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Резюме: Рецензия на най-новата книга на Розмари Стателова „Разказът на 

един музиковед“ (София: Рива, 2020). Книгата, определена като „мемоарно-

автобиографична“, е не само животоописание на Розмари Стателова, на 

нейната семейна и професионална среда, а и биографична история на 

сгъстеното българско време през последните 70 години, изградена като 

фрагменти от спомени и текстове. 

Ключови думи: Розмари Стателова, мемоари, биографичен разказ, 

музикознание, медии 

 

Abstract: Review of Rosemary Statelova's latest book ‘The Story of a 

Musicologist’ (Sofia: Riva, 2020). The book, defined as ‘memoir-autobiography’, 

is not only a biography of Rosemary Statelova, her family and professional 

environment, but also a biographical history of the packed Bulgarian time in the 

last 70 years, structured as fragments of memories and texts. 

Keywords: Rosemary Statelova, memoirs, biographical story, musicology, media 

 

Най-новата книга на Розмари Стателова е озаглавена „Разказът на 

един музиковед“, но не е музиковедска. Предходните опуси на автора 

вероятно са настроили неговите читатели на академична вълна: 

Стателова е професор, доктор на изкуствознанието, музиколог и 

културолог, автор на цели 14 монографии, учебни помагала и  стотици, 

ако не хиляди научни критични и журналистически статии. Изненада – 

само на пръв поглед. Защото познаващите работата и текстовете на 

учения Розмари Стателова знаят, че тя не се побира в сякаш 
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монохронните академични визии за науката, пъстра е и надскача 

стандарта на рамките, с които сме свикнали. В предговора към сборника, 

посветен на нейната 70-годишнина бях писал: авторът, който ни кани на 

своя юбилеен литературно-научен бенефис, е все нависоко – от високите 

майстори, които са архитекти и разрушители, защото огъват 

пространството около своя глас, променят гледната ни точка, проектират 

с текстовете си нови конструкти на художествената и социалната 

реалност, рушат порядъка на кабинетната наука с нови полета, подходи 

и резултати. И бях ѝ пожелал да ни събере със следващия си юбилеен 

сборник (Димов, 2011: 7). Розмари Стателова обаче все пак ни изненадва, 

като продължава да се извисява нависоко… и над себе си в нашите 

очаквания. Събира ни, за да ни почерпи за кръглата годишнина като 

читатели не с академична монография или сборник, а с нещо ново и за 

нея – мемоари.  

Но дали са мемоари? Не точно. И не са само „разказ на музиковед“. 

Замисленото като „мемоарно-автобиографична книга“ се оказва ключ 

към Розмари Стателова. Така Розмари, която разказва Розмари, на свой 

ред става ключ към разбирането на сгъстеното българско време през 

последните 70 години. Ще припомня Тимъти Снайдър, който обяснява 

как Тони Джъд учи „да мислиш двайсети век“: през растящата си 

способност да разбира, което ще рече да се освободи от идейната рамка, 

в която едно събитие бива разглеждано, да приеме, че са валидни повече 

от една съществуващи в едно и също време рамки (Снайдър, 2018: 13). 

Розмари Стателова успява да постигне това в новата си книга поради 

няколко причини. Първо – както неведнъж е признавала, има няколко 

Розмари в себе си и може да ги извади наяве, без да се срамува от тях. 

Второ – постоянно иска да ги разбере и това споделено в текстовете 

себетърсачество става интересно и за другите. Трето – Розмари 

Стателова, дори да се самоопределя като музиковед, е антрополог на 
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музиката, т.е. знае професионално как биографичният разказ може да 

бъде инструмент за разбиране на музициращия човек, неговото 

общество и време. Четвърто – тя има удивителен, богат, интересен 

живот, семейна история, научни траектории – при това съхранени като 

памет не само в личните ѝ спомени, но и в събираните и запазени от нея 

писмени следи на тази памет: снимки, ръкописи на непубликувани 

разкази, доклади и лекции, публикувани научни текстове, дневници, т.е. 

историята е документално подплатена. Пето – описана е от сладкодумен 

разказвач. Няма да посягам към пръстите на другата ръка – препоръчвам 

да вземете в ръка книгата и така, в диалог с разказа на Розмари Стателова 

да потърсите цаката на разбирането, което се опитвам да обясня. 

Защо си струва да се направи това?  

Сещам се за една епиграма на историка академик Димитър 

Ангелов: „Главните ни цели – ние да сме цели“. Розмари Стателова, дори 

да е целяла да се опише цялата, не го е сторила монолитно, а във 

фрагменти. В писането за себе си тя настоява да си остане 

фрагментирана, като мозайка и пъзел. Затова книгата е изградена като 

фрагменти от спомени и текстове. Но читателят е въвлечен в една игра, 

подобна на метафората, с която започва „Животът: начин на употреба“ 

на Жорж Перек: да разчетеш историята като фрагментиране на една 

някога цялостна картина, която бива превърната в пъзъл, за да се събере 

и изгради отново. „Разказът на един музиковед“ се ражда като импулс да 

се съберат и фиксират на белия лист спомени, писането ѝ минава през 

вътрешни борби, оказва се не само история на миналото, но и фиксация 

на днешното; спомени за видяното и преживяното – „белият свят“, но и 

опит да се назоват сенките на вътрешния свят. Накрая, след лъкатушене 

през амплитуди на воля и неволя за писане и след фази на затишие и 

активиране, се е получил един квантово-подскачащ в пространство-
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времето разказ между преди и сега: „Така в тия спомени влезе и голямо 

парче днес“ – признава Розмари Стателова.  

Но нека читателите, които са изкушени от разбирането на нашето 

„вчера“, са спокойни: разказите от първо лице уплътняват онова близко 

минало, което все повече привлича. През биографичния разказ 

преминават руснаци и германци, Варна през 40-те и 50-те, София през 

60-те и 70-те, музиканти и композитори, журналисти и учени… За 

професионално интересуващите се от историята на българската 

хуманитаристика има много информация: за Института за култура и 

срещите там с Кръстьо Горанов, Елит Николов и Жельо Желев, за 

Института за музикознание, по-късно Институт за изкуствознание (днес 

Институт за изследване на изкуствата - БАН) и диалозите с учените 

Елена Тончева, Димитър Христов, Светлана Захариева и др. В мозайката 

са вградени и протоколи от заседанията на Изследователската група по 

етномузикология, и становища от Научните съвети и 

атестирания…Редом с българските учени, форуми и институции, 

„Разказът на един музиковед“ оживява и пластичната картина на 

българското откриване на световната наука и обратното – как през 

Розмари Стателова като един от пионерите в новите за България научни 

полета: изследване на популярната музика, на музиката на малцинствата, 

на етнопоп музиката, в Германия, Русия, САЩ, Великобритания, 

Холандия откриват българската музикална култура и музика. За 

изследователите на медиите – печатната периодика и културните 

рубрики, музикалната критика в специализирани издания и 

всекидневници в България през социализма, телевизията, звука и 

музиката в нея, сербското радио в Германия и пр. – биографично 

описаната информация е необходима и важна. За търсещите преживяна 

история на близкото минало, всекидневната култура през социализма, 

контрола и културното инженерство на властта, организацията на 
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музикални фестивали („Златният Орфей“, „Варненско лято“, „Фестивал 

на турската песен“ и др.), официалните сцени и неофициалните срещи 

на поети с китари и т.н. – безценна информация. За изкушените от 

родовите истории, при това срещащи българи, наследници на 

възрожденски просветители, с немци и руснаци в една „поликултурна 

семейна среда“, допълващите спомените на Розмари Стателова разкази 

на наследници на фамилията Стателови би бил интересен. И още, и още. 

Сменям режима на изброяване на съдържателни акценти, за да 

обобщя. Казват, че всяка книга си има свой живот. Сигурен съм, че 

„Разказът на един музиковед“ вече го живее и този живот ще става все 

по-интересен и многопосочен. И заради богатата и ценна информация от 

първо лице. И заради качествата на разказа – богат, ярък и сладкодумен. 

И заради високата и нестандартна фигура на разказвача. И – не на 

последно място – заради добре облечения от издателите „Рива“ разказ: 

корицата ни грабва с многозначителната снимка (направена през 1993 г. 

в далечен Татарстан) на разказващата Стателова, която ни говори и с 

изкривеното крайче на устната, и с чувствителните пръсти; снимките са 

много, добре подбрани като животопис и визуална информация, 

качествени полиграфски. 

„Разказът на един музиковед“ е ценна книга, защото продължава и 

огласява интимната история, превръща я от спомени и устни разкази в 

памет, която е жива, наситена с лица и гласове. Още по-ценна я прави 

фактът, че това е лична, изстрадана и споделена житейска и 

професионална история на един висок интелектуалец, понякога ръбат, 

но винаги истински, автентичен, честен. Признавам, след първия прочит 

си мислех, че разказаните в книгата истории не са съвсем точни и пълни, 

че между фрагментите и подскоците понякога са „изпаднали“ делата и 

имената на личности, песни, книги… Сигурно съм натоварвал 

написаното от Розмари Стателова с очакването то да бъде нещо като 
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споделено място на памет, при това колективна, съвкупност от факти и 

спомени. Но това не е книга-паметник, мемоарите не са мемориал на 

своя автор и на общата ни памет. Това – май по подобен начин си бе 

описал Луис Бунюел книгата „Последен дъх“ – е една разказана история, 

така истински разказана, че по следите на паметта, която се променя и 

променя, историята става различна и от случилото се, и от интенцията 

на автора… Историята, разказана в книгата, събира – така бе на 

последния семинар на Катедра „Радио и телевизия“ на 3 ноември 2021, 

когато Розмари Стателова ни събра с книгата си: преподаватели и 

студенти от ФЖМК, но и спътници в науката и приятели (великолепно 

бе, че се включиха от Варна, София, Благоевград и Дрезден колегите 

Светлана Христова, Любомир Кутин, Елка Чернокожева, Лозанка 

Пейчева). Ние, читателите, вече можем да сме сигурни: паметта, която 

носи „Разказът на един музиковед“, е жива, защото във вените ѝ текат 

чувства, въображение и мечти. И те са не съвсем присъщи на „една 

възрастна жена … която трудно приема старостта и самотата“. Млада 

памет. И несамотна – вече споделена със своите читатели. 
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