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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá životem a především klavírním dílem 

bulharského skladatele Pancho Vladigerova. První kapitola je věnována jeho 

životu, který je chronologicky rozepsán. V druhé kapitole se je rozebráno 

skladatelovo dílo se zaměřením, skladby klavírní jsou analyzovány podrobněji 

vzhledem k zaměření práce. Třetí kapitola se věnuje Nadaci P. Vladigerova, jeho 

pedagogické činnosti a dalším bulharským skladatelům 20.soletí. Vladigerova 

tvorba je velkým přínosem pro bulharskou hudební literaturu a kulturu. Cílem mé 

bakalářské práce je seznámit s tímto komponistou posluchače a širší veřejnost 

nejen v Bulharsku, ale zvýšit jeho popularitu i ve světě. Dílo P. Vladigerova má 

velkou uměleckou hodnotu a nemělo by zůstávat v zapomnění.  

 

 

 

 

Abstract 

This bachelor thesis is mainly about Pancho Vladigero 's piano works. First 

chapter is dedicated to his life, which is a chronological breakdown. In the second 

chapter is composers work breakdown which is focused on his piano 

compositions. Third chapter is devoted to P. Vladigerov 's foundation, his 

pedagogical activity and other Bulgarian composers of the twentieth century. 

Vladigerov 's work is a huge contribution to Bulgarian music literature and culture. 

The goal of my bachelor thesis is to introduce this composer to wider audience not 

only in Bulgaria, but also increase his popularity in the world. P. Vladigerov´s work 

has huge artistic value. 
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Úvod 

Pancho Vladigerov je jedním z nejvýznamnějších bulharských hudebních 

skladatelů 20. století. Vybrala jsem si skladatele a jeho klavírní dílo jako téma 

bakalářské práce nejen proto, že mě s ním pojí národnostní původ, ale i kvůli jeho 

specifickému hudebnímu vyjadřování, které je mi velmi blízké. Sama jsem 

interpretkou skladatelova díla, což mi dopomohlo v chápání jeho hudebního myšlení. 

Jako klavíristku mě jeho klavírní díla velmi oslovily svým obsahem, harmonií, 

virtuosní zdobností v melodii, a především svou radostí ze života, která číší z jeho 

skladeb. Vladigerov uměl toto nadšení prostřednictvím hudby dobře přenést na 

posluchače, v tomto smyslu je jeho hudba přímo „nakažlivá“. Vladigerov byl 

uznávanou osobností už ve své době, a to nejen v Bulharsku, ale po celé Evropě. 

Velkou část svého života strávil v Německu, kde studoval, často koncertoval po 

celém světě. Byl také vynikajícím pedagogem. Vychoval řadu známých bulharských 

skladatelů a pianistů. Při komponování čerpal převážně z lidové tvorby. Jeho skladby 

jsou zvláštní kombinací romantických, impresionistických a bulharských prvků, 

ovšem s pevným základem v evropských tradicích. Celkově vytvářejí plné, zvukově 

velmi barevné, nádherné harmonie, které jsou pro jeho tvorbu charakteristické. 

První kapitola je věnována Vladigerovu životu. Společně s ním jsou 

chronologicky  popsána nejdůležitější skladatelova díla vzniklá v dané životní etapě.  

Důraz je kladen na důležité mezníky a události v jeho životě. 

V druhé kapitole je rozebráno skladatelovo dílo. Jsou zde přiblíženy jeho 

charakteristické kompoziční znaky v raném i pozdějším období.  Podle významu díla 

jsou některá více nebo méně podrobně analyzována. Především se ale kapitola 

zaměřuje na dílo klavírní, které je rozděleno podle forem (koncerty, drobné skladby, 

symfonická díla). 

Třetí kapitola se zabývá pedagogickou činností Vladigerova. Jsou zde 

představeni i další bulharští skladatelé 20. století a Vladigerovi žáci. Konec kapitoly 

je věnován Nadaci P. Vladigerova, kterou založil jeho vnuk. 

V závěru je shrnut Vladigerův přínos a význam pro bulharskou i evropskou 

kulturu.
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P. Vladigerov – významná osobnost  bulharské kultury 20. století 

1.1 Životopis 

        1.1.1 Dětská léta (1899-1912) 

V této práci vycházím především z biografické literatury bulharského spisovatele 

Evegeni Pavlova a pak několika dalších knih (viz str. v literatuře), které se váží 

k tomuto tématu. 

Pancho Vladigerov byl jedním z nejvýznamnějších představitelů bulharské 

hudební kultury. Svým rozsáhlým hudebním dílem a pozoruhodnými úspěchy je 

považován za zakladatele bulharské národní hudby. Byl výborným klavíristou, 

dirigentem, skladatelem a pedagogem.  

P.Vladigerov byl židovsko-bulharského původu. Narodil se spolu se svým 

dvojčetem Ljubenem 13. března roku 1899 v Curychu ve Švýcarsku. Rané dětství 

strávil v Bulharsku v městě Šumen, odkud pocházel jeho otec Charalan 

Vladigerov. Matka Eliza Pasternak, narozena v rodině matematika Leona 

Pasternaka. Byla původem z Oděsy, studovala v Paříži medicínu a do Bulharska 

přijela pracovat jako lékařka. Vladigerovi rodiče byli velmi kulturně založení, 

inteligentní a velkorysí lidé, kteří v té době patřili do vyšších kruhů společnosti. 

Mohli tedy svým dětem poskytnout dobré hudební vzdělání. Pancho začal 

docházet na klavír k učitelce Pavle Žekové, a Ljuben hrál na housle. Panchův 

výrazný talent se projevil velmi brzy. Jako mnoho velkých skladatelů i on byl 

výjimečným dítětem. Už v osmi letech byl nazýván pianistou pro svoje nadání a 

přirozený jevištní pohyb. Roku 1908 jeho otec onemocněl a poté umřel. Matka, 

která si byla hudebními vlohy svých dětí absolutně jistá, se rozhodla přestěhovat 

do hlavního města Sofie, kde měly děti lepší podmínky pro studium hudby. 

Roku 1910 začal Vladigerov studovat na Sofijské konzervatoři klavír a 

zároveň docházet v té době k nejznámějšímu bulharskému skladateli a teoretikovi 
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Dobri Hristovi.1 Od něj se naučil hlavně základům kompozice a lásce k lidovým 

písním, která je patrná v jeho pozdějších dílech. Malý Vladigerov měl se svým 

prvním učitelem skladby velmi vřelý, osobní vztah a jejich přátelství pokračovalo 

až do smrti národního skladatele Dobri Hristova.  

Velkou roli ve Vladigerově osudu hraje francouzský houslista Hanri Marteau,2 

který v té době koncertoval v Sofii a všiml si mladého pianisty. Marteau byl 

profesorem v Berlínské konzervatoři. Na jeho doporučení mohli bratři Vladigerovi 

odjet a začít studovat v Berlíně. Bratr Ljuben studoval housle přímo pod jeho 

vedením. 

1.1.2 Studium v Berlíně (1912-1920) 

V létě roku 1912 se celá rodina přestěhovala do Berlína. Pancho dostal 

stipendium a začal studovat i přes svůj nízký věk na Berlínské konzervatoři, stejně 

jako bratr Ljuben. Jejich matka nastoupila do práce jako lékařka v nemocnici. 

Skladbu a teorii Pancho studoval u Paula Juona3 a klavír u Karla Heinricha 

Bartha.4 Pro mladého skladatele nastaly roky tvrdé práce a studování, během 

kterých byl velmi ovlivněn svým profesorem skladby. Paulo Juon, narozen 

v Moskvě, vystudoval moskevskou Akademii múzických umění. Byl vychován 

podle ruských hudebních tradic a v tomto duchu předával své kompoziční umění 

svým žákům. Vladigerov tedy získal velmi dobré kompoziční základy a pod 

vedením Juona složil několik drobných skladbiček.  

Roku 1914 složil svoji první skladbu hodnou k zařazení jako opusové číslo 

jedna – třívětou Sonátu pro klavír a housle D dur, kterou věnoval houslistovi Hanry 

                                                           
1
 Dobri Hristov (1875- 1941) byl jedním z hlavních představitelů hudby 20. století v Bulharsku. Hrál na housle 

a především komponoval. Věnoval se sborové tvorbě, lidovým písním i orchestrálním dílům, kde převládaly 

folklorní prvky. Studoval tři roky v Praze u A. Dvořáka. 

2
 Hanri Marteau (1874- 1934) byl francouzským houslistou, skladatelem a pedagogem nejprve v Ženevě a 

poté v Berlíně na konzervatoři, kde u něj studoval Ljuben Vladigerov. 

3
 Paul Juon (1872- 1940) byl německo-ruským skladatelem. 

4
 Karl Heinrich Barth (1847- 1922) byl německým pianistou a pedagogem. Vyučoval nejdříve na berlínské 

konzervatoři a poté na Akademii „Berlin Hochschule für Musik“. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Heinrich_Barth
http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Heinrich_Barth
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Bartovi. Po této sonátě skládá druhý opus – Čtyři skladby pro klavír – Menuet, 

Píseň houpačky, Selský tanec a Fantastický valčík.  

V létě roku 1915 se Vladigerov musel rozloučit se svým oblíbeným 

profesorem Juonem, který byl vyslán do armády kvůli 1. světové válce. I přes 

nedokončený ročník na konzervatoři je Vladigerov přijat na berlínskou Akademii 

„Berlin Hochschule für Musik“ po brilantním výstupu na přijímacích zkouškách a je 

přijat do mistrovské třídy na kompozici. Ve třídě skladatele Friedricha Gernsheima5 

pokračoval ve studiu praktických i teoretických znalostí jako je kontrapunkt a fuga 

a skládá několik studijních polyfonických skladeb. Vytváří velkolepé obsáhlé dílo 

pro klavír – Variace na populární národní píseň „Milá rodino“, op. 3. Po tomto díle 

už perfektně ovládá variační formu a různé druhy klavírní kompoziční techniky, 

které jsou v každé z jedenácti variací. V tomto díle, napsaném s velkým 

rozmachem a smělostí se už projevuje budoucí mistr klavírní hudby.6 Na podzim 

roku 1916 profesor Gernsheim umírá a Vladigerov pokračoval ve studiu skladby 

na u Georga Shumanna.7 Následnující rok Vladigerov opouští Hanricha Bartha, u 

kterého studoval klavír a nastoupí do třídy známého pianisty Leonida Kreutzera.8 

Kreutzer byl vychován ruskou klavírní školou, vystudoval Petrohradskou 

konzervatoř u ruské pianistky A. N. Esipové a kompozici u A. K. Glazunova. 

Ukázalo se, že má na mladého Vladigerova velký vliv co se týče formování jeho 

klavírního interpretačního stylu. 

Pod vedením Georga Shumanna skládá Vladigerov dva nové kusy. Ke konci 

roku 1916 se objevuje jeho druhá komorní skladba – Trio pro klavír, housle a 

                                                           
5
 Friedrich Gernsheim (1839- 1916) byl německý skladatel, dirigent a pianista. Vyučoval na berlínské 

Akademii „Berlin Hochschule für Musik“. 

6
 Pavlov, E. Pancho Vladigerov. Sofie : BZNS, 1965, str. 9 

7
 Georg Alfred Schumann (1866- 1952) byl německým skladatelem, pianistou, dirigentem a pedagogem. 

V letech 1900-1952 byl ředitelem pěveckého sdružení „Sing-Akademie zu Berlin“. Byl spoluzakladatelem 

Sdružení německých skladatelů. Za svůj život získal mnoho cen a vyznamenání, např. Bethovenovu cenu, 

kterou udělovala Akademie. 

8
 Leonid Kreutzer (1984- 1953) byl německý pianista, skladatel a profesor. V letech 1921- 32 vyučoval na 

berlínské Akademii. Poté emigroval do USA a od roku 1938 se stal profesorem na Konzervatoři v Tokiu. Byl 

autorem baletů, pedagogických spisů pro klavír a editací klavírních děl Chopina a Liszta. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Gernsheim
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violoncello b moll op. 4. V tomto díle je patrný Vladigerův rychlý tvůrčí vývoj pouze 

během pár let. 

Po napsání těchto čtyř instrumentálních děl se Vladigerov obrací k vokální 

tvorbě. Rok po zkomponování klavírního tria skládá šest lyrických písní na texty 

básní Dori Gabe.9 Jsou to malé, nenáročné romance s lyricko-sentimentálním 

obsahem. Kromě toho Vladigerov skládá i jednu baladu pro zpěv a klavír  - „Lud 

gidia“ na text stejnojmenné básně Pencho Slaveikova. Tato balada má široce 

vyvinutou melodickou linku a má charakter recitativu. V jeho lyrických písních a 

hlavně v baladě je nepatrně znát vliv ruských klasiků. 

V těchto letech už je Vladigerov výborným pianistou a často koncertuje 

sólově nebo se svým bratrem houslistou, při čemž hraje primárně vlastní tvorbu. 

Ani během 1. Světové války hudební život v Berlíně nekončí. Vladigerov se 

neustále snažil rozšiřovat si svůj hudební obzor. Navštěvoval pravidelně koncerty 

a operní představení, poslouchal velké umělce a studoval jejich díla. Nejvíce ho 

přitahovala tvorba velkých ruských klasiků – Čajkovského, Rachmaninova, 

Rimského-Korzakova. Z romantiků měl rád Liszta, Wagnera, Schumanna nebo 

Griega, ale jako každý mladý skladatel se velmi podrobně věnoval dílům 

současníků – Debussymu, Skrjabinovi a Richardu Straussovi.  

V létě 1917 strávila rodina Vladigerových několik měsíců ve 

švýcarském Curychu u Leona Pasternaka. Zde v příjemném prostředí klidného a 

krásného města se v mladém osmnáctiletém skladateli zrodila myšlenka napsat 

svůj první klavírní koncert. Na něm pracoval necelý rok a v srpnu 1918 jej 

dokončil. Jako poděkování věnoval svůj první Koncert pro klavír a orchestr A dur, 

op. 6 svému profesoru Leonidu Kreutzerovi. Dílo má solidní kompoziční techniku a 

je nejvýznamnějším dílem jeho raného období. K tomuto složitému dílu Vladigerov 

dozrává v důsledku svého přirozeného hudebního vývoje a pochopení své 

skladatelské jedinečnosti. Dochází k myšlence, že v koncertním žánru má 

nespočet možností pro vyjádření svého instrumentálního myšlení a docílení 

                                                           
9
 Dora Gabe (1888- 1983) byla známou bulharskou básnířkou židovského původu. Vystudovala přírodní vědy 

na Sofijské univerzitě a poté francouzskou filologii ve Švýcarské Ženevě a městě Grenoble ve Francii. Psala 

nejen básně, ale i povídky, eseje. Byla překladatelkou a redaktorkou v dětském časopise. 
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techniky a brilance, čehož nepochybně dosáhl. Ve svém prvním koncertu 

Vladigerov poprvé vyniká jako symfonik s citem pro hudební dramaturgii, který umí 

mistrovsky tvořit velké symfonické plochy.10 Jeho první koncert je napsán velmi 

odvážně a bouřlivě. Je v něm cítit spontánnost a bohatá fantazie mladého 

skladatele, který jakoby se ze všeho vyzpovídal a odhalil zde své skryté emoce. 

Koncert přináší Vladigerovi první úspěch ze strany veřejnosti jako skladateli 

německého hlavního města. Koncem roku 1918 za něj dostává Mendelssohnovu 

cenu, kterou každoročně udělovala Akademie za nejvýznamnější kompoziční dílo 

roku. 

Zanedlouho po zveřejnění prvního koncertu se na podzim roku 1918 

Vladigerov se svým bratrem vracejí do Bulharska splnit svou vojenskou povinnost. 

V Sofii už je jeho jméno v hudebních kruzích velice známé. Je tedy začleněn do 

Gvardeiského vojenského symfonického orchestru, dirigovaném známým 

bulharským operním skladatelem a dirigentem Georgi Atanasovem.11 Kromě 

účasti v orchestru nemá Vladigerov další povinnosti a může se nerušeně věnovat 

své skladatelské činnosti. Po dobu těchto dvou let jezdil s bratrem po celém 

Bulharsku a koncertují v různých městech, kde Vladigerov seznámil obecenstvo 

s celým svým dosavadním dílem. Vrchol jeho umělecké činnosti v těchto letech 

v Bulharsku byla premiéra prvního klavírního koncertu roku 1920 s Gvardejských 

orchestrem pod vedením G. Atanasova. Tato velkolepá umělecká událost byla 

památným okamžikem v historii bulharské symfonické hudby. Spolu s koncertní 

činností Vladigerov ani na okamžik nepřestává komponovat. Na podzim roku 1919 

dokončuje Dvě improvizace pro housle a klavír, op. 7, které hned zařadil do svého 

koncertního repertoáru.  

Roku 1919 Vladigerov napsal osmý opus – Legendu – pro tenor a orchestr. 

Tato skladba byla provedena poprvé a naposled v roce 1921 ve Vídni, kde žil a 

pracoval bulharský skladatel Heraklit Nestonov, který uspořádal a dirigoval tento 

koncert s vídeňskými filharmoniky. Poté začíná Vladigerov pracovat několik 

                                                           
10

 Stojanova, E. Klavírní literatura. Sofie : Vydavatelství Muzika, 1986, str. 173 

11
 Georgi Atanasov (1882- 1931) byl bulharský skladatel a dirigent, jeden ze zakladatelů bulharské národní 

opery (Borislav, Gergana, Makedonská krvavá svatba, Alcek) a operety (Moralisti). 
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měsíců na velkém cyklu písní pro klavír s názvem „Deset impresí“, op. 9, který 

zakončí v Lednu roku 1920. Roku 1922 za ně dostává v Berlíně po druhé 

Mendelssohnovu cenu. Formálně impresím jsou pak velmi blízké „Čtyři skladby 

pro klavír“, op. 10, které jsou napsány hned poté. Skladby jsou pojmenovány: 

Intermezzo, Tanečnice z východu, Samota a Impromtu. S výjimkou Samoty jsou 

skladby lehčího charakteru.  

Pobyt Vladigerova v Bulharsku v tomto období – od podzimu roku 1918 do 

jara roku 1920 – i když na poměrně krátkou dobu, má velký vliv na jeho tvorbu. 

Poprvé v těchto letech se ve své zemi představuje jako skladatel a pianista, 

dostává se do povědomí národa, pro který tvoří, nabývá nových poznatků z jeho 

života, který se objeví v jeho další tvorbě. Toto spojení s národem a jeho folklorem 

má velmi pozitivní vliv na formování jeho uměleckého vyjádření a prohlubuje 

v něm vztah k realismu, který se pak odráží v jeho tvorbě. Vladigerova první 

vystoupení v Bulharsku vyvolávají velký zájem v hudební a kulturní scény. Jeho 

tvorba představovala v té době svým moderním výrazem a kompoziční technikou 

něco zcela nového. Nejuznávanějšími skladateli tehdy byli Dobri Christov a G. 

Atanasov. Kromě nich hlavně v oblasti písňových žánrů skromně přispívali i další 

skladatelé. Orchestrální a komorní instrumentální hudba byla zatím v začátcích. 

Instrumentální koncerty a skladby pro ansámbly ještě nebyli žádným bulharským 

skladatelem napsány. Vladigerova Sonáta pro housle, Trio pro klavír, housle a 

violoncello, a Koncert pro klavír jsou v podstatě prvními bulharskými kompozicemi 

toho druhu.  

I bulharská hudební veřejnost v čele s nejuznávanějšími hudebníky viděla ve 

Vladigerovi nositele něčeho nového, kdo naváže na místní hudební tradice a 

posune dopředu národní tvorbu. Noviny a časopisy nazývají Vladigerova „ hrdostí 

země“. Určují ho jako skladatele, který vybudoval „zlatý most mezi bulharskou 

hudební tvorbou a světovou hudbou“. Oceňují koncerty s jeho repertoárem jako 

„opravdové svátky národní hudební tvorby“. 12Všechno toto uznání zesiluje ve 
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Vladigerovi pocit odpovědnosti vůči národnímu umění, snahu tvořit stále jasnější 

národní hudbu a spojit svojí tvorbu těsněji s životem, bytím a city svého národa. 

1.1.3 Působení v Deutsches Theater (1920-1932) 

Na jaře roku 1920 Vladigerovi skončila vojenská služba. Neměl ještě 

dokončené studium a stále cítil potřebu se zdokonalovat v kompozici. Pro realizaci 

těchto studií byli potřebné podmínky, které mu bulharská Sofie v té době nebyla 

schopná poskytnout. Není zde ani jeden stálý symfonický orchestr. Jediné 

symfonické koncerty pořádané Gvardejským orchestrem pod vedením Maestra 

Atanasova jsou zrušeny roku 1920. Berlín je v té době uznávaným hudebním 

centrem, ve kterém každý skladatel může být v blízkém kontaktu se světovým 

uměním. A tak se Vladigerov vrací zpět. 

V Berlíně pokračuje ve studiu na Akademii. Kompozici studuje opět u 

profesora Georga Shumanna a hru na klavír u Leonida Kreutzera. V roce 1921 

úspěšně dokončuje studium na Akademii. Spolu s tím se usilovně věnuje své 

tvorbě. Po klavírních skladbách s op. 10, Vladigerov tvoří mohutnější útvar – 

Koncert pro housle a orchestr, který je dokončen v lednu roku 1921. Houslový 

koncert věnoval svému bratrovi. V tomto jeho díle se obzvlášť projevuje 

Vladigerova impulsivní emocionální povaha. Houslový koncert je též první 

bulharskou skladbou tohoto žánru a je dnes považován za jeden 

z nejhodnotnějších houslových koncertů v Bulharsku. Premiéra proběhla 5. března 

roku 1921 v Beethovenském sále v Berlíně v podání německého houslisty 

Gustava Havermanna s Berlínskou filharmonií pod vedením dirigenta Fritze 

Reinera. Vladigerův houslový koncert měl velmi dobrý ohlas včetně kritik 

v berlínských novinách. Poté byl houslový koncert prováděn v dalších městech 

v Evropě a USA a dostal se do repertoáru mnoha zahraničních interpretů.  

Po velkém úspěchu houslového koncertu se Vladigerov stal předmětem 

zájmu. 17. března 1920 hrál s Berlínskou filharmonií dirigovanou Arthurem 

Löwenzeinem svůj první klavírní koncert, který je dodnes nejen mezi hudebníky, 

ale také hudebními kritiky velmi ceněn. Roku 1921 Vladigerov skložil cyklus čtyř 

skladeb pro housle s klavírním doprovodem – Iluze, Intermezzo, Severní romance, 
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Romantický valčík. Jsou to malé žánrové skladby romantického typu, kde převládá 

lyrická nálada a obrazné momenty.  

Po svém návratu do Berlína na podzim roku 1920, se Vladigerov stává 

hudebním spolupracovníkem známého německého režiséra Maxe Reinhardta13 

v německém divadle Deutsches Teater. Bulharský skladatel je angažován jako 

dirigent divadelního orchestru a divadelní skladatel v některých scénách. Ke konci 

stejného roku píše Vladigerov scénickou hudbu ke hře Bernarda Showa „Caesar a 

Kleopatra“. Další rok píše hudbu k dramatu Augusta Strindberga „Spící hra“. 

Vladigerovy první úspěchy v tomto oboru ho okamžitě povyšují na místo stálého 

spolupracovníka režije u Reihardta. Do roku 1932, kdy se nastálo vrací do 

Bulharska, Vladigerov skládá ještě osm scénických skladeb – „Judith“ (Hebel), 

Obchodník z Benátek, „ Mnoho povyku pro nic“, „Dvanáctá noc“, „Jak se vám líbí“ 

(Shaekespeare), „Kruh z kříd“ (Klabund), „Juarez a Maximilian“ (F.Werfel), „Jusik“ 

(O.Dimov). Díky práci v divadle se Vladigerov dostává do vyšších uměleckých 

kruhů a má možnost se seznámit se skladateli jako jsou Richard Strauss, 

Alexander Glazunov, Sergej Prokofiev, Ferruccio Busoni, Béla Bartók, Maurice 

Ravel, Zoltán Kodály nebo Arnold Schoenberg. Stejně tak s výbornými herci, 

dramatiky, hudebníky a dirigenty. Pozorující z blízka evropskou hudební scénu a 

kulturní život, Vladigerov nabývá mnoho zkušenostmi, a to se beze sporu odráží 

v jeho tvorbě. 

Roku 1922 bulharský skladatel napsal několik nových skladeb, které 

poukazují na nový předěl v jeho tvorbě, začátek nového období v jeho uměleckém 

životě. Období, kdy se pevně vymezil jako bulharský národní skladatel. Do Berlína 

se Vladigerov odstěhoval ve třinácti letech. V následujících šesti letech zůstávají 

jeho jediným spojením s rodinou vzpomínky z dětství. V jeho prvních skladbách 

psaných v době studia v Berlíně se snažil vyřešit nejdůležitější skladatelské 

problémy jako každý mladý skladatel, a to ovládnutí kompoziční techniky, 

vytvoření osobního stylu atd. Vladigerov žil a studoval v cizí zemi a bulharská 
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instrumentální hudba ještě neměla žádné tradice. Proto je naprosto přirozené, že 

jeho raná tvorba je ovlivněna nejvíce styly, které jsou v té době nejbližší jeho 

hudebnímu chápání – pozdní romantismus a impresionismus. Tyto vlivy jsou 

patrné v jeho raných skladbách, ale už od začátku své umělecké cesty díky svému 

zdravému skladatelskému smyslu a správnému vedení svého prvního profesora 

skladby je Vladigerov propojen s realismem, a dekadentní vlivy sou mu cizí. 

Po tomto procesu utváření a vyvíjení se jako umělecká osobnost Vladigerov 

postupně nachází cestu velmi intuitivně ke své národnosti, nacionální formě a 

obsahu svých děl. V jeho raných dílech pozorujeme počáteční hledání, než 

skladatel dospěje k tradiční národní hudbě, která pak tvoří hlubokou součást jeho 

tvorby. Složitá cesta této umělecké evoluce je patrná skoro v každé 

z Vladigerových raných skladeb. Spolu se slovanským duchem, který je v těchto 

skladbách cítit, hledá od samého začátku intonační spojení s bulharskými 

národními písněmi. Toto propojení je patrné už v Selském tanci z opusu č. 2 pro 

klavír. Další opus z mládí skladatele jsou Variace pro klavír, které Vladigerov 

skládá na téma známé bulharské písně „Milá rodino“. Dál skládá písně na texty 

bulharských básníků. V poslední části Koncertu pro klavír a orchestr č. 1 poprvé 

používá jako hlavní téma bulharskou národní píseň. Stejně tak v jedné z témat 

druhé improvizace pro housle a klavír, a také v hlavním tématu ve finále 

houslového koncertu.  

Jako přirozený vývoj jeho hudby roku 1922 se objevuje Burleska pro housle a 

orchestr op. 14, kde v celé skladbě dominuje bulharská intonace. Poté už se tento 

intonační element, bulharské rytmy a národní duch, stávají určujícími ve 

většině jeho skladeb. Vladigerov se častěji obrací k tématům a obrazům ze života 

bulharského národa a přírody. V národních skladbách se projevuje jeho 

individuální neopakovatelný styl, kterým dobývá nejen domácí hudební scénu. 

Stejného roku Vladigerov píše Tři skladby pro klavír, op. 15 – Preludium, Podzimní 

elegie, Humoreska.  

Koncem roku 1922 se objevuje jedna z nejhodnotnějších skladeb celé 

Vladigerovy tvorby – známá rapsodie „Vardar“, op. 16. Od jejího vzniku už 

uplynulo téměř jedno století a stále patří do repertoáru mnoha umělců. Rapsodie 
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obstává i počáteční strohá kritéria tehdejší společnosti a stává se populární nejen 

v Bulharsku, ale i ve světě.  

Po pamětném roce 1923, kdy veřejně zaznívá Vladigerova Rapsodie pro 

housle a klavír, zabírají v jeho tvorbě beze sporu nejdůležitější místo skladby 

s národnostním podtextem, intonací a rytmy. Roku 1924 píše Vladigerov klavírní 

cyklus „Šest exotických preludií pro klavír“, op. 19 složený z těchto částí - 

Nokturno-serenáda v hispánském stylu, Preludium v bulharském stylu 

(„Bohdane“), Exotický tanec, Večerní píseň, Preludium, Elegie. V létě roku 1925 

pod perem skladatele vznikají Dvě bulharské parafráze pro housle a klavír, op. 18. 

Jsou to velké koncertní, virtuózní skladby, psané ve volné formě na národní 

motivy.  

Roku 1927 skládá Vladigerov „Bulharskou suitu“, op. 21. I zde, podobně jako 

u „Vardaru“ dává průchod svým citům k rodné zemi. Skladba má věnování „Mé 

Zemi ( rodině´) 

Roku 1930 píše Druhý koncert pro klavír a orchestr op. 22 c moll, který 

poprvé hraje v Bulharsku roku 1931 a později ještě15krát v různých evropských 

městech. Velkým přínosem pro bulharskou symfonickou hudbu je „sedm 

symfonických tanců“, op. 23, které napsal Vladigerov roku 1931. 

Spolu s prací v Deutches Teater, Vladigerov rozvíjí i svou koncertní činnost 

jako sólista i doprovazeč nejrůznějších instrumentalistů a zpěváků. Nejčastěji 

spolupracuje se svým bratrem. Jezdí spolu po celém Německu a do repertoáru 

řadí spousta vlastních děl. Seznamují se s mnoha německými i zahraničními 

hudebníky a dirigenty, kteří pak také hrají jeho skladby. Dobré předpoklady pro 

šíření Vladigerovy tvorby je i skutečnost, že v roce 1921 velké vídeňské 

vydavatelství „Universal Editio“ pravidelně vydával jeho skladby a šířil je po celém 

světě. Kromě toho některé ze skladatelových děl jako je Burleska, Vardar, 

Bulharská suita aj. jsou nahrány na gramofonové desky německými firmy Polydor 

a Odeon. Originalita skladeb otevírá Vladigerovi dveře do všech koncertních sálů. 

Postupem času se jméno Vladigerova stává velmi populárním. Velká část jeho 

tvorby je prezentována ve spoustě evropských měst a v USA. Kromě koncertů 
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v Německu v tomto období navštěvuje často Vídeň, kde vystupuje na koncertech a 

spolupracuje zde s divadlem.  

Roku 1927 hostuje v Paříži a hraje svůj první klavírní koncert A dur. 

V německém tisku se o jeho skladatelské a koncertní činnosti objevují velmi 

pozitivní recenze a Vladigerov je řazen mezi nejtalentovanější skladatele té doby 

v Evropě. Jeho koncertování a úspěchy po světě ovšem nenarušují blízkost k jeho 

zemi. Ba naopak, v tomto období se Vladigerov nejvíce věnuje národní tvorbě, 

plné nádherných motivů. V těchto letech skladatel pravidelně navštěvuje 

Bulharsko a tráví zde vždy několik měsíců, během kterých koncertuje po celé 

zemi. V létě 1926 se účastní jako skladatel a interpret prvního hudebního festivalu 

ve Varně, kde byl jeden koncert věnován pouze jeho skladbám. Jednalo se tehdy 

o prestižní festival, kde účinkovali pouze nejvýznamnější hudební osobnosti té 

doby. Vladigerov se účastní i v několika dalších letech. 

Vladigerova tvorba a popularita, kterou nabývá v cizině, naplňuje hrdostí 

bulharské hudební znalce. V bulharských novinách se objevují recenze a články, 

které velebí jeho dílo a osobnost. V jednom článku píše Dobri Christov: „P. 

Vladigerov i přes jeho velmi nízký věk, je jedním z nejhodnotnějších představitelů 

uměleckého Bulharska. Jeho tvorba není obyčejná, pro něj jsou hranice naší malé 

země těsné, je vesmírná. Jeho genialita osvěžila našeho ducha a přilákala 

pozornost celého světa. V jeho umění vidíme něco nového, jasného, nespoutanou 

orfickou sílu. Jeho nejnovější kompozice, postaveny na procítěných lyrických 

národních motivech propletených s exotickými rytmy národních tanců v 7/8, 9/8 

taktech jsou odrazem bulharského ducha (noviny „mír“ 1926). 14Další známý 

hudebník, muzikolog Ivan Kamburov při srovnávání vlivu P. Vladigerova na 

bulharskou hudbu s vlivem F. Chopina na polskou, napsal: „ Je hrdostí našeho 

národa, že máme umělce-hudebníka, který čerpá plnými hrstmi z národního 

bohatství a obohacuje ho novými svěžími motivy. (1926). 

Při každém pobytu v Bulharsku trávil Vladigerov nějaký čas v Šumenu, kde 

prožil dětství. Pobýval zde většinou u své první učitelky Pavly Žekové. Na jaře 
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1930 si vzal její dceru Ekaterinu Žekovou a vrátil se s ní do Berlína. Během těchto 

let Německo prožívá těžkou hospodářskou krizi a život skladatele se stává velmi 

náročným. Skladatele netíží tolik krize jako blížící se nástup fašismu, který chce 

ovládnout zemi. Max Reinhardt a někteří Vladigerovi kolegové emigrují do USA. I 

další umělci opouští Německo kvůli svým demokratickým názorům či židovskému 

původu. Umělecké kruhy, ve kterých Vladigerov působí, se rozpadají a skladatel 

se ke konci léta 1932 vrací do Bulharska. 

1.1.4 Návrat do Bulharska (1932-1945) 

Na začátku 30 -tých let umělecký život v Bulharsku vzkvétá. Z ciziny se 

navrací více talentovaných mladých skladatelů, kteří svou tvorbou odkrývají nové 

horizonty bulharské hudby. Vladigerov také nezůstává mimo dění a boji proti 

konzervatismu v zemi. Důstojně si vybojoval místo v národním hudebním umění. 

Na konci roku 1932 vzniká první bulharské sdružení skladatelů, pojmenované 

„Soudobá hudba“. Toto sdružení si klade za cíl vytvořit zde bulharskou národní 

školu postavenou na národním umění a písních. Vladigerov je jedním z jeho 

zakladatelů, spolu s dalšími skladateli mezi které patří např.: Petko Stainov, 

Veselin Stojanov, Dimitar Nenov aj. Nedlouho po návratu, Vladigerova do 

Bulharska, zdejší operní orchestr pod vedením dirigenta M.Zlatinova pořádá 

koncert věnovaný pouze jeho skladbám. Zazní zde rapsodie Vardar, Sedm 

symfonických bulharských tanců a druhý koncert pro klavír, který má obrovský 

úspěch. V novinách se poté objevuje recenze: „Bylo nám tak určeno, abychom 

v těchto časech hospodářské krize a morálního úpadku oslavili velký 

úspěch bulharské hudby. Všichni jsou za jedno, když nazveme Vladigerova 

jedinečným a prvním ve svém oboru, hudebním rozmachu, technice a bohatství 

svých děl. Je to skladatel, který se svou tvorbou dostal na záviděníhodné místo 

pro ostatní Bulhary mezi nejkulturnější národy Evropy.“ 15Od tohoto roku zabírají 

Vladigerova díla mnohem větší místo v programech komorních a symfonických 

koncertů v Bulharsku. 
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Po návratu do Bulharska se roku Vladigerov stává profesorem klavíru, 

komorní hry a kompozice na Státní akademii múzických umění v Sofii.16 Odlišuje 

se svojí pracovitostí a tvůrčími schopnostmi. Začíná se horlivě zabývat 

pedagogickou činností, spolu s tím aktivně koncertuje po celé zemi i v zahraničí a 

jako doposud pokračuje ve své vlastní tvorbě. Návrat do vlasti má velmi 

blahodárný vliv na Vladigerovu tvorbu. Přichází jedno obzvláště plodné a důležité 

období v jeho životě, kdy se objevuje řada z jeho nejhodnotnějších děl. 

První skladbou napsanou po skladatelově návratu je koncertní ouvertura 

„Země“, op. 27, dokončena v roce 1933. Bez konkrétního scénáře, Vladigerov 

zamýšlí ouverturu jako vyprávění o minulosti a budoucnosti své země. V této 

souvislosti má skladba nostalgický, místy až tragický charakter jako představy 

těžkého robství bulharského národa v minulosti. Následující rok píše svoji jedinou 

skladbu v sonátové formě – Sonatinu concertante pro klavír, op. 28. Stejného roku 

se objevuje další dílo pro klavír - miniatury „Šumen“, které jsou cyklem několika 

charakteristických skladeb. Dílo věnuje Vladigerov svému jedinému synovi 

Alexandrovi, narozenému roku 1933, a pojmenovává ho po svém milovaném 

městě, ve kterém miniatury složil – Šumen. 

Při své umělecké vytíženosti, roku 1936 Vladigerov dokončil svojí zatím 

jedinou operu „Car Kalojan“, op. 30, o třech dějstvích. Je to monumentální 

hudebně-scénické dílo s historickým podtextem. Po této opeře skládá Vladigerov 

Koncert pro klavír a orchestr č. 3, op. 31, který dokončil roku 1937. Dílo je 

považováno za jedno z jeho nejvýznamnějších, a to nejen mezi koncerty. Stejného 

roku se koná evropská premiéra skladatelovy opery Car Kalojan v Bratislavě a 

Lublani. 3. 10. 1937 Vladigerov hraje svůj třetí koncert ve spolupráci se Státní 

filharmonií na počest otevření nového koncertního sálu „Bulgaria“ v Sofii. 

Roku 1938 je Vladigerov pozván jako člen do Mezinárodní hudební rady, 

které předsedá Richard Strauss. V této radě působí jako jediný představitel 

Bulharska do roku 1942. Stejného roku se účastní jako člen poroty mezinárodních 
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soutěží v Bruselu a Stuttgartu. Tohoto roku píše svou První symfonii d-moll, op. 33 

pro velký symfonický orchestr, věnovanou rakouskému skladateli a teoretikovi 

Josephu Marxovi. Roku 1939 se koná premiéra této symfonie v Bělehradě 

s bělehradskou filharmonií. Po symfonii se Vladigerov opět orientuje na 

komornější díla. Skládá svůj jediný smyčcový kvartet, op. 34 a později roku 1941 

Koncertní fantazii pro violoncello a orchestr, op. 35. Začátkem 40 -tých let skládá 

také dva nové klavírní cykly – Epizody (1941) a Akvarely (1942). V letech 1932 – 

1944 Vladigerov často hostuje v Bukurešti jako dirigent a sólista svých děl. Při 

těchto návštěvách poznává z blízka rumunský hudební folklor a tradice a naváže 

zde spoustu kontaktů mezi hudebníky.  To se odráží i v jeho tvorbě a Vladigerov 

posléze skládá několik orchestrálních skladeb na rumunská témata – Čtyři 

rumunské symfonické tance, op. 38 (1942) a Dva rumunské symfonické náčrty, 

op. 39 (1943). 

Po návratu do Bulharska Vladigerov hostoval a vystupoval po celé Evropě, 

kde hrál především vlastní repertoár. Do roku 1944 navštívil Bělehrad, Záhřeb, 

Varšavu, Bratislavu, Prahu, Athény, Oslo, Amsterdam, Brusel, Helsinky a 

Stockholm.  

1.1.5 Léta umělecké zralosti (1945-1969) 

Po roce 1944 se věnoval Vladigerov převážně pedagogické a koncertní 

činnosti. Složil několik drobných skladeb a písní, které zřejmě nepokládal za 

hodné opusového čísla.  Až v roce 1946, po tříleté práci dokončil své dílo – balet 

„Legenda o jezeru“, op. 40 o třech dějstvích. Původně byl psaný na libreto 

makedonského spisovatele Andona Panova. Do roku 1962 byly kvůli slabšímu 

libretu z baletu známé pouze dvě orchestrální suity, které se často hrávaly na 

koncertech i v rádiích. V tomto roce se konala premiéra v Sofijské národní opeře, 

kde libreto přepracovala baletní mistryně Nina Anisimova ve spolupráci 

s básníkem Ivanem Genovem. Dílo bylo od té doby považováno za jedno 

z nejvýznamnějších tohoto druhu.  

Roku 1948 se konalo Vladigerovo první velké turné po celé Skandinávii a 

Rusku, po kterém byl roku 1949 oceněn jako „národní umělec“. Stejného roku 
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složil další rozsáhlé dílo – Symfonii č. 2, op. 44. s názvem „Májová“ pro velký 

smyčcový orchestr. Tohoto roku se také účastní jako člen bulharské kulturní 

delegace Světového mírového kongresu v Paříži. 

Roku 1950 se konal jubilejní koncert na počest Vladigerova k jeho 

padesátinám. Byla mu udělena „Dimitrova cena“ za celoživotní uměleckou práci a 

přínos bulharské hudební kultuře.Dalším jeho významným dílem je Židovská 

poema, op. 47, kterou napsal roku 1951. Název je spojen nejen s jejím tématem, 

ale i obsahem. Je to jedno z mála děl, kde používá cizí, nikoliv bulharské tématiky 

a je považováno za jedno z nejvýznamnějších symfonických děl v Bulharsku. 

Roku 1953 dokončil Vladigerov klavírní Koncert č. 4, op. 48. V něm se 

rozhodl vyřešit několik problémů týkajících se obsahu a formy. Ke svému 

provedení se skladatel vyjádřil takto: „ Už dlouhou dobu se mi v hlavě promítala 

myšlenka o Čtvrtém koncertu, ve kterém bych vyhledal nové formy a výrazové 

prostředky. K tomu mě pobízela představa o novém využití orchestrového partu. 

Formálně je Čtvrtý koncert psaný volněji, např. první část není psaná v sonátové 

formě, je pouze stavěna na jednom tématu. Orchestrální part je úzce spojen s tím 

klavírním, ale v orchestru není ani jedno velké „tutti“ jako v mých ostatních 

koncertech.“ Po Čtvrtém klavírním Koncertu se Vladigerov obrací ke svým 30 let 

starým tvorbám. Přepisuje do orchestrálního partu dvě části z hry G. B. Shawa 

„Caesar a Kleopatra“ jako dva symfonické koncertní kusy op. 49. 

Roku 1954 skládá Vladigerov scénickou hudbu ke hře „Štestí“, op. 50 od 

Orlina Vasileva do Sofijského divadla. Z této hudby vytváří orchestrálně-vokální 

suitu „Suita z pěti písní pro klavír“. V dalších letech 1956-1957 se Vladigerov 

účastní soutěže „Ference Liszta“ v Budapešti a „Světového klavírního festivalu“ 

v Moskvě jako člen poroty. Významným dílem z této doby je „Dramatická poema“ 

pro klavír, op. 52, kde se promítají Vladigerovi současné myšlenky. Po tomto díle 

se věnuje skladatel třem cyklům národních písní, třem cyklům koncertních skladeb 

pro klavír a klavírnímu Koncertu č. 5.  
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 Roku 1959 zemřela Vladigerova první žena Ekaterina. Za necelý rok se 

oženil s Elkou Vladigerovou, svou bývalou žákyní, která zůstává po jeho boku do 

konce skladatelova života. 

Roku 1963 dokončil Vladigerov Pátý klavírní Koncert D dur, op. 58, který 

věnoval své druhé ženě. Poprvé zazněl klavírní Koncert v podání samotného 

Vladigerova roku 1964 v městě Ruse v rámci Festivalu bulharského symfonického 

umění. Stejného roku Sofijská národní opera představila v Barceloně Vladigerův 

balet „Legenda o jezeru“. 

Roku 1968 dokončil Vladigerov Druhý houslový koncert věnovaný Dině 

Schneidermann.17 Vladigerov dostal stejného roku ocenění Gottfrieda von Herdera 

z Vídeňské university za osobní přínos a rozvoj východoevropského umění a 

hudební dědictví.  

1.1.6 Konec života (1969- 1978) 

V posledních letech života se tempo Vladigerovai skladatelské a 

pedagogické činnosti znatelně zpomalilo. Roku 1969 se konali v Sofii, Ruse a 

Šumenu hudební slavnosti na počest skladatele k jeho sedmdesátinám. Stejného 

roku Vladigerov ukončil svojí pedagogickou činnost na Akademii v Sofii. 

Roku 1972 napsal Vladigerov symfonickou suitu pro velký symfonický 

orchestr „Ljulinski impressii“, op. 63, za kterou dostává následující rok ocenění 

hlavního města Sofie.  

Roku 1974 se na počest Vladigerových 75 let konal koncert Sofijského 

symfonického orchestru pod dirigentským vedením jeho syna Alexandra 

Vladigerova. Skladatel byl poprvé nazván jedním z „klasiků bulharské hudby“. 

Jubilejní koncerty se konaly i v dalších bulharských městech Šumen a Ruse, a 

v zahraničí ve Vídni a Moskvě. Vladigerov se v dalších letech věnoval transkripcím 

                                                           
17

 Dina Schneidermann (*1931) je koncertující houslistkou a pedagožkou, původem z Ukrajiny, dnes žijící ve 

Švédsku. Vystudovala housle na Moskevské akademii u Davida Oistracha. Vdala se za bulharského profesora 

houslí Emila Kamilarova, se kterým dlouho dobu žila v Bulharsku. 
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svých vlastních děl pro dva klavíry. Tento typ zhudebňování ho velmi přitahoval. 

Vytvořil 13 transkripcí. 

V letech 1972- 1978 složil Vladigerov šest krátkých klavírních opusů, které 

sám pojmenoval a věnoval svým oblíbeným žákům nebo interpretům. Poslední 

cyklus „Tři bagately“, op. 70 dopsal v červenci roku 1978. Tato skladba tvoří 

poslední opusové číslo v jeho tvorbě. 

Poté je roku 1978 je nově inscenována opera „Car Kalojan“ ve Varně. 

Vladigerov se stává „Čestným občanem Varny“. 8. Září 1978 nečekaně umírá na 

selhání srdce. Je pohřben v aleji „Golgota“ v Centrálních sofijských hřbitovech. 

Na Vladigerovo přání je jeho dům v centru Sofie přestavěný na muzeum. 

Roku 2006 skladatelův vnuk Pancho Vladigerov mladší zakládá fond „ Duchovní 

dědictví Pancho Vladigerova“. 

Dílo se zaměřením na skladby pro klavír 

2.1 Vladigerova hudba a její obecné znaky 

Pro Vladigerova je především charakteristické romantizování skutečnosti, 

temperament a silná emocionalita. Jeho hudba je především jasná a optimistická. 

Vladigerov ve svém díle odhaluje krásu vyrovnané lidské mysli, citů a prožitků. 

Maluje hudební obrazy ze života lidí a národa. Časté je jeho zhudebňování krajiny 

a přírodních krás Bulharska. Vladigerův životní optimismus je cítit nejen ve 

skladbách s radostným podtextem, ale i v těch kde vládne lyrická atmosféra nebo 

dramatičnost. Dalšími vlastnostmi jeho tvorby jsou virtuozita, četné dynamické a 

agogické rozdíly a témbrové efekty.18 

Romantismy, místy sentimentální pohled na svět, snaha po neustálé a silné 

expresivnosti, charakteristický výraz a exotičnost, to jsou časté prvky jeho tvorby. 

Od samého začátku jsou Vladigerovy tvůrčí metody velmi realistické. Do svých 

skladeb vkládá opravdové současné lidské pocity a myšlenky, které jsou 

                                                           
18

 Pavlov, E. Monografie P. Vladigerova. Sofie : BZNS, 1981, str. 78 
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srozumitelné a blízké širokému obecenstvu, a se kterými se posluchač může 

ztotožnit.19 

Ve Vladigerově tvorbě jsou zastoupeny téměř všechny žánry a formy – od 

písně po operu, symfonii nebo koncert. Jeho talent se ale nejvíce zobrazuje 

v instrumentálních žánrech. Vladigerovo kompoziční myšlení je především 

instrumentální. Důležitým znakem v jeho umělecké tvorbě je myšlení v širokém 

symfonickém plánu a stavba obsáhlých hudebních forem. Při této stavbě 

hudebního díla Vladigerov využívá všech komponentů hudebního výrazu – 

intonace, rytmu, harmonie, dynamiky, agogiky a témbru. V jeho skladbách je vývoj 

hudební myšlenky a charakteru výrazových prostředků v určité části vždy určen 

funkcí této části v celkové kompoziční struktuře. Vladigerova dramaturgická 

schopnost se obzvláště projevuje v pomalejších skladbách, postavených na 

jednom tématu, které téma během skladby prochází velkým vývojem. V nich často 

skladatel projevuje sklony k improvizaci. 

Vladigerova melodie se nezávisle na jejím specifickém instrumentálním 

charakteru vyznačuje velkou zpěvností a šířkou. Stejně tak harmonie působí svou 

bohatostí na emocionalitu. Ve Vladigerových skladbách hraje harmonie spolu 

s polyfonií důležitou emocionální, výrazovou, vizuální a dramaturgickou roli. 

Využití vícehlasu a zahuštěných akordů je pro něj typické. Často užívá zmenšené 

a zvětšené kvinty, septimových a nonových, paralelních akordů nebo tzv.cizí tóny 

(v prvním období často přidával k tónickým nebo jiným akordům další tón na 

sextě). Další z rysů harmonie Vladigerových děl jsou tonální rozmanitost, časté 

modulace a tonální skoky stejně tak jako volnost a pohyb vnitřních hlasů 

v akordech. Tonální rozmanitost, vícehlasá harmonie a polyfonická pohyblivost 

jsou spojeny se skladatelovými sklony k barevnosti a tembrovým odstínům. 

Nedělitelnou součástí Vladigerova uměleckého profilu je jeho kompoziční 

technika. Jeho skladby se vyznačují brilantní technikou a kompoziční kvalitou do 

nejmenších detailů.  
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 Pavlov, E. Monografie P. Vladigerova. Sofie : BZNS, 1981, str. 80 
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Vladigerova raná tvorba byla v první řadě ovlivněna klasickými a 

romantickými formami na základě samotné metodiky kompozice během studia a 

vlivu jeho prvního učitele skladby Paula Juona. Juon mu také velmi přiblížil i rusko-

slovanský romantismus.  

Už v rané tvorbě se objevují prvky Vladigerova pozdějšího autorského stylu 

ovlivněného pozdním romantismem, impresionismem a ruskou školou (Skrjabin, 

Glazunov, Rachmaninov). Tyto vlivy jsou patrné ve využití výrazových prostředků 

v jeho raných skladbách. Nacházíme zde celotónové pasáže, chromatizování 

melodie, zvětšené a zmenšené akordy, kvintové a kvartové akordy, užívá velmi 

jemných dynamických kontrastů. To se odráží i na tematice, umělecké koncepci a 

náladě každého hudebního obrazu. 

Dalším důležitým rysem byl typický slovanský duch, který převládá v mnoha 

jeho skladbách. Již v začátcích se Vladigerovi stala velmi blízkou právě ruská 

klasická hudba (hlavně Čajkovskij, Rimski- Korsakov, Rachmaninov a Sktjabin), 

k níž ho přivedl P. Juon. Tento Vladigerův druhý učitel kompozice, který byl též 

absolventem ruské školy, pokračoval stejně tak v tomto duchu vzdělávání. Tyto 

vlivy ze strany učitelů a samotný Vladigerův zápal pro ruskou hudbu jsou v raných 

skladbách nepochybně znatelné. Patří mezi ně např. první houslová sonáta, 

klavírní trio op. 4, první klavírní koncert a další skladby pro klavír. Vyznačují se 

širokou zpěvnou melodií, lyricko-elegickou emocionálností a osobitostí. Slovanské 

konotace provázejí Vladigerova i nadále v jeho díle spojené už převážně s národní 

tvorbou. Jsou znatelné i ve skladbách, kde melodie není stavěna na národních 

intonacích, jako je např. Podzimní elegie, op. 15, Elegie ve slovanském stylu, op. 

17, v mnoha částech opery „Car Kalojan“ a v dalších. Tento slovanský rys vždy 

vzbuzoval zájem kritiků a hudebníků v mnoha cizích zemích. 

Vladigerův skladatelský talent se projevil už v době, kdy začínal hrát na 

klavír. Vladigerov byl výjimečný nejen svojí muzikálností a velmi citlivým sluchem, 

ale i výbornou improvizací. Jeho náklonnost ke komponování je doložena již v 

roce 1910, kdy začal studovat u Dobri Christova. Z té doby jsou datovány jeho 

první drobné skladby, které si zapisoval do sešitu, jemuž dal název „Kompoziční 

notové album“. Dobri Christov měl na Vladigerova v jeho začátcích obrovský vliv 
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jak motivačně tak i skladatelsky. Ve Vladigerovi viděl velký talent a snažil se mu 

dát co nejlepší základy a jeho nadání rozvíjet. Za necelý rok a půl zkomponoval 

Vladigerov u svého učitele 14 skladeb pro klavír a pro housle a klavír. Toto 

množství vzhledem k jeho nízkému věku ukazuje, že skladatelova afinita 

k hudební tvorbě byla velmi silná a už tehdy si uvědomoval své předurčení a talent 

v této oblasti. 

V létě roku 1912, kdy už byl Vladigerov v Berlíně, stále pokračoval v psaní 

nových skladeb do svého „Kompozičního alba“. Už ve svých dětských letech se 

skladatel vyznačoval spolu se svým nadáním i dalšími pro skladatele velmi 

cennými vlastnostmi jako jsou píle, vytrvalost, systematičnost ve své práci a 

kreativita spolu s velkými ambicemi se prosadit. Všech šest let, které strávil 

v Berlíně, pro něj bylo výjimečně kompozičně plodných. Vladigerov zde dostával 

solidní skladatelsky profesionální základ. 

Vladigerova raná tvorba (do op. 13), která není postavena na bulharských 

motivech, má realistický a velmi barvitý charakter. Je jinak nasměrovaná, má 

odlišné rysy a kvality než Vladigerova další „národnostní“ tvorba. Celé jeho rané 

období je vyplněno hledáním, jakousi tvůrčí evolucí, než se bulharská intonační 

forma při kompozici stane Vladigerovým základním stavebním kamenem. 

Z hlediska charakteru se na základě toho Vladigerova tvorba od této chvíle dá 

jasně rozdělit na dva směry tzv. „ bulharský“ a „nebulharský“. Celkově, ale zůstává 

jeho hudební myšlení a vyjadřování v obou směrech stejné, právě tak jako jeho 

kompoziční technika. Vladigerov tedy nebyl pouze národním skladatelem. V jeho 

raném období i později, kde vyniká svými folklorními motivy a věnuje se převážně 

národní tvorbě, skládá stále i nenárodní tvorbu, která je neméně hodnotná. 

Vladigerův pobyt v Bulharsku v letech 1918-1920 byl rozhodující a převratný 

ve vývoji jeho tvorby. Skladatelovo sblížení s domovem se odráží v jeho 

skladbách. V těchto letech byla bulharská orchestrální a komorní instrumentální 

hudba v začátcích. Instrumentální koncerty a komorní ansábly ještě nebyly 

žádným bulharským skladatelem napsány. Vladigerova Sonáta pro housle, Trio 

pro klavír, housle a violoncello a Koncert pro klavír jsou v podstatě prvními 

bulharskými kompozicemi těchto žánrů. I bulharská hudební veřejnost v čele 
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s nejuznávanějšími hudebníky viděla ve Vladigerovi nositele něčeho nového, 

někoho, kdo naváže na místní hudební tradice a učiní posun v národní tvorbě. 

Od roku 1923 zabírají v jeho tvorbě beze sporu nejdůležitější místo skladby 

s národnostním podtextem, intonací a rytmy. Spolu s nimi Vladigerov pokračoval i 

ve skládání děl, která neobsahují žádné elementy z bulharského hudebního 

folkloru. V prvním období jeho skladatelské činnosti do roku 1922 najdeme nejvíce 

těch skladeb, které nejsou stavěny na folklorních elementech. Po roce 1922 se 

jejich počet postupně zmenšuje. Mezi roky 1922 a 1932 (rok návratu do 

Bulharska) skládá Vladigerov několik takových děl. Šest symfonických preludií 

(s výjimkou druhého – „Bohdane“), dvě malé salonní skladby „Šimi orientaliko“ – 

pro housle a klavír Chimmi (r. 1924), Foxtrot pro klavír (r. 1925), (ukázka č.1), 

klavírní cyklus „Klasické a romantické“ a scénickou hudbu pro Deutsches Theater 

v Berlíně. V dílech scénických, kde z důvodu charakteru samotných divadelních 

her Vladigerov neměl možnost vkládat bulharské motivy, i v ostatní jeho tvorbě 

z tohoto období také není skladatel vázán na národní intonaci a rytmy. 

 

Ukázka č. 1 
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 Po roce 1932 se postupně množství tzv. nenárodních skladeb zmenšuje a 

skladatel se více soustředí na tvorbu s folklorními prvky. V tomto následujícím 

období se tedy objevuje jasné národní myšlení. Melodie dobývají bulharského 

znění, jsou plné nepravidelných rytmů a bulharských ornamentů. Vladigerov se 

inspiruje a používá témata z bulharské historie, přírody a současnosti. Tyto 

národní skladby mají poetický, snivý, emocionální a lyrický charakter. Harmonie 

jsou plné a dosti složité. Vytvářejí optimistické i dramatické nálady. Vladigerova 

tvorba je technicky náročná, ale dobře stavěná a s výbornou orchestrací. Lidové 

písně a melodie, které Vladigerov často aplikuje jako téma do svých skladeb, jsou 

v nejčastěji používaných v bulharské národní hudbě modech – aiolském a 

iónském. Velmi typický pro Vladigerova je i frygický modus, který vytváří elegickou 

náladu. Používá také různé zvukové řady, obsahující zvětšenou sekundu.  

Vladigerov má dvě základní metody, podle kterých hledá a nachází národní 

formu svých skladeb. Jednou je použití motivů z bulharských lidových písní nebo 

instrumentálních melodií a jejich následné rozvinutí. Druhým způsobem je 

zkomponování vlastního lidového motivu. Vladigerovým hlavním rysem je jeho 

bohatá invence v práci s tematickou stavbou. Tyto metody jsou spojeny s 

Vladigerovou myšlenkou, že skladatel má znovu vytvářet a pracovat se svým 

hudebním folklorem. V dopise pro Alexandra Medveděva20 se vyjádřil: „ Myslím si, 

že pokud chce skladatel být uznávaný, jeho dílo bylo ceněno a dávalo smysl, měl 

by být národní. Neznamená to, že by měl omezit hranice své tvorby, ba naopak. 

Měl by tvořit skladby v národním duchu a formě tak, aby byly pochopeny 

všeobecně. Bulharští skladatelé jsou nesmírně rádi, že má naše země takové 

bohatství, jako je národní píseň. Ovšem, aby se skladatel přiblížil k tomuto 

bohatství, musí pracovat dlouhá léta, aby pronikl hluboko do podstaty a ducha 

těchto písní. Jen tak je pak může přepracovávat do své hudby.“21 

 

                                                           
20

 A. Medveděv (1927- 2010) byl ruským muzikologem a hudebním kritikem. 

21
 Pavlov, E. Monografie P. Vladigerova. Sofie : BZNS, 1981, str. 120 
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2.2 Instrumentální koncerty 

Vladigerovy koncerty a skladby pro klavír zabírají největší část v jeho tvorbě 

a mají vysokou hodnotu stejně jako jeho díla orchestrální. Vladigerov byl prvotřídní 

pianista a složil mnohem více koncertů a skladeb pro klavír než pro jiné nástroje. 

V klavírních koncertech se jeho skladatelský potenciál projevuje nejvýrazněji. 

Výrazové prostředky propojení klavíru a orchestru Vladigerov komplexně výborně 

ovládá. Všechny zajímavé rysy jeho orchestrální a klavírní tvorby jsou 

koncentrovány právě v klavírních koncertech. Každý z jeho pěti klavírních 

koncertů, psaných vždy v jiném období skladatelova života, jako by shrnovalo to 

nejcennější a nejpodstatnější z jeho technických a uměleckých zdarů. 

V koncertech je obzvláště znatelná cesta Vladigerovy umělecké evoluce, jeho 

stylu a pohledu na svět v každém období jeho života. 

Všechny Vladigerovy koncerty jsou formálně stavěny podle klasických tradic, 

ale už v prvním koncertu se objevují jisté zvláštnosti týkajících se formálního 

charakteru. První části koncertů vždy předchází rozsáhlý úvod, který připravuje 

nástup sonátového Allegra. Motivy tématu obvykle zazní nejprve v orchestru a 

klavír má velmi virtuózní kadencový part. Úvody bývají velmi napjaté a dramatické. 

Kulminují bouřlivými kadencovými pasáži v klavírním partu. Po úvodu velmi 

přirozeně nastoupí hlavní téma jako rozřešení předchozího napětí. V expozici je 

téma prezentováno sólovým nástrojem a v repríze je pro větší rozmanitost barev 

většinou předáno smyčcové sekci. Typickou zvláštností Vladigerových koncertů je 

velká kóda na konci třetí části, ve které se obvykle znovu objevuje hlavní téma. 

Z hlediska obsahového a estetického, tak i z hlediska volby výrazových 

prostředků, jsou Vladigerovy koncerty řazeny jako koncerty romantického typu. 

Jeho klavírní technika je shodná s technikou takových skladatelů, jako jsou Grieg, 

Liszt, Čajkovskij nebo Rachmaninov. Samozřejmě tyto prostředky jsou aplikovány 

do Vladigerova specifického stylu a spojené s jiným obsahem. V klavírním partu 

jsou zastoupeny jak zpěvná kantiléna v dlouhých melodických liniích a masivní 

akordová faktura, tak bravurní pasáže a časté rozložené akordy. Vladigerov také 
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často používá drobné ornamentované techniky. V těchto koncertech dominuje role 

sólového nástroje, přestože orchestr má také důležitou funkci v hudebním dění. 

Klavírní part je ovšem velmi brilantní a nadřazený, což vytváří a dodává skladbě 

opravdovou „koncertantnost“. 

Za Vladigerovu nejhodnotnější ranou tvorbu je považován První klavírní 

Koncert A dur, op. 6, který dokončil roku 1918. Jako poděkování ho věnoval 

svému profesoru Leonidu Kreutzerovi. Množství hudebních obrazů, které zde 

Vladigerov použil je velice pestrý. Od napínavých, dramatických po lehčí lyričtější 

žánr. Tematický materiál je zřetelný až figurální. Koncert začíná nástupem 

orchestru, který charakterově předpovídá hlavní téma. V druhé, větší části úvodu 

zazní kadence, jež patří klavírnímu sólu. Kadence začíná rychlou pasáží 

v dvojitých oktávách. (ukázka č. 2) Poté je zakončena dlouhým glissandem přes 

celou klaviaturu. Po malé pauze klavír uvádí hlavní téma v akordech již 

s doprovodem orchestru. (ukázka č. 3) 

 V první větě koncertu, sonátovém allegru, převládají romantické prvky a 

emocionální působivost, které se projevují v neklidném hlavním tématu. Druhá 

věta s tempovým označením Andante cantabile má lyričtější charakter. V ní je 

melodická linka rozvinuta velmi široce a zpěvně. Ve třetí větě Vladigerov poprvé 

použil svůj nový kompoziční prvek, který se stal typickým pro jeho pozdější tvorbu. 

Jako hlavní téma zde zakomponoval jednu bulharskou lidovou píseň. V prvním 

koncertu pro klavír hraje tento sólový nástroj vedoucí roli ve vybudování hudebně-

dramatické stavby této skladby. Klavírní part se výrazně odlišuje velkou 

virtuozitou, která je ovšem spojená s charakterem hudebního obsahu. Orchestr, 

jehož part je úzce spjat s partem klavírním, je velmi aktivní a také hraje důležitou 

roli v hudebním vývoji skladby.  
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Ukázka č. 2 

 

Ukázka č. 3 
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Druhý klavírní Koncert c-moll op. 22 dokončil Vladigerov roku 1930. Byl 

napsán v době, kdy už byla skladatelova tvorba velmi národnostně zaměřená. I 

přes velkou uměleckou hodnotu zde Vladigerov necítil absolutní naplnění svých 

možností. 

 Proto po necelých sedmi letech napsal Klavírní koncert č. 3 b moll, op. 31, 

v němž se zcela plně realizoval. Nejen mezi klavírními koncerty, ale i celkově patří 

ve Vladigerově tvorbě mezi jeho nejhodnotnější díla. Projevuje se zde jeho osobitý 

styl a hlavní charakteristické zvláštnosti. Klavírní koncert b-moll byl napsán 

v době, kdy už byl skladatel kompozičně velmi zkušený. Tematický materiál 

koncertu je velmi impresivní. Vladigerov v tomto koncertu využívá nejcennějších 

rysů z předchozích dvou, ovšem někdy jeho přehnaná emocionalita je zde užívána 

s mírou a vkusem. Obsah, stejně tak jako forma, jsou naprosto jasné. Klavírní part 

je typicky virtuózní a orchestrální part barevně velmi různorodý. Oba jsou ale 

podřazeny zřetelnému obsahu a nevytváří prázdný efekt. Třetí klavírní koncert má 

jasný národní podtext. Úvod, ve kterém nastupují klavír s orchestrem společně, je 

ve srovnání s prvními dvěma koncerty mnohem kratší. Začíná velmi bouřlivě 

rozloženými akordy v klavírním partu.          (ukázka č. 4)  

Ukázka č. 4 

 

Pak se postupně zklidní, až orchestr zůstane několik taktů sám. Po chvíli na jeho 

rozvlněném pozadí zazní klavír s hlavním tématem, které se vyznačuje výraznou 
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melodií v národním duchu s vypravěčským charakterem. První část tématu je 

psáno v oktávách a ve slabé dynamice. Druhá část naopak pokračuje v akordech 

a postupným crescendem se dostává do forte. Po krátké modulaci zazní 

v klavírním partu druhé téma opět v oktávách. Je kontrastně živé, virtuózní a plné 

ornamentů.  

Druhá věta koncertu – Andante začíná dlouhým úvodem. Několik taktů hrají 

basy a violoncella. Poté zazní klavír a pokračuje svůj dlouhý monolog, který má 

improvizační, zasněný charakter. (ukázka č. 5) Následuje malá „ quasi cadenza“ 

v podání sólo violoncella, po které klavír zapěje krásnou melodii bulharské lidové 

písně. Téma písně se pak stále rozvíjí a nabírá emotivnosti až do konce druhé 

poetické části. Tato Vladigerova impresivní „píseň“ je považována za nejkrásnější 

a nejlyričtější pomalou část v jeho tvorbě. 

Ukázka č. 5 

 

Třetí věta s tempovým označením Allegro vivace je formálně postavena jako 

ta první. Má formu sonátového allegra s úvodem a codou. Tematický materiál je 

ale jiného typu. Koresponduje zde s funkcí finální části. Má energický a bouřlivý 

charakter. Začíná žesťovými nástroji, které uvádí jeden motiv s napjatým rytmem. 

Poté přebírají motiv violoncella a kontrabasy a vytvářejí ponuřejší atmosféru. V té 

chvíli nastupuje klavír, jehož arpeggia se přelijí do energické kadencové pasáže. 

V rytmickém doprovodu orchestru hraje klavír hlavní téma další hravé, veselé 

lidové písně ve 2/4 taktu. Následně zazní i druhé téma v houslovém partu, které je 
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předáno klavíru. Je to autorská lidová melodie v graciózním tanečním rytmu a 

zářivé místy lyrické náladě. Takt se promění na nepravidelný 9/8. (ukázka č. 6) Při 

změně taktů dochází k oživení tempa a začíná provedení. V něm figuruje pouze 

první téma, které se tematicky vyvíjí v orchestru, zatímco klavírní part má 

především roli virtuózní. V repríze se tematický materiál nemění. Má pouze jinou 

instrumentaci. Hlavní téma se opakuje od začátku v podání sopránové flétny. 

Koncert je zakončen efektivními technickými pasáži jak v klavírním partu, tak i 

v orchestru. 

Ukázka č. 6 

 

Roku 1953 dokončil Vladigerov svůj Klavírní koncert G dur, který je čtvrtý v 

pořadí. V něm hledá nové výrazové prostředky, formu i obsah. Formálně je čtvrtý 

koncert volnější než jeho koncerty dosud. Tyto snahy jsou nejvíce znatelné 

především v první části koncertu, kde je slyšet skladatelova evoluce směrem 

k realismu. 

Poslední Klavírní koncert D dur, op. 58 byl napsán Vladigerovem roku 1963. 

Je to monumentální dílo, ve kterém jakoby skladatel učinil jakýsi souhrn své 

životní cesty. Jsou v něm zřetelné Vladigerovy typické rysy, jeho individualita a 

hluboké národní cítění. 
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Dalším hodnotným dílem co se týče koncertů je Vladigerův první Koncert pro 

housle a orchestr, op. 11. Dokončil jej v lednu roku 1921 a věnoval svému bratrovi. 

V tomto jeho díle se projevuje Vladigerova impulsivní emocionální povaha. 

Koncert je napsán s velkou inspirací a oduševněním, jakoby ho psal na jeden 

dech. Je zajímavý celistvostí a pevností své formy. Můžeme zde jasně vidět 

typické tři části klasického instrumentálního koncertu, ale v procesu celkové 

dramaturgické stavby se prolínají jedna v druhou, což vytváří pocit celistvosti. I 

houslový koncert, podobně jako všechny ostatní instrumentální koncerty a sólově-

instrumentální skladby Vladigerova, začíná velmi zeširoka. Part sólového nástroje 

má charakter kadence. Hlavní téma první části (kompozičně připomínající 

sonátové allegro) je jedna rozvášněná melodie s melancholickým odstínem. 

Stejně tak procítěné, ale zpěvnější a klidnější je druhé téma první části. 

V provedení se romantická nálada promění na dramatičnost a konfliktnost. Po 

kulminaci se atmosféra uklidní a vyjasní, objeví se zde tichá, průzračná melodie. 

Tím je připraven přechod do druhé části koncertu, do překrásného „Andante 

cantabile“. Ke konci Této části se přes jemný orchestrální zvuk rozezní 

pronikavější barva hoboje, motivem jedné lidové chorovodné písně. Je to hlavní 

téma třetí části, která má lidový, taneční charakter. Koncert pro housle a orchestr f 

moll, opus 11 spolu s prvním klavírním koncertem je jedním z nejjasnějších a 

typických skladeb z rané Vladigerovi tvorby. Jsou zde soustředěny netypické 

charakteristiky v jeho stylu a načrtnuta cesta další evoluce jeho tvorby.  

2.3 Klavírní díla pro sólový nástroj 

Kromě pěti klavírních koncertů složil Vladigerov 26 opusů s klavírní tvorbou, 

obsahujících nad sto skladeb nejrozmanitějšího charakteru. Dále dvě skladby bez 

opusových čísel a devět transkripcí z orchestrálních děl a scénické hudby. Klavírní 

díla zabírají v celkové Vladigerově tvorbě největší podíl. Ze všech bulharských 

komponistů složil nejvíce skladeb pro klavír a položil základ prakticky všech 

klavírních žánrů v bulharské hudební literatuře. 

Jedním z prvních Vladigerových děl jsou Variace na bulharské téma, op. 3 

z roku 1916. Jsou to variace na známou bulharskou lidovou píseň „Gorda stara 

planina“ (v překladu Pyšné staré pohoří), která se pak roku 1964 stala bulharskou 
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hymnou. První díl písně je lyrický a procítěný. Ve druhém díle píseň kulminuje a 

nabírá slavnostnějšího, patetického rázu. Téma je v tónině g moll a ve ¾ taktu 

postaveno na plných akordech.(ukázka č. 7) Cyklus je složen z jedenácti 

charakteristických variací ve stejné, některé v durové tónině. Vysoká technická 

obtížnost poukazuje na Vladigerovu výbornou technickou úroveň už v té době, 

jelikož Variace sám veřejně hrával.  

 

Ukázka č. 7 

 

 Dalším z hodnotných děl Vladigerova raného období je velký cyklus „písní 

pro klavír“ s názvem „Deset impresí“, op. 9, který zakončil v lednu roku 1920. 

Inspiraci zde čerpal hlavně ze svých vzpomínek z mládí, které přetvořil v jeden 

intimní hudební celek. V tomto cyklu složeném z žánrových skladeb převládá 

emocionálnost a sentimentální lyričnost. Skladby jsou pojmenovány - 1. Touha, 2. 

Objetí, 3. Valčík, 4. Láska, 5. Elegance, 6. Přiznání, 7. Smích, 8. Vzruch, 9. 

Překvapení, 10. Smíření. V „Deseti impresích“ byla potřeba, aby umělecký plán 

Vladigerova představoval přesné a jasné hudební charakteristiky podle určitého 

konceptu. Tuto charakteristiku má většina jeho sólových instrumentálních a 

orchestrálních děl. Imprese, Touha, Vzruch a Překvapení jsou tematicky 

rozvinutější a Vladigerov krátce po jejich zkomponování píše i orchestrální part. 
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Roku 1922 za ně dostává v Berlíně po druhé Mendelssohnovu cenu. Formálně 

jsou pak impresím velmi blízké Čtyři skladby pro klavír, op. 10, které jsou napsány 

hned poté. Skladby jsou pojmenovány Intermezzo, Tanečnice z východu, Samota 

a Impromptu. S výjimkou Samoty jsou skladby lehčího charakteru.  

Poměrně známými klavírními skladbami jsou Vladigerovy Tři skladby pro 

klavír, op. 15 – Preludium, Podzimní elegie (Ukázka č. 8), Humoreska z roku 

1922. Postupem času se stávaly nejčastěji hranými ze všech jeho klavírních 

skladeb. V Preludiu převládá vzrušivá nálada a patetická atmosféra. Podzimní 

elegie je jedna z nejznamenitějších skladeb v žánru klavírní miniatury. Vládne zde 

klidná, elegická nálada s drobnými impresionistickými odstíny. Třetí veselá a 

vtipná Humoreska se odlišuje od ostatních svojí jasnou hudební obrazností a 

charakteristikou. 

Ukázka č. 8 

 

Roku 1924 píše Vladigerov klavírní cyklus „Šest exotických preludií pro 

klavír“ op. 19 složený z těchto částí – 1. Nokturno-serenáda v hispánském stylu, 2. 

Preludium v bulharském stylu („Bohdane“), 3. Exotický tanec, 4. Večerní píseň, 5. 

Preludium, 6. Elegie. Všechny skladby jsou mohutné a postavené symfonicky. 

Melodie jsou bohatě ornamentované, s bujnými a masivními harmoniemi, které 

jsou polyfonicky velmi zajímavé. V preludiích převládá emocionálně pozitivní a 
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vypravěčská nálada. Dodává jim charakter lyrických zhudebněných pohádek. 

Všechny skladby jsou volně stylizované. První, třetí a pátá jsou na téma 

hispánských motivů a rytmů. Večerní píseň je žánrová romantická skladba 

připomínající lyrické Griegovi písně a Elegie je jedna zralá skladba, jakýsi obraz 

Slovanů ve Vladigerově tvorbě. Z celého cyklu zvláště vyniká svojí poetickou 

obrazností, malebností a hloubkou myšlenky Preludium v bulharském stylu, jehož 

téma je velmi citlivá národní píseň „Bohdane“ (ukázka č. 9). Všech šest preludií je 

revidováno i pro orchestr. 

Ukázka č. 9 

  

Dalším podobně stylizovaným klavírním cyklem, kde Vladigerov také 

nevychází z folklorního materiálu, se nazývá „Klasické a romantické“, op. 24 

z roku 1931. Ve dvacátých letech tohoto století se někteří skladatelé (např. 

Stravinskij, Martinů, Bartók, Prokofjev) obracejí zpět ke klasicismu a vytvářejí díla 

v tomto stylu. Bez toho aniž by patřil do nového hnutí zvaným „neoklasicismus“, 

Vladigerov úspěšně skládá v tomto směru cyklus, který má zároveň i klasické a 

romantické prvky forem. Čtyři ze skladeb jsou žánrovými skladbami z hudby 17. -

18. století – Rigodón, Sarabanda, Courante a Menuet. Zbylé tři jsou romantického 

typu – Severní píseň, Stránky z alba a Malý pochod. I v nich skladatel vyřešil 

problém stylizace. Skladby z cyklu nejsou elektické a nevýrazné imitace určitých 

stylů, ale živá, plnohodnotná díla, která v sobě jasně nesou skladatelskou 
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individualitu Vladigerova. Na rozdíl od Cyklu „Šest exotických preludií“, jsou tyto 

skladby psané mnohem skromnějšími výrazovými prostředky, odpovídající jejich 

charakteru a obsahu. Všechny Vladigerovi zbylé skladby v čele s Burleskou, 

rapsodií „Vardar“ a preludiem „Bohdane“ napsané do roku 1932 jsou v národním 

duchu. 

Roku 1932, několik měsíců před svým návratem do Bulharska napsal 

Vladigerov op. 25 – Bulharské písně a tance. Tento cyklus je obzvláště ceněn, 

především proto, že v něm skladatel jasně směřuje k národní tvorbě. Je tvořen z 

pěti skladeb, všech postavených na lidové písňové tvorbě. Jejich názvy jsou: 

Zašuměl les, Drobné choro, Račenica, Už je to devět let, Jonko (ukázka č. 10), 

Gospodsko choro. 

Ukázka č. 10 

 

Jedinou Vladigerovou tvorbou pro sólový klavír napsanou v cyklické 

sonátové formě je Sonatina concertante, op. 28, kterou napsal v roce 1934. Je to 

velké dílo se složitou fakturou. Svou objemností se přibližuje sonátě, ale charakter 

jeho obsahu přesně odpovídá názvu, který mu skladatel dal – koncertní sonatina. 

V první větě sonatiny je hlavní téma Vladigerovou autorskou melodií s živým 
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charakterem. Druhé téma je citováno z jedné lidové písně. Zpracování obou témat 

je velmi emotivní a napjaté. Druhá věta sonatiny opět s motivem lidové písně se 

volně rozvíjí s široce rozvětvenou polyfonií. Třetí část, stejně tak jako první, je 

v sonátové formě. Vladigerov zde používá autorskou lidovou melodii, ve které se 

střídají 4/4, 2/4 a 9/8 takt.(ukázka č. 11) Třetí část působí silným dojmem svojí 

bravurní a virtuózní fakturou. 

Ukázka č. 11  

 

Roku 1934 vzniká pod perem skladatele klavírní cyklus - miniatury „Shumen“, 

op. 29 skládající se z těchto částí: Píseň houpačky, Hrací skřínka, Selský tanec, 

Píseň, Humoreska, Račenica. Jedná se o drobné skladby s velmi skromným 

využitím výrazových prostředků. Skladatel věnoval cyklus svému synovi, 

narozenému o rok dříve. Proto se sklady od ostatních odlišují tematikou, obsahem 

i charakterem. Vladigerov si zde zakládá na kráse v jednoduchosti. 

Dalšími hodnotnými klavírními cykly jsou „Epizody“, op. 36 (1941), 

„Akvarely“, op. 37 (1942) nebo „Kartiny“, op. 46. 

Mezi nejpozoruhodnější cyklus skladeb patří Suita, op. 51, složena z pěti 

písní. Tyto skladby jsou opravdovým obrazem Vladigerových nejcennějších rysů 

jeho klavírní tvorby. V nich dosahuje absolutní rovnováhy mezi krásně čistou a 

jasnou formou a emocionálně-obrazným obsahem. První skladba – Preludium je 

po celou dobu udržována v jakési blahodárné, teplé atmosféře. Následující „Quasi 
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rapsodico“ má hravou náladu s občasnými náhlými kontrasty. Třetí skladba je 

„Etuda“. Je to jedinou skladbou tohoto žánru ve Vladigerově klavírním díle, 

přestože má skladatel mnoho technicky náročných klavírních skladeb. Etuda má 

bouřlivý charakter. Najdeme v ní různá arpeggia, jejichž vrchní hlasy tvoří 

melodickou linku. Jako kontrast tuto skladbu následuje klidná „Arietta“ 

s ornamentální melodií a křišťálově jasnou zvučností. Cyklus uzavírá „Rondo“ – 

rychlé, veselé bulharské choro (bulharský tanec). 

Roku 1957 složil Vladigerov Tři skladby pro klavír, op. 53 – Stmívání, 

Legenda a Domorodý tanec. Skladby jsou výsledkem Vladigerova nového 

uměleckého hledání, které je patrné i v jiných tvorbách jeho pozdějšího období. 

Svou uměleckou vizí, formálně i programními názvy jsou podobné „Kartinám“, 

které jsou stylizované v národním tónu.  

V následujících letech píše dalších několik cyklů skladeb pro klavír, mezi 

které patří např.: Novelety, op. 59, Pět siluet pro klavír, op. 66, Pět poetických 

obrazů pro klavír, op. 58 a Vladigerova poslední kompozice – Tři bagately pro 

klavír, op. 70. 

2.4 Komorní tvorba s klavírem 

         Roku 1914 složil třívětou Sonátu pro klavír a housle D dur, kterou věnoval 

houslistovi Hanry Bartovi. Byla to jeho první opusovaná skladba. Je v ní patrná 

velká fantazie skladatele a mladistvé, svěží nápady spojené s romantickou, citlivou 

melodií. Vladigerov využívá pestrosti celé klaviatury, čím působí i klavírní part 

velmi virtuózně. Bulharské prvky zde nejsou patrné, ale podobně jako u většiny 

jeho ranních děl je sonáta psaná v slovanském duchu. Navzdory různým 

nevyhnutelným vlivům jak to u mladých skladatelů bývá, má Vladigerov už od 

svého prvního díla vyhraněný nenapodobitelný styl. 

Druhou komorní tvorbu napsal Vladigerov roku 1916. Bylo jím Trio pro klavír, 

housle a violoncello b moll, op. 4. V tomto díle je patrný Vladigerův rychlý tvůrčí 

vývoj. V něm už pracuje mnohem volněji a mistrovsky s výrazovými prostředky. 

Hloubka samotné myšlenky je mnohem silnější než u předchozích děl a 

problematičnost polyfonie, která je charakteristická pro komorní tvorbu zde řeší 
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velmi dobře. Klavírní trio se odlišuje lyrickým nádechem, teplými barvami a 

rozechvělostí 

Mezi další hodnotná komorní díla patří Dvě improvizace pro housle a klavír, 

op. 7 z roku 1919, které byly hned zařazeny do jeho koncertního repertoáru. 

Jedná se o dvě velké sólové skladby psané improvizačně na dané téma. První 

skladba - Poem – je velmi poetická, zvukomalebná s nárůstem napětí a vzruchu 

ve střední části. Převládají zde celotónové plochy a kvarto-kvintové harmonie, 

které Vladigerov často používá ve svém ranějším období.  Druhá skladba – 

V národním tónu – má v tematickém obsahu několik lidových motivů a představuje 

jeden z ranějších způsobů jeho práce s folklórní melodií. 

V létě roku 1925 složil Vladigerov Dvě bulharské parafráze pro housle a 

klavír, opus 18. Jsou to velké koncertní, virtuózní skladby. Formálpsané ve volné 

formě na národní motivy. Jedna parafráze – Choro – je třídílné formy. V první části 

použil Vladigerov jako téma jednu recitativní lidovou píseň s ornamentální 

melodickou linkou. V druhém díle je přetvořená národní píseň do typického 

bulharského nerovného devíti osminového taktu. Poslední z dílů představuje živé 

a rozvířené choro ve 2/4 taktu. Podobně stavěná je i druhá parafráze – Račenica, 

která začíná houslovým sólem. Housle zde imitují původní dudy hrající velmi 

procítěnou širokou melodii. Poté začíná v rychlém tempu samotná Račenica. Po 

hlavním tématu se střídá několik jasných, hopsavých melodií, které jsou virtuózně 

zpracovány. V parafrázích stejně jako ve „Vardaru“, používá Vladigerov u houslí 

techniku z lidové instrumentální hudby. Račenica patří v Bulharsku k 

nejznámějším lidovým tanců. Skladatel ji zde ve své tvorbě používá po prvé, ale 

později se této formě často věnuje a řadí jí do svých skladeb. Obě parafráze patří 

ve Vladigerově tvorbě k známějším a často hraným skladbám pro housle. 

Račenica je později přepsaná pro orchestr a spolu s částí Velké choro ze Sedmi 

symfonických bulharských tanců, opus 23, je zařazena do jeho opery „Car 

Kalojan“ jako lidové tance. 
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2.5 Symfonická tvorba 

Ze symfonické tvorby bych ráda zmínila dvě Vladigerova stěžejní díla. 

Koncem roku 1922 napsal Vladigerov jednu z nejhodnotnějších skladeb celé své 

tvorby – rapsodii „Vardar“, opus 16.(ukázka č. 12) Díky jejímu bohatému obsahu - 

ideovému, národnímu, obraznému a emocionálnímu, rapsodie Vardar se dnes řadí 

mezi bulharskou klasiku. To je důkaz její velké umělecké hodnoty. V tomto díle 

Vladigerov dává průchod svým vlasteneckým citům přes to, že žije a pracuje 

v Německu. V jeho tvorbě je cítit hluboká láska k jeho rodné zemi. Je zde stále 

myšlenkami. Rapsodie je jedna z prvních Vladigerových skladeb, kde se stávají 

bulharské rytmy a intonace hlavním elementem jeho melodického jazyka a 

hudebního výrazu. Daří se mu zde nahlédnout hluboko do nitra bulharského 

ducha a velmi správně a jistě ho zvládá přetlumočit do své hudby. 

 Rapsodie Vardar je původně psaná pro housle a klavír (v prosinci roku 

1922). Jako hlavní téma si skladatel vybral jednu píseň, kterou v Berlíně slyšeli 

jeho bulharští přátelé, kteří si mysleli, že to je makedonská národní píseň. V tomto 

kontextu pojmenovává rapsodii po největší makedonské řece Vardar. Původně je 

však tato patriotická píseň napsaná bulharským skladatelem Dobri Christovem. Ve 

srovnání s touto původní písní Dobri Christova má Vladigerovo téma jen velmi 

drobné melodické proměny. Roku 1928 Vladigerov přepisuje rapsodii pro 

symfonický orchestr a dodává skladbě nový rozměr. Ve stejném roce zaznívá 

poprvé v orchestrálním provedení v Praze na Festivalu bulharské hudby 

v provedení České filharmonie pod vedením dirigenta Františka Stupky. Roku 

1929 je provedena poprvé v Bulharsku na Hudebním festivalu ve Varně. Je jeho 

nejznámějším a nejhranějším dílem v zahraničí, hraném ve čtyřiceti městech po 

světě, mezi které patří např. Berlín, Paříž, Londýn, Moskva, New York atd. 

Několikrát větší je počet provedení rapsodie v úpravě pro housle a klavír.  
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Ukázka č. 12 

 

 

 

Roku 1927 skládá Vladigerov „Bulharskou suitu“, op. 21. Skladba má 

věnování „Mé rodné Zemi“. Po emocionální stránce a jasností hudebních obrazů 

je tato suita zaslouženě srovnávána s rapsodií. Hodnota obsahu i barvitost 

národní formy vyzdvihují Bulharskou suitu na popředí Vladigerových 

orchestrálních děl. Skládá se ze čtyř částí, seřazených podle principu kontrastnosti 

tanců v suitě. První část – Quasi marcia, začíná rovnou hlavním tématem jedné 

radostné, živé lidové písně. V originále je to píseň, při které se tancuje choro, ale 

zde jí skladatel použil pomaleji, těžce jako pochod. Je vyplněná masivní harmonií, 

která má velmi mužský a energický charakter. Ve středním díle této části se 

objevuje druhé téma, začínající hobojovým sólem, jenž má zasněnou lyrickou 

náladu. V repríze se opět navrací charakter pochodu. Coda pak působí 

slavnostněji. Druhá část suity, nazvaná „Píseň“ je jakýmsi průnikem do lyričnosti 



 

46 

 

Vladigerova. Je to klasický model hluboce procítěné lyriky znázorňující krásu 

přírody v bulharské hudbě. Tematická osnova Písně je jedna autorská melodie 

v duchu pomalých lidových písní, ve kterých je charakterní zvětšený interval o 

sekundu. Na jejím motivu je pak stavěn úvod, který končí kadencí sólových houslí. 

 

Vliv P.Vladigerova na vývoj bulharské hudby 

3.1 Vladigerovi žáci 

Velký přínos pro bulharskou kulturu měla Vladigerova pedagogická činnost. V roce 

1932 se navrátil do Bulharska a začal vyučovat klavír na Akademii múzických 

umění v Sofii. Vychoval mnoho skladatelů a interpretů, kteří jsou dnes ceněnými 

umělci po celém světě. Mezi nejvýznamnější patří: Parashkev Hadžiev, Alexander 

Raičev, Vasil Kazandžiev, Georgi Kostov a Julia Cenova. 

 Roku 1933 k němu nastoupil do třídy jeho první žák Parashkev Hadžiev, který se 

stal jedním z nejhodnotnějších bulharských skladatelů. Aktivně se věnoval 

kompozici a pedagogické činnosti. Byl také hudebním teoretikem. Vyučoval 

harmonii a kompozici. Vychoval mnoho skladatelů následující generace. Jeho 

velký přínos patří rozvoji dětské sborové hudbě v Bulharsku. Napsal přes 120 

sborových písní pro děti s doprovodem klavíru. Mezi jeho instrumentální tvorbu 

patří smyčcové kvartety, dechové kvintety, Etudy pro klavír nebo koncert pro 

flétnu. Největší část své tvorby věnoval scénické hudbě. Napsal velké množství 

oper, které se dnes řadí mezi bulharskou operní klasiku. Zabýval se komickou, 

dramatickou, historickou i dětskou operou.  

3.2 Vladigerovi současníci a ostatní bulharští skladatelé 20. 

století 

Vývoj bulharského hudebního umění byl především ovlivněn historickými 

událostmi. V minulém století, kdy už měli ostatní evropské národy široce rozvinuté 

hudební tradice, bulharští komponisté teprve činili první krůčky. Stojí před nimi 

dlouhá cesta. Pět století dlouhá turecká nadvláda přerušila přirozený vývoj 
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bulharských hudebních tradic. Po osvobození nastaly podmínky pro postavení 

základů bulharské kompoziční školy.  

První bulharští skladatelé, tzv. „klasici“, následují jedinou hudební formu, 

která jim z minulosti zbyla. Tím je bulharská lidová píseň. Stává se základním 

stavebním materiálem v jejich tvorbě. Mezi zakladatele bulharské klavírní školy 

patří Emanuil Manolov, Dobri Hristov nebo Georgi Atanasov. Jejich hlavním rysem 

byli volnomyšlenkářství a stavba na lidové písni. Díla jsou orientována k lidu, 

k velkým masám posluchačů. Odráží myšlenky a pocity národa. Písňová tvorba 

těchto prvních skladatelů se liší žánrovou rozmanitostí. Komponují sborové písně, 

dětské písně, hymny a pochody. Objevují se i instrumentální skladby, první 

bulharská opera a symfonie. 

Druhá generace skladatelů vyvedla bulharskou hudební kulturu na úroveň 

evropských hudebních tradic. Patří mezi ně P. Vladigerov, Veselin Stojanov, 

Petko Stainov, Ljubomir Pipkov, Marin Goleminov nebo Parashkev Hadžiev. 

Bulharská kompoziční tvorba dosahuje největšího rozkvětu po Druhé světové 

válce po roce 1944. Rozvíjí se písňová tvorba a objevují se nové žánry, jako jsou 

kantáty, oratoria, scénická a filmová hudba. Hudební vzdělání se od základu 

změnilo a díky umělecké a pedagogické zralosti této generace skladatelů 

pokračoval vývoj bulharské kompoziční školy. Významnými skladateli třetí 

generace byli např.: A. Raičev, T. Popov, K. Iliev, L. Nikolov, kteří dále rozvíjí 

tradice bulharských klasiků a hledají nové cesty pro vyjádření v hudebním jazyce. 

Mezi významné novodobější skladatele patří Z. Manolov, A. Tanev, I. Spasov 

nebo Angelo Michajlov, který žil a skládal v Čechách hudbu k filmovým 

pohádkám (Popelka, Zlatovláska, Chobotničky atd.) a psal hudbu pro české 

zpěváky. Známými skladateli filmové hudby jsou dnes v Bulharsku Petar Stupel, 

Boris Karadimčev, Mitko Šterev. 

3.3 Nadace P. Vladigerova 

Po smrti P. Vladigerova byl jeho dům v Sofii na skladatelovo přání přetvořen 

na muzeum. Roku 2006 jeho vnuk Pancho Vladigerov mladší založil Nadaci 

„Duchovní dědictví P. Vladigerova“. Nadace si klade za cíl šířit poznatky o 
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osobnosti a díle bulharského skladatele. Vyhledává jeho tvorby, spisy, doklady o 

jeho umělecké činnosti a popularizuje je. Sponzoruje a účastní se charitativních 

koncertů, koncertů studentů Hudební Akademie „P. Vladigerova“ v Sofii. Nadace 

organizuje hudební kurzy pro studenty i veřejnost, uděluje stipendia a granty. 

Organizuje koncerty pro bulharské i zahraniční hudebníky. Dále zastupuje 

autorská práva Vladigerových děl. Nadace spolupracuje i s jinými kulturními 

institucemi nejen v Bulharsku.  

V budoucnu má Nadace P. Vladigerova za cíl se věnovat vydavatelské, 

producentské a reklamní činnosti, organizaci výstav a kurzů pro zahraniční 

studenty. 



 

 

 

Závěr 

Cílem mé bakalářské práce je seznámit širokou veřejnost s osobností a dílem 

skladatele P. Vladigerova v Bulharsku i v zahraničí. Vladigerov je jedním 

z nejvýznamnějších bulharských skladatelů. Ve své době byl ceněným pianistou a 

skladatelem po celé Evropě. Mým záměrem je popularizovat jeho dílo a rozšířit více 

informací o tomto skladateli. Vladigerova tvorba je umělecky velmi hodnotná a neměla 

by zůstat v zapomnění. Především skladatelova klavírní díla, na která se ve své práci 

zaměřuji, shledávám umělecky jako velmi přínosná a cenná.  
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Příloha 

                                       Tvorba P. Vladigerova 

Opus Rok 
dokonč
ení 

Rok 
vydání 

Dílo - přidat chlívek rok vydání 

1 1914 1955 Sonáta pro housle a klavír D dur – I. Agitato II. Andante cantabile 
III. Allegro con brio 

2 1915 1956 Čtyři skladby pro klavír – 1. Menuet 2. Píseň houpačky 3. Selský 
tanec 4. Fantastický valčík 

3 1916 1956 Variace pro klavír na bulharské téma 

4 1917 1917 Trio pro klavír, housle a violoncello Ges dur – I. Moderato II. 
Andante cantabile III. Impetuoso 

5 1918 1926 Šest lyrických písní na texty Dori Gabe pro soprán a klavír – 
1.Tajemná noc 2. Byla tichá noc 3. V moři u břehu opuštěném 4. 
Květy plakaly 5. Přichází půlnoc 6. Šťastní my dva jsme vedle 
sebe stáli 

6 1919 1957 Koncert pro klavír a orchestr č.1  (A dur) – I. Moderato II. 
Andante cantabile III. Allegro con fuoco 

7 1919 1957 Dvě improvizace pro housle a klavír – 1. Poem 2. V národním 
tónu 

8 1920 1923 „Legenda“ – pro orchestr 

9 1920 1957 Deset impresí pro klavír – 1. Touha 2. Objetí 3. Valčík; 4. Láska 5. 
Elegance 6. Přiznání 7. Smích 8. Vzruch 9. Překvapení 10. Smíření 

10 1921 1925 Čtyři skladby pro klavír – 1. Intermezzo 2. Tanečnice z východu 
3. Samota 4. Impromptu 

11 1921 1922 Koncert pro housle a orchestr – I. Agitato II. Andante cantabile 
III. Allegro ma non troppo 

12 1921 1923 Čtyři skladby pro housle a klavír – 1. Iluze 2. Intermezzo 3. 
Severní romance 4. Romantický valčík 

13 1924 1923 Skandinávská suita – pro orchestr 

14 1922 1924 Burleska – pro housle a orchestr 

15 1922 1924 Tři skladby pro klavír – 1. Preludium 2. Podzimní elegie 3. 
Humoreska  

16 1922 1924 Bulharská rapsodie „Vardar“ – pro housle a klavír 

17 1924 1958 Šest exotických preludií pro klavír – 1. Nokturno-serenáda 
v hispánském stylu 2. Preludium v bulharském stylu 3. Exotický 
tanec 4. Večerní píseň 5. Preludium 6. Elegie 

18 1925 1929 Dvě bulharské parafráze pro housle a klavír  

19 1926 1926 Pět písní pro soprán a klavír (nebo komorní orchestr) – 1. Píseň 
Jaua 2. Píseň Chajtangu 3. Píseň Chang Ling 4. Píseň prince Pao 
5. Píseň vojáka 
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20 1926 1928 Dvě skladby pro housle a klavír - 1. Romance 2. Oriental 

21 1927 1929 Bulharská suita – pro orchestr – I. Quasi Marcia II. Píseň III. 
Chorovodna IV. Račenica 

22 1930 1953 Koncert pro klavír a orchestr č.2 (c-moll) – I. Allegro ma non 
troppo II. Andante cantabile III. Allegro noc fuoco 

23 1931 1955 Sedm symfonických bulharských tanců – 1. Sváteční tanec 2. 
Mar 3. Drobné choro 4. Brzy Radka vstala 5. Paiduško 6. Biljana 
7. Velké choro 

24 1931 1933 „Klasické a romantické“ – pro klavír – 1. Rigaudon 2. Sarabanda 
3. Courante 4. Menuet 5. Severní píseň 6. Stránka z alba 7. Malý 
pochod                                                                                         

25 1932 1954 Pět bulharských písní a tanců pro klavír – 1. Zašuměl les 2. 
Drobné choro 3. Račenica 4. Už je to devět let, Jonko 5. 
Gospodsko choro 

26 1932 1936 Tři písně pro soprán a klavír (nebo komorní orchestr) jako 
scénická hudba ke hře W.Shakespeara „Dvanáctá noc“ 

27 1933 1936 Koncertní ouvertura „Země“ 

28 1934 1955 Sonatina concertante – pro klavír – I. Con motto mosso II. 
Andantino III. Animato giocoso 

29 1934 1939 Miniatury „Šumen“ – pro klavír – 1. Houpaččina píseň 2. Hrací 
skřínka 3. Selský tanec 4. Píseň 5. Humoreska 6. Račenica 

30 1936 nevydán
o 

„Car Kalojan“ – opera o třech dějstvích 

31 1937 1952 Koncert pro klavír a orchestr č. 3 (b moll) – I. Con motto mosso 
II. Andante III. Allegro vivace 

32 1938 1951 Šest bulharských národních písní pro zpěv a klavír – 1. Zašuměl 
les 2. Ušil si Božil, Božile 3. Onemocněla krásná Jana 4. Dvě řeky 
tečou, matinko 5. Už je to devět let, Jonke 6. Píšťala hraje 

33 1939 nevydán
o 

Symfonie č. 1 (d moll) – I. Allegro vivace II. Adagio III. Vivace IV. 
Molto pesante e tenuto. Allegro con fuoco 

34 1940 1954 Smyčcový kvartet (G dur) – I. Grave. Allegro noc brio II. Andante 
doloroso III. Vivace allegro IV. Grave. Allegro rustico 

35 1941 1954 Koncertní fantazie pro violoncello a klavír 

36 1941 1946 Epizody pro klavír -  1. Preludium 2. Nostalgie 3. Račenica 4. 
Improvizace 5. Taccata 

37 1942 1946 Akvarely – pro klavír – 1. Malé preludium 2. Melancholie 3. 
Tanec 4. Pastorální 5. Račenica 6. Rytmický pohyb 

38 1942 nevydán
o 

Čtyři rumunské symfonické tance – I. Molto vivace II. Doina III. 
Allegro moderato IV. Moderato 

39 1943 nevydán
o 

Dva rumunské symfonické náčrty – 1. Árie 2. Rumunský tanec 

40 1946 nevydán
o 

„Legenda o jezeru“ - balet 
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41 1948 1950 Šest bulharských národních písní pro zpěv a klavír (nebo 
orchestr) – 1. Starec stádo pase 2.  

42 1948 1951 Šest bulharských národních písní pro zpěv a klavír (nebo 
orchestr)  

43 1948 1951 Šest bulharských národních písní pro zpěv a klavír (nebo 
orchestr) 

44 1949 1955 Symfonie č. 2  „Májová“ pro smyčcový orchestr (B dur) 

45 1949 1960 Ouvertura „Devátého září“ 

46 1950 1957 Obrazy – pro klavír – 1. Arabeska 2. Pohádka 3. Balkánský tanec 

47 1951 1953 Židovská poema – pro orchestr 

48 1953 1955 Koncert pro klavír a orchestr č. 4 (G dur) – I. Con moto moderato 
II. Adagio III. Molto vivace 

49 1953 1971 Dvě skladby pro orchestr jako scénická hudba ke hře G.B.Shawa 
„Caesar a Kleopatra“ 

50 1954 1970 Suita jako scénická hudba ke hře O.Vasileva „Štěstí“ 

51 1954 1956 Suita z pěti písní pro klavír – 1. Prelude 2. Quasi rapsodico 3. 
Etude 4. Arie 5. Rondo 

52 1956 1970 Dramatická poema – pro orchestr 

53 1957 1959 Tři skladby pro klavír – 1. Stmívání 2. Legenda 3. Domorodý tanec 

54 1958 1960 Šest bulharských národních písní pro soprán a klavír (nebo 
orchestr) – 1. Dva blázniví mladí 2. Oj, děvenko 3. Slunce zašlo 4. 
Brala děvenka květy růže 5. Marie, 6. Dafinka tkala látku 

55 1958 1960 Šest bulharských národních písní pro soprán a klavír (nebo 
orchestr) – 1. Vlku, vlku 2.  

56 1959 1969 Tři koncertní skladby pro klavír – 1. Arioso 2. Capriccio 3. Asijský 
tanec 

57 1963 1970 Koncert pro klavír a orchestr č. 5 (D dur) – I. Allegro ma non 
troppo II. Andante sostenuto III. Allegro molto 

58 1964 1970 Pět novelet pro klavír – 1. Invence 2. Smutná pohádka 3. Selský 
tanec 4. Nokturno 5. Perpetuum mobile 

59 1964 1969 Novelety – Pět písní pro klavír 

60 1965 1969 Pět skladeb pro klavír – 1. Ukolébavka 2. Humoreska 3. Smutný 

pastýř 4. Dramatická epizoda 5. Bulharský tanec 

61 1968 1971 Koncert pro housle a orchestr č. 2 (g moll) – I. Allegro moderato 

II. Andante molto sostenuto III. Molto vivace 
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62 1968 1971 Šest bulharských národních písní pro soprán a klavír nebo 

symfonický orchestr 

63 1972 1972 Symfonická suita pro velký symfonický orchestr- „Ljulinski 

impressii“ 

64 1972 1972 Tři drobné skladby pro klavír – 1. Nostalgie 2. Rozmar 3. Etuda 

65 1973 1973 Čtyři skladby pro klavír – 1. Preludium 2. Etuda 3. Árie 4. 

Račenica 

66 1974 1973 Pět siluet pro klavír – 1. Úvod 2. Vzpomínka 3. Tanec 4. Poezie 5. 

Veselý tanec 

67 1974 1976 Čtyři písně pro soprán a klavír nebo symfonický orchestr na texty 

Nikolaje Lilieva 

68 1976 1976 Pět poetických obrazů pro klavír – 1. Invence 2. Touha 3. 

Groteska 4. Píseň 5. Hra 

69 1977 1978 Čtyři fresky pro klavír – 1. Na začátek 2. Koketní tanec 3. 

Starobylá píseň 4. Taneční humoreska 

70 1978 1979 Tři bagately pro klavír – 1. Smutek 2. Malá balada 3. Humoreska 

 

Bez opusových čísel 

 

     Rok 

dokončení 

    Dílo 

1917 Elegická romance – pro violoncello a klavír 

1924 Šimi orientaliko – pro housle a klavír Chimmi 

1925 Foxtrot – pro klavír 

1942 Choro staccato – pro orchestr 

1943 Mazurka – pro klavír 



 

5 

 

1943 Čtyři chorální etudy pro žesťové dechové nástroje 

1943 Pět chorálních Etud pro dřevěné dechové nástroje 

 1951 Capriccio pro fagot a klavír 

Písně 

 

1921 Kyrie eleison - pro smíšený sbor 

1921 Píseň vojáka - pro tenor a klavír 

1936 Grozdanka a arab - pro komorní sbor a klavír 

1945 Rozbouřená léta – pro smíšený sbor a klavír 

1945 Září roku 1944 – pro smíšený sbor a klavír nebo orchestr 

1953 Píseň pro milého – pro soprán a klavír / smíšený sbor a klavír 

1953 Píseň o šťastném mládí – pro tříhlas a sbor 

1954 Alen Mak – pro smíšený sbor a klavír 

1955 Píseň Nachymovců – Dvojhlasá dětská píseň 

1955 Píseň míru – dvojhlasá dětská píseň 

 

  


