, а да е 

съобразена със съдържателната страна на музиката.  

Целта е да се получи естествена симбиоза и активно взаимодействие 

между техническия и естетическия аспект на оркестрацията. С 

техническите сръчности, усвоени в курса по оркестрация се работи на 

по-високо, творческо равнище, с предпоставки за повече 

изобретателност, проява на волност по отношение на иначе по-строги 

правила чрез допускане на обосновани изключения от последните в 

името на пълноценната реализация на художествената концепция. 

Всичко това стъпва на придобитите познания и сръчности, както и на 

високата музикална култура на учащия, изразяваща се в познаване на 

голям обем произведения из световното музикално творчество – с 

различните творчески казуси, разрешени в тях.  

В естетическо отношение проф. Марин Големинов не 

упражнява натиск върху своите студенти. Както в по-ранната си 

педагогическа практика, така и в по-късната, той не е налагал личните си 

виждания, нито е давал становища и препоръки по този въпрос.  

В късните му години като преподавател по композиция 

Големинов допуска различните студенти от класа му да присъстват на 

занятията на своите колеги.652  

„Всички ученици на Марин Големинов имат свой личен профил. 

Като се започне от Димитър Тъпков, Димитър Христов,  Георги Минчев, 

Емил Табаков, Пламен Джуров, Михаил Големинов. Познанията на 

личността и акцентите, които поставя в беседванията върху твоята 

                                                 
652 Пак там. Пламен Джуров учи паралелно с Емил Табаков и Илия Кожухаров и 

лично свидетелства за тази практика.  
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партитура – това са нещата. Това остава като аромат на избледнелите 

спомени.“653  

 

  

                                                 
653 Пак там.  
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9.4 ПАРАШКЕВ ХАДЖИЕВ  

 

Назначението на Парашкев Хаджиев като преподавател по хармония 

в ДМА датира от 21.10.1942 г.654,655,656,657 В педагогическата му дейност по 

композиция се обособяват два периода: от 1947 г. до 1954 г. и от 1969 г. до 

края трудовата му дейност в БДК през 1986 г.658 Като професор по 

хармония проф. Парашкев Хаджиев е научен ръководител на първата 

аспирантура по хармония в БДК – на Бенцион Елиезер.659  

Сред първите му студенти по композиция са Симеон Пиронков660 и 

Пенчо Стоянов,661 а един от последните – Атанас Атанасов.662 Сведенията, 

                                                 
654 Данните са на разположение в Списък на преподавателския състав по 

катедри 1950, 1951, 1975. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 351, 

листове 1–5.  
655 В Досие на проф. Парашкев Хаджиев /1943-1986/. – В: СГОДА, Фонд № 1786, 

опис № 4, архивна единица 214, лист 15, е поместено Удостоверение с изходящ номер 

111 / 31.ІІІ.1947 г., подписано от директора на ДМА Стоян Г. Стоянов. Там също е 

отбелязано назначението на Хаджиев за редовен преподавател от 21.10.1942 г.  
656 Пак там, лист 13, Протокол № 5356 – служебен препис, узнаваме, че от 

19.04.1947 г. Хаджиев е редовен доцент.  
657 Пак там, лист 9, е информацията, че с Указ № 188 на министъра на народното 

просвещение д-р М. Нейчев, Хаджиев е назначен за редовен професор по хармония, 

композиция, основни музикални дисциплини и теория на музиката, съгласно решение 

на Академичния съвет от 10.07.1947 г.  
658 Въпросът с отказа на проф. Парашкев Хаджиев да бъде част от катедра 

„Композиция“ е засегнат при проследяването на обучението през 1950-те години. 

Завръщането му в катедра „Композиция“ през 1969 г. също е надлежно отразено, както 

и поемането на поста завеждащ катедрата скоро след това. Тази позиция Хаджиев заема 

до пенсионирането си през 1986 г.  
659 Този факт става достояние от информацията в Досие на проф. Парашкев 

Хаджиев /1943-1986/. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 4, архивна единица 214, лист 

96, от нарочна заповед с дата 31.12.1956 г., подписана от тогавашния ректор на БДК 

проф. Марин Големинов.  
660 Според биографията, поместена на уебсайта на Съюза на българските 

композитори (съвпадаща с Вълчинова-Чендова, Елисавета. Енциклопедия българки 

композитори. София: СБК, 2003), Симеон Пиронков „завършва ДМА с композиция при 

проф. Парашкев Хаджиев и дирижиране при проф. Ас. Димитров през 1952 година.“ 

Препратка към интернет страницата на СБК с биографията на Симеон Пиронков: 

https://ubc-bg.com/%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%be%d0%bd-

https://ubc-bg.com/%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%be%d0%bd-%d0%bf%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2/
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на които стъпва този опит за систематизация на преподавателската 

методика по композиция на проф. Парашкев Хаджиев са предоставени 

главно от проф. д. и. Пенчо Стоянов (1931)663 и проф. Атанас Атанасов 

(1952).664  

„Работата с проф. Парашкев Хаджиев по композиция беше 

интересна и бих казал комплексна.“665 В т. нар. тук „първи период“ от 

преподавателската му дейност по композиция, паралелно с възлагането 

и проверката на задачи със съчиняване на „малки“ пиеси, Хаджиев поставя 

още:  

 „специални (композиторски) задачи по хармония.“666 Примерен 

вариант за „композиторска задача“ е по зададен мотив или фраза да се 

                                                                                                                                                         

%d0%bf%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2/ (посетен на 

12.12.2018 г.)/  

По всяка вероятност обучението на Пиронков е преминало под формата на тригодишен 

курс в Композиторския подотдел към тогавашния Теоретичен отдел.  
661 Контактът на младия Пенчо Стоянов с проф. Парашкев Хаджиев се 

установява през 1948 г., когато Стоянов постъпва в ДМА. Хаджиев му преподава 

хармония. По това време композиция преподават: Парашкев Хаджиев, Веселин Стоянов 

и Марин Големинов. „Всеки един от тези майстори имаше различен метод на 

работа.“ /из разговор с проф. д. изк. Пенчо Стоянов, 19.11.2015 г., София/ „Курсът“ по 

композиция на проф. Парашкев Хаджиев тогава посещават още: Цветан Цветанов, 

Симеон Пиронков, Бенцион Елиезер, Здравко Манолов, Славчо Божинов, Емил 

Георгиев – „превъзходен музикант, който беше диригент на естрадния оркестър в 

радиото“. /Пак там./ Пенчо Стоянов продължава обучението си в класа на проф. Панчо 

Владигеров, при който преминава през тригодишната форма на обучение по 

специалността (на т. нар. клас по композиция).  
662 Първите контакти на Атанас Атанасов с Парашкев Хаджиев датират от 

ученическите му години. При подготовката за кандидат-студентския изпит, през 1980 

година, Атанасов посещава уроци и при проф. Александър Танев, с когото работят 

„малки“ форми, изискуеми за приема в специалността. Проф. Атанас Атанасов е 

завършил специалност „Композиция“ през 1985 г., в петгодишен курс на обучение, с 

прием в специалност от първи курс. Той е сред последните студенти на проф. 

Парашкев Хаджиев.  
663 В разговор от 19.11.2015 г., проведен в София. Аудио запис.  
664 В разговор от 26.03.2016 г., проведен в София. Аудио запис.  
665 Из разговор с проф. Пенчо Стоянов, София, 19.11.2015 г.  
666 Пак там.  

https://ubc-bg.com/%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%be%d0%bd-%d0%bf%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2/
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развие проста триделна или проста двуделна форма. С това се 

упражняват постигането на контрол и върху мащабите на формата, 

улучването на пропорциите, заостря се вниманието към функционалните 

връзки между частите на цялото, гласоводенето – все проблеми, които 

стоят пред композитора при написване на една творба. Така Хаджиев 

постепенно въвежда начинаещите автори в творческата дейност, 

запознавайки ги с тези нейни специфики.667  

 задачи по полифония – написване на инвенция, а понякога дори на 

фуга;668  

 задачи, насочващи студентите „да мислят и оркестрово“.669 

Хаджиев възлага на начинаещите студенти написване на пиеси за струнен 

оркестър.670 Целта е „не всичко да идва само от пръстите и от клавира, а 

да има по-друг тип мислене.“671 Във връзка с тези задачи се 

проанализират творби за струнен оркестър.672 Разглеждат се 

разположението на щрайха, гласоводенето, фактурното изложение, 

щрихи и други проблеми, които се срещат при този състав. Анализират се и 

партитури за симфоничен оркестър: „Шехерезада“ на Римски-Корсаков, 

както и вокално-инструментални произведения, в това число и на 

                                                 
667 Парашкев Хаджиев често практикува по аналогичен начин в лекционните 

курсове по хармония с композиторските групи. Там той често възлага задачи с 

решаване на вътрешни гласове, в които трябва да се съчини партията на алта или 

тенора. Замисълът на заданието е да се създаде мелодия, която да подчини останалите 

гласове. /Сведенията са предоставени от проф. Атанас Атанасов, 26.03.2016 г., София./  
668 Сведения, дадени от проф. д. изк. Пенчо Стоянов, София, 19.11.2015 г. 
669 Пак там.  
670 Пак там. Конкретното поръчение за написване на пиеси за струнен оркестър 

отново е свързано с работата върху т. нар. „малки“ форми, (най-вече проста дву- и 

триделна). Това е началния етап на обучението по композиция на Пенчо Стоянов.  
671 Пак там.  
672 Пак там. Сред творбите, за които проф. Пенчо Стоянов има спомен, че са 

анализирани са: „Серенада за струнен оркестър“ от Чайковски и „Серенада за 

струнен оркестър“ оп. 22 от Дворжак.  
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съвременни за средата на ХХ век опуси.673 Освен запознаването с образци 

от музикалната литература, проф. Парашкев Хаджиев показва и 

теоретични издания, в които са разяснени част от проблемите, стоящи пред 

начинаещия композитор.674,675  

Постигането на вътрешно единство на тематичния материал е сред 

основните неща, на които проф. Парашкев Хаджиев се стреми да приучи 

своите студенти. Целта е контрастите да се осъществяват без да е налице 

диаметрална противоположност в тематичния материал не бива да е с 

разнороден произход. Педагогът често напомня за съществената роля на 

тези фактори при изграждането на музикалната композиция, особено в 

случаите когато тя е с по-голям мащаб.676  

Проф. Парашкев Хаджиев държи да се създават подходящи теми за 

съответните форми, съобразени със своеобразието на тяхната структурна 

организация. Така, когато се пише вариационен цикъл, рондо или сонатна 

                                                 
673 Пак там: „Спомням си когато Хаджиев донесе нотите на току-що 

излязлата кантата „Александър Невски“ от Прокофиев. Хаджиев свиреше отлично 

пиано. Знаеше почти всички клавирни сонати на Бетховен. От там ни даваше най-

много примери. От Моцарт също. Поглеждаше и към новата музика: Кабалевски, 

Прокофиев… Хаджиев даваше образците от класиката, от Шопен, Брамс и въобще 

от всичко, което е най-доброто. Той беше много сръчен пианист и четеше много 

добре на прима виста.“  
674 Пак там. „Спомням си като голямо събитие първият учебник по музикални 

форми (1949) на Иван Владимирович Способин, който и до днес си остава един 

класически учебник. Спомням си, че Хаджиев го донесе в клас, разгледахме го.“  
675 По-горе упоменатите „композиторски задачи“ са заимствани от трудове на 

Танеев. Информацията е предоставена от проф. Атанас Атанасов, София, 26.03.2016 г.  
676 „Хаджиев казваше: И най-гениалният композитор не може да направи 

сонатна форма, ако му се зададат теми – едната от І ч. на ІХ симфония на Бетховен 

и друга – от „Веселата вдовица“ на Лехар, тъй като са взаимно изключващи се. Това 

подчертаваше той – тематичният материал не бива да е съставен от взаимно 

изключващ се изходен материал, т. е. трябва да има общ корен, на основата на който 

да има сближаване на темите. В това се състои и диалектиката на сонатното 

мислене – на основата на единството, сходството и различието. Често даваше 

примери как в течение на втората тема най-неочаквано може да се озове мотив от 

главната (пример V симфония на Бетховен, както и VІІІ симфония от Бетховен).“ 

/проф. д. изк. Пенчо Стоянов, 19.11.2015 г., София/  
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форма, спецификата на темата следва да отговаря на нуждите на тези 

композиции. Например, има теми, които са по-благоприятни за 

вариационна форма, други за сонатна, трети за рондо и пр. При 

внедряването на тези представи в съзнанието на учащите Хаджиев отново 

използва „нагледни“ материали от музикалната литература.  

В хода на работата проф. Парашкев Хаджиев запознава учащите с 

разнообразните способи на развитие на материала: мотивно 

разчленяване, „продължаващо“ развитие, вариране, темброво 

разнообразяване (в камерно-инструментални и оркестрови творби). При 

работата над различните форми отправя препоръки за съкращения или 

удължавания там, където счита за необходимо. Когато се констатира 

изпадане в „безсъдържателност“ и затормозяване в процесуалното 

движение до степен, че формата спира да „тече“, Хаджиев е отправя 

съответните напътствия за да се излезе от тези кризисни ситуации. Често 

забележките са били толкова детайлни, че студентите се решават да 

започнат нова композиция, в която да преодолеят набелязаните проблеми.  

При (обикновено) ежеседмичните срещи, Хаджиев предпочита 

студентите му да представят завършени дялове на творбите, които работят. 

Така анализът на изработеното е по-всеобхватен и преподавателят отправя 

по-обобщени препоръки.677  

В по-ранната практика на проф. Парашкев Хаджиев като 

преподавател по композиция, всеки учащ има възможност да присъства в 

часовете на своите колеги – студенти при същия педагог. Така той 

предоставя допълнителна възможност да обогатяват познанията си и 

същевременно да се доизгражда личната визия на всеки един от тях за 

                                                 
677 Като студент, проф. Атанас Атанасов възприема практиката да представя 

цели произведения на своя професор по композиция, дори когато са в някоя от по-

големите форми.  
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творческата дейност, въобще.678 В края на учебната година се прави 

селекция на най-сполучливите работи и се изнася продукция, заедно със 

студентите по композиция на другите преподаватели.679,680  

„При Хаджиев ми беше безкрайно полезно за камерната музика, за 

песенните форми – художествена песен, детска песен, където той беше 

и остана един от водещите майстори. Освен всичко, Хаджиев беше и 

теоретик от много високо ниво, може би най-добрият теоретик от 

цялата теоретична катедра.“681 В отделни случаи, инцидентно, най-вече 

в по-ранния си период като преподавател по композиция, проф. Парашкев 

Хаджиев насочва своите студенти към консултации с други композитори, с 

цел да се запознаят с различни от тези на „титулярния“ им педагог 

становища. Когато Пенчо Стоянов работи първия си струнен квартет, с 

който Хаджиев го въвежда в големите форми, професорът му препоръчва 

да покаже това си произведение на Любомир Пипков (който не преподава 

композиция). Така студентът Пенчо Стоянов има възможност да се 

докосне до друг тип „мислене“, друга естетика, в случая – друга „школа“ – 

френската, да чуе друга гледна точка.  

                                                 
678 „Винаги с интерес наблюдавах какво прави Цветан Цветанов. Виждал съм 

работите и на Бенцион (Елиезер, б.а.), който беше малко по-стеснителен и обичаше 

да работи сам с Хаджиев, но имаше колеги, които охотно даваха възможност да се 

контактува с тях.“ /проф. д. изк. Пенчо Стоянов, София, 19.11.2015 г./  
679 Пак там. Проф. д. изк. Пенчо Стоянов свидетелства, че в края на 1940-те 

години се организират първите продукции със студентски композиции. Той си спомня, 

че при другите педагози учат:  

 при проф. Марин Големинов: Димитър Тъпков и музиковедът Константин 

Карапетров (тогава студент по композиция)     и  

 при проф. Веселин Стоянов композиция учи Иван Маринов.  
680 След като усвояват малките форми, Пенчо Стоянов и Цветан Цветанов се 

преместват в класа по композиция на проф. Панчо Владигеров. Към него ги насочва 

самия проф. Парашкев Хаджиев, с думите: „Когато аз напиша нещо, отивам и се 

съветвам с Владигеров“. За големите форми, особено за оркестър, Владигеров е 

определен от Парашкев Хаджиев като „незаменим“. Пак там.  
681 Пак там.  
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Относно т. нар. „съвременно“ звучене, проф. Парашкев Хаджиев 

докрай остава резервиран към самоцелните и необоснованите дела. Не 

приема „повърхностната съвременност“, „злоупотребата с полиритмия, 

полиметрия и дефинира тези прояви като „външната страна на 

нещата“.682 Но Хаджиев не е имал против когато подобни действия 

произтичат от самото съдържание на музиката.683,684  

Проф. Парашкев Хаджиев поощрява търсенето на многообразие 

(и „съвременност“) в музикалната композиция под формата на:  

- присъствието на политонални съчетания,  

- по-усложнени тонални планове,685  

- като насърчава разнообразяването при структурното оформяне на 

материала – дава съвети да се избягват буквалните повторения – от 

най-малките построения, през дяловете на простите („малките“) форми до 

дяловете в големите („сложни“) форми. Държи изписването на 

композициите да става с понятните „традиционни“ нотни знаци.686  

                                                 
682 За това свидетелства проф. Атанас Атанасов /разговор, проведен на 

26.03.2016 г. в София/.  
683 Напомняме, че сред първите обучавали се по композиция при Парашкев 

Хаджиев е и Константин Илиев, който се отнася с уважение и благодарност към него за 

наученото във времето на съвместната им работа.  
684 Според проф. Атанас Атанасов, Парашкев Хаджиев е считал, че в т. нар. 

„авангардна музика“ трудно може да се долови индивидуален почерк, тъй като тя дава 

възможност за прикриване на творческа немощ. „Тези, които не го могат се крият зад 

„модерните“ средства, но можещите също рискуват да изпаднат в това положение, 

а те могат и другото“. /Думи на проф. Парашкев Хаджиев, предадени от проф. Атанас 

Атанасов, София, 26.03.2016 г./.  
685 Пак там. За това свидетелства проф. Атанас Атанасов, който се числи към 

„по-късните“ студенти на проф. Парашкев Хаджиев: „Самият той понякога даваше 

съвети и имаше изисквания, които, като че ли, понякога влизаха в противоречие с 

това, което самият той пишеше. Но ненавиждаше крайностите.“  
686 Пак там. „Принципно, не отричаше нещата, когато те са наистина 

логични… Ненавиждаше и някои „нови“ начини на изписване. Считаше, че при 

употреба на знаци от типа „най-висок възможен тон“, употребяващият ги 

вероятно не знае кой е най-високият възможен тон на инструмента.“  
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По отношение на хармонията, Хаджиев държи на терцовия строеж 

на акордите. Дори студентите да използват пет- и шестзвучия, предпочита 

този строеж да присъства във вертикала. Не приема липсата на 

благозвучие (според вътрешните му усещания),687 държи студентите да не 

стигат до „крайни“ дисонантни звучности.  

Влиянието на проф. Парашкев Хаджиев върху формирането на 

младите автори е всеобхващащо и изискванията му към тях дълбоко се 

вкореняват в мисловността им. „Нелибералният“ му подход и желанието за 

стриктно следване на собствените му въжделения формират силно чувство 

за самоконтрол у студентите му, включително и в последващите етапи от 

творческата им еволюция по отношение на съблюдаването на логическите 

закономерности и обусловеност на всяко действие.688  

 

  

                                                 
687 Пак там. Проф. Атанас Атанасов допуска, че Хаджиев познава т.нар. 

съвременни композиционни техники и направления в музиката на ХХ век, но са му 

чужди и няма усещане за логиката на нещата в тях.  
688 Пак там: „Често, когато пиша нещо си задавам въпроса „Какво би казал сега 

Парашкев Хаджиев?“ …Някои неща, които правя в момента, може би не би приел – 

главно по-крайните, по-дисонантни звучности, тъй като при Хаджиев всичко трябва 

да е обосновано от гледна точка на хармонията с терцовия строеж.“  
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9.5 АЛЕКСАНДЪР РАЙЧЕВ689  

 

Александър Райчев се присъединява към преподавателския състав на 

Българската държавна консерватория през 1950.690 През 1952 г. е избран за 

редовен доцент,691 а през 1961 г. за професор по хармония.692 Липсват 

конкретни данни за точната година на старта на дейността му като 

                                                 
689 Сведенията за преподавателската дейност на проф. Александър Райчев са 

представени от проф. Йовчо Крушев в разговор от 01.04.2016 г. и проф. Филип Павлов, 

в разговор от 05.02.2018 г.  
690 Информацията е взета от биографията на Александър Райчев, поместена на 

интернет страницата на Съюза на българските композитори, която следва да е 

аналогична на животоописанието му във Вълчинова-Чендова, Елисавета. 

Енциклопедия българки композитори. София: СБК, 2003. Препратка: https://ubc-

bg.com/%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%8a%d

1%80-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d1%87%d0%b5%d0%b2/ (посетен на 12.12.2018 г.).  
691 Събитието е отразено в Протоколи от заседания на Факултетния съвет на 

Теоретичния факултет. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 11, 

Протокол № 5 от 05.07.1952 година, където то фигурира като точка първа: 

„Разглеждане на предложенията на катедрите по музикално-теоретичните 

дисциплини и музикално-научните дисциплини във връзка със състезателните изпити 

по хармония и история на музиката.“ „… По т. 1 от дневния ред др. Декан прочете 

решението на музикално-теоретичната катедра, във връзка със състезателния изпит 

за редовен доцент по хармония, като предлага др. Александър Райчев да бъде назначен 

за редовен доцент по хармония. Във връзка с това, др. Декан покани докладчика по 

изпита проф. Парашкев Хаджиев да прочете доклада си. След прочитането на 

доклада от проф. Парашкев Хаджиев, др. Декан (Веселин Стоянов, б. м.), като втори 

докладчик по изпита прочете своя доклад.“ Достояние става факта, че Александър 

Райчев е единствен кандидат в този конкурс. Определен е като „талантлив 

композитор“, но „с недостатъчен педагогически опит“. Докладчиците се ангажират да 

му окажат помощ, за да израсне като „един добър педагог“. Следва дискусия за 

преподавателските качества на Райчев. Участници в нея са: проф. Арсени Лечев, проф. 

Асен Карастоянов, проф. Марин Големинов, проф. Парашкев Хаджиев, проф. Веселин 

Стоянов, проф. Стоян Джуджев, ас. Гаврила Даскалова и Константин Константинов. 

Райчев е избран за редовен доцент по хармония с 11 гласа „за“ и 2 „въздържал се“ 

(проф. Арсени Лечев и Асен Димитров).  
692 Изборът на Райчев професор по хармония и ръководител на теоретико-

композиторската катедра в БДК се е състоял на 20.07.1961 г. Отразен е в Протоколи от 

заседания на Факултетния съвет на Теоретичния факултет. – В: СГОДА, Фонд № 

1786, опис № 2, архивна единица 11, Протокол / 20.07.1961.  

https://ubc-bg.com/%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%8a%d1%80-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d1%87%d0%b5%d0%b2/
https://ubc-bg.com/%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%8a%d1%80-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d1%87%d0%b5%d0%b2/
https://ubc-bg.com/%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%8a%d1%80-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d1%87%d0%b5%d0%b2/
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преподавател по композиция. Вероятно това се случва около средата на 

1960-те.  

Проф. Александър Райчев въвежда в материята своите студенти по 

композиция с информация относно това какво следва да се работи в курса 

по специалността: пишат се различните форми и се усъвършенстват в 

сферата на композиторското майсторство. Сред възпитаниците на проф. 

Александър Райчев цари пълно единодушие по отношение намеренията на 

педагога им, които накратко би могло да се дефинират като 

осъществяване на пълноценно взаимопроникване на творческата 

фантазия и познанията на учащите, подчинено на единствената цел 

да се създава музика.  

Обучението стартира по общоприетите методи – от малките форми. 

Във връзка с подготовката за профилиращия изпит за постъпване в 

специалност „Композиция“ се упражнява проста триделна форма. 

Мотивите, задавани от педагога като ѝзходен тематичен материал за 

изработването ѝ често са с вълнообразна, „разчупена“ мелодическа линия, 

в която не липсват скокове на големи интервали. Целта е да се активизира 

в максимална степен наличния капацитет на учащите ерудицията и 

заложбите им – изпърво: познанията по хармония, контрапункт, 

форми, умението да се изгради тематична система, съобразно 

проекциите на зададения мотив – така, че да не се губи връзката с 

изходния материал в процеса на разгръщане на ресурсите му. Така още с 

поставянето от педагога на първите задачи се задейства максимума на 

учащите, върху който започва надграждането. Разбираемо, освен 

различните темпове на напредък, всеки студент стартира от различна 

позиция и индивидуалният момент се явява водещ и предопределящ в 

по-нататъшния развой на обучителния курс. Тестването на стартовия 

потенциал на учащите, приети вече в специалността служи за установяване 
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на слабостите и последващото наблягане върху тяхната компенсация – 

безспорен ангажимент именно на педагога по композиция.  

Сред явленията с първостепенна важност, по адрес на които 

проф. Райчев заостря вниманието на учащите, са:  

– по отношение на хармонията („вертикала“) – обусловеността в 

хармоничните последования и изграждането на тоналния план на 

работеното съчинение;  

– по отношение на гласоводенето („хоризонтала“) – старанието за 

мелодическо оформяне на отделните гласове – крайни и вътрешни;  

– по отношение на фактурното оформление – да прозира ясен 

замисъл при изложението на звуковата тъкан;  

– стиловото единство – приучаване на студентите да мислят по 

посока на преодоляване риска от хетерогенност, особено при резки 

контрастни съпоставяния, в които да прозира зрима и неоспорима 

съгласуваност и дълбока вътрешна монолитност на „заден план“. 

Стиловото единство е сроден аспект на тематичната монолитност – 

значителен приоритет в Райчевата композиционна методика.  

Усъвършенстването по изброените пунктове продължава и след 

прѝема на специалността. Акцент се поставя върху уменията за изготвяне 

и развитие на тематичния материал. Независимо от формата, която се 

работи, преподавателят изисква от своите студенти темите да са ясно 

доловими, „изчистени“, понятни, разпознаваеми, годни да се задържат 

в паметта на слушателя и ярко различими от последващото 

развитие.693,694 Темата трябва да е тезис, да подлежи на развитие. При 

                                                 
693 В разговора от 05.02.2018 г. проф. д. изк. Филип Павлов изтъква, че 

„бистротата“ на тематичния материал е главно изискване на проф. Александър Райчев 

към студентите му по композиция.  
694 В разговор с проф. Йовчо Крушев, проведен на 01.04.2016 г., той дава за 

пример забележка на проф. Александър Райчев към възпитаника му Данко Йорданов, 

направена по повод работа над вариационна форма: Йорданов представя тема и 
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последващото разгръщате на ресурсите на темата професорът остава 

безкомпромисен към „пришиването на епизод след епизод“.695 Всяко 

последващо построение трябва да води началото си от изходния 

материал.696 Странични, случайни, безпредметни и безцелни отклонения, 

водещи до обезличаване на заявените в темите проекции са недопустими. 

Единството на тематичната система, както в големите, така и в малките 

форми е безусловен приоритет – „от една тема да се извади всичко, 

както са го правили Бах и Моцарт“.697,698  

В хода на композиционния курс проф. Александър Райчев възлага 

написване на съответните форми, включени в учебната програма, които 

студентите следва да изработят. Мнението на преподавателя по въпроса 

защо курсът по композиция е базиран на писането на произведения в т. 

нар. „познати“, утвърдени форми, известни със своята столетна 

приложимост, е, че тези структури са се зараждали и оптимизирали с 

течение на векове, утвърдили са се като такива и имат сценично 

въздействие, в резултат на което дават възможности за осъществяване на 

контакт с публиката. Усвояването им, стоящо в основата на 

композиторското обучение, разкрива последващата възможност „да се 

експериментира на базата на опита“, като новаторството се случва 

чрез влагане на нова духовност в съдържанието, а не единствено чрез 

                                                                                                                                                         

няколко вариации към нея. Главната препоръка на педагога е да се преосмисли темата 

по посока на опростяването ѝ, на „изчистването“ ѝ от всякакви детайли, напомнящи 

тематично развитие, тъй като, според Райчев „цикълът не започва с темата, а с първа 

вариация“.  
695 Пак там.  
696 В разговора от 05.02.2018 г., проф. Филип Павлов споделя, че когато пише 

своята дипломна работа – Концерт за пиано и оркестър, той успява да изгради цялата 

тематична система на произведението върху четиритактов модел. По този въпрос проф. 

Павлов казва: „Икономията на материала дава свобода.“  
697 Пак там: „Здравко Манолов казваше на това инвенционна полифония. Това не 

е обикновено многогласие, а именно – от една тема да се извади всичко.“  
698 Пак там.  



- 268 - 

 

намесата на нови средства.699,700 Проф. Райчев желае да възпита у своите 

студенти стремеж за създаване на музика, която публиката, съставена от 

неспециалисти в сферата на музикалното изкуство, да не отхвърля.701  

Преподавателят застъпва тезата, че по теоретични трудове не е 

възможно студентите да се научат да създават музика. Той често 

афишира пред възпитаниците си своята скептичност по въпроса дали 

теоретичната осведоменост и познаването голям обем музикална 

литература биха могли да помогнат в музикално-творческата работа.  

Проф. Александър Райчев е против това, каквото и да се напише да 

се именува със заглавия като „соната“, „симфония“ и пр., тъй като тези 

жанрове имат съответните специфики, независимо от средствата, 

които е използвал авторът, от неговата „стилистика“ и естетика. 

Педагогът се стреми да приучи своите възпитаници да усвояват и 

впоследствие съблюдават съответните за даден жанр норми, когато се 

насочват да пишат в него. В естетическо отношение той е декларирал 

предоставянето на пълна свобода на учащите.702 Но в случаи, когато е 

долавял безидейност, безсъдържателност, баналност, повърхностност, 

несериозност, непоследователност, противоречивост, проф. Александър 

Райчев винаги е насочвал учащите към преправяне на написаното, към 

полагане на усилия по посока на влагане на смисъл в него – така, че да се 

                                                 
699 „Новата духовност ще докара нови средства. Измислянето на нови 

средства няма и не може да има резултат, ако зад тези нови средства не стои 

духовността“. Така, обобщено, проф. Йовчо Крушев формулира поръченията на проф. 

Александър Райчев в тази насока.  
700 „Трябва да се овладее собствения музикален език в тези форми. Да се усети 

индивидуално творчество.“ /проф. Филип Павлов, 05.02.2018 г., София/  
701 Самото „отхвърляне“ проф. Йовчо Крушев обяснява по следния начин: „Уви, 

сетивата на хората не се променят. Те остават същите. Тези сетива не желаят да 

бъдат насилвани.“ /проф. Йовчо Крушев, 01.04.2016 г., София/  
702 Пак там. Проф. Йовчо Крушев предава думите на проф. Александър Райчев 

„Естетиката е Ваша отговорност. Всеки сам избира естетиката, с която да 

привлече своите слушатели.“  
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„одухотвори“ написаното, да се „привнесе“ жизненост и спонтанност в 

съчиненията им, което естествено да „прерасне“ непринудено въздействие 

върху слушателите.  

Райчев е разчитал на това студентите, имащи желание да учат 

композиция да идват при него с нужния „технически“ фундамент: 

солидни знания по хармония, познаване на контрапункта, пълна 

осведоменост за формите /като структура и динамичен профил/, а в 

работата по композиция „да се прави музика“, а „техническата страна“ да 

не се подлага на сериозни дискусии.703 Провеждането на неговите часове 

почива на „класическото“ разбиране за обобщаващата същност и роля 

на предмета композиция – задача, с чиято реализация се заема той, 

бидейки педагог по дисциплината (композиция). Фантазията на 

младите композитори следва да импулсира непринуденото 

„творческо“ боравене с овладените средства на музикалния език, 

осъществимо посредством знанията и сръчностите, но с 

консолидираща роля на – дарованието на учащите.  

 

  

                                                 
703 „Никога не се е налагало той да ми обяснява какво е форма.“ /проф. Йовчо 

Крушев, 01.04.2016 г., София/ Аналогично становище изказва и проф. Филип Павлов (в 

упоменатия разговор от 06.02.2018 г.). Като опитен пианист, той достатъчно добре 

познава „звуковата визия“ на отделните форми в момента, в който започва обучението 

си по композиция: „Нито с Веселин Стоянов, нито с Александър Райчев сме 

обсъждали как изглеждат отделните форми, които се пишат според учебната 

програма по композиция. Това не се налагаше, защото достатъчно добре ги познавах, 

когато започнахме нашата работа.“ /проф. д. изк. Филип Павлов, София, 05.02.2018 

г./  

[Филип Павлов започва своето обучение по композиция първоначално при проф. 

Веселин Стоянов (две години и половина). След смъртта на проф. Стоянов, той 

продължава композиторското си образование при проф. Александър Райчев.]  
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9.6 АЛЕКСАНДЪР ТАНЕВ 

 

Александър Танев е сред първите студенти на проф. Веселин 

Стоянов, които стават преподаватели в НМА. Трудовият му път в БДК 

започва през 1970 г., от 1986 г. той е професор.704 Сред студентите му по 

композиция за Георги Арнаудов (1957) и Йордан Гошев (1960), както и 

диригенти и музиковеди, които са изучавали при проф. Танев облигатна 

композиция през 1970-те, 1980-те и първата половина на 1990-те години.  

Едно главните изисквания на проф. Танев към възпитаниците му по 

композиция е по отношение на организацията на протичането на 

музикалната творба във времето. В това отношение определящо е както 

създаването на тематичен материал с капацитет, благоприятстващ по-

нататъшното процесуално движение във формата, така и да се формира 

усет за корелацията между отделните елементи на музикалния език и 

удачната колаборация между тях. Трети момент е развиването на чувство 

за мяра в преценката за точните предели, в които да се фиксира 

материала – да не е нито в повече, нито да е налице неудовлетворително 

разгръщане на заложените ресурси. Осъществяването на общност между 

последните, на основата на „вътрешни“ и „външни“ връзки е в 

основата на едносъставността на музикалната творба, което е водеща 

поанта още от първите уроци по композиция при проф. Александър 

Танев, при работата над изграждането на тематичната система. 

Избягването на еднократни въвеждания на даден мелодически, 

                                                 
704 Изнесената информация е съобразно биографията на Танев, поместена на 

интернет страницата на Съюза на българските композитори, чието съдържание е 

идентично със сведенията, налични във Вълчинова-Чендова, Елисавета. Енциклопедия 

българки композитори. София: СБК, 2003.  

Препратка към биографията на Александър Танев в интернет страницата на СБК: 

https://ubc-

bg.com/%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%8a%d

1%80-%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%b2/ (посетен на 12.12.2018 г.).  

https://ubc-bg.com/%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%8a%d1%80-%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%b2/
https://ubc-bg.com/%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%8a%d1%80-%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%b2/
https://ubc-bg.com/%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%8a%d1%80-%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%b2/
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хармонически или ритмически ход е изискване, което проф. Танев отправя 

още от работата над най-малките музикални форми (включително по 

облигатна композиция). Танев изисква обвързването с тематична роля и 

функция чрез поне двукратно присъствие на всеки по-запомнящ се 

мелодически, хармонически, ритмически ход, като основната цел на тези 

способи е осъществяването на гореспоменатото единство.  

Водещ пункт в методиката на проф. Александър Танев е 

разграничението, но и взаимодействието между инструменталното и 

вокалното мислене. Самото вокално мислене, като подчертан елемент на 

композиторската натура на самия Танев, дава отражение в педагогическата 

му дейност по „творческо писане“, изразяващо се в няколко основни 

направления, при работата:  

– над способите за мелодическото изложение на мисълта,  

– с хармонията,  

– върху ритмическия профил на композицията и метричната 

организация, фактурата.  

Дългият процес на овладяване на системата от изразни 

средства705 е белязан от комплексната работа по паралелното 

усъвършенстване на редица умения.  

Оформянето на мелодичните линии в многогласната фактура, като 

повече или по-малко разгърнати самостойни „хоризонтални“ компоненти 

на вертикалната структура следва да се случва така, че последните да 

притежават свой относително независим профил – без оглед на това дали 

дадена творба се пише за инструментален или вокален състав. При писане 

на инструментална пиеса Танев приучва студентите да дадат поле на 

изява на чертите на инструменталното им мислене. Педагогът разяснява 

                                                 
705 Върху този аспект от обучителната си работа с проф. Александър Танев 

акцентира неговият възпитаник проф. д. изк. Йордан Гошев в сведения, предоставени 

на автора на настоящото изследване на 31.01.2018 г., чрез кореспонденция по 

електронна поща/.  
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по-малката придирчивост по отношение на линеарното оформяне на 

партиите, мотивирана от безпроблемното изпълнение на иначе мъчни за 

гласово интониране мелодически интервали. Обратно – мелодичните 

линии на вокалните партии следва да са прецизно оформени – да са 

технически удобни за изпълнение – съобразени с по-ограничения (в 

сравнение с инструментите) диапазон на съответните гласове, но и да са 

замислени като вокални – с лесни за изпълнение мелодически интервали.  

Като по-комплексно „течение надясно“ и вертикално проявление на 

съгласуваните помежду си автономно оформени мелодични линии, 

движението на хармонията следва да притежава своята логика на 

организация, изразяваща се в причинност на акордовите (в широк смисъл) 

последования (не само като тясно функционални зависимости в тоналната 

музика, но и като обусловеност, верижност, следствие и закономерност),  

които да звучат естествено и убедително, независимо от избраната от 

студента естетическа насоченост.  

По отношение на хармонията отново се обособяват двата 

противоположни подхода вокален и инструментален, от гледна точка на 

обстоятелството, че гласовото музициране по-трудно понася силно 

дисонантни вертикални съчетания (независимо дали композицията е 

хорова, солова, акапелна или съпровождащ инструмент или състав), докато 

при създаването на инструментален опус пред автора е налице почти 

безгранична свобода, изразяваща се във възможностите за по-смели 

решения в организацията на вертикалната едновременност на съзвучията.  

Относно ритмичното и метричното устройство в съчиненията 

на студентите, проф. Танев отново напомня, че подходите при вокалната 

или инструменталната музика не са еднакви:  

– при вокалната музика педагогът съветва студентите за бъдат по-

премерени в употребата на затрудняващи изпълнителите ритмични 

конфигурации – т.е. вокалните партии да са с по-семпъл ритмичен профил;  
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– в инструменталните опуси – по-малко в солови и повече в 

ансамблови и оркестрови пиеси, свободата по отношение на ритмичната и 

метричната организация е практически неограничена.  

Изброените по-горе напътствия на проф. Танев към студентите му по 

композиция, в дългосрочна перспектива целят да изградят следните 

„творческите навици“:  

 при писане на вокални творби – да приспособят своята фантазия към 

спецификата на „инструмента“ човешки глас, в качеството му на 

предполагащ по-голяма умереност и въздържаност от гореспоменатите 

„неблагозвучия“ (в хоризонтален, вертикален, метроритмичен аспект) и 

по-трудното понасяне на увлечения по различни крайности в това 

отношение.  

И обратно –  

 при писане на инструментална музика „ограниченията“ падат и, със 

съдействието на познанията за изразните и технически възможности на 

инструментите, практически се разкриват безпределни перспективи пред 

инвенцията на учащите, особено на по-късен етап, когато в достатъчна 

степен усъвършенстват своите сръчности в инструментирането.  

Така по-подходящи за реализацията на смели „новаторски“ подходи 

и решения се явяват инструменталните опуси, а вокалната музика следва 

да бъде в достатъчна степен удобна за изпълнение. При желание за 

постигане на „по-съвременни“, „ефектни“ решения в произведения с 

участието на човешкия глас следва внимателно да се съблюдава това да 

става с максимално опростяване на вокалните партии, така че крайният 

резултат да се постига не за сметка на техническото затруднение, а в 

подчинение на гореизложените принципи.  

Диаметрално на диференциацията между вокалното и 

инструменталното начало е друго, типично за композиторската школа на 

Александър Танев проявление – взаимопроникването между двата вида 
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мислене. Най-често то се изразява в реципрочно пренасяне на позитивите 

на двата различни способи на устройване на музикалната композиция, като 

по-осезаемо би могло да се определи вокалното въздействие върху 

инструменталния момент – превес, вероятно дължащ се на влиянието на 

личността на педагога.  

В стилово отношение проф. Александър Танев заостря вниманието 

на своите студенти по посока на това да търсят възможности за редуциране 

на чуждите влияния – в мелодичния, хармоничния език, в оркестрацията, в 

стила и естетиката. Подобна „самостоятелност“ е трудно осъществима в 

по-ранните стадии на творческата еволюция на всеки автор, но опитите за 

преодоляване на въздействията винаги са насърчавани от преподавателя: 

„Професорът държеше партитурата да не е претрупана с излишни 

интонации и чужди влияния, помагаше за намиране на собствени 

звучности и стил, доколкото е възможно в процеса на обучение, на 

изкристализиране на музикалната идея и убедителното й реализиране 

върху нотния лист.“706  

При работата със своите студенти уроците протичат като студентът 

изсвирва на пианото възложената му задача. Професорът изказва своите 

критики, анализира качествата на тематичния материал и степента на 

изчерпателност на неговото развитие, като открива неизползвани негови 

ресурси, предлага идеи, импровизира, предлага хипотетични насоки на 

развитие, често „чрез използване на вариативност, вкарване на нови 

метроритмични елементи, допълнителни гласове и др.“707   

Формирането на навици за „многократно завръщане и търсене на 

най-доброто“708 се определя като едно от най-важните следствия от 

обучението по композиция при проф. Александър Танев – подход, който 

                                                 
706 Пак там.  
707 Пак там.  
708 Пак там.  
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трайно се установява в индивидуалната практика на вече зрелите му 

възпитаници.  
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9.7 ДИМИТЪР ТЪПКОВ  

 

Най-ранните сведения за преподавателска работа на Димитър Тъпков 

в БДК датират от учебната 1959/1960 година, когато той – тогава 

„служител в музикалния отдел на Радио София“,709 е поканен „да 

замества асистент Пенчо Стоянов, като преподава музикален анализ 

временно, докато титулярят е на специализация в Москва.“710 През 1962 

г. Димитър Тъпков успешно е издържал конкурс за преподавател по 

симфонична оркестрация.711,712 След отделянето на катедра „Композиция“ 

през 1965 г., той остава в катедрата по музикално-теоретични 

дисциплини до положителното произнасяне за кандидатурата му за доцент 

(по симфонична оркестрация) през 1970 г.713 Вече като хабилитиран 

                                                 
709 Днес, Българско национално радио.  
710 Извадката е от Протоколи от заседания на Академичния съвет на БДК. – В: 

СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 7, Протокол / 18.09.1959 г.  
711 За този факт узнаваме от Протоколи от заседания на Факултетния съвет на 

Теоретичния факултет. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 57, 

Протокол № 2 от 12.11.1962 г. В протокола под точка 1, са вписани резултатите от 

проведени конкурси за преподаватели по музикален анализ, симфонична оркестрация, 

солфеж, четене на партитури и асистенти по хармония, история на музиката и 

хорово дирижиране.  

По анализ се явява Пенчо Стоянов, а по симфонична оркестрация Димитър 

Тъпков, за който изказвания правят:  

– Марин Големинов: изтъква и за двамата, че са автори на музика и се изброяват 

техни произведения.  

– Александър Райчев: посочва, че Тъпков би бил полезен за студентите по 

композиция.  

712 За първи път името на Димитър Тъпков като член на катедра „Композиция“ 

фигурира в Отчети за дейността на катедрата по музикално-теоретични 

дисциплини и композиция за учебната 1962-1966 година. – В: СГОДА, Фонд № 1786, 

опис № 2, архивна единица 106, Отчет на теоретико-композиторската катедра за 

учебната 1963/1964 година. Документът е подписан от проф. Александър Райчев. Като 

„още по-млади членове“ там са изброени: преп. Пенчо Стоянов, преп. Димитър Тъпков, 

преп. Димитър Христов, ас. Цветан Цветанов и ас. Стефан Икономов.  
713 Този факт е отразен в Протоколи от заседания на Факултетния съвет на 

ТКДФ. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 57, Доклад от 15.05.1970 
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преподавател, от 1971 г. Димитър Тъпков разгръща своята педагогическа 

дейност и в катедра „Композиция“.714  

Преподавателският подход на проф. Димитър Тъпков при работа със 

студентите по композиция се базира на тяхната предварителна теоретична 

осведоменост за техническите и изразни възможности на музикалните 

инструменти, по въпросите на хармонията, полифонията, оркестрацията, 

музикалните форми. Педагогът максимално се ползва от позитивите на 

така устроената организация на музикалното образование, при която 

„творческото писане“ е и синтез, и връхна точка на „извадените от 

контекста“ „разделно“ усвоени теоретични предмети, солидната 

компетентност по които обезпечава свободното, „творческо“ боравене с 

елементите на музикалния език и изразните средства. Така творческата 

дейност се разглежда като обединяваща и надграждаща натрупаните 

базисни познания, умения и сръчности, но и намираща се в тясна 

зависимост от креативния потенциал и естетическите нагласи на 

обучаващия се.  

В този смисъл, лекциите по композиция на проф. Димитър Тъпков 

преминават като своеобразен „инструктаж“, предшестващ пристъпването 

към самостоятелна работа на студента над празния нотен лист, като често 

напътствията са илюстрирани с прослушвания с партитура на образци от 

автори – представители на различни направления в музикалното изкуство, 

с цел визуализирането на евентуалните решения на множеството 

                                                                                                                                                         

г., изнесен от проф. Марин Големинов, относно кандидатурата на Димитър Кирилов 

Тъпков за доцент по симфонична оркестрация. В Доклада се поставя акцент върху 

композиторското му творчество, изброяват се произведения (с. 3 и 4). В същия дух е и 

доклада на проф. Парашкев Хаджиев (с дата 15.05.1970 г.). И двамата докладчици се 

произнасят положително за кандидатурата на Димитър Тъпков.   
714 Според биографията на Димитър Тъпков на интернет страницата на Съюза на 

българските композитори (на основата на Вълчинова-Чендова, Елисавета. 

Енциклопедия българки композитори. София: СБК, 2003), Тъпков преподава 

композиция в БДК от 1971 г., като от 1976 г. той е професор.  
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въпросителни, възникващи при писане на собствена музикална творба. 

Тъпков се стреми към формиране на по-обобщен поглед върху „занаята“, 

не коригира „дребни“ детайли и по-скоро се старае за възпита у студентите 

си чувство за концептуалност в изграждането на композицията.715 

Преподавателят не се фокусира върху детайли, като акордови връзки, 

„правилно“ изписване на алтерациите, нотен правопис и пр., а се стреми да 

формира по-обобщен поглед у студентите към композиционната 

дейност.716 В голяма степен това се отнася при изучаването „утвърдените 

с времето“ музикални форми, на чието поетапно „практическо“ усвояване 

е базирано композиторското образование в ДМА/БДК/НМА.717  

Освен строго личния педагогически подход при обяснение на 

особеностите на дадена структура, Тъпков дава разяснения относно 

процесуалното протичане на творбата.718 Смисловата насоченост на 

музикалната мисъл и пълноценното „изтичане“ на формата и придаването 

                                                 
715 В Диамандиев, Андрей. Димитър Тъпков – педагог и композитор. Ръкопис, 

2011, с. 1, четем: „Димитър Тъпков поставяше нещата в по-високо измерение, от по-

далечна перспектива, като видени отвисоко. Така те се виждат по-ясно и се 

запомнят завинаги. Той не преподаваше на дребно, да накъсва излишно, да 

детайлизира материала, което от своя страна не намаляваше точността и 

коректността при обяснението на конкретни детайли.“  
716 Пак там, с. 3: „… Димитър Тъпков ме научи да се подчинявам на по-висшите 

закони на пропорциите в изкуството, отколкото да се наслаждавам на моите 

хармонически, полифонически и оркестрови решения“.  
717 Пак там, с. 1: „…Така, например, от него научих, когато става въпрос за 

музикалната форма, че сонатната форма е една триделна форма на по-високо 

равнище, където експозицията и репризата са с функция на крайни дялове, а 

разработката на среден дял, както и рондото, където оста на симетрия се явява 

контрастния епизод, което не съм го срещал никъде като конкретна постановка в 

теоретичната литература.“  
718 Пак там, с. 2: „… единствено от него знам, че кодата в музикалната форма е 

в субдоминантовата тоналност по подобие на допълнението на каденцата с S6
4, 

докато репризата на класическата сонатна форма трябва да има доминантов 

предикт, което не съм го срещал като постановка в нито един учебник по хармония, а 

в учебниците по музикален анализ тази зависимост не е изразена така ясно и 

категорично.“  
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на „завършен“ вид на творбата, са сред основните акценти, на които той 

набляга. Разясненията на тези „неписани“ закони се извършват и с активна 

употреба на „илюстративен“ материал – образци на майстори, 

представители на различни епохи и стилови направления. Тъпков 

привежда примери с положителен знак, но посочва и недостатъци, 

включително в „емблематични“ шедьоври от Бетховен и Чайковски.719  

Изработването на кулминационните моменти и зони (в творбите с 

по-голям мащаб), с точно подбраната им позиция се определят от 

студентите на Тъпков като основен акцент в изискванията му към тях.  

Относно тръгването „от идея към реализация“ педагогическите му 

наставления за протичането на творческия процес не може да се обединят 

под единен знаменател. Чисто „технически“, макар в собствената си 

творческа практика той да проявява предпочитание към работата без 

инструмент (без пиано), не би могло категорично да се обобщи, че дава 

конкретно предписание на възпитаниците си в това отношение, а по-скоро 

залага на техните лични предпочитания.720  

В лекциите си проф. Димитър Тъпков се придържа към 

„обединителната“ природа на творческата дисциплина композиция, 

надграждайки познанията по теоретичните дисциплини, получени в хода 

на следването по специалността. Това се осъществява чрез заостряне на 

вниманието на студентите върху аспекти на хармонията, полифонията, 

                                                 
719 Пак там, с. 1: „Спомням си също така, когато ставаше въпрос за 

цикличната форма на симфонията и по-специално за финала, Димитър Тъпков ми 

обърна внимание да забележа как в музикалната литература финалите на гениални 

като цяло произведения са най-слабата част и в това отношение колко 

проблематично и трудно се пише финал. Спомням си за примера, който той посочи – 

да се сравнят гениалните сонатни алегри на седма симфония на Бетховен и четвърта 

симфония на Чайковски с техните финали.“  
720 Този момент коментира Александър Кандов в разговор, проведен на 

25.08.2017 г. в София. Аудио запис. Според Кандов Тъпков еднакво се застъпва за 

работа и по двата начина – с и без пиано.  
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оркестрацията, формообразуването, които не намират място в лекционните 

курсове по тези дисциплини.721  

Относно стиловите предпочитания на обучаващите са автори 

(доколкото е възможно да се говори за подобни явления в ранните етапи от 

развитието им), Димитър Тъпков насърчава своите студенти да търсят свой 

почерк, да работят върху оригиналността на своето творчество, да 

обогатяват своята култура, да познават традициите, с цел да се предпазят 

от преповтаряне на познати формули „да кажат нещо, което никой не го 

е казал, но върху основата на традицията“ и да „продължат 

многовековния опит... да овладеят вече овладяното от техните 

предци.“722 Успоредно с това Тъпков оказва морална подкрепа на своите 

възпитаници в търсенето на изказ, с който „по-адекватно да се изразят 

новите усещания и състояния във времето, в което живеем.“723,724  

                                                 
721 В Диамандиев, цит. съч., с. 3, авторът пише още: „От него разбрах какво е 

модална хармония, когато писах при него сонатина под влияние на Хиндемит като 

хармония и звучене. Това е хармония без тежнение, а не само в тесния и строг смисъл 

на музикалната организация (система) построена върху определен хоризонтален ред 

(модус). Така ми стана ясно, че хармонията на Хиндемит е повече модална, 

отколкото разширенотонална…“  
722 Пак там, с. 2-3.  
723 Пак там, с. 3.  
724 Румен Бальозов разкрива окуражаването от Тъпков на младите автори да 

търсят „собствен“ и „съвременен“ изказ: „По това време (а може би и до днес) 

програмата на този "учебен предмет" (композиция, б.м.) е нормативно задължителна 

и включва практическото изработване на класически форми (от най-елементарна 

детска песничка до симфония, инструментален концерт или опера за дипломна 

работа). Учебник, разбира се, няма, специалността се води творческа, 

преподавателят преценява колко и каква да е теоретичната част. Проф. Тъпков, 

изглежда, се чувстваше удобно в така очертаните му педагогически параметри и 

правеше всичко студентът също да се чувства така. Технологичните умения се 

усвояваха лесно и почти незабележимо се подреждаха в система за организация на 

музикалния материал. Проф. Тъпков по някакъв свой, външно ненатраплив, но 

безотказен начин приучаваше студента да мисли аналитично: да преценява 

възможности, да пресява варианти, да отхвърля, да аргументира, да избира.“  
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Тъпков запознава студентите си теоретично и нагледно (чрез 

материали от личната си библиотека и фонотека) с „модерните“ тенденции 

в музиката на ХХ век, с техниките сериализъм, алеаторика, додекафония, 

конкретна музика, сонорност, модалност, полиладовост. Педагогът се 

стреми да възпита у младите автори чувство за мярка в употребата на тези 

техники, като всичко следва бъде подчинено на художествената идея, с 

избягване на неуместна и самоцелна експлоатация на едно или друго 

решение.  

Насърчаването на пестеливо използване на тематичния материал 

заема съществено място в педагогическия подход на проф. Димитър 

Тъпков.725 Педагогът още възпитава чувството за адекватност относно 

естеството на материала и употребата на една или друга композиционна 

техника или похват, така че да не накърнява „драматургията“ на 

музикалната композиция.726  

Не на последно място следва да се упомене толерирането на 

изписване на материала така, че да се облекчават в техническо отношение 

инструменталните партии, без това да накърнява качествата на 

произведението. Улесняването на работата и на диригента е поредната 

особеност, към която Тъпков насочва вниманието и работи върху 

култивирането на подобни „рефлекси“ у своите възпитаници по 

композиция.727  

                                                                                                                                                         

Бальозов, Румен. Стилът Димитър Тъпков. Вестник „Култура“, брой 30 (2332), 16 юли 

2004. Препратка към публикацията в интернет: 

http://www.kultura.bg/bg/article/view/10023 (посетен на 12.12.2018 г.).  
725 Диамандиев, А., цит. съч., с. 3 „…даваше пример със сонатното алегро на 5-

та симфония на Бетховен“.  
726 Пак там, с. 3: „Той ми каза, че ракоходно-огледалният контрапункт в „Лудус 

тоналис“ на Хиндемит се е получил точно, но при мен това ще противоречи на общия 

процес при изграждането на формата“.  
727 В третата част на първата симфония на Андрей Диамандиев използва 

полиметрия, за която Тъпков дава ценни съвети по отношение на изписването, така че в 

максимална степен да се улесни последващата интерпретаторска работа на диригента, 

http://www.kultura.bg/bg/article/view/10023
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При писане на произведения за оркестър Тъпков по „свой начин“ 

целѝ формирането и внушението на определени нагласи, сред които 

употребата на всеки инструмент да става съобразно „тембровата 

драматургия“ на творбата,728 освобождаването на въображението чрез 

всестранната употреба на техническите и изразните ресурси на 

оркестровия апарат като неизчерпаем извор на „идеи и решения“.729 

Тъпков желае да развие чувство на „самоограниченост“ у студентите си 

„от прилагане на „шаблонни“ модели в инструментовката на 

произведенията им и насочва към бдителност и предпазливост по 

отношение на крайности и самоцелни „новаторски“ експерименти, още 

повече че такива деяния неминуемо влизат в разрез с всякакъв 

художествен замисъл.  

Относно значението и „тежестта“ на фолклора – Тъпков не го 

отхвърля, но счита, че неговото присъствие (ако има такова) следва да е 

„индиректно“, като е препоръчвал разграничение от пряка, явна употреба 

на фолклорни формули от стереотипен тип.730  

Обзорът на преподавателската методика по композиция на проф. Д. 

Тъпков завършва с цитат, който обобщава становището му за обучението 

                                                                                                                                                         

който в противен случай би бил заставен „да избере един от двата метрума“. „Така 

че, отново педагогът Димитър Тъпков ме заведе в недрата на музикалната практика, 

за да разбера какво е възможно и какво не.“ Пак там, с. 4.  
728 Пак там, с. 4: „Той казваше, че е голяма грешка оркестърът да се третира 

като едно голямо пиано и, че всеки инструмент трябва да се третира като персонаж 

в театъра. Така например, не може един персонаж да влезе, да каже „Добър ден“ и 

да си излезе. Всеки чака неговото завръщане.“  
729 Александър Кандов подчертава „изисканата оркестрация“, на която се е 

стремял да научи своите студенти Димитър Тъпков. /Из разговор с Александър Кандов, 

проведен на 26.08.2017 г. в София. Аудио запис./  
730 Диамандиев, А. Цит съч., с. 4: „Към фолклора Тъпков винаги е имал 

деликатно отношение, като никога открито не го е налагал, а същевременно той се 

усеща винаги като невидима нишка в цялото му творчество.“  
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по специалността: „Никой не може да те научи на талант, но всяка 

академия е длъжна да те научи на занаят“.731,732,733  

  

                                                 
731 Пак там, с. 1.  
732 Александър Кандов свидетелства, че в по-ново време, след като вече не 

преподава в ДМА, Тъпков коментира развитието на новите „високи“ технологии, като 

остава резервиран към тях, считайки, че последните подпомагат хората, които нямат 

„морала на занаятчията, на майстора“. /Разговор с Александър Кандов, 26.08.2017 г., 

София./  
733 Румен Бальозов споделя: „По това време (а може би и до днес) програмата 

на този "учебен предмет" е нормативно задължителна и включва практическото 

изработване на класически форми (от най-елементарна детска песничка до симфония, 

инструментален концерт или опера за дипломна работа). Учебник, разбира се, няма, 

специалността се води творческа, преподавателят преценява колко и каква да е 

теоретичната част. Проф. Тъпков, изглежда, се чувстваше удобно в така 

очертаните му педагогически параметри и правеше всичко студентът също да се 

чувства така. Технологичните умения се усвояваха лесно и почти незабележимо се 

подреждаха в система за организация на музикалния материал. Проф. Тъпков по 

някакъв свой, външно ненатраплив, но безотказен начин приучаваше студента да 

мисли аналитично: да преценява възможности, да пресява варианти, да отхвърля, да 

аргументира, да избира. С други думи, превръщаше го от занаятчия в творец.“ 

Бальозов, Румен. Цит съч.  
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9.8 ПЕНЧО СТОЯНОВ734  

 

Най-ранните сведения за преподавателската работа на Пенчо 

Стоянов в ДМА/БДК датират от 06.09.1954 г., когато по идея на декана на 

Теоретичния факултет735 – доц. Константин Константинов, е предложен и 

впоследствие одобрен за асистент по солфеж с 14-16 часа седмично.736 

През 1957 г. Стоянов е избран за асистент по музикален анализ.737 През 

1967 г. в съревнование със Стефан Ременков е избран за доцент по 

музикален анализ.738 От 1972 г. е професор.  

Работата на проф. Пенчо Стоянов с желаещите за изучават 

композиция започва със запознаването му с техните композиционни опити 

допреди срещата им. На базата на тях проф. Стоянов придобива представа 

за възможностите и интересите на съответния кандидат.739 Това е отправна 

                                                 
734 Към момента на написване на този материал проф. д. изк Пенчо Стоянов е 

единственият жив педагог, преподавал композиция в НМА във времето преди 1980 г. 

/крайната за периода на настоящото изследване година/. Въпреки невъзможността да се 

наблюдават негови лекции по дисциплината, лично представените от него сведения за 

преподавателската му методика по композиция са с неизмерима стойност за този труд.  
735 От 1955 г. Теоретико-композиторски и диригентски факултет (ТКДФ).  
736 Събитието е отразено в Протоколи от заседания на Факултетния съвет на 

Теоретичния факултет. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 11. 

Протокол № 43 от 06.09.1954 г.  
737 Обявлението на факта, че Пенчо Стоянов е издържал конкурс за „редовен 

асистент“ по музикални форми е направено от проф. Веселин Стоянов. Събитието е 

регистрирано в Протоколи от заседания на Академичния съвет на БДК. – В: СГОДА, 

Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 7. Протокол № 2 / 22.07.1957 г., точка 2.  
738 Процедурата за доцентурата на Пенчо Стоянов е записана в Протоколи от 

заседания на Факултетния съвет на Теоретичния факултет и материалите към тях, 

от 15.11.1965 до 29.06.1967 г. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 

58, листове 225-231. Докладчици за кандидатурата му (с положителни заключения) са 

проф. Парашкев Хаджиев и проф. Здравко Манолов. И в двата доклада, като ключов 

позитив се изтъква факта, че Стоянов е композитор, като се изброяват негови 

творби.  
739 Този си подход проф. Пенчо Стоянов разяснява по следния начин: „Има хора 

с по-скромни възможности, които може с известни усилия и труд да стигнат едно 

добро равнище. Има хора, на които нещата им се отдават безпроблемно, което 
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точка за последващото решение откъде трябва да се продължи – дали 

нивото на обучаващата се страна налага известно „връщане назад“, за да се 

попълнят някои празноти – например в гласоводенето, фактурното 

оформление, акордиката,740 или може да се продължи с последващите 

„усложняващи“ задачи.  

Следва преминаване на курс за онова, което проф. Стоянов определя 

като „изходна позиция за композитора“ – да започне процеса на работа 

върху ясното и точно експониране на музикалната мисъл. Целта е 

формирането на способността за нейното естествено, последователно и 

убедително изложение. Проф. Пенчо Стоянов препоръчва преминаването 

през „диетичен курс“741 (начинаещ с периода), базиран на писане на малки 

форми. Педагогът счита за благоприятстващо разгръщането на 

творческите заложби на студентите детайлното анализиране на малки 

пиеси, като първите десет прелюдии на Шопен оп. 28, Скрябин – 

прелюдиите оп. 11, 13, 17, Прокофиев „Мимолетности“, а от българската 

музика – миниатюрите на Димитър Ненов – „едни блестящи, прекрасни 

малки изящни пиеси,“ както и детските пиеси на Любомир Пипков и 

Парашкев Хаджиев. С тези пиеси проф. Стоянов онагледява своите 

изисквания по отношение на:  

– изграждането на тематичната система (изложение и последващо 

развитие на материала);  

– структурното оформяне – на цялото и отделните части на формата 

(дяловете), със съответните им функционални взаимоотношения;  

                                                                                                                                                         

определено е въпрос на музикалност, на способност и това е първият въпрос, който 

ме интересува, работейки с един студент.“ /проф. Пенчо Стоянов, 19.11.2015 г., 

София. Аудио запис./  
740 Пак там: „Някои студенти имат склонност да мислят изключително 

еднопланово, еднообразно. Други, мислят в по-определен колористичен план, търсят 

цвета, търсят находката…“  
741 Пак там.  
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– процесуалната динамика – съотношенията устойчивост-

неустойчивост и стабилност-нестабилност в структурно и тонално 

отношение), ускоряване или забавяне на процесуалното движение в 

зависимост от зоната на формата, изграждането на кулминации – местни 

/за всеки дял/, главна /генерална/ (със съответните подстъпи към нея – т. 

нар. постепенно овладяване на пространството);  

– контрастите (тонални, темпови, фактурни, регистрови).  

Непременно още от самото начало на обучителния процес по 

композиция проф. Пенчо Стоянов обръща внимание на микро единиците, 

на основите, на които се гради малката форма. Във връзка с това, но и с 

оглед постепенното разкриване пред погледа на учащия на постиженията в 

музиката на ХХ век, е възможно запознаване с тематичната работа на 

Антон Веберн. „Мисля, че е много полезно, защото това е нещо, което е 

много необходимо за прецизното боравене с материала. Да няма нищо, 

което е излишно, всичко да е много точно, да има пълен контрол върху 

това, което се пише.“742,743 Веберн проф. Стоянов определя като 

извънмерно благотворен за наблюдението над икономията на изразните 

средства, над отсъствието на разхищение на тематичния материал. 

Базовото за композиторската работа умение по усъвършенстването на 

навиците за контрол на материала е дълъг процес, върху който работата не 

спира по протежение на целия курс по специалността. Това се отнася и за 

                                                 
742 Пак там.  
743 Във връзка с тези начални занимания, при които се полагат основите за 

работа над по-големите форми, проф. Пенчо Стоянов споделя за случаи в 

педагогическата му дейност, когато начинаещи автори му представят „концерти“ и 

„фантазии“ „в десетки страници“, в които макар да прозират творчески заложби и 

обещаващи идеи, се долавя очевидна несръчност при боравенето с тематичния 

материал, изразяващи се в непознаване на изначални способи за разгръщане на 

неговите ресурси. Всичко това проличава в „едни безкрайни повторения“, 

„въртенета“, тъпчене на едно място и нелогични повторения на фрагменти, които не 

трябва да се връщат“. Пак там.  
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заниманията по композиция при проф. Пенчо Стоянов, който казва: 

„Композиторът трябва да бъде добър скъперник, финансист.744  

В естетическо отношение, проф. Стоянов счита, че запознаването 

с композиционните техники от средата и втората половина на ХХ век е с 

висока степен на важност в обучението на прохождащите автори. Той 

държи учащите в специалност „Композиция“ да познават музикалния език 

на Арнолд Шьонберг, на Оливие Месиен – по-специално „Каталога на 

птиците“ – дефиниран от педагога като „много полезен за младите 

композитори“, Пиер Булез, Бела Барток – „Микрокосмос“ и „други малки 

пиеси, още повече, че при последния се наблюдава и боравенето с 

фолклора.“745 В подходящ момент, според преценката на педагога за всеки 

индивидуален случай, следва запознаване с алеаторната техника на ХХ 

век.  

В хода на „текущото обучение“ проф. Пенчо Стоянов може да 

възложи задачи с импровизация – дейност, понякога погрешно считана за 

идентична на композирането. Но това „едновременно съчиняване и 

изпълнение“ има принос за развитието на изобретателността, 

скоростта на мисълта, досетливостта на студентите, за приучване на 

поддържане и контрол върху нужната доза спонтанност в музикалното 

изкуство. Наред с развитието и надзора на тези качества, задачите с 

импровизация дават представа за интелигентността на отделния студент, за 

умението му да мобилизира наедно фантазията и познанията си и да 

създаде за кратко време, „в движение“, един еднороден музикален образ.  

Момент с първостепенна стойност е дисциплинирането на мисълта 

на начинаещите автори по посока оформянето на т.нар. смислова 

насоченост на материала. Умението едни части на формата да се 

моделират като структурно „стабилни“, устойчиви (fest), при други 

                                                 
744 Пак там.  
745 Пак там.  
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картината да се динамизира, да има по-активна роля на „центробежните“ 

сили (постигането на неустойчивост и нестабилност – locker) е с главна 

значимост, не само за развоя на композиторския курс, но и в последващото 

движение по спиралата на последващото развитие на младите автори. 

„Когато се усетят тези категории на материала, вече може да се отиде 

и на друго равнище.“746  

Проф. Пенчо Стоянов счита за полезно „да се даде ухо“ и на 

джазовата хармония. „Там акордовите вертикали са много интересни, 

както и импровизацията, която един сръчен инструменталист може да 

практикува, „да я включи в оборота си“ при създаване на собствени 

опуси, „тъй като има хора, които клонят към това, дадено им е. Разбира 

се, че те не трябва да се спъват, а да им се окаже подкрепа, да им се 

„дадат крила“, но трябва да им се и помогне, да бъдат „подпрени“ с по-

здрава техника, защото много често на тези хора им липсва именно 

това.“747  

Подобно е становището на проф. Стоянов относно хармонизацията 

на народни песни. Специално внимание той отделя на безмензурните 

песни, в които орнаментиката е значително по-разгърната, а водещата 

роля на текста, който в тези песни /заради „нерегулярността“, породена 

от наличието на ритъм и липсата на метрум/ е в каузално взаимодействие с 

мелодията. Запознаването с тези специфики може да се окаже мощен 

стимул за разкрепостяване на мисълта на учащите и преминаването ѝ на 

ново качествено равнище.  

Проф. Пенчо Стоянов подсказва на своите студенти по композиция 

още едно интересно виждане – да се погледне към културите на някои по-

близки и по-далечни страни и народи. Обръщането към непознат за по-

голямата част от света фолклор е възможно да даде неподозиран импулс в 

                                                 
746 Пак там.  
747 Пак там.  
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развоя на съвременната музика.748 „Аз бях известно време в Южна Корея. 

Там се запознах с корейския фолклор и смятам, че свърших добра работа. 

Хората се интересуваха как да го развият, какво да правят с него. 

Видяха, че просто се лутат, блуждаят, не знаят какво да правят. Но 

когато им се подскажат възможности и погледнат какво правят 

големите композитори неизбежно ще попаднат на това, което им 

трябва.“749  

Относно вокалната музика проф. д. изк. Пенчо Стоянов отново 

следва своя собствена концепция в обучителната работа с младите автори.  

За прозодията: „Според мен песни трябва да се пишат още от 

самото начало на композиторския курс. Това е един много 

продължителен етап. Вокалното мислене е нещо, което не идва 

изведнъж. Всичко става бавно, постепенно. Може и човек да не стигне до 

онова, което търси. И това е възможно. Но смятам, че трябва да се 

пишат песни през целия курс на обучение, паралелно с инструменталните 

пиеси. Въпросът за импровизацията е доста по-различен във вокалната 

музика, защото при акапелното пеене може да се използват и 

нетемперовани интервали – ¼, 1/6 тонове – неща, които трудно се 

постигат при инструментите. Нетемперованото пеене на чернокожите 

изпълнители на спиричуъли е нещо, в което може да се открие сходство 

дори с българските народни певци. Чувал съм странни интервали някъде 

по-високо, някъде по-ниско – явното нетемперованото звучене на вокала. 

И тук тези, които специално се ориентират към обработка на фолклора, 

според мен, трябва да се поощряват и да се насочват в тази насока.“750  

                                                 
748 Този момент представлява интерес и от гледна точка на факта, че в настояще 

време НМА е напълно отворена за прием на студенти от цял свят, включително учащи 

от „екзотични“ за българските разбирания страни.  
749 Из разговор с проф. д. изк. Пенчо Стоянов, 19.11.2015 г., София. Аудио запис.  
750 Пак там.  
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Относно съдържанието на текста във вокалната музика и 

връзката му музиката при създаване на вокални (и вокално-

инструментални) творби, проф. Стоянов счита за важно /и доколкото са 

позволявали възможностите е работил със своите студенти в тази посока/, 

че следва да се търси връзката между говорната и вокалната (песенна) 

интонации – „едното и другото да се стиковат и да се получи онова 

единство, което го има при Брамс, при Малер (който сам пише 

текстовете на песните си)“.751 В хода на обучителната работа по 

композиция проф. Стоянов се стреми да внуши на възпитаниците си да не 

допускат противоречия между словесното съдържание и музиката. За 

образец в това отношение педагогът си служи с опусите на Антон Веберн и 

Рихард Вагнер, при които (например) „във въпросителната интонация се 

засягат неустойчиви интервали и тонове“.752 Като еталон за 

„чувствителност към интонацията“ Стоянов посочва също съчиненията на 

Верди и Пучини, особено за студентите, проявяващи интерес към операта. 

Педагогът счита, че те трябва да се запознаят „отблизо“ с творческото 

наследство на тези майстори. Разбира се, следва да се съблюдава 

различната интонация в отделните езици. Отвореността към писане на 

вокални творби на различни езици проф. Стоянов определя като 

извънредно полезна, особено в наши дни. „Сещам се за книгата на Даниел 

Баренбойм, който казва: „Когато отида в Италия, ставам италианец. 

Когато отида в Германия – аз ставам германец. Когато съм във 

Великобритания – ставам англичанин, иначе операта няма да се получи.“ 

Дори е полезно един композитор да знае и владее няколко чужди езика. 

Ситуацията става много по-различна и това може да подскаже много 

интересни решения.“753  

                                                 
751 Пак там.  
752 Пак там.  
753 Пак там.  
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Отвореността по отношение на употребата на редки за 

„сериозната“ музика инструменти е считана от  проф. Стоянов за 

поредна възможност за обогатяване и разнообразяване на възможностите 

пред съвременния творец. В тази насока преподавателят дава следния 

пример: „Оказва се, че в акордеона е възможно да се получат 

нетемперовани интервали. Акордеонистка от Пловдив ми показа и бях 

много приятно изненадан, че хората търсят… Важното е да има 

постоянно обновяване, да няма застой в една точка, тъй като има хора, 

които като намерят леснината, като хванат калъпа и цял живот не 

излизат от това нещо.“754  

В своята педагогическа работа по композиция проф. Пенчо Стоянов 

силно залага на подготовката на студентите, извършвана в курсовете по 

„отделно“ изучаваните теоретични дисциплини – хармония, полифония, 

оркестрация, музикален анализ.755 Така в часовете по композиция тези 

знания се синхронизират помежду си, дава се простор за тяхната творческа 

проява, вижда се ясно смисълът от тяхното придобиване. Разбира се, 

наклонностите към създаване на музика остават водещи, поради което 

най-важното е да се работи върху координирането на придобитите 

знания и сръчности с дарованието на учащия.  

                                                 
754 Пак там.  
755 Във връзка с паралелната дейност на проф. д. изк. Пенчо Стоянов, като 

педагог по музикален анализ, той изразява мнението, че преподаването на теоретични 

дисциплини от композитори е безкрайно благотворно, и е ползотворно да има по-

голямо присъствие на автори на музика в тази дейност. „Защото композиторът е 

човек, който познава отвътре нещата и може да бъде изключително полезен на 

студентите.“ Проф. д. изк. Пенчо Стоянов изказва мнението, че е важно самите 

композитори да не преустановяват поддържането на своята висока теоретична 

подготовка, за да може това, което те носят в себе си да се експонира пълноценно, да 

достигне до студентите. „Смятам, че е хубаво да има такава творческа връзка. Още 

повече човекът, който е вътре в морето може да бъде най-полезен на 

мореплавателите, да ги ориентира от къде идват бурите и как и какво става.“ Пак 

там.  
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Краткото заключение на проф. Стоянов за перспективите, както пред 

композиторското обучение, така и при подготовката по „съставляващите“ 

композицията теоретични предмети е, че трябва да има непрестанно 

обновяване на информацията по отношение на това, което се случва в 

„живата“ музика и реципрочно – на това, което произтича от нея като 

надграждане в областта на „разделно“ изучаваните теоретичните 

дисциплини в системата на музикалното образование.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Обучението по композиция предполага в голяма степен да се 

осъществява и под знака на активното самообучение на студентите, 

изразяващо се в активна самостоятелна работа не само върху поставените 

задачи, но и чрез собствени изследвания, анализи, експерименти. 

Стремежите за новаторство и оригиналност, характерни за откривателската 

потребност на твореца и обуславяща създаването на уникален „продукт“, 

отхвърлят единна систематизация на методологията на преподаването на 

творческата дисциплина.  

Креативното ѝ естество, предполагащо изобретяването на изделие, 

чиито „суровини“ са „скрити“, „тайни“ и безпределни не допуска 

извеждането на обобщения за общоприета, всеобхватна и категорична 

приложимост на конкретни педагогически прийоми при нейното 

преподаване. Самостоятелният характер и безподобността на музикалната 

и педагогическа даровитост (липсва метòда и скàла за измерването им) на 

преподавателя, особеностите на личността, естетическите съображения, 

както и наличието на всестранни познания, често предполагат крайно 

несходство в образователните подходи у всеки преподавател спрямо всеки 

отделен ученик. Допустимо е и наличието на съществени разлики в 

системите на работа на един педагог спрямо различните му ученици. Към 

последното, отношение може да има и етапът на педагогическата практика 

на наставника – „начален“, „среден“ или „финален“.  

Българската професионална композиторска школа, формирана и 

поела самостоятелен път на развитие в резултат на уникална симбиоза от 

взаимодействие и взаимопроникване на немска, френска, руска /съветска/, 

чешка, унгарска, полска и пр. школи, започва индивидуално съществуване, 

базирайки се върху устойчивия фундамент на столетните европейски 

практики, синтезирайки високите им достижения и извървявайки 
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оригинален просперитет, като става забележим фактор в многоцветната 

панорама на музиката на ХХ в., допълва световния опит със самобитния си 

актив и се обособява като независима педагогическа и творческа единица. 

Българското композиторско образование е базирано на усвояването 

на професионални изисквания, заложени в учебните програми и възприети 

като фундаментални за специалността норми, които следва да бъдат 

покрити. В композиционния курс всички знания от музикално-

теоретичните дисциплини (хармония, полифония, музикален анализ, 

оркестрация и др.) се събират при обучаващия се автор, работи се 

практически, а напътствията на педагога (най-общо) се свеждат до 

препоръки, които засягат пропорционалните съотношения, процесуалното 

изграждане, структурното оформяне и изглаждане на естетически и 

стилистически противоречия, а понякога и компенсиране на проявени 

недостатъци на „по-ниско“ „техническо“ равнище (правопис, затруднения 

в гласоводенето, и пр.).  

В българското композиторско образование на първо място застава 

формата. Когато тя е добре изработена, тогава повечето педагози са 

склонни да дадат по-голяма „естетическа свобода“ на своя студент. Но 

когато в нея са налице обезпокоителни моменти, които натежават, е 

възможно да липсва компромис и по отношение на способите и начините 

на изразяване /проф. Панчо Владигеров, проф. Веселин Стоянов/.  

Целта на събраните в процеса на обучението знания е те да 

влязат в рефлексите на личния композиторски метод. Когато знанията 

станат рефлекторни в тях се отразява фантазията на автора. Установява се 

„сръчност“, изразяваща се в автоматизация и синхронизация на правилата, 

нормите и принципите наблюдавани /анализирани/ в образци от 

общопризнати автори – една от съществените дейности в обучителния 

процес по композиция. Посредством постигнатата автоматизация се 

цели избягване на фокусирането върху техническата страна на 
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съзидателния акт и, преди всичко, формиране на опитност и умение на 

композитора да придава по-голямо значение на съдържателния аспект 

на създаваната от него музика. Това способства за съсредоточаване 

върху главните идеи и смисъла на артистичното послание. С тези 

методи, в Националната музикална академия (НМА) се работи от 

първите наченки на дисциплината композиция до днес.  

В обучителния курс се работи и върху развитието на 

въображението на студента, способността да се изгражда ясна 

музикална мисъл, формулирана по възможно най-добрия начин, като 

се обясняват и разкриват механизмите за най-доброто ѝ разгръщане. 

Композиционният курс в НМА винаги се е опирал на историческия 

опит, като се целѝ развитието на синтетична, обобщаваща 

мисловност.  

Що се касае до естетическата страна, желанието за „новаторство“, 

за „по-съвременен изказ“, за оформянето на собствен облик и характерност 

– разбираемо, тук развоят при младите автори протича по съвършено 

личен, понякога крайно субективен, самобитен, несходен начин. 

Например, Цветан Цветанов в творческия му път, недалеч от 

студентските години и Красимир Кюркчийски (за доста по-дълъг период, 

във времето на „свободното“ си развитие)756 стриктно следват 

естетическите представи на своят преподавател, докато други (Васил 

Казанджиев, Лазар Николов, Константин Илиев) още от студенти 

изповядват „различни“ убеждения.  

Както по всяка дисциплина, така и по композиция образователния 

процес в НМА е изграден на основата на правилото „от просто към 

сложно“. Започва се с по-лесните неща, след което следват 

„концентричните кръгове“ на познанието – то се разширява, докато се 

                                                 
756 Становище на акад. Васил Казанджиев – пряк свидетел на развитието на 

Цветан Цветанов и Красимир Кюркчийски.  
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стигне до овладяване на материята, подобно (например) на науката за 

акордите – хармонията, при която се започва от това „що е акорд“. 

Преминава се дадена учебна програма, като различните студенти стартират 

от различни позиции – в някои случаи от „корените“. Най-съществената 

цел е да се отворят хоризонтите за бъдещо самоусъвършенстване.757  

Може да се обобщи, че при получаването на базисните познания се 

получава усещането за стабилност, за фундаменталност. В днешно  време 

нерядко се поставя въпроса за започване не от начало – от базата, а от 

другаде – с „най-модерните“ средства. В разгледаните методики на 

преподавалите по композиция допреди 1980 г., всеобщо положение е, че 

при такъв подход се рискува да се загуби фундамента и „усещането  за 

корените“.758  

Вече придобилата собствено лице и история българска система на 

обучение по композиция е базирана изцяло върху поетапното усвояване 

на предишния опит. Върху получената стабилна основа „новият“ автор 

постига увереността за надграждане със собствени усилия, като не е 

изключена възможността той да дорасне до това ниво още в студентските 

години и още тогава да направи своя личен информиран избор относно 

                                                 
757 Припомняме, че подобна е тезата на проф. Александър Текелиев за 

„продължаващото“ самообразование.  
758 На въпрос по темата, проф. Димитър Христов отговаря: „В случай, че не 

започнем отначало, ще бъдем цвете, което се засажда не от корена, а от цвета.“ 

Така проф. Димитър Христов интерпретира някои „съвременни“ системи на обучение 

по композиция, „например в Холандия“, които пренебрегват основата и игнорират 

предишния опит, като започват обучението (по композиция) направо от „съвременните 

системи“. /Гледищата са изказани в разговор от 25.06.2015 г., проведен в София. Аудио 

запис./  

Становището на акад. Васил Казанджиев е подобно: „това е занаят, който трябва да 

се учи от „А-Б“, а естетиката остава въпрос на избор и вътрешно усещане“. Тази 

позиция е в разрез с изразеното от Лазар Николов гледище (в Петрова, Ангелина. 

Композиторът Лазар Николов. София: Институт за изкуствознание – БАН, 2003.), което 

гласи, че композиция не се учи“. /Разговор с акад. Васил Казанджиев,15.03.2015 г., 

София./  
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пътя, по който ще поеме. Закономерен финал на така организираното 

обучение, с писане на различни по мащаб, структура и изпълнителски 

състав произведения, е дипломирането с оркестрова или сценична 

творба, удостоверяващо достигнатото професионално равнище, от което 

стартира самостоятелния творчески път на твореца.  

* 

След дългогодишните търсения на „най-добрата формула“ за 

организация на прием и обучение в специалност „Композиция“, може да се 

направи извода, че като такава засега се очертава действащата 

понастоящем система, при която студентите се приемат след проверка в 

първи курс, учат факултативно една година, през която се подготвят за 

профилиращия изпит, кандидатстват в специалността и в случай, че бъдат 

приети преминават четиригодишен курс, след завършването на който се 

дипломират с циклично симфонично, ораториално или едноактно сценично 

произведение (опера или балет).  

Запазването на възможността да се кандидатства за специалността 

освен след първи, също и след втори, трети, дори четвърти курс е още един 

позитив, до който се достига след десетилетните търсения и изпробвания 

на гореизложените режими на устройване на обучението по специалност 

„Композиция“. Предоставянето на възможност на студенти от 

факултетите, различни от ТКДФ да кандидатстват и изучават специалност 

„Композиция“ е друго постижение и белег на гъвкавостта на понастоящем 

действащата организация.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Одобрени от КНИК учебни планове по специалности, курсове и 

дисциплини за 1950 година. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна 

единица 167.  

Лист 6 специалност Композиция \тригодишен курс\  

`Наименование 

на учебните 

предмети 

7 

сем. 

8 

сем. 

9 

сем. 

10 

сем. 

11 

сем. 

12 

сем. 

Композиция 3 3 3 3 4 4 

Маркс-

Ленинска 

естетика 

2 2 - - - - 

Контрапункт 2 2 2 2 - - 

Музикални 

форми с 

анализи 

2 2 2 - - - 

Оркестрация 3 3 3 3 - - 

Оркестрация 

за духов 

оркестър 

2 2 - - - - 

История на 

българската, 

славянската и 

съветската 

музика 

1 1 - - - - 

История на 

драмата и 

театъра 

/факултативно/ 

- 2 - - - - 

Инструмент 

или пение /за 

непианисти/ 

1 1 - - - - 

Пиано 1 1 1 1 1 1 

Свирене на 

хорови 

партитури 

1 1 1 1 - - 

Свирене и 

анализи на 

оркестрови 

партитури 

1 1 1 1 - - 
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Дирижиране 

оркестър 

2 2 2 2 - - 
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Лист 7 

№ Предмет 1 

сем

. 

2 

сем

. 

3 

сем

. 

4 

сем

. 

5 

сем

. 

6 

сем

. 

7 

сем

. 

8 

сем

. 

9 

сем

. 

10 

сем

. 

1 Основи на 

Маркс-

Ленинизма 

4 4 - - - - - - - - 

2 Полит. икономия   4 4       

3 Диалект.-ист. 

мат. 

    4 4     

4 Констит. НРБ     1      

5 Солфеж 3 3 2 2       

6 Подгот. за 

дирижиране 

(факултативно) 

- - - - - - - - - - 

7 Дирижиране хор 

и оркестър 

(факултативно) 

- - - - - - - - - - 

8 Маркс-ленинска 

естетика 

      2 2   

9 Хармония 3 3 3 3       

1

0 

Полифония 

(Контрапункт и 

фуга) 

    3 3 3 3   

1

1 

Инструментозна

ние (с практ. 

упражнения) 

  2 2       

1

2 

Оркестрация     2 2 2 2   

1

3 

Анализ 

(музикални 

форми) 

    2 2 2 2   

1

4 

Всеобща 

история на 

музиката 

2 2 2 2       

1

5 

История на 

българската, 

славянската и 

съветската 

музика 

    2 2     

1

6 

Четене 

партитури 

- - - - - - - - - - 
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(факултативно) 

1

7 

Пиано 1/2 
1/2 

1/2 
1/2 

1/2 
1/2 

1/2 
1/2 

1/2 
1/2 

1

8 

Народна музика 

– музикална 

етнография 

1 1 1 1 1 1 1 1   

1

9 

Руски език 2 2 2 2       

2

0 

Нов чужд език 2 2 2 2       

2

1 

Физкултура 2 2 2 2       

2

2 

Композиция 1/2 
1/2 

1/2 
1/2 

1/2 
1/2 1 1 11/2 11/2 

2

3 
Задължителна 

работа по 

главен предмет 

вкъщи 

24 24 24 24 30 30 36 36 42 42 

2

4 

 44 44 45 45 46 45 471/

2 

471/

2 

44 44 

2

5 

 20 20 21 21 16 15 111/

2 

111/

2 

2 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Извадка из Учебни програми по отдели и класове за учебната 1950/1951 

година. – В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 173. 

 

Лист 76-77  

Програма по КОМПОЗИЦИЯ /6 семестъра по 2 часа седмично)  

 

Общи забележки  

Целта на курса е възпитанието на младите композитори да овладеят 

съвременната техника на музикалната реч, като средство за въплъщаване 

на художествени замисли, както и да бъдат способни със своето творчество 

да отговарят на естетическите задачи, стоящи пред българските 

композитори.  

Постигането на тая цел е възможно при условие на широкото 

запознаване на студента с творческата практика на композиторите от 

предшестващите епохи и настоящето, дълбоко изучаване на творчеството 

на руските композитори, българските композитори, както и българското /и 

на други националности/ народно песенно творчество.  

Занятията в класа по композиция се водят с оглед на 

индивидуалните данни и степени на музикално и творческо развитие на 

студента. От това зависи и реда, както и продължителността на работата 

върху един или друг дял от курса. Въпреки това, указаните в програмата 

основни форми на вокална, инструментална /музика/, както и съчинение на 

масови песни и обработки.  

 

І курс  

Основни задачи  

1. Развиването у студента чувство за мелодическа и хармоническа 

изобретателност, необходими за оформянето на най-прости 

синтактически образувания от различен вид.  

2. Възпитание навика да подбор на тематически материал и 

умението да бъде развиван в зависимост от поставената 

художествена задача, отчитайки при това съответствие с 

пропорционалността на частите от цялото, тяхното съответствие 

една спрямо друга и естествеността на преходите от една част към 

друга, а така също и възможността за контрастно съпоставяне на 

тематическите елементи /всичко това в мащаба на малките 

форми/.  

3. Придобиване на опита да се използува народно-песенния 

материал в качество на теми и да се създаде творчески 



- 303 - 

 

мироглед, изграден върху основа на българската народна 

музика.  

 

Практическа работа  

1. Съчиняване на неголеми построения, различни по своето 

функционално значение, а именно:  

 

а/ Съчиняване на устойчиви построения, представляващи от себе си теми и 

произведения, преди всичко изложени във форма на периоди:  

Двучастни  

Тричастни  

С еднакви и различни по съдържание предложения  

С различни заключителни каденци  

С преобладаване на повторение и секвенциране  

С преобладаване на нови елементи  

Хармонически и мелодическо развитие на периода.  

 

б/ Съчиняване на неустойчиви построения /средина/, развиващи 

елементите на темата или внасящи нов тематически материал, или 

довеждащи до повторение на първото построение /реприза/. Два вида 

реприза – буквална и видоизменена. Съчинение на видоизменени репризи.  

 

в/ Съчиняване на построения с встъпителен и заключителен характер.  

 

2. Практическо усвояване на простата и сложна тричастна форма /от 

различни типове/. В тези форми се съчиняват:  

Пиеси за пиано  

Пиеси за различни инструменти и пиано  

Пиеси за соло пение  

Пиеси за хор с пиано и “a cappella”  

На годишния изпит се представят:  

Две-три неголеми инструментални произведения  

Два романса  

Две неголеми хорови произведения, едното от които е „a cappella”  

 

 

II курс  

 

Основни задачи:  

1. Овладяване елементарния навик за развитие на тематическия 

материал и видоизменението на неговата фактура и придобиване на 

навик за полифонично съчинение.  

2. По-нататъшно развитие на умението за постигане:  
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а/ Логичност при тонални отношения.  

б/ Тематически и жанров контраст между частите на произведение от 

сюитен тип, образност в изложението предимството на цялото.  

3. Разширяване на опита да се използува народно-песенния материал в 

качество на тема и създаване на творчески мироглед, изграден върху 

широката основа на българската народна музика.  

 

Практическа работа  

 

1. Съчинение на песни във форма на теми с вариации  

За пиано  

За инструмент и пиано  

Песен с различен съпровод на различните куплети  

2. Съчинение на пиеси във форма на рондо без и с развити преходи  

3. Съчинение на неголеми пиеси, обединени в цикъл от сюитен тип  

4. Съчинение на солови вокални произведения.  

5. Съчинение на хорови произведения /с по-сложна фактура от тези в І 

курс/.  

На годишен изпит се представя  

Тема с вариации  

Рондо  

Хор с пиано  

 

ІІІ курс  

Основни задачи  

1. Овладяване на формата на сонатното алегро. Това предполага:  

а/ Умение да се съчетава завършеността на отделните тематически 

образувания с непреривността на изложението – резултат от 

придобитата способност да се обхваща голямата форма в цялост и 

нейните части да се разглеждат не изолирано, а като резултат от 

процеса на единно развитие.  

б/ Вече напълно овладяване за развитие на тематическия материал, 

умение за създаване на производни образувания, коренно 

отличаващи се от първоначалните по изразителност на значението. В 

частност, широко използуване на полифоничните приеми на 

разработка, особено в произведения за инструментални ансамбли и 

оркестър.  

в/ Разширение на навика за хармоническо развитие в тонално 

неустойчивите построения от по-голям мащаб /в разработката на 

сонатната форма/ избор на тематически материал за разработка и т. 

н.  
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2. Овладяване на многочастния цикъл в инструменталната музика – 

достигане стилистическо единство при големи циклически 

произведения от сонатно-симфоничен тип при тематичен и 

жанров контраст между частите.  

3. Запознаване с особеностите на музикалната драматургия и 

архитектониката на оперните произведения.  

4. Запознаване с вокално-симфонични жанри /кантата, оратория/, 

избор на текст и логичното му разпределение на части.  

 

Практическа работа  

1. Съчинение на циклическо произведение – соната за отделни 

инструменти, или трио, или квартет.  

2. Съчинение увертюра или сюита за оркестър; инструментален 

концерт.  

3. Съчинение на оперен откъс, кантата или част от оратория.  

 

Забележка: №№ 2 и 3 не са задължителни за всички студенти.  

На годишния изпит се представя едно от следващите произведения:  

Соната  

Трио  

Квартет  

Сюита за оркестър  

Инструментален концерт  

Симфония  

Симфонична поема  

Един акт от опера  

Кантата  

Оратория  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

МАТЕРИАЛИ ЗА ПРИЕМНИ ИЗПИТИ 1952/1953 г.  

в Учебни планове и програми – 1952. – В: СГОДА, Фонд № 1786, 

опис № 1, архивна единица 55.  

ЛИСТ 29  

КОМПОЗИЦИЯ – ПЕТГОДИШЕН КУРС  

1. Представяне на композиционни опити;  

2. Пиано – средно трудна соната или пиеса от автор по избор;  

3. Свирене от пръв поглед на пиано;  

4. Импровизация на пиано по зададена тема;  

5. Елементарна теория на музиката – включва знания относно целия 

материал на елементарната теория на музиката, включително 

учението за акордите, построяване върху даден тон на мажорни, 

минорни, умалени и увеличени квинтакорди, секстакорди и 

квартсекстакорди.  

Пособия: 

1. Елементарна теория на музиката от проф. Асен Карастоянов – 

кòли;  

2. И. В. Способин – Элементарная теория музыки – Музгиз, 1951;  

3. Элементарная теория музыки – Павлюченко, Музгиз, 1948;  

4. В. Хвостенко – Сборник задач по элементарной теории музыки, 

Музгиз 1951.  

І. СОЛФЕЖ 

1. Устен изпит – проверка на слух, ритмично и тонално чувство.  

а) Отгатване на единични и групи тонове в C-dur, a-moll, G-dur, e-

moll, F-dur, d-moll, в обем сол от малка октава до сол на втора октава;  
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б) Възпроизвеждане на зададени ритмични фигури в правилни и 

неправилни тактове; 

 

ІІ. СОЛФЕЖ 

а) Отговаряне и изпяване с имената им на зададени единични и 

групи тонове;  

б) изпяване от пръв поглед на солфеж в предвидените тоналности, 

изграден върху следните нотни стойности и съчетания:  

 

ІІІ. ПИСМЕН ИЗПИТ ПО СОЛФЕЖ 

Записване на музикална диктовка в тоналност C-dur и a-moll, в 

тактове: 2/4, 3/4 и 4/4 с горепосочените нотни стойности, ритмични 

групи и съчетания, както и неправилните тактове 5/8, 7/8 и 9/8 без 

раздробяване на тактовите времена.  

  

Диктовката се състои в записване на едногласна мелодия от 8 до 16 

такта, диктувана на части /мотив/, като всяка част се повтаря до три 

пъти.  

Пособия по солфеж:  

 Солфежни сборници от Иван Пеев и Трендафил Миланов – І част;  

 Камен Попдимитров – Солфежи от Хайдн, Моцарт и Бетховен;  

 Иван Пеев – Солфежи в народен дух, 1952 г.  

 Соколов – Начальное солфеджио, Музгиз, 1945;  

 К. Попдимитров и К. Константинов – Диктовки;  

 Н. Атанасов и К. Константинов – Диктовки в общ и народен тон;  

 Иван Пеев –диктовки в народен дух  

Допълнителни изисквания към кандидатите за специалност  
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КОМПОЗИЦИЯ  

(за изпита по солфеж)  

а) тоналности до четири знака;  

б) хармоничен и полифоничен двуглас, съдържащ диатоника и 

хроматика;  

в) хармоничен и полифоничен триглас, съдържащ диатоника и 

хроматика;  

г) при писмения изпит диктовката може да съдържа модулации и 

модулативни отклонения.  

ХАРМОНИЯ 

а) Реализиране на цифрован бас – с главни и второстепенни 

тризвучия, техните обръщения и доминант септакорд и неговите 

обръщения; 

б) хармонизиране на мелодия с горните средства (изпита е писмен);  

 

Накрая има писмен изпит по български език и литература.  

 

КОМПОЗИЦИЯ – ТРИГОДИШЕН КУРС 

1. Представяне на композиционни опити;  

2. Импровизация на пиано по зададена тема;  

3. Свирене на пиано на соната или пиеса от Хайдн, Моцарт и 

Бетховен със средна трудност;  

4. Свирене от пръв поглед на пиано;  

5. Свирене партитури на стари ключове (материалът се задава от 

комисията);  

6. Музикални форми с анализ (устен изпит).  

7. Хармония;  

8. Контрапункт;  

9. Оркестрация;  
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10. Солфеж  

Забележка: По т. 7, 8 и 9 изпитът е писмен и се провежда върху 

материал, който се изучава през І, ІІ и ІІІ година в педагогическия курс на 

ДМА. По солфеж изпитът е писмен и се състои в записване на мажорни, 

минорни, увеличени и умалени тризвучия и техните обръщения, както и 

видове септакорди и техните обръщения.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

 

Из Условия и програма за приемане и записване на студенти и ученици в 

Държавната музикална академия. София: 1947 г. (Кандидат-студентски 

справочник).  

с. 3-4  

Кандидатите за първи клас на средния отдел трябва да имат най-

малко прогимназиално образование и да не са по-възрастни от 18 години 

(за певците 20 години).  

Кандидатите за висшия отдел (практически и теоретичен) 

трябва да са завършили със зрелостен изпит средния отдел на 

Музикалната академия, гимназия или духовна семинария и да не са по-

възрастни от 23 години (за теоретичния отдел 25 години).  

В средния и висшия отдел на Академията се приемат и извънредни 

ученици и студенти, които изучават само главния предмет, по който 

са положили приемен изпит и задължително още: хор за певците и 

камерна музика и оркестър за инструменталистите.  

… Първата година за всички студенти и ученици в Академията е 

пробна. Учениците и студентите, завършили І-ви среден, І-ви 

практичен и І-ви теоретичен клас продължават учението си в 

Академията, по решение на Академичния съвет, на основание 

показания успех и утвърдителния изпит, който трябва да положат в 

края на годината.  

 

Програма  

Приемни изпити /с. 5-14/  

А. Приемен изпит за І клас на средния отдел 

1. По главния предмет (инструмент или пение);  

2. Проверка на слуха;  

а) Възпроизвеждане (изпяване) върху гласна на единични тонове и кратки 

мотиви.  

б) Възпроизвеждане тонове на зададени интервали и акорди.  

3. Проверка на ритмичното чувство чрез отгатване на ритмични фигури и 

тактове (и народни).  

 

В. ЗА ТЕОРЕТИЧНИЯ ВИСШ ОТДЕЛ  

1. По пение, пиано и инструменти (има всякакви инструменти!)  
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2. Задължително пиано – 1 сонатина от Кулау, Клементи, и два етюда от 

Черни; гами до 4 знака, арпежи на тониката в основно положение.  

3. Проверка на слуха:  

а) Възпроизвеждане (изпяване) върху гласна на тон и мотив.  

б) Отгатване и наименование на тонове, мотиви, интервали и акорди.  

в) Отгатване на мажорни, минорни, увеличени и умалени тризвучия.  

4. Проверка на ритмичното чувство чрез отгатване на ритмични фигури и 

тактове (и народни).  

5. Солфеж: изпяване на средно трудна мелодия в гами до два знака.  

6. Леки диктовки и нотиране на позната мелодия.  

7. Елементарна теория и хармония (генералбас) квинтакорд, септакорд и 

техните обръщения.  

8. Писмен изпит по български език на тема из историята на българската 

литература.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

Из Учебни програми по отдели и класове за учебната 1950/1951 година. – 

В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 173. 

листове 69-72  

 

Програма за курса по анализ на музикални произведения за 

изпълнителски, педагогическия, композиторския и диригентските 

класове.  

4 семестъра по 2 часа седмично  

Общи забележки: Целта на курса е да научи студенти да правят всестранен 

анализ на музикалните произведения – да разкриват тяхното идейно-

художествено съдържание, да ги разглеждат като единство между форма и 

съдържание и да правят изводи, които да бъдат в услуга на музикалната 

практика. За постигането на тази цел е необходимо изучаването:  

1. На общия метод на анализа;  

2. На композиционната структура на музикалните произведения, като 

изразна форма на социално обусловеното и исторически 

развиващото се идейно-художествено съдържание на музикалното 

изкуство.  

Курсът, заедно с другите музикално-теоретични, музикално-научни и 

обществено-политически дисциплини, трябва да възпитава студентите на 

основата на Марксистко-Ленинската естетика и да ги запознава с идейното 

съдържание и съвършенство на музикалната форма на съветското, 

славянското, световното класическо музикално творчество, с българската 

народна музика и българското художествено музикално творчество.  

 

І.  

1. Задачи и метод на курса. Анализ и синтез като страна на метода.  
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2. Музиката като форма на общественото съзнание.  

3. Основни средства за отразяването на действителността в музиката и 

тяхната връзка с изразителността на интонацията на живата реч, на жеста и 

движението. Мелодията като основно средство на музикалната изразност.  

4. Музикален стил. /Стил на определена композиторска школа и стил на 

отделен композитор.  

5. Музикална форма като понятие в широк и тесен смисъл.  

6. Музикален език. Изразителност на средствата на музикалния език. 

Съразмерност. Съчетание на елементите на формата в класическата музика 

и едностранно подчертаване на някои от тях.  

7. Кратки понятия за историята на музикалния анализ.  

 

ІІ.  

Елементи на музикалния език и музикалната форма. Развитието като 

основен принцип в музикалните произведения  

1. Мелодията като най-важен елемент на музиката. Органически 

строеж на мелодията и нейните многообразни възможности.  

2. Ладови закономерности на мелодията. Отричането от тоналните 

основи на музиката /атоналност/, като белег на формализма в 

музиката.  

3. Закономерности на мелодическата линия. Различни видове 

мелодически движения. Важни моменти в мелодическата линия.  

4. Закономерности в метроритмическата основа на музикалното 

построение.  

5. Видове развитие и структура на мелодията:  

а/ Ясно разчленена на мотиви мелодия.  

б/ Мелодия с вплетени един в друг мотиви.  
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6. Общи структурни свойства на мелодията при хомофонията. 

Тенденция към периодическо повторение. Видове периодическо 

повторение и тяхното отражение в българската народна музика.  

7. Преглед на най-важните етапи от историческото развитие на 

мелодията. Борба между реалистическото и формалистическото 

направление в историческото развитие на мелодията.  

8. Хармония и нейната роля като израз и формообразуващ фактор.  

9. Полифония и нейната роля като израз и формообразуващ фактор.  

10. Мотив. Двутактов мотив. Части на мотива. Субмотиви. Фраза. 

Метрични форми от по-висш порядък. Предложения /малко 

изречение/. Период /голямо изречение/.  

11. Музикална тема.  

12. Функция на частите на музикалната форма.  

13. Главни принципи на развитието на музикалното произведение: 

повторение, /буквално и видоизменено/, контраст, разработка, 

свободно развитие. Значение на репризата. Връзка на основните 

музикални форми с общите принципи на развитието.  

14. Принципи при класификация на основните /предимно на триделните/ 

репризни форми.  

 

ІІІ.  

1. Период /малка едноделна песенна форма/. Сложен период. Кратък 

исторически преглед на развитието на периода.  

2. Проста /малка/ дву- и триделна форма. Кратък исторически преглед 

на развитието на простата дву- и триделна форма.  

 

ІV.  
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СЛОЖНА ТРИДЕЛНА ФОРМА. Междинни форми между простата и 

сложната триделна форма. Историческо развитие на сложната триделна 

форма. Неразчленена триделна форма.  

 

V.  

ВАРИАЦИОННА ФОРМА. Вариационен метод на развитие. Народни 

основи на вариационния метод. Класически /строги, орнаментални/ 

вариации. Романтически /свободни, характерни/ вариации. Смесени 

вариации.  

 

VІ.  

РОНДО. Основен принцип на рондото. Народни основи на тази форма. 

Историческо развитие на рондото. Видове рондо.  

 

VІІ.  

Старинна /разширена/ двуделна форма.  

 

VІІІ.  

СОНАТНА ФОРМА. Сонатната форма като форма, даваща най-големи 

възможности за изразяване на многостранно, сложно и дълбоко 

драматическо съдържание. Сонатната форма в предкласическата епоха. 

Старинна сонатна форма /Скарлати, Ф. Е. Бах/. Сонатната форма при 

класиците /Хайдн, Моцарт, Бетховен/.  

Експозиция – разработка – реприза. Особени случаи на реприза /без първа 

тема, обратна реприза/. Кода. Въведение. Сонатна форма без разработка. 

Сонатна форма при вокални и хорови произведения. Сонатина. 

Исторически преглед на развитието на зрялата сонатна форма. Сонатната 

форма в българското музикално творчество.  
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ІХ.  

РОНДО-СОНАТНА ФОРМА като резултат от взаимодействието на рондо 

и сонатна форма.  

 

Х.  

Циклични форми. Старинна сюита. Нова сюита. Сонатно-симфоничен 

цикъл. Инструментален концерт при предкласиците, класиците и 

романтиците. Инструментален концерт в руската, съветската и българската 

музика.  

 

ХІІ.  

ФОРМИ НА ВОКАЛНИ И ВОКАЛНО-ИНСТРУМЕНТАЛНИ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ. Куплетна песен. Големи вокално-инструментални 

форми-оратория, кантата, меса. Възраждане на кантатно-ораториалния 

жанр с ново съдържание в съветската музика.  

 

ХІ.  

Свободни /смесени/ форми. Различни видове форми:  

 

Взаимопроникване на сонатност и цикличност, сонатност и 

вариационност, сонатност и триделност и пр. съчетание на повече от две 

форми. Програмна музика. Симфонична поема. Симфоничната поема в 

българската музика.  

 

ХІІІ.  

Музикално-сценични форми. Опера. Операта като най-висша форма в 

музикалното изкуство, синтезираща постиженията на инструменталните и 

вокалните жанрове. Части на операта, техните особености и функции. 

Отношения между вокалната и инструменталната партия при различните 
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опери. Музикално-тематическо /интонационно/ единство в операта като 

цяло и в партиите на отделните действуващи лица. Руска класическа опера. 

Балет. Оперета.  

 

ЗАБЕЛЕЖКА: В диригентския и композиторския клас материята, 

изложена в програмата се минава с подробен практически анализ.  

ИЗПИТИ. В края на първата и втората година студентите полагат 

колоквиум върху минатия материал, а на академичен изпит разработват:  

а/ Писмен анализ на непознато музикално произведение.  

б/ Полагат устен изпит върху целия минат материал.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6  

 

Из Учебни програми по отдели и класове за учебната 1950/1951 година. – 

В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 173.  

 

лист 73  

Програма по оркестрация  

/3 семестъра по 3 часа седмично/  

 

За ТЕОРЕТИЧНИЯ ОТДЕЛ:  

Понятие за партитура.  

Струнна група: най-прости способи за излагане на гласовете. Мелодия, 

хармония, бас. Съпровождане. Мелодия в горен, среден и долен глас. 

Двуглас в квинтета. Разделяне при струнните групи, видове.  

Видове разположение на струнните групи.  

Струнната група като основа на съвременния симфоничен оркестър. 

Особени случаи при употребата на струнната група: мелодия и бас; общ 

унисон; отсъствие на контрабаси. Чисто петгласие или многогласие. 

Присъединяване на челото към мелодията. Съединяване на втори цигулки 

с чели, виола с контрабаси, съчетаване на различни лъкове, щрихи и 

звучности – пицикато, сордина, флажолети, тремоло. Провеждане на 

пасажи.  

 

Хармония – най-естественото разположение на гласовете. Хармония 

в крайните регистри. Упражнения в оркестриране за струнен оркестър и 

квартет. Разбор на партитури.  

Строеж на партиите на духовата дървена група. Естествено 

разположение: мелодия, хармония, бас. Значение на регистрите и тембрите 

при многогласни съчетания. Образуване на сложни тембри. Провеждане на 

мелодия в чисто тембри и в сложно-съставни. Унисон и октави. Терци и 

сексти. Нарушаване на приетото разположение на гласовете. Кръстосване, 

обкръжаване.  

Упражнения в инструментиране на с различни състави дървени 

духови инструменти и разбор на оперни и симфонични произведения.  

Съчетаване на лъкови струнни инструменти с дървени духови. 

Съподчиненост на групите. Инструменти – соли, удвоения в октава. 

Имитация по групи и смяна на тембри.  

Значението на валдхорната като инструмент, свързващ дървената и 

медната група. Хармония и мелодия, педал и хармоничен фон у 

валдхорната.  
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Присъединяване на валдхорните и тяхното влияние върху звучността 

на дървените инструменти. Педал във валдхорните. Писмени упражнения 

и разбор на партитури.  

Медни духови инструменти – възможни състави. Мелодия, хармония 

и бас при тази група. Възможности при съпровождане: мелодична и 

хармонична фигурация. Влияние на валдхорните върху тембрите на 

тромбоните. Медни инструменти без валдхорна. Тути без корни и 

тромбони. Пълно тути.  

Упражнения за този състав и разбор на партитури. Употреба на 

ударните инструменти, арфа, пиано и други „украсяващи“ инструменти. 

Тяхното влияние на общата звучност. Мелодия в ударните инструменти.  

Малък симфоничен оркестър без тромбони.  

Писмени упражнения – свободна оркестрация на произведения за 

пиано при Лист, Шуман, Шопен, Григ, Чайковски, Скрябин, Дебюси, както 

и фуги от Бах и сонати от Бетховен. Възстановяване на партитура по 

нейното извлечение за пиано. Анализ на партитури.  

Голям симфоничен оркестър с двоен и троен състав. Участието на 

тромбони. Тромбони и тромби като хармонична основа на големия 

симфоничен оркестър. Пълно тути на медните инструменти. Съчетаването 

им с дървената група. Хармония и мелодия само в дървените и медните 

инструменти.  

Съчетаване на трите групи инструменти: струнни, дървени и медни. 

Равновесие на звучностите. Различни видове фигурация в големия 

симфоничен оркестър – тяхното значение.  

Мелодия в медните инструменти.  

Смяна на групите – контрасти в „пиано“ и „форте“.  

Мелодия в унисон или няколко октави в трите групи.  

Сложни и сложно-съставни тембри. Хармонични построения, 

образувани от гласове, принадлежащи на различни групи. Глазунов и 

Прокофиев като представители на такъв род оркестрация.  

Голям симфоничен оркестър – четворени петорен състав. Шест и 

осем корни – преимущество и недостатъци. Вагнерови туби. Значение на 

увеличаването на медната група.  

Саксофоните като оркестров тембър.  

Логика на оркестрацията – умение да се оправдае всеки използван 

тембър или прийом. Формата на оркестрацията във връзка с метрическата 

форма на дадено произведение. Естествено развитие на вътрешното 

напрежение на оркестрацията като закономерна последователност в 

смяната на прийомите и краските. Простота и яснота, като висша цел на 

хубавата художествена оркестрация. Натрупването на звучащи 

инструменти като безсилие, а не достойнство. Чиста и свежа звучност в 

противовес на вяла и грозна. Пестеливост в средствата – плод на 

майсторство.  



- 320 - 

 

Естествено и изкуствено крешендо и декрешендо.  

Акцентуация: динамическа и темброва. Инструментално соло, 

солисти и хор с оркестър. Я 

Оркестриране на сложни пиеси и анализиране на оперни и 

симфонични партитури – чужди и български. Слушане на оркестрови 

произведения с партитура в ръка.  

ЗАБЕЛЕЖКА: Материята по оркестрация в композиторските и 

диригентските класове се минава главно практически.  
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лист 101  

Извадка из Програма по оркестрация  

 

28. Формално разчленяване на даден текст във връзка с оркестрацията.  

30. Отражения на общите композиционни принципи в оркестрацията: 

пестеливост на средствата, повторения, строга логика, буквален превод, 

легати – съобразени с формалното разчленяване.  

31. Анализ на оркестрови партитури: на предкласици, класици, романтици, 

модернисти, както и на български автори.  

32. Правене на клавирно извлечение от партитура.  

34. Особености на съпровождащия оркестър: при пение, при инструменти, 

при хор.  

 

* При всички лекции се предвиждат практически семинарни упражнения.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7  

 

из Учебни програми по отдели и класове за учебната 1950/1951 година. – 

В: СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 173.  

лист 118-119 

Програма за специалния курс по хармония за композиторския клас /4 

семестъра по 2 часа седмично/  

 

Задачи на курса: 

1. Общото музикално развитие на учещия се, способствуващо за 

разширение на кръгозора и по-задълбочено разбиране за хармонията, 

като едно от най-важните средства за израз на идейно-

художественото съдържание на музиката.  

2. Възпитание на хармоничното мислене на учещия се и придобиване 

на навици /специални технически/, необходими за професионалната 

музикална работа.  

За осъществяването на тия задачи е необходимо:  

а/ Запознаване с теоретичните проблеми на хармонията  

б/ Познаване на хармоническия материал /акорди, начин на 

гласоводене, способи на модулиране/  

в/ Разбиране на хармоническите закономерности, значението на 

хармонията във формообразуването, взаимоотношенията между 

хармонията и музикалното цяло, както и с другите елементи на цялото.  

г/ Създаване навик за музикален анализ, разкриващ 

закономерностите при използване на хармоническите средства при 

различните стилове и тяхното ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ.  

Изложените по-горе задачи определят следните особености при 

провеждането на специалния курс по хармония:  

а/ Последователно изложение на теоретическата система  
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б/ Въвеждане по-свободно и сложно гласоводене /но естествено/  

в/ въвеждане на маниери за фактурна обработка  

г/ Разширяване на кръга на хармоническите средства.  

д/ Повишаване степента на трудността при отделните задачи  

е/ Задълбочаване на анализите на различните стилове.  

 

С натрупването на необходимия аналитичен опит се обръща все по-

голямо внимание на връзката на хармонията с другите елементи на 

музиката и най-вече с мелодията, ритъма, формата.  

Курсът по хармония се излага въз основа на лекционния метод, 

съчетан с практико-технически упражнения /през целия курс/.  

Видове практико-технически упражнения  

 

А. Писмени упражнения  

1. Хармонизиране на мелодия с използване на изучаваните 

хармонически средства и мелодическа фигурация.  

2. Хармонизиране на бас  

3. Хармонизиране на алт и тенор  

4. Извлечение на хармоническата схема на художествени образци с 

хармонична фактура.  

5. Съчинение на собствени хармонически задачи  

6. Упражнения с диатоничните ладове:  

а/ Собствени съчинения  

б/ Хармонизация на народни песни  

 

7. Скици върху използването на: 

а/ оргелпункт  

б/ хроматически акорди  

в/ полифункционални и полихармонически съчетания.  
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8. Неголеми построения на мелодико-хармоническата и 

енхармоническа модулация.  

9. Хармоническа вариране /хармонизиране по няколко различни 

начина на дадена мелодия или бас/  

10. Съчиняване на модулационни прелюдии в тричастни форми  

11. Съчиняване на акомпанимент на мелодия  

 

Б. УПРАЖНЕНИЯ НА ПИАНО  

1. Хармонизиране на мелодия  

2. Хармонизиране на цифрован и нецифрован бас  

3. Свирене на тонални секвенции  

4. Извлечение на хармоническа схема от художествени образци  

5. Свирене на модулационни формули и периоди  

6. Свирене на модулиращи секвенции  

7. Свирене на акомпанимент към несложна мелодия из 

художествената литература  

8. Транспониране в различни тоналности на хармонични откъси.  

 

ИЗПИТИ  

Изпита се състои от две части – теоретико-аналитическа и 

техническа, включваща следните раздели:  

Теоретико-аналитическа част  

1. Детайлен анализ на непознато произведение или част, отнасящо 

се към втората половина на ХІХ в. или по-ново време, като се 

дават на студента 30-40 минути за подготовка /без използване на 

инструмента/.  

2. Отговор на въпроси из теоретическата част на курса.  

Техническа част  
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1. Представяне на изработените през време на курса работи по 

творческа практика, желателно в авторско изпълнение.  

2. Написване прелюдия по зададен двутакт /дават се обяснения 

по отношение на формата/.  

3. Хармонизиране на мелодия от 12-14 такта за два часа, без 

ползуване на пиано, но с право да се провери накрая за да се 

поправят допуснати грешки. При хармонизирането трябва да се 

включват основните раздели от практическата част на курса.  

4. Свирене на пиано на четири гласа при правилно гласоводене на 

последования, изучавани в практическата част.  

Съдържание на курса  

Въведение; теория на курса – Лад, мелодия и хармонически 

функции, роля на баса при функционална характеристика на акордите; 

фактурно усложнение на хармонията – удвоения на гласовете, ритмическа 

фигурация, мелодическа фигурация; ладова алтерация; диатонически и 

хроматически проходящи акорди; оргелпункт – функционален /каденцов, 

начален/; хармония при натуралните ладове; мажоро-минорна система; 

модулация, видове модулираща секвенция; полифункционалност и 

полихармония; очерк върху историческото развитие на хармонията – 17 в. 

и първата половина на ХVІІІ в., виенски класици, романтици, руска школа, 

съветска музика, българска музика.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8  

 

 

ИЗ Протоколна книга на Академичния съвет. – В: СГОДА, Фонд № 

1786, опис № 2, архивна единица 5.  

  

 Според Протокол № 5 / 21.ІІ.1952 г., приема се обучаващите се по 

СПЕЦИАЛНОСТТА „КОМПОЗИЦИЯ“ да полагат задължителни 

изпити по композиция, хармония, солфеж и пиано.  

 Протокол № 9 / 12.04.1952 – съществуват два вида обучение – 

три- и петгодишен курс. Взима се решението студентите по 

специалност „Композиция“ да учат /нововъведения/:  

 

 

ПРЕДМЕТ  ТРИГОДИШ

ЕН КУРС 
/хорариум/ 

ПЕТГОДИШ

ЕН КУРС  
/хорариум/  

СОЛФЕЖ  І семестър, 3 ч. 

седмично  

ІІ семестър, 3 

ч. седмично  

ІІІ семестър, 2 

ч. седмично 

І семестър, 3 ч. 

седмично  

ІІ семестър, 3 

ч. седмично  

ІІІ семестър, 2 

ч. седмично 

ХАРМОНИЯ  І семестър, 3 ч. 

седмично  

ІІ семестър, 3 

ч. седмично  

ІІІ семестър, 3 

ч. седмично 

ІV семестър, 3 

ч. седмично  

V семестър, 3 

ч. седмично  

І семестър, 3 ч. 

седмично  

ІІ семестър, 3 

ч. седмично  

ІІІ семестър, 3 

ч. седмично 

ІV семестър, 3 

ч. седмично  

V семестър, 3 

ч. седмично  

ИНСТРУМЕНТОЗН

АНИЕ  

ІІІ семестър, 2 

ч. седмично  

ІІІ семестър, 2 

ч. седмично  

ОРКЕСТРАЦИЯ  ІV семестър, 2 

ч. седмично  

V семестър, 2 

ч. седмично  

VІ семестър, 2 

ч. седмично   

ІV семестър, 2 

ч. седмично  

V семестър, 2 

ч. седмично  

VІ семестър, 2 

ч. седмично  

VІІ семестър, 2 

ч. седмично  
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VІІІ семестър, 

2 ч. седмично  

ІХ семестър, 2 

ч. седмично  

Х семестър, 2 

ч. седмично  

КОНТРАПУНКТ  І семестър – 

свободен стил, 1 ч. 

седмично   

ІІ семестър – 

свободен стил, 1 ч. 

седмично  

ІІІ семестър – 

фуга, 1ч. седмично  

ІV семестър – 

фуга, 1ч. седмично  

V семестър – 

фуга, 1ч. седмично  

ІV семестър – 

строг стил, 2 ч. 

седмично  

V семестър – 

строг стил, 2 ч. 

седмично  

VІ семестър – 

свободен стил, 1 ч. 

седмично  

VІІ семестър – 

свободен стил, 1 ч. 

седмично  

VІІІ семестър – 

фуга, 1 ч. седмично  

ІХ семестър – 

фуга, 1 ч. седмично  

Х семестър – 

фуга, 1 ч. седмично  

ОРКЕСТРАЦИЯ ЗА 

ДУХОВ ОРКЕСТЪР  

І семестър, 2 ч. 

седмично  

ІІ семестър, 2 

ч. седмично  

(за 

незавършилите ІV 

семестър 

педагогичен курс)   

VІІ семестър, 2 

ч. седмично  

VІІІ семестър, 

2 ч. седмично  

МУЗИКАЛНИ 

ФОРМИ  

І семестър, 2 ч. 

седмично  

ІІ семестър, 2 

ч. седмично  

V семестър, 2 

ч. седмично  

VІ семестър, 2 

ч. седмично  

VІІ семестър, 2 

ч. седмично  

VІІІ семестър, 

2 ч. седмично 

КОМПОЗИЦИЯ  І семестър, 1 ч. 

+ ½ седмично  

ІІ – 1 + ½  ч. 

І семестър, 1 + 

½  ч. седмично  

ІІ семестър, 1 + 
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седмично  

ІІІ – 1½ + ½ ч. 

седмично  

ІV – 1½ + ½ ч. 

седмично  

V – 2 + 1 ч. 

седмично  

VІ – 2 + 1 ч. 

седмично  

½  ч. седмично  

ІІІ семестър, 1+ 

½  ч. седмично  

ІV семестър, 1 

+ ½  ч. седмично  

V семестър, 1 + 

½  ч. седмично  

VІ семестър, 1 

+ ½  ч. седмично 

VІІ семестър, 1 

+ 1 ч. седмично 

VІІІ семестър, 

1 + 1 ч. седмично  

ІХ семестър, 1 

+ 1 ч. седмично  

Х семестър, 1 + 

1 ч. седмично  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9  

 

Извадки из Отчети за дейността на катедрата по музикално-

теоретични дисциплини и композиция за учебната 1962-1966 година. – В: 

СГОДА, Фонд № 1786, опис № 2, архивна единица 106. Отчет за 

работата на катедрата по композиция и музикално-теоретични 

дисциплини за 1964/1965 год.  

 

„Изнасяните лекции са на високо ниво, наситени с много жива 

музика и най-важното: българското съвременно музикално творчество 

вече е органически вплетено в лекциите. Това прави преподавателската 

работа много ценна и силно въздействаща по посока на патриотическото 

и комунистическото възпитание на студентите. Нашите възпитаници са 

в непосредствен контакт с едни от най-изтъкнатите наши композитори 

и, както се казва, пият вода от извора. Нашите преподаватели са 

отзивчиви към интереса на студентите и освен редовните часове 

уреждат с тях много творчески срещи и беседи...  

… Основна слабост на катедрата е невъзможността да обхване 

задълбочено и изцяло всички дисциплини. Тази слабост, въпреки всички 

усилия, ще остане да съществува, докато не се образуват две катедри.  

В заключение катедрата намира, че за още по-високо ниво на 

работа е необходимо ръководството да придвижи и реши някои важни 

предложения на катедрата. Те са:  

1. Сформиране на две катедри  

2. Постъпването в специалните класове да става от І год.  

3. Привличане на нови кадри измежду средите на младите поколения 

композитори.“  

 

София, 15 юни 1965 год.  
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Завеждащ катедрата по музикално-теоретичните дисциплини:  

/проф. Александър Райчев/  
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