
Наследство



ДУХОВАТА МУЗИКА
– ХХ ВЕК – 

ЕМБЛЕМАТА НА 
СЕВЕРОЗАПАДНА

БЪЛГАРИЯ

Регионална библиотека „Христо Ботев“ – гр. Враца

Съставил
Калина Тодорова

Враца, 2017

Тринадесета  регионална краеведска конференция
Враца, 24 ноември 2016 г.

Сборник материали



4 5

© Регионална библиотека „Хр. Ботев“ Враца
© Калина Тодорова Николова, съставител
© Оформление на корица: Милена Николова, Бойко 

Стайков
ISSN 1314–328X – Поредица „Наследство“
ISBN 978–954–8425–50–6
Враца, 2017 г.

Книгата се издава с финансовата подкрепа на 
Община Враца

Общински  фонд „Култура“

На корицата: Оряховският военен духов оркестър – Дико 
Илиев в средата с акордеона

Сборникът съдържа материали от Тринадесетата ре-
гионална краеведска конференция „Миналото на родния 
край – послание към бъдещето“. Организатори – Регионал-
но управление на образованието – гр. Враца и Регионална 
библиотека „Христо Ботев“ – гр. Враца. 

Настоящият сборник обединява разработките на исто-
рици, етнографи, музиканти, научни работници, читалищ-
ни дейци, учители и ученици от различни институции и 
населени места на региона. Докладите на участниците са 
подредени тематично.

В първата част са включени теми, свързани с живота, 
творчеството и музикалното наследство на композитора 
Дико Илиев; традиционните прегледи на духовите оркестри 
в Оряхово и Монтана.

Статиите, включени във втора и трета част, проследя-
ват създаването, възхода и постепенното отмиране на не-
забравимите духови оркестри от Северозападна България. 
Разказват за колоритни и талантливи личности, оставили 
трайна следа в културния живот на отделните селища. В 
последната част са включени една езиковедска разработка, 
посветена на музикалната терминология в книжовно-езико-
вата практика и любопитни материали от дигиталната биб-
лиотека на Регионална библиотека „Христо Ботев“ – Враца.
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Весела Пелова
Държавен архив – Враца

Дико Илиев – символ на български празник
Едно издание на Държавен архив – Враца

Държавен архив подготви и издаде нов брой от своята 
поредица „Наследие“, посветена на дарителите си на лични 
архиви. Поредното издание е посветено на Дико Илиев – му-
зикантът, станал символ на северняшката музика, емблема 
на българския празничен дух, който събуждаме ежегодно на 
връх Нова година, с неговото „Дунавско хоро“. 

Изданието се отпечатва в навечерието на 15 февруари, 
когато е роден бай Дико. Реализира се по партньорската 
програма „Участвам – дарявам – променям“ на Сдружение 
„Първи юни“ Бяла Слатина. В този проект Исторически 
музей – Оряхово участва в партньорство с Държавен ар-
хив – Враца, с една обща цел: проектът акцентира върху 
връзката между поколенията и тяхната памет – памет, в 
която светлият образ на Дико Илиев има и ще продължава 
да има достойно място.

Оряхово, както и Враца, и Монтана, и цяла Североза-
падна България пази и трябва да пази жив спомена за този 
самороден талант, който обогати българската култура и 
остави трайна следа във времето.

 
Дико Илиев е между личностите, които са оставили 

незаличими следи навсякъде, откъдето са минали по своя 
нелек жизнен път. Когато и да споменем бай Дико, все ще 
трябва да го честваме. Има основание да го чества Оряхо-
во – там живее над 40 години; има основание да го чества 
Монтана – там живее в последните си години; има основа-
ние да го чества цяло Врачанско, цяла Северозападна Бъл-
гария – там създава духови музики в почти всяко село; има 
основание да го чества Ловешко, че родното му Карлуково и 
съседните села първи заиграват неговите хора. Има основа-
ние да го чества българската армия – във военните оркестри 

служи през целия си живот и в мир, и в бран, там написва 
почти всичките си хора. „Има основание да го чества цяла 
България – пише журналистът Никола Намерански; на нея 
той, като верен син, подари безсмъртно музикално твор-
чество... Именно тя– вечната и горда наша родина плам-
ти във всеки тон на бай-Диковото музикално творчество.“ 

Дико Илиев се свързва с Врачанския край след женит-
бата си със своята съпруга Анастасия след войните. Като 
селско чедо, търси хубаво място за земеделие. Изселват 
се в с. Войводово, Оряховско. От 1922 до 1928 г. живее в с. 
Букьовци (гр. Мизия). Отпускат му 25 дка общинска земя. Но 
музиката е неразделна негова спътница и през този период. 
Свири по сватби и кръщенета, по панаири и сборове из цяло 
Белослатинско и Оряховско. Тук през 1928 г. създава първия 
от многобройните духови оркестри на Северозапада. Тук за-
почва да композира – „Букьовско хоро“ е между първите му 
хора, които ще станат символ на северняшката музика.

„За Дико Илиев може и трябва да се пише много“ – каз-
ва музиковедът Николай Кауфман. Историята на военните 
оркестри е история на нашето музикално развитие. Духо-
вата музика е рожба на военните оркестри след Освобожде-
нието, а военните капелмайстори са реалните основополож-
ници на българската музикална култура в Новоосвободена 
България. Сред тях се раждат и първите композитори, съз-
датели на всички музикални жанрове. Между тях е и Дико 
Илиев – редом с имената на Емануил Манолов, Маестро Г. 
Атанасов, Панайот Пипков, Георги Шалгунов, проф. Георги 
Тодоров, Филип Кутев, Димитър Сагаев. Във военните ор-
кестри преминава целият му съзнателен, творчески живот 
– от 13-годишен музикантски ученик, до пенсионирането 
му през 1957 г. с чин капитан. Преминал през всички етапи 
на музикалното самообразование в духовите оркестри, той 
добива отлична музикална култура, едновременно с разви-
тието º в България. 

„Това е наистина народен композитор – пише Ни-
колай Кауфман. – Трябва да признаем, че ние дълго вре-
ме не забелязвахме композитора Дико Илиев, считахме 
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 творчеството   му за твърде градско. Това творчество жи-
вее пълноценно и независимо от мнението на Съюза на 
композиторите се превръща в белег на българщина, в сим-
вол на български празник“ – признава той на страниците на 
сп. „Българска музика“ през 1981 г. Музиката на Дико Или-
ев – „тази чисто написана, родена от сърцето музика има 
едно безценно качество – счита се от хората за народна. Тя 
ще живее наред с най-ценното, създадено от нашия народ, 
от нашите знайни и незнайни композитори – а именно – 
редом с българските народни песни, „Рапсодия Вардар“ и 
„Тракийски танци“.“

Тя продължава да живее и оставя своя неизличим отпе-
чатък и не само върху инструменталната музика на Северо-
западна България, на десетките духови състави в него, но и 
върху цялата ни музикална култура. Продължава да носи 
радост и веселие – защото това е, за което е създадена.

Тя звучи на прегледите на духовите оркестри в София, 
Ботевград, Оряхово и Монтана. Традицията на прегледите 
продължава до днес в Ботевград, Монтана и Оряхово.

Музиковедите, които започват да изучават произведе-
нията му десетилетия след като са придобили всеобща попу-
лярност, откриват в неговото творчество оригинален синтез 
на народното с модерното звучене. Това признание за Дико 
Илиев идва от Николай Кауфман, един от всепризнатите 
изследователи на фолклора ни. Той открива, че живеейки 
сред своите събратя от Северозападна България, в звукова-
та атмосфера на своето време, на своя край, Дико Илиев 
отлично познава народната музика на земляците си, раз-
лична от тази на Тракия и Родопите, на Добруджа и Стран-
жанско. В своето творчество той прилага и тънкостите на 
духовите музики, изпълнявани по сватби и празненства. Но 
Дико Илиев усвоява и похватите на композиторите, писа-
ли за духови оркестри. Така се ражда едно композиторско 
творчество, което води своето начало от народната тради-
ция на Северозападна България, творчество, което съчета-
ва фолклора и професионализма в уникална сплав, която 
става символ на Северняшката етнографска област.

Дико Илиев заслужава признанието на потомците и за 
дарението на личния си архив, което прави заедно с дъщеря 
си Александрия Дикова. През 1984 г. те даряват документи 
на Държавен архив – Враца, свързани с неговата творче-
ска, служебна и обществена дейност. Това дарение прави 
възможно широкото популяризиране на неговото дело и 
ролята му за развитие на народната култура след войните. 
Изданието е второто, което Държавен архив посвещава на 
незабравимия бай Дико, в сътрудничество с историческия 
музей в Оряхово и съдействие от Държавен архив – Монта-
на, който предостави снимки от архива на бай Дико, също 
дарени.

Създателят на народните ни маршове и хора остава 
анонимен за широката публика близо пет десетилетия. Но 
всеки преглед на историята на оркестрите в България за-
дължително включва и неговото име. Преди да зазвучат по 
радиото, творбите му прозвучават още с написването си, от 
военните оркестри, където свири, за да тръгнат по селските 
мегдани, да зазвучат на всеки празник. Творби, създадени 
от уникалния талант на едно 13-годишно момче, което съ-
чинява първите си музикални ритми още с научаването на 
първите си ноти като музикантски ученик в оркестъра на 
16-ти Ловчански пех. полк, за да продължи да пише до по-
следен дъх. Музикалното наследство на Дико Илиев включ-
ва вече 56 народни хора, 16 марша, 7 китки, 1 рапсодия, 
градски шлагери. Всичко, което пише е за духов оркестър. 
И всичките му произведения се свирят от професионални 
и самодейни състави, разпространяват се като народна му-
зика, често без името му. Това е причината да се откриват 
все нови и нови негови неизвестни произведения, това е и 
причината да продължаваме да го честваме като символ и 
емблема на Северняшката музика.
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Галина Йолкова 

Дико Илиев и Букьовската духова музика

Ако за България Дико Илиев е чардеят на българското 
хоро и авторът на „Дунавското“, то за мизийци той е не само 
техен съгражданин, но и основател на прочутата Букьовска 
духова музика.

Нашите предци, а и хората от по-старото поколение, са 
едни от щастливците, които са се докоснали до гения на този 
самороден талант. Живели са с него, възхищавали са се на 
творчеството му, ставали са част от мечтата му да създава 
духови музики, които да радват мало и голямо и да правят 
празниците по-хубави и по-весели.

Тръгнал от Карлуково с цялото си семейство да търси 
препитание в нашия край, той от 1920 г. обикаля селата на 
Дунавската равнина, свири по сватби, кръщенета и празни-
ци. През 1921 г. се установява във Войводово, където хората 
го посрещат радушно, кметството му дава земя, купува си 
къща, но остава да живее в селото само една година. 

Научили, че е музикант, от Букьовци го поканили да се 
пресели при тях. Дали му и 25 декара общинска земя. Дово-
лен бил от труда си, сладък бил хлябът му, но в душата му 
звучала музика. 

Петър Каменов, самоук музикант, споделил с Дико Или-
ев мечтата си селото да има своя духова музика, а Камен Пе-
лов, съветник в кметството, намерил по-заможни букьовча-
ни, които да станат гаранти за закупуването на инструменти 
на изплащане от една видна фирма в гр. Бърно, които след 
2-3 седмици пристигнали от представителството º в София. 

Било зимата на 1928 г., когато в стаичката, предоставе-
на от дядо Сандо Кучкански се събрали петнадесетина ме-
раклии. Буквално от първия ден започнали репетициите, а 
Дико Илиев им давал начална грамотност по музика. Още 
на двадесетия ден той съчинява специално за новата музи-
ка лека пиеска с партия за всеки инструмент. След това ид-
ват два марша и „Елениното хоро“, което през 1973 г. Дико 

Илиев нарича „Букьовско“. На тридесетия ден, на някакъв 
празник в местността Биволарката, най-напред в присъст-
вието на няколко ергени и по-любопитни букьовчани, за 
пръв път прозвучава гласът на Букьовската музика. Само 
след минути натам се отправя цялото село. 

По спомени на Стоян Пелов, ученик на Дико Илиев, 
тези първи музиканти са Велко Гарвански, Павел, Петър и 
Марин Каменови, Цено Лашков, Деко Крушовенски, Петко 
Димитров, Влъчко Цонов, Влъчко Сълински, Йордан Ба-
кърджийски, Никола Пецов, Петко Павлов и още няколко 
човека, чиито имена за съжаление не знаем.

Минават няколко години и Дико Илиев създава в 
Букьовци още една музика. И двете музики свирели хуба-
во. По онова време в района всеки смятал за висока чест да 
покани на сватба Букьовската духова музика, за която се 
разказвали легенди. Толкова хубаво свирела, че никой не 
устоявал на изкушението да се хване на хорото. 

А Дико Илиев продължава да пише музика. В Букьовци 
се раждат хората „Самоковско“, „Грънчарско“, „Дайчово“, 
„Веселият Иванчо“, валсът „Над Букьовци“. 
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Тук се ражда от бащината мъка и хорото „Александрий-
ка“. В Букьовци Дико Илиев е погребал своята първородна 
дъщеря, която умира през 1935 г. на 16 години, и чийто гроб 
са поели ангажимент да поддържат сега пенсионерите от 
клуб „Северно сияние“. 

През 1929 г. в Оряхово се установява 36-ти пехотен Коз-
лодуйски полк. И в гарнизона все по-често започнали да ка-
нят Букьовската духова музика, която свирела най-хубаво, 
а години след това нейният създател е поканен да свири във 
военния оркестър.

Една любопинта подробност споделя в спомените си 
Стоян Пелов. Когато Букьовската музика получавала по-
кана да свири в Оряхово, музикантите тръгвали пеша през 
баира, като събували обувките си, за да не ги напрашат или 
изкалят. Преди да влязат в града, отново се обували и стро-
ени, с марш преминавали по улиците.

През годините във втората духова музика започнали да 
прииждат все по-млади букьовчани, които не само продъл-
жили традицията, но и славата на първите ентусиасти.

Благодарение на спомените на Пенка Палибачийска 
успяхме да уточним имената на музикантите от втората 
Букьовска духова музика: Методи Крушовенски, Никола 
Пецов, Ангел Сълин, Марин Сълин, Марин Началнишки, 
Стоян Пелов, Марин Каменов, Димитър Крушкин, Иван 
Палибачийски, Найден Калудов, Петър Пагелски, Иван 
Тошев, Иван Гарвански, Павел Каменов, Тодор Каменов, 
Марин Пецев, Петко Павлов, Николай Мойсовски, Марин 
Берчев, Георги Василев и Влъчко Пагелски.

От околните градове и села продължили да канят и вто-
рата духова музика за сватби, кръщенета и други празници, а 
госпожа Палибачийска припомня и един позабравен, но ин-
тересен факт. От 1960 до към 1963 година, по почина на голе-
мите градове в България, нашата музика започнала да свири 
в съботните и неделни дни в парка на Букьовци, където хо-
рата се събирали да си починат, да я послушат, и да поигра-
ят. Въпреки че инициативата не просъществувала дълго, все 
пак успяла да нареди село Букьовци до градската култура.

Дико Илиев не прекъсва връзката си с Букьовци и със 
своите музиканти. Ще дойде в селото, ще побъбри със свои-
те приятели, а след седмица-две музиката се явява пред об-
ществеността с ново хоро. 

Дълги години живее и работи в Оряхово Дико Илиев, но 
от живата му връзка с Букьовци се ражда през 60-те години 
и акорденонният оркестър на училище „Цанко Церковски“, 
който той ръководи.

Дико-Илиевият талант принадлежи на България, но ние 
сме горди, че част от неговия живот и творчество са свърза-
ни с нашия град. Затова признателните потомци в Мизия 
през 1988 г. са кръстили улица на него, и паметна плоча са 
му поставили върху старата сграда на читалището, а музи-
ката, която е написал, звучи и днес на всеки празник, във 
всеки български дом.
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д-р Евгения Найденова
Исторически музей – Оряхово

Дико Илиев – от музикантския взвод
на 36-и пехотен Козлодуйски полк
към Оряховския духов оркестър

 
През 2016 г. Исторически музей град Оряхово реализира 

проект „Дико Илиев в паметта на поколенията“ по програ-
ма „Участвам – дарявам – променям“ на Сдружение „Пър-
ви юни“ Бяла Слатина. Партньори в проектните дейности 
бяха НЧ „Надежда 1871“ – Оряхово, Държавен архив – Вра-
ца и Фондация „Родова памет“. Чрез работа в държавни-
те архиви във Враца и Монтана, във Военноисторическия 
архив – Велико Търново и благодарение на организирани 
срещи с хора, свързани с делото на незабравимия народен 
композитор, бяха събрани нови сведения и документални 
свидетелства за неговия живот. Откриха се допълнителни 
материали за историята на музиката в Оряхово. Анализът 
на ново по стъпилата информация допринесе за разясняване 
на редица моменти от дейността на Дико Илиев като военен 
музикант в 36-и Козлодуйски пехотен полк и създаването на 
Оряховския духов оркестър.

Дико Илиев постъпва във военния оркестър на полка, 
квартируващ в Оряхово, през 1931 г. В списъците и запове-
дите по личния състав от 30-те годни името му е записано 
сред подофицерите от полковия щаб. Той е с чин фелдфе-
бел. От 1 септември 1938 г. изпълнява длъжността щаб-тръ-
бач, съгласно Заповед № 8 с дата 29 август с.г. Същевременно 
с това твори и усилено работи за разучаването на нови мар-
шове и музикални пиеси под ръководството на капелмайсто-
ра Александър Вейнер. Военната музика изнася концерти в 
града два пъти седмично. Публикации в Оряховския вест-
ник „Прав да“ потвърждават тяхното зна чение за местното 
население. Брой 4 от 9 септември 1934 г. отправя особени 
хвалебствени думи към читателите си: „Фактът, че кон-
цертите се масово посещават от гражданството говори Заповед за повишаване на Дико Илиев в чин подпоручик, 1948 г.

Заповед за назначаване на Дико Илиев за щаб-тръбач към 
36 КП, 1938 г.



22 23

за  голямата нужда от оная духовна храна, която музи-
ката ни дава. С пълно съзнание за ролята на музиката, г. 
Вейнер, подпомогнат от своите първи помощници Митко 
Павлов и Дико Илиев, успяха да издигнат нашата музика 
на една висота, за каквато много други музики има още 
дълго да мечтаят.“ Месец по-късно, друга статия от брой 
7 на в-к „Правда“ съобщава за новата творба на помощник 
фелдфебела Дико Илиев, посветена на встъплия в длъж-
ност дружинен командир майор Асен Дипчев. Това е мар-
шът „Нашият командир“, за който композиторът получава 
заслужени по здрав ления. 

Между 1943 г. и 1945 г. Дико Илиев е временен коман-
дир на музикантския взвод. От 27 септември 1948 г. той е 
повишен в чин подпоручик. Със Заповед №153 на полковия 
командир от 10 октомври същата година подпоручик Дико 
Илиев е назначен за командир и диригент на военните му-
зиканти (Иванов, А.: 1979, с. 186).

Проследявайки част от списъците на музикантския 
взвод на 36 Козлодуйски пехотен полк, съхранени във Во-
енноисторическия архив, се установява, че численият му 
състав през 40-те години варира между 16 и 21 души. Сред 
тях от град Оряхово са Иван Кръстанов Гълъбов, Цветко 
Кръстев Илиев, Цветко Иванов Стефанов, Нено Димитров 
Ненов, Стефан Стоянов Иванов и Асен Стоянов Йолов. Из-
реждането на имената започва почти винаги с името на 
Дико Илиев. Ценна снимка, предоставена от Нейчо Савчев, 
представя военния оркестър на градския площад. На преден 
план е Дико Илиев. Тук са Иван Кръстанов, Нено Димитров 
и Цветко Кръстев. В записаните спомени на дългогодишния 
музикант Асен Йолов са уточнени музикалните инструмен-
ти на всеки член от военната музика: 1. Дико Илиев – ба-
ритон, 2. Найден Петров – флейта, 3. Нено Димит ров – ES 
кларнет, 4. Ангел Тасев – 1-ви кларнет, 5. Димитър Павлов 
– флигорна солист, 6. Цветко Стефанов – флигорна помощ-
ник, 7. Кирил Ганчев – 2-ра флигорна, 8. Илия Николов 
– баритон, 9. Цветко Кръстев – басфлигорна, 10. Асен Йо-
лов – валдхорна, 11. Андрей Врачански – корна, 12. Цветко 

Банчовски – тромбон, 13. Гълъб Богданов – тенор, 14. Иван 
Кръстанов – бас Б, 15. Крачун Вълков – бас S, 16. Стефан 
Стоянов – голям барабан, 17. Асен Георгиев – малък бара-
бан, 18. Георги Димитров – S тромба. 

През 1956 г. полкът е разформирован. Същата година 
в град Оряхово се открива Детска музикална школа. Дико 
Илиев става неин директор. Той създава оркестър към шко-
лата, който след кратка подготовка изнася концерти. На 
следващата 1957 г. се създава Духов оркестър към читали-
щето. В него влизат бившите военни музиканти от Оряхо-
во Цветко Кръстев Илиев, Цветко Иванов Стефанов, Иван 
Кръстанов Гълъбов, Нено Димитров Ненов, Стефан Стоя-
нов Иванов, Асен Стоянов Йолов и музиканти от бившата 
ученическа музика – общо 18 души. За пръв ръководител и 
диригент е назначен Дико Илиев. От тези първи години на 
оркестъра е запазена снимка от Анатолий Гаранин, дарена 
на музея през 2016 г. Тя е свързана с участието на музикан-
тите в среща на есперантисти при остров Есперанто до село 
Лесковец, вероятно през 1963 г. На нея Дико Илиев е заста-

Военният оркестър към 36 КП в центъра на град Оряхово, 
40-те години на ХХ в. (1. Дико Илиев, 2. Нено Димитров, 3. 
Цветко Кръстев, 4. Иван Кръстанов)
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нал между Цветко Стефанов и Стойчо Предов. Те са заедно 
с Цветко Кръстев, Петко Савов, Мустафа Махмудов, Асен 
Йолов, Ангел Логофетов, Нено Димитров, Стефан Иванов, 
Марин Алексиев, Тодор Пенчев, Анатолий Гаранин, Кръс-
тьо Иванов и Пенчо Босев.

Традициите от музикантския взвод стават основа за пол-
зотворната работа на новосъздадения Оряховски оркестър. 
Репетициите се провеждат редовно всеки понеделник и чет-
въртък. Разучават се различни пиеси. За тези събития раз-
казва Иван Савчев, учител по музика в Оряховската прогим-
назия в своята „История на музиката в град Оряхово“. Дико 
Илиев е ръководител на Оряховския духов оркестър до края 
на 60-те години. След него диригент става Борис Икономов. 

Дико Илиев оставя трайна следа в историята на Оряхов-
ската духова музика. Той е пример за трудолюбие и всеот-
дайност, близък до народа и обичан от него. 

Оряховският духов оркестър, 1963 г.: първи ред седнали 
отляво надясно: Марин Алексиев, Росица Опрова (акорде-
онистка), Тодор Пенчев, Анатолий Гаранин, Кръстьо Ива-
нов (с барабанчето), Пенчо Босев, следващите неизвестни. 
Втори ред прави отляво надясно: първи – неизвестен, след-
ват Цветко Кръстев, Петко Савов, Цветко Стефанов, Дико 
Илиев, Стойчо Предов, Мустафа Махмудов, Асен Йолов, Ан-
гел Логофетов, Нено Димитров и Стефан Стоянов

Използвани архивни материали:
Заповед №8 от 29 август 1938 г. – ДВИА, ф.85, оп.1, а.е.113, л.26
Заповед №153 от 10 октомври 1948 г. – ДВИА, ф.85, оп.1, а.е.179, 

л.63; 
Вестник „Правда“, 1934 г. – Инв. №1470, основен фонд Исторически 

музей град Оряхово.

Литература:
Иванов, Атанас. Военните оркестри в България, 1979. 
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Нели Александрова 
Читалище „Надежда 1871“ – Оряхово

Издаване на музикалните произве дения
на композитора Дико Илиев

Музиката за духов оркестър в България през ХХ век е 
свързана неотлъчно с името на Дико Илиев. Ненадминати-
те му и неповторими музикални произведения са вълнували 
и вълнуват и до днес българския народ. Това, с което Дико 
Илиев записва своето име в българската музикална култу-
ра, са неговите хор¡ за духов оркестър.

Военният музикант и диригент, народният композитор 
Дико Илиев (1898–1984) е творил музика за духов оркестър 
– хор¡, ръченици, маршове, китки, танга, валсове, румби, 
фокстроти и други. Единственото му произведение за сим-
фоничен оркестър е рапсодията „Танц на жетварките“. 

Дико-Илиевите произведения са записани на грамофон-
ни плочи, на аудиокасети и компактдискове и разпростра-
нени по всички краища на света.

Твърде любопитна е историята, свързана с първото из-
дадено хоро на композитора „Игривата вдовица“ (право), 
написано около 1934 г. и посветено на негова племенница.

През 1937 г. Акционерно дружество „Симонавия“ в София, 
което изработвало грамофонни плочи, по някакъв мистерио-
зен начин се снабдило с партитурата на хорото, записало го, 
сложило му името „Варненско хоро“ и го пуснало в продажба. 
Дико Илиев разбрал случайно за това от негов приятел, кой-
то си купил плочата. Отишъл в магазина на „Симонавия“ и 
поискал да си купи плочата, но тя била свършила.

Той завел дело срещу акционерното дружество не само 
за присвоеното хоро, но и за подмяната на името му. Спече-
лил делото и поискал „Симонавия“ да съобщи във вестни-
ците, че хорото е негово и се нарича „Игривата  вдовица“. 
Дни наред във вестник „Утро“ се отпечатвало следното съ-
общение: „Пуснатата грамофонна плоча „Орфей“ № 1045 
на страна № 2479, издадена под заглавие „Варненско хоро“ е 

композирана от Дико Илиевъ под името „Игривата вдови-
ца“. „Симонавия“ А.Д. – София“.

Музикалното издателство „Балкантон“ издава грамо-
фон на плоча „Дико Илиев – Хор¡ и ръченици“, която 
включва 11 произведения на Дико Илиев със записи от фо-
нотеката на БНР в изпълнение на Представителен духов 
оркестър при ВНВТУ „Тодор Каблешков“ София с диригент 
Христо Тонев (10 произведения) и духов оркестър с дири-
гент Христофор Раданов (1 произведение).

Следващата грамофонна плоча на „Балкантон“ със за-
главие „Дико Илиев – Хора и ръченици за духов оркес-
тър“ съдържа 12 музикални произведения, чиито заглавия 
не се повтарят с тези от преходната плоча. Отново изпъл-
ненията са на Представителен духов оркестър при ВНВТУ 
„Тодор Каблешков“ София с диригент Христо Тонев. По вре-
ме на записите на дванадесетте произведения Христо Тонев 
поканил Дико Илиев да присъства и по свой избор и же-
лание да дирижира някои произведения. Композиторът из-
брал и дирижирал две хора – „Игривата вдовица“ (право) и 
„Букьовско хоро“ (еленино).

Албум от 2 плочи на „Балкантон“ със заглавие „Избра-
ни хор¡ и ръченици за духов оркестър от Дико Илиев“ 
съдържа 24 произведения, като 4 от тях не се съдържат в 
предходните две плочи. Записите в албума са на духовия ор-
кестър при ВНВТУ „Т. Каблешков“ с диригент Христо Тонев. 
Христо Тонев бил диригентът, който се отнасял с изключи-
телно уважение към Дико Илиев и най-голямата заслуга за 
издаването на произведенията му е негова.

„Балкантон“ издава грамофонна плоча със заглавие 
„Хор¡ и ръченици“ с 9 Дико-Илиеви произведения и ал-
бум от 2 плочи „Тайната на българските празници в 
хор¡та на Дико Илиев“ с 20 произведения с изпълнения 
на Софийски духов оркестър с диригент Сашо Михайлов.

С появата на аудиокасетите и компактдисковете, 
Дико-Илиевите произведения вече се издават и на новите 
музикални носители. 

„Балкантон“ издава аудиокасета „Дико Илиев – избра-
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ни хора и ръченици“ – I и II част с изпълнения на духови-
те  оркестри с диригенти на Христо Тонев и Сашо Михайлов.

„Балкантон“ издава компактдиск със заглавие „Тайна-
та на българските празници в хор¡та на Дико Илиев“ 
с 20 произведения в изпълнение на Софийски духов оркес-
тър с диригент Сашо Михайлов.

По повод 100-годишнината от рождението на Дико Или-
ев (1998 г.) Инициативен комитет в гр. Оряхово финанси-
ра издаването на компактдиск и аудиокасета „100 години 
Дико Илиев – Дунавско хоро“, реализирани от Музикал-
на къща „Mega music“.

Музикална къща „Milena Records“ издава в поредицата 
„Майстори на българския фолклор“ аудиокасета и компакт-
диск със заглавие „Дико Илиев – Дунавско хоро“ с избра-
ни 14 произведения. Изпълненията са на духовия оркестър 
при ВНВТУ „Т. Каблешков“ с диригент Христо Тонев.

НЧ „Надежда 1871“ в Оряхово след честването на 100 
го дини от рождението на Дико Илиев си поставя задача да 
бъдат издирени, записани и издадени непубликувани про-
изведения на композитора.

През 2003 г. по повод 105 години от рождението на Дико 
Илиев, читалището с помощта на дарители и съдействието 
на БНР и Представителен духов оркестър при ГЩ на БА с 
гост-диригент Иван Денов (ученик на Дико Илиев), издава 
компактдиск със заглавие „Ореховска идилия“ с 12 неиз-
дадени произведения.

През 2005 г. е издаден компактдиск „Танц на жетвар-
ките“ (заглавието е по едноименната рапсодия на компо-
зитора за симфоничен оркестър) с 11 неиздадени творби. 
Записът на „Танц на жетварките“ е реализиран с Разград-
ската филхармония с диригент проф. Николай Тонев и Ге-
орги Чимширов. Останалите 10 произведения са записани 
от БНР с духов оркестър „Дико Илиев“ при НЧ „Надежда 
1871“ Оряхово с диригент Кузман Кузманов.

През 2008 г. БНР издава компактдиск „110 години от 
рождението на Дико Илиев и 70 години от първото из-
пълнение пред БНР“ с 12 избрани творби.

През 2013 г. е издаден компактдиск „Спомени“ (заглави-
ето е по едноименно хоро) с 15 неиздадени произведения. За-
писите са реализирани от БНР с духов оркестър „Дико Илиев“ 
при НЧ „Надежда 1871“ Оряхово с диригент Кузман Кузманов.
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През 2015 г. е издаден компактдиск „Буйна младост“ 
(заглавието е по едноименно хоро) с 15 неиздадени произ-
ведения. Записите са реализирани от БНР с духов оркестър 
„Дико Илиев“ при НЧ „Надежда 1871“ Оряхово с диригент 
Кузман Кузманов.

По повод 20-ите Празници на духовите оркестри „Дико 
Илиев“ – Оряхово 2016 е издаден компактдиск със заглавие 
„Гордостта на България“ (по едноименната китка) със 
7 неиздадени произведения на композитора. Записите са 

 реализирани от БНР с 
духов оркестър „Дико 
Илиев“ при НЧ „На-
дежда 1871“ Оряхово с 
диригент Кузман Куз-
манов.

Всяко едно от му-
зикалните произве-
дения на Дико Илиев 
носи заглавие, свърза-
но с конкретен повод 
или събитие. До август 
2016 г. са издадени 
57 хора и ръченици, 
15 марша, 4 народни 
китки, 1 валс, 4 танга, 
2 румби, 1 фокстрот и рапсодията за симфоничен оркестър 
„Танц на жетварките“. Цифрата на издадените произведе-
ния е внушителна. НЧ „Надежда 1871“ в гр. Оряхово про-
дължава дейността по издирване и издаване на неиздадени 
музикални произведения на композитора Дико Илиев. Все 
още се намират такива в различни населени места в Севе-
розападна България.

В днешно време издадените музикални произведения са 
достояние на неговите почитатели, те са неотменна част от 
празненствата в България. Неповторимото му творчество 
живее вече 100 години и ще радва поколенията. Първото му 
хоро – „Искърско хоро“, е написано през 1916 г. на фронта 
по време на Първата световна война. С „Дунавско хоро“ по-
срещаме настъпването на всяка Нова година, с „Дунавско 
хоро“ всички българи по всички краища на света остават 
завинаги българи.
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Недка Димитрова
Регионален исторически музей – Враца

Дико Илиев в Етнографско-възрожденски 
комплекс „Свети Софроний Врачански“
 
В централната сграда на ЕВК „Св. Софроний Врачан-

ски“ – училище „Възнесение“ – са подредени няколко ви-
трини, в които са експонирани оригинали и копия, свър-
зани с живота и творчеството на Дико Илиев. Голяма част 
от тези материали са дарение от дъщерята на композитора 
– Александрия Дикова, а някои от тях са откупени.

Личните вещи на Дико Илиев, показани в експозиция-
та, са дървена тоалетна кутия, бръснач, мундщук и печат. 

В две от витрините са изложени нотни партитури, написа-
ни от композитора и личната му писалка. Хармониката, 
на която е свирил композиторът, е откупена от сина му – 
Илия Д. Илиев. Оригинална снимка, показваща военната 
духова музика на гр. Оряхово от 30-те години на ХХ в., като 

сред музикантите е и Дико 
Илиев, предизвиква интерес 
сред посетителите на музея. 
Интересна е и снимката, на 
която е запечатана среща-
та на Дико Илиев с баща му 
на фронтова линия, на която 
двамата са седнали да обяд-
ват. Надписана саморъчно 
от Дико Илиев: „Най-богатия 
обед“. В една от витрините 
показваме копие от кръщел-
ното свидетелство на компо-
зитора, издадено от църквата 
„Св.Троица“ в с. Карлуково. 

Интересна по съдържание е тетрадката, в която Д. Илиев 
си е отбелязвал приходи, разходи и чисти приходи от изне-
сени концерти на духовия оркестър от 1948 г. до 1951 г. В 
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същата тетрадка има списък на музикантите като срещу 
името на дадения музикант е отбелязано от къде е, какво 
военно звание има, вероизповедание, грамотност и образо-
вание. В нея Д. Илиев си е записал адреси на музикантски 
ученици, на инспектора по военни оркестри към МНО в 
София, адрес на акордьор на пиана , адрес на Ал. Вейнер 
в Чехословакия, списък на музикантите, на които да се 
поръчат столчета за сядане и др.п. В други две витрини 
показваме наградите на композитора, които той получава 
почти в залеза на своя живот – Заслужил деятел на кул-
турата и Герой на социалистическия труд. На 5 февруари 
1988 г. посмъртно е обявен за почетен гражданин на гр. 
Враца. Символичният ключ на града е връчен на близките 
на Дико Илиев, а те от своя страна го даряват на ЕВК „Св. 
Софроний Врачански“.

Освен експонираните материали, в научно-спомагател-
ния фонд на отдел „Етнография“, са съхранени спомени за 
Д. Илиев от негови приятели, другари, музиканти, ориги-
нални партитури, писма, разкази на информатори за съз-
даване на духови оркестри в селата от Врачанския край. 
Спомените са записани в гр. Оряхово, с. Ботево, с. Бърдар-
ски геран, с. Комарево, с. Рогозен, с. Войводово и гр. Мизия. 
Във всичките тези спомени информаторите разказват как 
Дико Илиев е обучавал музикантите да свирят, как е дър-
жал на репетициите всеки да изсвири подадените му ноти и 
ако има забележки веднага да се поправи. Информатор от с. 
Войводово – Пешо Петков, разказва: „Свириш, поправя те, 
пак свириш… Доде остане доволен. Повтаряш понякога по 
100 пъти, доде некои с(х)ване това, което искаше“. Същият 
информатор продължава с думите на бай Дико: „То рабо-
тата не е само в духането – требва и талант да имаш, 
от Бога да ти е дадено… а моята работа е да ви науча 
на нотите, че всичките сте слухари“. Андрей Иванов от с. 
Букьовци (гр. Мизия) си спомня – „Всяка неделя имаше хоро 
на поляната край крушата. Музикантите заставаха на 
сянка под крушата и подиум си бяха сковали като естрада, 
да са на по-височко, и като засвирят… А то народ, народ 

се стича отсекъде. И народа си плащаше – ша са хване на 
хорото, ама първо ша остави пари на музикантите. За-
това Дико Илиев много често повтаряше – „ша свирите, 
та земята ша изя дате, тоа народ затова плаща“. В спо-
мените на Никола Петков от с. Бърдарски геран четем: „Не 
е лесно да се постигне такова хоро написано от Д. Или-
ев, ама като го направим после ша знаем, че това което 
свирим радва ухот , носи радост и не ти срами занаята. 
Дико Илиев не даваше покой на музикантите – продължа-
ва информаторът – докато не изпипат хорато така как-
то на него му хареса. Проверяваше всеки музикант, ако 
не знае да играе хорото, което свирят, гони го от музика-
та. „Хоро не може да играе – казвал бай Дико – музикант 
иска да става.“ От спомените на учителя Петър Велчев 
от с. Бърдарски геран научаваме, че през 1972 г. в селото 
пристига Николай Кауфман. Той му разказва за работата 
на духовия оркестър и изразява неудовлетвореността си, 
че като творец Д. Илиев е малко познат, въпреки че хор¡та 
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му се свирят и сред музикалните среди не му се отдава за-
служено признание. Малко след това посещение на Н. Ка-
уфман Съюзът на музикалните дейци признава Д. Илиев 
за композитор. Информаторът от с. Рогозен Хр. Георгиев 
си спомня как Дико Илиев написва специално за рогозен-
ската духова музика марша „Рогозенски механизатор“. А 
пък за Букьовци от пръстите на композитора излиза вал-
сът „Тиха нощ над Букьовци цари“. 

Ще завърша с две писма, адресирани до Д. Илиев от се-
мейство Никола и Гена Георгиеви от гр. Варна. Писмата 
носят датата 26 декември 1982 г. – получател: гр. Оряхово, 
Дико Илиев – композитор.

„Др. Илиев, за първи път през лятото от радиото ви 
чухме гласа, хората и марша от войната. И ние като др. 
Живков сме ги играли без да знаем от кого са… Хвала вам, 
вие сте създали радост и веселост на целия български народ 
за векове и хилядолетия. Никой никога не може да ги из-
мести и не подлежат на преработване от учените глави. 
Молим ви, изпратете снимка, за да я увеличим и предава-
ме от поколение на поколение. Приемете нашите най-сър-
дечни и човешки поздрави.“

Другото писмо е поздрав за новата 1983 г.
„Ч.Н.Г. 1983 – Пожелаваме ви здраве,бодрост и дълголе-

тие… Хвала и чест на др. композитор на народни хора и 
маршове за целия български народ. Вашето име следва да 
бъде записано със златни букви…“

Ярко и непостижимо е музикалното наследство на бай 
Дико и всеки, който се е докоснал до това наследство, знае 
колко прелест и очарование носи то.

Нели Василева
Община Монтана – Монтана

Международни празници на духовите 
оркестри „Дико Илиев“ – Монтана

Културният пейзаж на Северозапада е немислим без ду-
ховата музика. Тя е най-яркият и колоритен акцент в ду-
ховната му емблема. Най-големият творец в тази област е 
майсторът на флигорната, създателят на множество духо-
ви банди, авторът на десетки хора, валсове, полки – Дико 
Илиев. Дори и тези, които не са чували или са забравили 

името му, го познават, защото сърцата им бият в 
ритъма на неговото Дунавско хоро, с което цяла 
България посреща всяка Нова година. Само на-
ционалният химн звучи преди него. То, както и 
много още музикални шедьоври, еманация на 
народната душа, е създадено точно от този са-
мобитен творец. Затова е логично, закономерно 
и достойно в негова чест Монтана да организира 
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празници на духовите оркестри. Те са кауза и мисия за об-
щината и културната общественост в Монтана, където Дико 
Илиев живя в края на земния си път. 

Празниците нямат конкурсен характер. Творческото 
удовлетворение, професионалните контакти, новото вдъхно-
вение от възторжената публика, грамоти за участие и ста-
туетката на Дико-Илиевите празници – изящна месингова 
пластика, сътворена от скулптура Теодоси Антонов, са на-
градата за всички участници. Празниците съзнателно избяг-
ват съревнователния елемент. Главната им цел е да запазят 
богатите традиции на духовите оркестри в регионален и на-
ционален план. Организаторите им полагат целенасочени 
усилия да популяризират творчеството на самобитния ком-
позитор Дико Илиев и духовата музика у нас и в чужбина. 
Безспорен е приносът им за стимулиране на междукултурно-
то сътрудничество. Като най-престижно събитие в културния 
календар на Община Монтана, Дико-Илиевите празници се 
радват на огромен интерес от страна на местната общност. 
В усилията си да разширява аудиторията Община Монтана 
организира концерти на гостуващите чуждестранни форма-
ции в съседни населени места – Враца, Видин, Берковица, 
Вършец. Празниците способстват и за развитието на фес-
тивалния туризъм. Те се финансират от Община Монтана, 
спонсори и други източници (програми и проекти) като ос-
новната тежест пада върху местния бюджет. Концепцията 
на празниците се променя в унисон с актуалните потребно-
сти, придържайки се към доказали стойността си и издър-
жали изпитанията на времето традиции. Краткото резюме 
на фестивала е разгърнато в Регламента на Международ-
ните празници на духовите оркестри „Дико Илиев“, утвър-
ден с Решение № 96 от Протокол № 7 от 243.04.2012 г. на 
Общински съвет – Монтана. Той е в сила и в момента.

Да обърнем поглед към началото. Първото издание на 
празниците на духовите оркестри „Дико Илиев“ е проведе-
но на 23 и 24 април 1988 г. в тогавашния Михайловград. 
В него участват любителски духови оркестри от Велинград, 
Троян, Елин Пелин, Оряхово, Белоградчик, Лом, Вършец, 

Берковица, Станотрън, Покрайна, Буковец, Замфирово и 
Михайловград. Така 90 години след рождението и 4 години 
след смъртта на самобитния композитор се полага началото 
на една традиция, която е приоритет в културната политика 
на общината, най-значимото за града творческо събитие и 
най-очакваният от аудиторията фестивал. Така близо 3 де-
сетилетия Монтана на всеки две години е домакин на праз-
ниците на духовите оркестри „Дико Илиев“. През 1994 г. Ми-
нистерството на културата обяви Дико-Илиевите празници 
за национални, а от 2004 г. те са международни. 

До момента във фестивала са участвали оркестри от 39 
населени места в България. Сред редовните участници и лю-
бими за публиката изпълнители са Представителният мла-
дежки духов оркестър и мажоретен състав „Димитър Мечев“ 
– Велинград, с диригент Димитър Лазаров и ръководител на 
мажоретките Биляна Масларска; Младежкият духов оркес-
тър и мажоретен състав от Ловеч с диригент Тотко Рогаш-
ки; Представителният общински младежки духов оркестър с 
мажоретки – Троян, с диригент Илиян Тодоров; Младежкият 
духов оркестър – Ботевград, с диригент Константин Гайдар-
ски; Духовият оркестър „Дико Илиев“ при НЧ „Разум 1883“ 
– Монтана. Най-много оркестри – 15, са поканени на Третите 
празници на духовите оркестри „Дико Илиев“, проведени в 
Михайловград на 21-23 април 1992 г. Впоследствие Община 
Монтана като организатор осъществява политика на прециз-
на селекция на участниците и утвърждава модела във вся-
ка от трите фестивални вечери на Дико-Илиевите празници 
да участват максимум 4 оркестъра с 30-минутна програма. 
Въпреки че регламентът на фестивала не налага възрастови 
ограничения и допуска участието и на самодейни, и на про-
фесионални духови оркестри, стремежът е всяка фестивална 
вечер на откритата сцена на централния площад „Жерави-
ца“ да свирят младежки оркестър, професионален оркестър, 
изявен самодеен оркестър и оркестър от чужбина.

Сред професионалните оркестри се открояват с високо-
то си художествено ниво военните. Гости на Дико-Илиеви-
те празници са били Представителният гвардейски духов 
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 оркестър към Национална гвардейска част – София; Флот-
ският духов оркестър при Военноморските сили – Варна; 
Представителният духов оркестър на Сухопътни войски, 
Военно поделение 42830 – Горна Баня; Фестивалният вое-
нен духов оркестър към Националния военен университет 
„Васил Левски“ – Велико Търново и Духовият оркестър на 
II-ра Тунджанска механизирана бригада – Стара Загора.

Желани гости са професионалните формации като Ду-
хов оркестър към Общински комплекс „Дворец на култура-
та“ – Перник, духовите оркестри от Търговище, Русе и Доб-
рич, Софийски духов оркестър.

Първият чуждестранен оркестър, стъпил на сцената на 
Дико-Илиевите празници, е „Малин“ от побратимения на 
Монтана украински град Житомир. В следващите издания 
участват формации от още 11 държави – оркестър от гр. Дзер-
жинск, Московска област – Русия, Гарнизонният оркестър на 
Храдец Кралове, Чехия; Оркестър „Хофкапеле Ноойт Гедагт“ 
от гр. Войдригем, Холандия; Младежкият духов оркестър с 
мажоретен състав към Музикално училище в гр. Йесеник, 
Чехия; Общинският духов оркестър на гр. Одрин, Турция; 

Духовият оркестър „Сташиц“ 
от гр. Катовице, Полша; Духо-
вият оркестър „Афердита“ от 
гр. Елбасан, Албания; Духо-
вият оркестър на училище по 
изкуствата „Прелуч“ в гр. Пре-
луч, Чехия; Духовият оркес-
тър „Бучкованка“ от гр. Нове 
Место над Вахум, Словакия; 
Духовият оркестър и мажорет-
ки от гр. Синхалом – Унгария; 
Оркестърът на Ненад Младе-
нович от гр. Враня, Сърбия; 
Младежкият духов симфони-
чен оркестър „Сурма“ от Му-
зикалния колеж на гр. Ривне, 
Украйна.

Така Международните 
праз  ници на духовите оркес-
три „Дико Илиев“ – Монтана, 
допринасят за запазване на 
богатите традиции на духо-
вите оркестри в национален 
план и за популяризирането 
на творчеството на Дико Или-
ев не само у нас. Участващите 
в празниците чуждестранни 
оркестри изпълняват на фес-
тивалната сцена произведе-
ния на композитора, които 
след това намират място в ре-
пертоара им. През последните 
години се утвърди традиция-
та в началото на Дико-Или-
евите празници да звучат 

две от емблематичните творби на композитора – „Дунавско 
хоро“ и маршът „Сливенци при Драва“ в общо изпълнение 
на всички участващи оркестри. Непосредствено след тях се 
изпълняват националните химни на техните държави. 

За престижа на Международните празници на духовите 
оркестри „Дико Илиев“ допринася фактът, че те се провеж-
дат под патронажа на Министерството на културата. Ос-
нование да поеме патронажа висшето ведомство открива в 
няколко аспекта. Празниците представят българската кул-
тура, защото те допринасят за запазване на богатите тради-
ции на духовите оркестри в национален план, и популяризи-
рат творчеството на самобитния композитор Дико Илиев не 
само у нас, но и в чужбина с ангажимента на участващите в 
празниците оркестри от други държави да изпълняват него-
ви творби. Празниците имат за цел насърчаване на култур-
ните контакти, като през последното десетилетие работят 
и за задълбочаване на международното културно сътруд-
ничество. Те са с национална значимост, защото привли-
чат за участие най-добрите оркестри и  мажоретни състави, 
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 намират широк медиен отзвук и са включени в Национал-
ния културен календар на Министерството на културата. 
Устойчивостта им като събитие е доказана във времето – те 
са едно от традиционните културни събития в Монтана, за-
щото се провеждат без прекъсване близо три десетилетия. 
През този период от време концепцията им се обогатява, 
популярността им сред аудиторията и авторитетът им в 
професионалните среди нарастват. При организацията на 
празниците се разчита на сътрудничество с утвърдени орга-
низации като Съюза на българските композитори, Съюза на 
музикалните и танцови дейци, СУ „Св. Климент Охридски“, 
Националната музикална академия „Проф. Панчо Влади-
геров“ в София. Дико-Илиевите празници са своеобразна 
среща на поколенията и гарантират приемствеността като 
представят талантливи млади и утвърдени творци, защото 
в тях участват младежки, професионални и военни оркес-
три, които са получавали национални или международни 
награди. 

Обстоятелството, че в Дико-Илиевите празници участ-
ват най-добрите оркестри и мажоретни състави от страната 
и формации от чужбина, е причина те да са обект на се-
риозен медиен интерес. Последното издание на фестивала 
получи медийното партньорство на БНР и БНТ, тъй като 
целта на празниците е в унисон с мисията на двете авто-
ритетни обществени медии. Програмите им проявяват под-
чертан интерес към стойностните събития и постижения на 
българската култура и са в разрез с комерсиализацията на 
медийното пространство. 

Патронажът на Министерството на културата доведе в 
Монтана на Дико-Илиевите празници министрите на кул-
турата Ема Москова и Божидар Абрашев. Почетни гости 
бяха диригентите Иван Денов и покойният вече доц. Христо 
Тонев, композиторите Стефан Илиев и проф. Жорж Бонев, 
журналистите Божана Димитрова и Цвети Радева от БНР, 
Даниел Спасов и Милен Иванов от БНТ, Иван Георгиев от 
bTV, др. Специални гости на празниците на духовите ор-
кестри са внуците на композитора Дико Илиев – Пламен 

и Румен, който живее и работи в Лос Анджелис – САЩ, и е 
бивш валдхорнист в Духовия оркестър към НЧ „Разум 1883“ 
– Монтана, чиито патрон е дядо му.

Международните празници на духовите оркестри „Дико 
Илиев“ имат две основни съпътстващи изяви – Национален 
конкурс за създаване на нова творба за духов оркестър и 
международен конкурс за детска рисунка „Тъпан бие, хоро 
се вие“. Те допълнително стимулират интереса и повишават 
популярността на фестивала, достигайки до специфични 
целеви групи.

Националният конкурс за създаване на нови творби за 
духови оркестри се провежда от 2009 г. всяка година, завърш-
ваща на нечетно число, т.е. между отделните издания на фес-
тивала. Така се поддържа непрекъснат интерес към него в 
творческите среди. За петнадесетите празници на духовите 
оркестри „Дико Илиев“ – Монтана’ 2016, бе подготвен сбор-
ник с творбите, печелили до момента награди в Национал-
ния конкурс за създаване на нови творби за духови оркестри. 
Той е с обем от 662 страници и е достъпен на сайта на фес-
тивала. Сред творбите, включени в него са маршове и хора 
на композиторите Диян Диханов, Ради Радев, Юлиян Сла-
баков, Васил Бележков, Стоян Пауров, Генчо Генчев, Илия 
Заков, Евгени Еремиев, Бойчо Димов, Камен Пунчев, Орлин 
Бебенов. Впрочем, участието на последния композитор, кой-
то живее и работи от десетилетия в Полша, е крачка към пре-
връщането на конкурса в международен. Един от наградени-
те маршове „Богоявление“ на Ради Радев вече е неразделна 
част от репертоара на Представителния грардейски оркес-
тър и е включен в последния компакт диск на най-известния 
професионален духов оркестър у нас. Условията за участие в 
конкурса са описани в Регламент на Конкурса за нова твор-
ба за духов оркестър, утвърден с Решение № 1330/30.06.2015 
год. на Общински съвет – Монтана.

Международният конкурс за детска рисунка „Тъпан 
бие, хоро се вие“ е създаден през 2000 г. като регионален, от 
2002 г. той е национален. Постепенно обхватът му се разши-
рява и от 2006 г. става международен. До момента в него са 
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участвали близо 12 000 деца от около 90 населени места в 
България и около 40 държави на 3 континента. Сред тях са 
Египет, Италия, Индия, Кувейт, Молдова, Русия, САЩ, Хон-
конг, Казахстан, Норвегия, Холандия, Шри Ланка, Индоне-
зия, Иран, Испания, Китай, Казахстан, Латвия, Обединени 
арабски емирства, Русия, Полша, Пакистан, Португалия, 
Сърбия, Тайланд, Турция, Украйна, Филипините, Чехия, 
Узбекистан и др. Изложбата от конкурса отваря врати в 
експозиционна зала „Кутловица“ в деня на откриване на 
Дико-Илиевите празници. Класираните на първите места 
творби се зачисляват след края º в отдел „Детско изкуство“ 
на Художествена галерия „Кирил Петров“. Останалите твор-
би участват в благотворителни търгове или биват дарявани 
на детски заведения и училища. Те впечатляват с начина, 
по които децата са претворили темата „Музиката и танци-
те на моя народ“ в жанрове като фигурална и нефигурална 
композиция и портрет и най-вече с богатството от техники: 
живописни (акварел, темпера), графични (молив, туш, пас-
тел, флумастер, линогравюра); приложни (батик); смесени 
(колаж, гваш; апликация). Регламентът на Международ-
ния конкурс за детска рисунка „Тъпан бие, хоро се вие“, ут-
върден с Решение № 1330/30.06.2015 г. на Общински съвет 
– Монтана.

Различни съпътстващи събития на Дико-Илиевите 
празници в Монтана обогатяват програмата им. Константа 
в програмата е лектория с ученици и изложба в Регионал-
ния исторически музей – Монтана. В рамките на празници-
те през 2006 г. бе представена и документалната книга за 
Дико Илиев „Хоро венеца му вие“. Авторът º Атанас Звез-
динов гостува на библиотека „Гео Милев“. В следващото 
издание на фестивала през 2008 г. диригентите на всички 
духови оркестри, участвали в предходните 10 издания на 
празниците, проведоха кръгла маса. Те дискутираха про-
блемите и съвременните тенденции в развитието на духови-
те оркестри и фестивалите за тях. Премиерата на книгата 
на Асен Рибагин „Реквием за маестро Дико Илиев“ бе част 
от програмата на ХII празници на духовите оркестри „Дико 

Илиев“ – Монтана’2010. Тази година фестивалът завърши 
с балканско надсвирване. След феерията от мажоретни 
 танци  на  състава  от Велинград и академичното музициране 
на оркестър „Сурма“ от Музикалния колеж в Ривне – Ук-
райна, се надсвирваха оркестърът на Ненад Младенович от 
Враня Сърбия (победители в легендарния фестивал в Гуча) 
и оркестър „VIVO – Монтана“ (спечелили оспорваното със-
тезание в риалити формата „България търси талант“). Учас-
тието им бе не само емоционален финал на 15-ото издание 
на Дико-Илиевите празници. То бе и доказателство, че на-
шенските оркестри остават ненадминати, макар че е вълну-
ващо, когато чужденци от близо и далеч свирят хората на 
Дико Илиев. Музикантите от „VIVO Монтана“ с ръководи-
тел Пламен Крумов са и лицето на приемствеността. Те са 
живото доказателство, че Дико Илиев има последователи и 
днес, опиянени от медения дух на инструментите. И понеже 
сега е актуално да се говори за изграждане на идентичност 
на регионите, мисля, че точно духовата музика има най-го-
лям потенциал да открои уникалността на региона ни. Тя се 
възприема като иманентно присъща за духа на Северозапа-
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да. Това личи и от думите на нашия гениален земляк Йор-
дан Радичков: „Духова музика има, откакто свет светува, 
и нея никой не може да я закрие. Ако може да се закрие една 
държава, то и духовата музика тогава може да се закрие.“

Всичко за Дико-Илиевите празници може да бъде про-
четено на сайта: http://www.festival-dikoiliev.tk/

Част II

ДУХОВИТЕ ОРКЕСТРИ

ВЪВ ВРАЧАНСКИЯ КРАЙ
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Росица Койнова
Читалище „Самообразование 1894“ – Селановци

Андрей Врачански –
живот, посветен на музиката

Вият се пътища и пътеки през хребетите на годините, 
родени под нозете на хората. И всеки път има начало, бе-
лязано с раждането на нещо ново, сътворено от хората - от 
ръцете им, от силата им, от любовта им. 

 На 7 февруари 1915 г. в Селановци, в бедно семейство, 
се ражда музикалният деятел Андрей Маринов Врачански. 
Име и творчество, които имат заслужено място в съкровищ-
ницата на българското музикално изкуство. През своята 
творческа дейност създава над 35 хора и маршове, обучава 
и развива музикалните заложби на стотици деца. Искрите 
му разпръскват светлина и палят огъня на просветлението 
в душата на селския човек, влюбен в земята – кърмилница. 
Нито вихрите на тежките военни години, нито ветровете на 
промените успяват да угасят този огън – та до края на жи-
вота му, 75 лета. 

Професионалният му път е свързан с читалището в село 
Селановци – от 18-годишен, с прекъсвания, та до неговата 
55-та година. Завършва трети прогимназиален клас в род-
ното село и поради липса на средства, прекъсва образова-
нието си. Проявява интерес към музиката и рисуването, но 
започва да работи на по-заможните хора в селото.

През 1933 г. самобитният композитор е назначен за биб-
лиотекар. „Не мина много време и Добри Стефанов – тога-
вашен председател на читалището – ме назначи за библи-
отекар в читалището – да раздавам книги за прочит. Тук 
прочетох много книги. Мина една година и същият Добри 
Стефанов ми уреди да стана музикантски ученик в 36 Ко-
злодуйски полк. На 16 юни 1935 г. мечтата ми се сбъдна. За-
ведоха ме при капелмайстора на полка – Александър Вей-
нар, който ме разпредели при Дико Илиев за мой учител и 
наставник“. 

Там той с усърдие започ-
ва да усвоява първите уроци 
по музика. Дико Илиев му 
пише упражненията, изпит-
ва го, разкрива му тайните 
на музикалното изкуство. 
Напредва бързо и се налага 
да му се пишат по няколко 
упражнения за деня. Това 
продължава една година. 
Негов учител след това е 
лично Александър Вейнар. 
От него той научава теория 
на музиката. След три годи-
ни служба напуска полка и 
се премества в музиката на 
БДЖ на гр. Червен бряг, къ-
дето остава само 5 месеца. 
Върнал се отново в родното 
си село Селановци, но тъй 
като било трудно да издържа 
семейство от припечелените 
сватбарски пари, решава да кандидатства в новосформира-
ния военен оркестър в Южна България. Оркестърът нямал 
репертоар и Андрей Врачански бил принуден да съчинява 
партитури. Носталгията тласка мисълта към родния край и 
вдъхновен от красотите му, композира „Еленино хоро“, „На 
селския бунар“, „Тъга за роден край“ и др.; маршовете „По-
ходи“ и „Граничар“. След четири години Андрей Врачански 
се завръща в оркестъра на 36 пехотен полк. Негово вдъхно-
вение отново е дунавският бряг и тук създава най-хубавите 
си произведения. През август 1944 г. заминава за Кюстен-
дил, където посреща и края на войната. Отново се връща 
в родното село. Включва се в селската музика и започва да 
обучава млади музиканти от различни села на района.

През 1950 г., след изселването на Селановци от старо-
то село на днешното място, библиотеката се премества в 
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 къщата  на Цеко Геновски, а репетициите на читалищните 
състави се провеждат в училище „Христо Ботев”. През съ-
щата година на събрание на управителния съвет на читали-
щето е взето решение да се сформира оркестър под ръковод-
ството на Андрей Врачански – вече доказан музикант.

През есента на 1951 г. той сформира духов оркестър. 
Оркестранти са Коста Нинов, Митко Ил. Митов, Ненко Ру-
синов, Пено А. Келешов, Игнат Маринов и др. С тях той из-
нася концерти, на които се изпълняват доста трудни пиеси 
като „Македонска китка“, „Моята кралица“, „12 разбойни-
ка“ и една от първите му композиции – китката „Народна 
радост“. Освен в Селановци, те изнасят концерти и в съсед-
ните села и градове.

През 1956 г. сформира и кръжок по акордеон за деца, в 
който се записват 8 малки музиканти. На 24 юли 1957 г. те 
изнасят първия си концерт пред публика с добре подбана 
програма. На 8 март 1958 г. управителният съвет на чита-
лището взема решение да се удържа на музикантите 10% 
амортизация за ползване на инструментите на читалището. 

Андрей Врачански – първият му оркестър

Решението предизвиква недоволство и кръжокът е пред раз-
падане. За да се реваншират, управляващите вземат реше-
ние на 17 април 1959 г. да изпратят Андрей Врачански на 
курс за повишаване на квалификацията – ръководител на 
музикален кръжок, а средствата да бъдат предоставени от 
читалището.
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През 1964 г. се сформира и кръжок по цигулка с р-л 
Никола Коцев, който съвместно с Андрей Врачански из-
нася концерти за всеки празник – 1 май, 24 май, 9 септем-
ври, традиционния селановски събор. От 1963 г. започва 
да ръководи детски духов оркестър към училище „Никола 
Вапцаров“ в селото. Обучава ученици от пети и шести клас 
да свирят на духови инструменти до 1970 г., когато, след 
скандал с директорката, напуска. Прекратява и работата 
си към читалището.

За цялата си творческа дейност той създава над 35 
хора, валсове и маршове за духов оркестър, които се сви-
рят по площади и танцови забави в околията. Някои от тях 
– „Моята годеница“, „Весело сърце“, „Из Дунавската равни-
на“, „Селски дни“ и др. са записани във фонда на Българ-
ското национално радио и днес се изпълняват от военните 
ни духови оркестри.

Седналите мъже на първия ред: от ляво – Андрей Врачан-
ски, до него Никола Коцев

Съзнателен и трудолюбив творец, той обучава и възпи-
тава десетки военни музиканти, основава музикални шко-
ли и хорове, с което допринася за повишаване музикалната 
култура на младежите от нашия край.
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Виолета Кръстева 
Читалище „Развитие – 1892“ – Бяла Слатина

Музиката на Първан Ганчев

Трудно е да се каже кога точно западноевропейските ду-
хови инструменти проникват в България, кога медните им 
гласове запяват български народни мелодии. Има истори-
чески свидетелства, че преди Освобождението на България 
наши музиканти са свирили в турски военни музики, в му-
зиката на Казак алайъ (военна част от християни в осман-
ската армия) с медни духови инструменти.

След Освобождението през 1878 г. у нас се създават пър-
вите военни духови музики. Ръководят ги чешки капелмай-
стори. По техен образец възникват и градски духови музики 
в много български селища. Средища на тази традиция в края 
на ХIХ и началото на ХХ век са Северозападна и Централна 
Северна България. По това време групите са съставени от 
свирачи на медни духови – тромпет, флигорна, валдхорна, 
баритон, тромбон, туба, дървени духови – кларинет, флейта 
и ударни инструменти. 

През първата половина на ХХ век пъстрата музика на 
духовите и военни оркестри се фолклоризира. Появяват се 
първите селски духови оркестри от фолклорен тип. 

В Търнак през 1931 г. селският учител по музика Първан 
Ганчев създава духов оркестър. Той бързо става неотменна 
част от културния живот на селото. Танцови забави, селски 
събори, читалищни и училищни тържества, сватби, кръще-
нета, та дори и погребения са немислими без оркестъра. В 
известен  период около края на 70-те години духова музика 
звучи всяка събота и неделя и празнични дни в центъра на 
селото около 16 часа. Тогава съставът наброява 6-7 човека 
ентусиасти, които се събират да радват малки и големи със 
своята музика.

В най-силните си времена този оркестър достига 22 
души. През годините в оркестъра свирят няколко поколе-
ния музиканти. Възрастните хора в селото ги разделят об-
разно на „старите музиканти“ и „от младите“. Те свързват 
разделението с това, че „старите“ са от създаването на духо-
вата музика, а „младите“ са тези, които ги наследяват или 
постепенно обновяват състава.
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От т. нар. „стари музиканти“ все още се помнят имената 
на Първан Ганчев, Цеко Гугузки, Сечко, Йото Табака (тъ-
пан). От „младите“ музиканти са Лало Пешев (флигорна), 
Сашо Александров (флигорна), Цветко Попето (кларинет), 
Ферко (кларинет), Иван Пеев, Начо Трифонов, Васил Ива-
нов, Марин Дръндара (тъпан), Цеци (на Сечко син), Тото и 
др. От тук личи, че е имало и потомствени музиканти.

По спомени на дядо Иван Цоканов от „нашата“ (от Тър-
нак) музика са свирели в музиката на Дико Илиев в Оряхово.

Нейното съществуване продължава до средата на 80-те 
години. Сега само спомените на възрастните и старите сним-
ки ни напомнят за богатия музикален и културен живот в 
селото. Съвременниците на това време си спомнят с тъга за 
дните, когато изморени от работния ден или прибрали се от 
полето, усещали тръпка в сърцата си при звука на музиката, 
която се носела от селския площад.

Юлия Влайчовска 
Читалище „Просвета1919“ – Малорад

Духовата музика на село Малорад

Духова музика малорадчани правят още веднага след 
освобождението от турско робство. Първите музиканти в с. 
Малорад са Въло Тоцовски – свири на цугтромбон, Йолчо 
Йолчов – свири на флигорна, Петър Геловски – също на 
флигорна, Недялко Недялков Белослатински e кларнетист 
и ръководител на музиката, Васил Паздерковски – свири 
на бас, Първан Първанов е барабанист (тъпанджия), музи-
канти също са Йордан Влахов, Фердинанд Стаменов, Ценко 
Велковски, Гошо Генчовски.

Самоуки са момчетата, но запалени по музикантския 
занаят. Учат се един друг – слушат, гледат и „превземат“. 
Свирят с обич – не „от днеска за днеска“, а всеки ден по-
добре. Венчавки, пристанушки, веселби, без музика не може. 
И музикантите са на почит. Всеки на крака и с уважение 
им идва. Парите са малко, а често се случва и с продукти 
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се прибират – не им е много до свирене, но животът си е жи-
вот, младите се женят, деца се раждат и от музика и веселие 
пак има нужда. Не е както е било, няма онази страст от пре-
ди войната. Някой от музикантите се отказват от свиренето, 
но всичките предават занаята на синовете си. И така сино-
вете на музикантите от духова музика „Бял гълъб“ – така се 
е казвала малорадската духова музика, стават музиканти.

Духовата музика продължава своя живот вече по-голя-
ма, с по-широк репертоар. Събират се и старите музиканти, 
и те са канени по веселби. Две музики не са много, селото е 
от 4000 жители нагоре. Музиканти по това време са Никола 
Пуновски – свири на флигорна, Илия Геловски – флигорна, 
Цено Паздерковски – баритон, Митко Връцковски – клар-
нет, Григор Пришълски – бас флигорна, Вълко Генчовски – 
баритон, Деко Геловски – кларнет, Цено Каменов – флигор-
на, Камен Тайров – кларнет, Геши Тоцовски – барабанче, 
Тошо Раков е тъпанджия, Семко Моновски, Ано Моновски, 

да им плащат. Така е 
било. Времена различ-
ни, всяко време със 
своя ред и нрав. И така 
до Първата балкан-
ска война. Мъжете са 
мобилизирани, секват 
веселбите. Другаде се 
преливат сила и плам 
– за отечеството, за зе-

мята, всичко там се 
влага. Селото утихва. 
Приказките са дру-
ги, грижите са тежки, 
но нали всичко лошо, 
дето дойде, ако не си 
иде, няма живот. 

 Войните – и една-
та, и другата, и трета-
та свършват. Мъжете 

Христо Андреев, Въшо 
Вутовски, Илия Вил-
джийски. За ръководи-
тел на новата духова 
музика през 1936 г. е 
спазарен професиона-
лен музикант – военни-
ят диригент и компози-
тор Върбан Попов. По 
това време се закупу-
ват и нови музикални инструменти. Средствата за новата 
придобивка са събирани от населението на с. Малорад, като 
в замяна музикантите се задължават да свирят безплатно 
всяка неделя на площада за общоселско веселие. По това 
време новата музиката минава под крилото на читалището. 
1939 г. в Малорад е назначен нов диригент. За този човек са 
следващите думи в моя разказ.

Тодор Михайлов Караненов идва от другия край на Бъл-
гария. Воден от подтика на своя талант, обикаля почти ця-
лата ни страна, с една цел – да обучава музиканти и запалва 
у хората страстта към музиката. Роден е в Нова Загора през 
1912 г. – годината на „голямото чумаво“, както казват ста-
рите новозагорчани за чумната епидемия от 1912 г. Семей-
ството на Тодор не е голямо, но родът му е стар, със здрави 
корени, силни и умни са българите от Караненовото коля-
но. Тодор учи, изкарва 4-то отделение, наред с обичта си 
към музиката е и отличен математик. На 14 години се явя-
ва на изпит и е приет за ученик във военното музикантско 
училище в Пловдив. От 70 кандидати са приети 4 момчета, 
той е първи. Перфектен и всеотдаен, не пести знанията си 
в областта на музиката, много изисква, но и щедро раздава. 
Пише музика, някои свои творби дава на приятеля си Дико 
Илиев, който е чест гост в Малорад. С Дико се познават от 
военните оркестри, в които са свирили заедно. Дружбата им 
е свързана с една страст и тя е завинаги. 

Докато Дико се установява на едно място и се отдава на 
писането на музика, Тодор е динамичен – желанието му е да 
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обучава, да „прави музиканти“ – както сам той казва. Греш-
ки при музикално изпълнение не прощава, защото за него 
музиката е съвършенство и звуците трябва да са кристални. 
Самият той свири еднакво добре на всички духови музикал-
ни инструменти. Тодор Михайлов е сраснал с дарбата си, 
обсебен от своя талант, живеещ преди всичко за него. След 
като завършва музикантското военно училище, е назначен в 
Плов дивския военен оркестър. Там свири  5-6  години,  после 
го преместват във врачанската военна музика, капелмайстор 
е на духовата музика във Вършец, във врачанско обучава му-
зиканти в Борован, Девене, Фурен и Малорад.

В Малорад създава семейство през 1939 г. с Николица 
Георгиева. Ражда му се син Цветко. Известно време се за-
държа в селото. Тук е диригент на новата духова музика, а 
помага и на старата. Но пътят на военен музикант отново го 
зове – сега към Южна България. Започва работа като дири-
гент на военния духов оркестър в гр. Златоград, след което и 
в Момчилград. Там го заварва вестта за присъединяването 
на България към военните действия на Втората световна 

война. Заедно с учениците си от 
оркестъра заминава като добро-
волец на фронта. Веднага след 
края на войната е назначен във 
военния оркестър на Русе. Свири 
и във военните оркестри на Шу-
мен и Велико Търново. Заедно 
със свиренето, той никога не спи-
ра да пише музика, но нищо не 
публикува – всичко раздава. На-
всякъде, където е свирил, винаги 
е оставял и свои музикални съчи-
нения – танга, валсове, хора, ръ-
ченици. Неговото творчество не е 
отбелязано с авторски знак, всичко е останало анонимно. 
Не е случайно, че хората, с които Тодор Михайлов е работил 
и които е учил, и във военните оркестри, и в селските музи-
ки са го наричали „Тато“. Това обръщение – „Тато“, Тодор 
Михайлов е слушал и е знаел – това което има смисъл е пре-
даната работа в  служба на  хората. На младите музиканти в 
Малорад, които понякога са се шегували с него, той казвал: 
„Еее, момчета, вие знаете ли, за такъв като мене какви пари 
дават, вие сте улучили, че съм при вас“. 

*     *     *
Така са живели задружно и всеотдайно, и към музиката, 

и към ближните си хората в нашето село, а и със сигурност 
и в другите села на скъпата ни Северозападна България. 
Живели са и предавали стара култура и богата душевност 
на деца и внуци. 

Ученическите духови оркестри са един от изразите на 
тази приемственост на ценности. 

Ученически оркестър в с. Малорад се създава през 1970 г. 
Духовите инструменти за училищната музика са закупени със 
средства на ТКЗС и са подарени по случай откриването на 
новата училищна сграда на училище „Ленин“ (тогава), сега 
„Св. св. Кирил и Методий“. 

За диригент е поканен учителят по музика Борислав 
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Белински от с. Борован. Той сформира група от 25-30 мом-
чета от IV, V, VI и VII клас. В обучението задължително 
е застъпена нотна грамотност. От 1974 г. за диригент на 
ученическата духова музика е назначен Крум Ганецовски 
– учител по музика, отново от съседното с. Борован. Крум 
Ганецовски продължава и умножава успехите на училищ-
ните музиканти. Изявите на ученическия оркестър са свър-
зани с всички училищни празници, с участия в прегледи и 
състезания. Ученическата духова музика е неделима част 
от културния живот на с. Малорад до 1988 г. От 2003 г. към 
училище „Св. Св. Кирил и Методий“ отново е сформирана 
ученическа духова музика. Ръководител е диригентът Мето-
ди Александров от Враца. Музиката наброява 10-12 деца от 
III до VII клас и има дейност до 2010 г. 

В момента нямаме ученическа духова музика, но база 
училището има и надеждите ни са отново селото да се ог-
ласи от звуците на духовите инструменти на младите музи-
канти, най-вече заради доброто възпитание на подраства-
щите в село Малорад.

Христина Кръстева 
Читалище „Н. Й. Вапцаров  – Криводол, 

Клуб „Млад ро долюбец“ – СУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Из историята на духовите музики
в  Криводолския край

Духовата музика в Криводол
Управителният съвет на Читалището, с Протокол № 7 

от 8 април 1931 г. приема решение за създаване на духова 
музика в село Криводол, която ще се ръководи от Управи-
телния съвет. С Писмо № 11 495, Врачанската инспекция 
по образование дава разрешение за изтегляне на средства 
от фонд „Постройка на читалищната сграда“ за закупува-
не на музикални инструменти. Музикантите получават 
кредит от читалището за закупуване на инструменти.

За годините от 1931 до 1989 са преминали 37 самодей-
ци в три състава, ръководени от двама ръководители.

През 1931 г. за учител на дървените музикални инстру-
менти е определен Герго Неделин, а на медните Митко Ни-
колов. 

1931/1948 г.: Герго Цонов – ръководител, Георги Цеков 
– кларнет, Върбан Цонов – валдхорна, Митко Николов, Ха-
ралампи Котов, Атанас Ценов, Иван Николов Петров, Ата-
нас Мицин, Мито П. Пенчов, Мито П. Алекс, Мути Алиев 
Карчов, Петко Гайдарски.

1948/1955 г.: Тома Илиев – ръководител, Кирил Митов, 
Божин Латинов, Цветан Иванов, Костадин Алексов, Пет-
ко Гайдарски, Иван Наков, Илия Стоянов, Виктор Гунчев, 
Никола  Каишев, Димитър  Гъргаров, Цветан Липненски, 
Стоил Томов.   

1970/1990 г.: Тома Илиев и Жорж Кръстев – ръководи-
тели, Георги Кръстев–Жорж, Максим  Дамянов, Георги Це-
нов, Владимир Стойчев, Костадин Костадинов, Димитър 
Николов–Мики, Стефан Нешов, Найден Горанов, Славей-
ко Симов, Веско Мицин, Явор Милетиев.
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Духовата музика в село Баурене
През 1935/36 година е създадена първата духова музика 

в с. Баурене. Първите музиканти са: Тодор Христов Каме-
нов (Мучегански) – роден 1942 г., свирил на флигорна; Иван 
Симеонов Русинов (Вачо Пандов) – роден 1916 г., свирил на 

Парад на духовата музика в гр. Вра-
ца през 80-те години Песи понеделник

На Трифон Зарезан

Празник на механизатора

Сватба – 1979 г.

Цено Таскин, Кото Мусков, Вачо Пандов, Тодор Мучегански, 
Стоян Матранин, Божин Бечинов и Семьон Целкин 

На осмомартенски празник На сватба

кларинет; Стоян Георгиев Матронин – роден 1921 г., свирил 
на контрабас; Лазар Николов Цолов (Лазар Колов) – роден 
1920 г., свирил на бас; Божан Младенов Цонов (Божинко Бе-
чинов) – роден 1924 г., свирил на флигорна; Никола Начов 
Николов (Българията) – роден 1931 г., свирил на  барабанче;  
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Цеко Петков Иванов (Тасин) – роден 1931 г., свирил на ту-
пан; Симеон Георгиев (брат на Стоян Матронин), роден 
1926 г., сменя брат си на контрабаса.

Духовата музика в село Галатин
През 30-те до 50-те  години на миналия век в село Гала-

тин е създадена и е съществувала циганска духова музика. 
По-известни са имената на Рустем, Рамо и Асен Кьоравия 
на Мика. Тази музика е свирила на селските сватби, забави 
и вечеринки в салона на старото читалище.

В началото на 60-те години е създадена музика от ен-
тусиазирани младежи и инструментите са закупени от 
тогавашният председател на ТКЗС Христо Иванов – Ка-
лишарина. Те се обучават в дома на Цветан Бубанин и тя 
съществува  до 80-те години. Първата сватба, на която сви-
рят, е на Филип Ангелов и Венета Кандова. Първият учител 
по музика е от село Крушовица, а ръководител на музиката 
е Христо Иванов – Ринджо. След като учителят по музика 
напуска, музикантите са изпратени в Казичене на обучение 

и там си намират  рабо-
та. По-доброто заплаща-
не и по-доб рите условия 
са предизвикателство 
пред тях и те отказват 
да се върнат на работа 
в ТКЗС. Тогава Христо 
Калишарина си приби-
ра тупана, а музиканти-
те купуват кози кожи от 
Дамян Станев и си изра-
ботват собственоръчно 
тупан. 

Няма празник, общо-
селско тържество, фут-
болен мач, сватби, кръ-
щенета  да е минал без 
селската духова музика!

Състав на духовата музика в село Галатин: Христо Ива-
нов – Ринджо – ръководител, Цветан Зарчов – Бубанин, 
Валентин Живков – Тинко Гешов, Никола Богданов – Коцо 
Танкин, Иван Георгиев – Мечето, Цеко Георгиев Дертлий-
ски, Илия Иванов – на Качовци, Милан Тодоров – Манчо 
Сръбски, Мито Зарчов и Георги Расов.

Минават години и Илия Иванов се премества в Криво-
дол, а Борис Ников заема неговото място и закупува клари-
нет през 1993 г., който се намира в местното читалище и се 
ползва и днес като реквизит.

Духовата музика в село Главаци
Първата  духова музика в селото е създадена след Пър-

вата световна война. Нейният състав е бил от 10 музиканти. 
През 1931 г. Георги Върбанов – кларнетист, поради разно-
гласия е изгонен, напуска състава º и създава младата Гла-
вашка (Главачешка) музика. 

След 1985 г. Главашката (Главачешката) духова музика 
е била в състав: Петър Радулов Статков (Пенчо) –  флигорна   

Празник на кооператорите в 
сел скостопанския двор на ТКЗС 
Га латин – при кошовете
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– ръководител, Иван Янев Нешов – тромпет, Крум Кирилов 
Йорданов – саксофон, Георги Митов Иванов (Гьоца) – тром-
пет, Виктор Петков Кръстев – флигорна, Петко Статков 
Митров (Клисурски) – алта, Тодор Троянов Лилов – бас,  Ра-
денко Вачев Овчарски – бас/баритон, Димитър Иванов Въл-
чев – баритон, Костадин Димитров Петров – тъпан и Нико-
ла Ангелов Филипов (Кольо) – барабанче.

Духовата музика на с. Главаци – 1982 г.

Духовата музика е участвала редовно в прегледите на 
художествената самодейност към читалището и е печелила 
призови места. Няколко поредни години печели първо мяс-
то при надсвирване на Томин мост и при участие в надсвир-
ване  на „Леденика“ на Празника на Балкана. 

До 1989 г. духовата музика свири не само в село Гла-
ваци – била е една от най-търсените в околието. Тя била 
част от всякакви събития и празници – сватби, кръщенета, 
новобрански, погребения, манифестации. След тази година 
се разпада.

Духовата музика в село Градешница
„… Ръководител на групата е един старец от Враца, кой-

то носи ноти и тетрадки и ги обучава…“ – разказва Иван 
Сурешки, а музиката е в състав: Иван Георгиев – Врачани-
на, Благой Цветков на Данаците, Спас Петров на Данаците, 
Цоно Петков и Иван Цанов на Прънджаците, Борис Пър-
ванов – Кайзер, Славко Герчов на Фенерете, Никола Стоя-
нов с тупана, Цветан на Дековци, Илия Каменов – Татари-
те, Александър Каменов – Сандо Джаз, Благойчо Антонов, 
Иванчо Антонов – Шумкара и Методи Ценов – Пашата. 

Свирджиите работеха най-различни работи в ТКЗС-то: 
свинари, овчари, силажири, строители, трактористи и един 
по пътното. 

…За да има духовата музика, първо има големо селско 
събрание, на което се взе решение нашите хора да отделят 
пари от надниците си. Така и стана. Градешчани събраха от 
личните си пари да купят инструментите. 

Репетициите си правеха на една много дълга маса в са-
лона на читалището. 

Там разучаваха хората на Дико Илиев. 
Правило ми е впечатление с какъв мерак разучаваха 

танците и хората, тия работни мъже – всички с образование 
трети клас от градешкото училище, а четат ноти и знаят ми 
минор, ла минор и така нататък. А по некой път имаше голе-
ми скандали и караници и то най-много за закъснение или 
неявяване на репетиции, или пък идване в пияно състояние. 
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Ех тая Градешка духова музика! И това хоро като гер-
гьовденски колак на обратно на часовниковата стрелка…! 

Често хората като стане дума за духовата музика ме пи-
тат къде са инструментите, кой какво и на кого даде? Не 
знам какво да отговоря и гузно навеждам глава. Преди го-
дини едни младежи се бяха активизирали да правят духов 
оркестър, ама меракът им беше като малка искра в голема 
жарава – припламна за малко и угасна. 

А духовата музика ще остане само спомен…“ (Из „Гра-
дешница през вековете“ от Любен Кръстев)

Духовата музика в село Добруша
Както в повечето краища на Врачанска околия, така 

и в Добруша, местните хора разказват, че още през 30-те и 
40-те години на ХХ век е създадена духова музика, която е 
заемала съществено място в битието и духовната култура 
на селото. 

По спомени на добрушчани, духова музика е имало в 
селото до края на 80-те години и е била част от всички праз-
ници, весели и тъжни събития. 

Състав на духовата музика в с. Добруша: Никифор Ни-
нов – флигорна, Харитон Ганчев – бас, Цено Ангелов – бас, 
Коцо Янчов – бас, Вачко Салтиров – бас, Мечо Кенов – карне 
(кларинет), Тодор от с. Баурене – карне (кларинет), Камен 
Ацов Асенов – флигорна/цигулка, Христо Дишов – тром-
пет, Селим Сираков – барабанче, Камен Сираков – барабан, 
Мирон Пашков – тупан, Георги Рунзата – тупан и Симеон 
Стамболийски – тупан.

Духовата музика в село Краводер
Самоуки музиканти  в с. Краводер е имало от незапом-

нени времена.
Първите музиканти, които се помнят, са: Истатко Дин-

чов – кларинет, Ангел Каменов – флигорна, Мирон Пунчев 
– флигорна, Линко (Щръко) – баритон, Петър (Чавката) – 
баритон, Мирон Пендов – бас, Камен Тодоров – тупан, Ма-
рин Златанов – тупан, Генчо (Циганчето) – барабанче. 

През 1976 г. Дамян  Николов – Шукрията, който през 
това време работи в Кремиковци, закупува 2 кларинета, 
2 флигорни, 2 тромпета, 3 баритона, 1 алта, 1 бас, тупан 

1969 г. – на сватба в с. Добруша
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и барабанче. Духовите  инструменти са раздадени на 15  
музиканти-самодейци: Никола Богданов и Кънчо Кончев 
получават кларинети; Любен Моцов и Младен Горанов – 
флигорни; Кирил Костов и Венко Тошев – тромпети; Ни-
кола Георгиев, Никола Моцов и Васил Бузарски – барито-
ни; Петър Марков – бас; Камен Качов, Марин Златански и 
Здравко Африканов – тупан и Мартин и Генчо циганчета-
та – барабанчето. 

В този си състав първата свирка на духовата музика е 
на сватбата на Емилия и Николай Кончеви. 

По-късно през годините инструментите са предавани 
от бащи на синове и на близки роднини и по този начин в 
духовата музика се включват още Георги Николов, Веско 
Василев и Крум Бузарски.

„Това са били музиканти с голяма дарба, които всяка 
неделя са веселили хората на мегдана насред село. Без тях 
не минавало никакво тържество като сватба, пристануша, 
богородник, кръщене  и  дори погребение…“ – разказва Вен-
ко Тошев.

Духовата музика в село Лесура
През XX век в Лесура има четири духови музики. Три 

от тях са от ромското малцинство – Личовата музика, Сали-
евата музика и Брусарите. 

Първата музика – Личовата, съществува от началото на 
ХХ век. Тя е съставена от дядо Личо – кларинет и неговите 
синове Демир, Велко и Медо. 

Музиката на „Брусарите“ се състои от Цветан Брусара, 
Камен стария Брусар, Богдан Сираков, Цветан Щампов, Иг-
нат Щампов и Петко Йорданов (Перчо).

Най-дълго през годините просъществува Салиевата му-
зика. Тя е създадена през 1959 г. от Сали Маринов – клари-
нет. Тя е изцяло семейна музика. В състава º участват дядо 
Сали и петимата му синове Найден, Иван, Величко, Нико-
лай и Симо. Още се помни създадената от тях песен: „Ой 
Сали, Сали, купи ми сандали“. През годините в оркестъра 
се включват внуци и правнуци на Сали Маринов. Това са 
Симеон Найденов, Иван Найденов, Георги Николов, Най-
ден Симеонов, Иво Симеонов и Вени Николаев.

В състава на т. нар. „Българска“ са свирили: Велко Не-
лов, Иван Пуев, Пенчо Дончов, Тошко Обдов, Никола Шум-
ков, Стоян Бъчвара и Иван Димитров. До 1989 г. читалище-
то е помещавало и събирало всички музиканти. На всички 
празници в Лесура е звучала самобитната музика на чети-
рите духови музики. 

След 1990 г. до днешни дни продължават да свирят само 
музиканти  на Салиевата фамилия. 

Духовата музика в село Пудрия
Първата духова музика се образува по средата на тре-

тото десетилетие на XX век (след 1923 г.), в състав: Петър 
Гюров, Антония Петров Гюров – кларинетист, Милчо Г. Ко-
лов – флигорна, Гоци Митов – бас флигорна, Иванчо Младе-
нов – бас флигорна, Разгел Рамаданов – тупанджия и Ангел 
Стойчев – барабанчик.

Началото на духовата музика в Пудрия поставя Петър 
Гюров, който свири на кларинет, като привлича и подготвя 
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за участие в състава по-млади от него „мераклии“, които ма-
кар и с материални затруднения си набавят (закупуват) му-
зикален инструмент и в скоро време „по слух“ се научават 
да свирят хората, познати от времето на дудука и гайдата.

Като „свирджии“ в музикалната банда (духовата музика) 
са утвърдили имената си до края на 40-те години на ХХ век 
следните музиканти: Милчо Георгиев Колов – флигорнист, 
Дамян Манчов Иванов – бас флигорна, Милчо Ангелов Гю-
ров – бас флигорна, Никола Георгиев Филипов – презра-
менен бас, Георги Йорданов Тодоров – тупанджия и Ангел 
Александров  Бонов – барабанчик.

Непосредствено след 9 септември 1944 г. интересът към 
духовата музика се повишава и с помощта на народната 
власт се изгражда духова музика в разширен състав и дори 
се създава реалната възможност за комплектуване на два 
състава: първи – с кларинетист Антон Африканов (т. нар. 
партийна музика) и втори – с кларинетист Михал Митов 
Кръстев. В продължение на около 30 години (към 1975 г.) в 
музикалните състави участват десетки младежи, между кои-
то Димитър Иванов Йорданов, Тодор Николов Матов, Мла-
ден Ангелов Първанов, Георги Николов Дамянов, Димитър 
Здравков, Димитър Йорданов Лилов (флигорнисти), Кирил 
Йорданов Бонов, Никола Дамянов Ценов, Мирон Г.Пирдов, 
Ангел Н. Цветков, Борис Ив. Бошов, Никифор Лазаров, Ан-
гел Станчев, Александър Младенов и др. (бас флигорнисти), 

Славейко Лазаров и Никола Цв. Иванов (тупанджии) и Ди-
митър Г. Ленков и Илия Ангелов Първанов (барабанчици). 
(Иван Митев  – из  „История на село Пудрия“)

Духовата музика в село Ракево
Хубаво и богато е нашето село не само с природните да-

дености, а и с духовни ценности, завещани от дедите ни. От 
стари времена в селото ни е имало духова музика. Младите 
и прогресивни момчета са свирили на кларинет, флигорни, 
тромпет, акордеони и барабани. Не са били с музикално об-
разование, а „слухари“, разказват в селото.

Първите музиканти  са свирили на дудук, гайда и ба-
рабани, а по-късно, от 1969 г. на духови инструменти, с 
ръководител Иван Христов. Състав: Цеко Мацин – клари-
нет, Петър Коларски – кларинет, Рангел Коларски – клари-
нет,  Иван Христов – акордеон, Крум Михайлов – акордеон, 
Марин Маринов – флигорна, Макавей Цеков – флигорна, 
Христо Кюкюров – флигорна, Борис Нинчов – тромпет, То-
дор Главашки – тромпет, Цветан Гоцов – контрабас и Борис 
Минишки – барабани.

От 25 години в с.Ракево няма духова музика. Духовите 
инструменти не се ползват, а може би и не се пазят от на-
следниците на музикантите. 

Минало наше – незабравимо, а в последно време – заб-
равено! 

Духовата музика в Община Криводол
До 1989 г. във всички криводолски села е имало духо-

ва музика, включително в Ботуня, Уровене, Голямо Бабино, 
Осен и Фурен – и навсякъде пазят спомени и зевзешки исто-
рии от онова време! 

През годините след 90-те ентусиасти правят неуспеш-
ни опити в различни населени места да възродят Духовата 
музика! „…Ама меракът им е като малка искра в голема жа-
рава – припламне за малко и угасне. Духовата музика ще 
остане само спомен!…“ – разказва с  носталгия нашенец от 
село Градешница. 
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„… Весело и щастливо са живели нашите родители и 
деди. И в празник и в делник, и в радостни и тъжни момен-
ти духовата музиката им е била спътник. Да запазим жив 
спомена за тези времена!“ – пише нашият информатор от 
село Ракево.

Ние пък сме оптимисти – Духовата музика има своето 
място в нашата културна идентичност и ще пребъде!

Информатори: Иванка Николова, с. Баурене; Първолета Спасова, 
с. Галатин;  Миглена Съботинчова, с. Главаци; Аделина Ангелова, с. 
Градешница;  Янка Конова, с. Добруша; Маргарита Перчинкова, с. Кра-
водер; Пламен Стефанов, с. Лесура; Димитрина Ангелова, с. Пудрия; 
Иванка Атанасова, с. Ракево.

Бистра Цолова 
Регионална библиотека „Христо Ботев“ – Враца

Духовата музика на Долна Кремена – част от 
традицията на Северозапада

Долна Кремена е село, в което винаги е имало будни 
хора. Така то не остава назад и когато в нашия Североза-
паден регион започват да се създават духовите музики, по 
подобие на военните оркестри. Музикантите тогава не са 
били професионалисти, те са били „слухари“, любители, но 
в почти всяко село е имало духова музика. Духовите инстру-
менти започват да изместват традиционните народни ин-
струменти с ново музициране. Те навлизат в нашия край от 
съседните държави – Сърбия и Румъния. С тях свирят както 
народни мелодии, така и модерните тогава валсове и танга. 

Една от първите снимки на духовата музика: Никола Дончов 
– тъпан, Илия Узунов – кларинет, Йордан Ничовски – флигор-
на, Владимир Иванов – бас флигорна, Иван Комарски – бара-
банче, Борис Йорданов – кларинет, Марин Куртов – тромпет
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Музиките се превръщат в център на целия празнично-обре-
ден календар в селата. Музиката е била неразделна част и 
от живота, и от смъртта, не е имало сватба и погребение без 
духова музика.

Още през 1920-1921 г. в Долна Кремена се събират ня-
колко човека, които създават първата музика. Това са Цеко 
Йотов (Буачката), Илия Ив. Узунов, Христо Генкин, Рашко 
Христов. В началото на 30-те години в музиката се включват 
Владимир Иванов, Коцо Петков Генов, Панталей Кирков, 
Никола и Вачо Комарски, Борис и Харалампи Нинови и др. 
Те закупуват сами своите инструменти. Основните са тром-
пет, флигорна, бас флигорна, кларинет, тъпан, барабанче. 
Отначало музикантите репетират в къщите си. За разуча-
ването на някои пиеси са канили музиканти от Враца. Един 
такъв е бил Върбан Попов. Свирят се главно маршове, хора, 
а и почти всички произведения на Дико Илиев, особено 
най-популярните – „Александрийка“, „Дунавско хоро“, „Ис-
кърско хоро“, „Елено моме“ и др. 

Илия Узунов, Пет ко Йонкин, Ха ра лампи Нинов; пра ви – Вла-
до Иванов, Йордан Ни нов, Борис Ни нов, Вачо Комар ски, Ма-
нол Йотов, Марин Кур тов

Любомир Петрински има голяма заслуга за израства-
нето на кременската духова му зика. По професия е нача-
лен учител. Той кара войнишката си служба като  музикант 
(както и четирима от музикантите) и по- нататък през це-
лия си живот ръководи духови оркестри. В началото рабо-
ти като учител в с. Вировско. Там създава известната Ви-
ровска музика. След това е учител и в с. Селановци. И там 
ръководи духов оркестър. А през ваканциите свири и със 
своята музика. В началото на 40-те години започва работа 
като учител в с. Долна Кремена и е неразривно свързан с 
организирането и израстването на духовата музика. Той 
разписва партитурите за всички инструменти, ограмотява 
нотно музикантите, разширява изпълнявания репертоар. 
Петрински е активен обществен деятел, настоятел и пред-
седател на читалището в Долна Кремена. С негово съдей-
ствие се закупуват инструменти и музиката се превръща в 
колектив на читалището. Така тя свири на всеки празник 

Никола Донков – тъпан, Вла-
димир Иванов – бас флигорна, 
Борис Нинов – бас флигорна, 
Коцо Герчов – алт.

в селото, всяка неделя – „на 
мегдана“. 

Интересен факт от 1935 г. 
е случилото се на сват бата 
на Цоло Кръстев. Музикан-
тите свирят Земеделския 
марш, за което на другия 
ден всички са привиквани 
в кметството и порицавани. 

През духовата музика 
на Кремена са преминали 
много музиканти, няколко 
поколения. В по-ново вре-
ме свирят Илия Йорданов, 
Иван Николов (Вачо Дас-
кала), Йордан Ничовски, 
Иван Цеков, Димитър Хри-
стов (Митко Турчина) и др. 
Тя се е славела като една от 
добрите музики в района – 
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с богатото и ясно звучене, благодарение на добрите музи-
канти, които били и нотно подготвени.

Моето детство е свързано и със спомените за празниците 
в Долна Кремена, на които свири за дължително ду ховата му-

Кременската духова музика, начело на манифестацията в 
гара Мездра, началото на 50-те години на ХХ век

И една снимка от 60-те години на ХХ 
век, пред читалищната сграда, тога-
ва още нова: Йордан Ничовски – тром-
пет, Марин Куртов – флигорна, Никола 
Комарски – тъпан, Русим – бас флигор-
на и Борис Драгановски – кларинет

зика – зиме в салона 
на читалището, ля-
тото – на площада. 
Така си спомням и 
последното нейно 
изпълнение – на 9 
септември 1990 г. 
Това беше краят на 
една славна част от 
историята на село-
то, свързана с бога-
тото духовно мина-
ло, с много емоции 
и преживявания на 
жителите. Една ис-
тория, която е без 
продължение…

Янка Николова 
Читалище „Светлина 1926“ – Моравица

Духовата музика на село Моравица

След Освобождението през 1878 г. у нас се създават 
първите военни духови музики. По техен образец възник-
ват и градски духови музики в много български селища. 
Средища на тази традиция в края на ХIХ и началото на 
ХХ век са Северозападна и Централна Северна България. 
Репертоарът на духовите оркестри от този етап включва 
български народни мелодии, музика на съседните бал-
кански народи, а по-късно – авторски произведения в на-
роден дух.

Духовата музика в с. Моравица е създадена между 1910-
1915 г. от тримата братя Коцо, Коно и Цветко Пейови – фли-
горнисти и тъпанджия, братята Коно – кларинет и Стамен 
Гергови – тъпан, Цветко Ганов – кларинет. По късно в го-
дините са свирели и Филип Асенов – кларинет, Йордан 
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Гошовски – бас, Тошо Шиндарски – бас-флигорна, Петър 
Шиндарски – флигорна, Пешо Ладов – флигорна, Мито Ко-
нов – флигорна, Пешо Иванчев – бас-флигорна, Георги На-
цов – флигорна, Цоло Нацов – бас и тъпан, Стоян Кънов 
– бас-флигорна, Георги Маринов – тъпан, Васил Цеков – ба-
рабан, Стефан Цеков – алтист, Петър Нешов – втора фли-
горна, Петър Сандин – флигорна, Никола Кучков – басист, 
Ангел Кучков – тъпан, Кръстю Цолов – басист, Ненчо Митов 
– тъпан, Владо Шиндарски – тромпет, Виктор Манчов – ба-
рабан, Кольо Албанеца – тромпет, Венко Генчев – барабан, 
Георги Албанеца – кларинет.

Моравешката музика е била гордост за селото и с не 
по-малка слава от музиките на селата Вировско и Върбешни-
ца. Всички музиканти били самоуки. Репетициите правели 
по къщите, където разучавали новите песни и хора.  Повечето  
от песните били местни. Баба Цонка Гергова Динкова оставя 
над сто песни, които се пеели само в с. Моравица.

Когато някое момче проявявало желание, старите му-
зиканти започвали да го обучават. Около 1960 г. те станали 
толкова много, че се разделили на две групи. По празниците 

излизали всички и се надсвирвали. Едната група в горния 
край на площада, а другата – в долния. 

Свирели и пеели по време на жътва, гроздобер, оран. 
След усилената работа по полето и нивите всяка неделя му-
зиката е свирила на площада. Това е бил денят за почивка, 
веселие и всички се събирали там. Бабите да погледат, деца-
та да играят, момците да се задяват с момите и да си избират 
невести.

Свирили са на всички празници, на сватби, кръщане-
та, банкети, погребения. Има ли сватба музиката започва 
да свири от дома на младоженеца. С шаферите са вземали 
кръсниците, от там – при булката, а в късния следобед всич-
ки сватбари и гости отивали на площада, където продължа-
вала веселбата.

Свирило се е на семейни празници, рож денни дни. Му-
зиката задължително е присъствала на посрещането на про-
летта в местността Килийте, а по-късно и в месността Сели-
щето, където се виели кръшни хора през целия ден. На 22 
май – Ден на село Моравица и събора, идвали много гости, 
събирали се родовете и музиката веселила всички до късно. 
На Богородица свирели и в близкия Черепишки манастир. В 
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околните села не е имало музика, затова са канени да свирят 
в Руска Бяла, Паволче, Челопек и в много села по дефилето. 
Георги Албанеца е свирил и в певческата група на с. Зверино.

Леля Мара си спомня: „Прибирам се от училище и за 
домашно трябваше да науча една песен. Много ми беше 
трудно и нищо не се получаваше. Казах на татко (Георги 
Нацов – флигорна) и въпреки че не познава нотите, той за-
почна да свири. Много бях горда от себе си, че на другия ден 
знаех песента и разказах на всичките си съученици как я 
научих“.

Георги Нацов бил снажен момък и добър музикант. Мно-
го моми го задиряли по селата, където ходел да свири. Осо-
бено настоятелна била Мара (лудата) от с. Руска Бяла, която 
винаги била там, където е свирил, въпреки че не и е казвал 
за това. Георги харесвал Костадина и решил да се задоми. По 
онова време малко хора се женели по любов, но той и Коста-
дина (Стойкова Конова) се обичали много. Не след дълго им 
се родила първата рожба – момиче. Били много щастливи, но 
няколко месеца по-късно Костадина се разболяла. Лекувала 
се е във врачанската болница. Георги всеки ден ходел да я 
навестява. Един ден лекарите му казали да прибере жената, 
че вече всичко е наред и тя е добре. На следващия ден с ра-
дост тръгнал към болницата, но го посрещат с новината, че 
Костадина е починала. На погребението не е трябвало да сви-
ри, но той не послушал никого и свирил с останалите музи-
канти. Флигорната плачела заедно със сърцето му така, че се 
чувала в цялото село. След това избягал в гората, за да скрие 
мъката си и няколко дни не се прибрал вкъщи.

Днес тези хора не са между нас и с тях си отива музика-
та. Няма наследници, които да се занимават с това. Остават 
само хубавите спомени на по-възрастните от онова време, 
за празниците, за пълния площад с весели хора, за хор¡та, 
които се виели от малки и големи.

Петър Вутов 
Краеведско дружество – Мездра

Духовите музики на село Игнатица през ХХ в.

Още в първите десетилетия след Освобождението в Иг-
натица е имало оркестър. Един от тъпанджиите е бил Пе-
тър Дилов Колев. Преданието разказва, че неговият тъпан 
бил толкова голям, че като го удари, в стаята лампите гас-
нели. По-късно този занаят поема неговият син Вуто Пет-
ров Дилов.

В началото на ХХ век Иван Василев – Шотарата, кой-
то свирел във военната музика на баритон, събрал добрите 
музиканти и създал т. нар. „Гръчка“ музика. В годините, в 
които и аз я помня, съставът й се изменяше и понякога дос-
тигаше до 15 човека – все добри музиканти, които свиреха 
на флигорна, тромпет, кларнет, баритон, малък барабан – 
барабанче и голям барабан – тъпан. Това беше най-извест-
ният и добър оркестър в Искърското дефиле за времето си. 
Наложеше ли се, а това се случваше не рядко, той се раз-
деляше на две и така едновременно свиреха на две сватби. 
Някои от музикантите на този оркестър са: Иван Василев–
Шотарата – свири на баритон, Бенко Христов – на тъпан, 
Ангел Вутов – барабанче, Цветко Петров – флигорна, Цвет-

„Гръчката“ духова музика с ръководи-
тел Иван Василев (с баритона)

ко Николов – тъ-
пан, Симеон Бен-
чов – баритон и др.

Друг оркестър 
в състав: Йордан 
Тошов (кларнет), 
Кирко Иванов Гай-
дарски (цигулка) и 
Вуто Петров Дилов 
(тъпан) също беше 
доста известен и 
търсен в Искърско-
то дефиле. Когато 
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свиреха някъде и трябваше да влязат в населеното място, 
Йордан Тошов с кларинета спираше да свири и започваше 
да си засуква мустака, а Кирко му казваше: „Йордане, оста-
ви този мустак сега, ще ти... в мустака“. 

Със застъпване на духовите оркестри след Гръчката му-
зика, в началото на 50-те години, навлизат младите музи-
канти. Някои от тях са възпитаници на диригента Борислав 
Георгиев от София, който дълги години дирижира желез-
ничарския духов оркестър: Камен Вутов, Никола Цветков, 
Недялко Каменов, Крум Симеонов и др. Заради музикант-
ския мерак мнозина от тях напуснаха работа като жп-ра-
ботници, защото не бе възможно да ги освобождават, кога-
то трябваше да се свирят сватби или други празненства. По 
едно стечение на обстоятелствата, всички започнаха работа 
в завода в Елисейна. Настанили се вече на работа в завода, 

Новата духова музика 
на Игнатица: Славчо 
Ненчев (тъпан), Илия 
(баритон), Никола 
Цветков (баритон), 
Недялко Каменов (ба-
ритон), Камен Вутов 
(флигорна), Крум Си-
меонав (флигорна) 
Цветко Петров (фли-
горна), Цветко Иванов 
(барабанче)

Младите музикан-
ти: прави: Бенко 
Христов (тъпан), 
Никола Цветков 
(баритон), Недялко 
Каменов (баритон), 
Ангел Вутов (бара-
банче), Георги Гетов 
(кларинет), Крум 
Симеонов (флигор-
на), Мито Бенков 
(флигорна), Камен 
Вутов (флигорна)

те продължиха да свирят. Там се срещнали с още музиканти 
от Игнатица и от други места. Случи се така, че основното 
ядро на духовата музика на завода се образува от музиканти 
от Игнатица. Един нещастен случай с Мито Бенков лиши 
завинаги музиката от двама добри музиканти. 

В годините 1950–1985 г. в различни периоди участват раз-
лични музиканти, но „гръбнакът“ си остана непроменен. Към 
1980 г. оркестърът „се подмлади“. В периода 1975–1978 г. учи-
лището закупи нови духови инструменти, с желанието уче-
ниците да бъдат обучени да свирят на тях и да се създаде 
ученическа музика. Техен ръководител беше Иван Бенков 
Ганчев. 

ХХ век и особено тези три десетилетия от втората негова 
половина, е векът на оркестрите от Игнатица, покорили ця-
лото Искърско дефиле. Всеки с удоволствие слушаше тех-
ните изпълнения и най-обичани бяха Дико-Илиевите хора. 
Едва ли има сърце, което и в най-трудните си моменти да не 

Славчо Ненчов (тъпан), Христо Тутрата (баритон), Никола 
Цветков (баритон), Камен Вутов (тромпет), Крум Симеонов 
(флигорна), Стефан Каменов (кларинет), Славчо Иванов (ба-
рабанче)
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Духовият оркестър 
се подмладява. Но-
вите попълнения 
са: Васко Аврамов 
(кларинет), Митко 
Стоянов (баритон) 
и Гошо Цветков (ба-
ритон)

Нов оркестър. 
Ста нимир Петров 
(акордеон), Краси-
мир Луканов (соло 
китара), Влади-
мир Луканов (ба-
рабани), Кирил 
Михайлов (бас ки-
тара), Митко Геор-
гиев Ангелов (кла-
ринет)

е трепвало, като чуе да тупне тъпана и музиката да засвири. 
Незабравими са честите надсвирвания, когато музикантите 
печелят овациите на публиката, любовта на съселяните. 

През този славен период на духовата музика се правеха 
плахи опити за създаване на нови, модерни оркестри, с во-
кал и китара, без които бяха немислими младежките забави.   
Забавите се правеха от Стефан Митов, Петър Каменов, по-
някога от Методи Цеков и Георги Илиев. Така и си останаха 
като плахи опити за модерен оркестър – музикантите няма-
ха необходимите уредби, а за закупуване на такива не може-
ше и да се мисли. Беше времето от 1967–1974 г. Намираха 
се ръчно направени усилватели, но с малка мощност. Таки-
ва притежаваха Стефан Митов и Методи Цеков. За сметка 
на това  много таланти имаше в Игнатица по онова време: 
Йордан (Дачо) Пешев (тромпет), Васил Кръстев (акордеон), 
Венцислав Димитров (акордеон), Борис Илиев (акордеон), 

Борил Цветков (китара), Кирил Михайлов (китара), Петър 
Каменов (китара), Снежана Ценова (китара), Стефан Кру-
мов (китара и флигорна), Стефан Митов (китара), Методи 
Ковачев (китара), Георги Илиев (китара), Станимир Петров 
(акордеон).

През 1983 г. от читалището бяха купени нови уредби и 
инструменти, на които свиреха музикантите от оркестър 
„Веселие“ в състав: Станимир Петров Стоянов (акордеон, 
вокал и ръководител на оркестъра), Николай Бойчев (бара-
бани), Цветан Бойчев (бас китара и вокал), Васко (клари-
нет), Петър и Веселин (тромпет). С тях беше и Пламен – Па-
лаша  от Зверино, свиреше на саксофон.

Оркестър „Веселие“: Петър (тромпет), Веселин (тромпет), 
Цветан Бойчев (бас китара и вокал) Станимир (акордеон)
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Ивана Захариева 
Регионално краеведско дружество – Враца

Духовите музики на Зверино през ХХ в.

Селската духова музика! Колко вълнения крие тя у все-
ки от нас.

В Зверино се формира около 1920 г. Лека-полека, ца-
фарата и кавалът, дудукът и гайдата остават на по-заден 
план, като веселят главно семейни и родови срещи. На сел-
ските празници свири духовата музика – на Коледа и Ва-
сильовден, на Великден и Гергьовден, на Петровден и Ди-
митровден (съборите на селото) и всяка неделя следобед от 
Петковден до Спасовден. 

Особено важна роля тя играе в дейността на селското чи-
талище. Приятно ми е да съобщя, че на 26 ноември 2016 г. 
читалище „Факел“ навършва 90 години. През 1929 г. се из-
гражда Околийският читалищен съюз, който в известен сми-
съл играе методическа роля за музикантите. По негова ини-
циатива се провеждат сбирки с ръководителите на съставите 

в околията, където се обсъждат различни идеи, разглеждат се 
репертоари, запознават се с особеностите на различните ин-
струменти. Един-два пъти в годината се организират срещи 
с Дико Илиев, който работи в Оряхово и Оряховска околия, 
но оказва помощ и на Враца като дава своите наставления на 
музикантите.

От създаването на оркестъра в Зверино до 1948 г., съста-
вът му почти не се променя: ръководител е Бенко Петров – 
басист, Пешо Петров – кларнетист, Леко (Алекси) Пешовски 
– тромпетист, Пешо Луканов – барабанист и Петър Змейков 
– барабанист (тъпанджия).

След изселването на Бенко Петров в Делиормана, оркес-
търът преживява криза за година-две. Съставът се възстано-
вява с нови, по-млади хора, повечето от семействата на ста-
рите музиканти: Мито Недялков – ръководител и кларнетист, 
Илия Симеонов – тромпетист, Це ко Симеонов – басист, Бенко 
Луканов и Стоян К. Найденов – ба рабанче, Петър Давидов-
ски – тъпан, Мито Па лаша, Стоян Ангелов и Петър Недял-
ков. Този състав съществува до към 1980 г.
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Много може да се разказва за духовата музика. Ще се 
спра на спомените на Петра Илиева Цветкова за Васи-
льовден: „На самия Василь, в ранния следобед, ората – въз-
растни и деца, облечени празнично се събирахме на сред 
село при бабини Канини. Музиката свири. Редят се ръче-
ница, дайчовото, елениното, чорбаджийското, женските 
ръченици и разбира се карамфилчето. Момите и ергените, 
невестите и мъжете играят от сърце, до насита. Децата ти-
чат около хората, някои се хващат на игра при близките 
си, а старите разговарят и одумват младите.“ Именно ду-
ховата музика е тая, която и в най-тежките времена кара 
хората да забравят немотията и да отпуснат душите си.

Не само на селските празници музиката е двигател на 
веселието. Изключителна роля тя има при сватбите – сви-
ри на кръстниците, на староките, на момините, по време 
на трапезата и хорото. Свири в неделя и в понеделник – на 
повратките.

Всички вечеринки в читалището през зимата завърш-
ват с духовата музика. Трудно могат да се изброят всички 
случаи на участия на музикантите, сред които са: нацио-
налните празници, новобранските вечери, освещаване на 
новите къщи и в много други случаи, превърнали се в общо-
селски веселия.

Когато става дума за духови музики, не може да не спо-
менем Пионерския духов оркестър, създаден през 1966 г. 
Всичко в основното училище се променя, когато, по пока-
на на директора Йончо Петров, в Зверино пристига вра-
чанският музикант, следовникът на Дико Илиев – Димитър 
Асенов – Дидията. Започва създаването на ученическата 
духова музика от седмокласници и осмокласници, в краен 
случай и шестокласници – 35 момчета. Йончо Петров се за-
нимава с организацията – търси средства за инструменти и 
униформи. С готовност се отзовават и помагат директорите 
на Завода за контактни елементи – Марин Маринов и на 
ПВИ – Тодор Събков. За по-малко от две години, с изклю-
чителна дисциплина и упорит труд, през 1968 г. пионерите 
стават окръжни първенци.

Ето какво разказва Димитър Ангелов – музикант и 
композитор: „Училищният оркестър стана школа за 
момчетата от селото. Няма да забравя как след фести-
вали в различни градове на страната ни, се прибирахме 
късно вечерта в любимото Зверино и нашият директор 
(бивш офицер) ни строяваше на улицата и свирехме, дока-
то стигнем училището. Как цялото село разбираше, че 
се връщаме с награди и всички се радваха за нас. Това бяха 
златните години за Пионерския духов оркестър. Колко-
то другарят Пет ров беше строг за учениците, два пъти 
по-строг беше за музикантите, отсъствали от репети-
ция. Още помня колко пъти повтаряхме произведенията, 
докато ги научим без грешка и ги засвирим: подпури от 
операта „Гергана” на маестро Атанасов, „Триумфален 
марш“ от операта „Аида“, много народни хора и различни 
други мелодии.“

В заключение можем да кажем, че духовите музики на 
Зверино през ХХ век имат огромен принос за културното 
развитие на селото, за оформянето на танцовите умения 
на малки и големи, за продължаване любовта към българ-
ските традиции.
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Десислава Димитрова 
Читалище „Просвета“ – Оселна

Спомен за духовите музики на Оселна

Духовата музика на едно село – тя определя самочувстви-
ето, създава настроението на неговите жители, спомага за 
естетическото, духовно и музикално възпитание. Духовият 
оркестър изиграва съществена роля в музикалната история 
на селото. Приема се спонтанно и възторжено и скоро става 
необходим и обичан от населението.

Трудно е да се каже кога точно се е сформирал духов ор-
кестър в Оселна. Според местно предание, пръв е засвирил 
Асен циганина (Усо). Както на всички ни е известно, хората 
от тази раса наистина са музикални. Той е пристигнал от съ-
седно село и събрал група хора, с които започнал да свири. 

Според други данни духовата музика е създадена през 
1929 г. На 24 май същата година се създава читалище „Про-
света“ и тогава група ентусиасти, обичащи музиката,  усещат 
нуждата от духов оркестър и решават да сформират такъв. 

Ръководител е Иван Режов, който свирел на хармоника. В 
музиката били още дедо Гьона – гайда, дедо Игнат Кьолавка-
та – тъпан, Дило Каменов – флигорна, Иван Неделков (Макя-
но) – бас флигорна, Камен Чуклара – кларинет и цъфара, Пе-
тър Дамянов – барабанче. По-късно след около 15-20 години 
към духовата музика се присъединяват по-млади музиканти: 
Борис Дамянов – кларинет и дудук, Костадин Илиев – фли-
горна, Павел Лазаров – флигорна, Неделко Василев – тъпан 
и бас флигорна, Давид Неделков – тромпет, Васил Каменов 
– флигорна, Яким Иванов – барабанче, Коца Неделков – тъ-
пан, Мито Цеков – бас флигорна, Димитър Неделков – бас 
флигорна. По онова време е било трудно да си закупиш ин-
струмент, но въпреки всичко музикантите са намирали на-
чин. На някои са им предавани от по-възрастните, а други са 
си ги закупили. Духовата музика се е събирала да репетира 
в салона на читалището. Имали са участия на сватби, кръ-
щенета, освещаване на къщи, правили са вечеринки. Те са 
ходили и в съседни села да представят българските народни 
мелодии – Очин дол, Елисейна, Зли дол и др.

За кратко духовият оркестър се разпада и тогава насе-
лението чувства една празнина. Млади музиканти, обича-
щи музиката, усещат липсата на духов оркестър и с  много 



96 97

усилия, ентусиазъм и вдъхновение сформират оркестър 
„Здравец“.

На повечето от старите музиканти синовете и внуците 
тръгват по същия път. Те носят в кръвта си български-
те народни мелодии. Още от малки започват да се учат 
да свирят. Ходят заедно с бащите и дядовците си и така 
през 1981 г. се сформира този оркестър. В репертоара му се 
включват български хора и ръченици, музика на съседните 
балкански народи, авторски произведения в народен дух, 
валсове, маршове. Пъстрата музика на духовите оркестри се 
фолклоризира. 

Музикантите в Оселна са самородни таланти. Те не са 
учили в специални училища и не са обучавани. Тяхната 
страст да се запази българското и да пребъде във вековете 
ще остане в историята на селото. Хората, поели тази кауза 
са:  Йордан Борисов – кларинет и дудук, Наско Якимов – цуг 
трумбон, Славейко Христов – саксофон, ударни инструменти 
и вокал, Илиян Илиев – тромпет и вокал, Стефан Димитров 
– тромпет и вокал, Енчо Димитров – бас китара и тъпан, Пе-
тър Цветков – бас флигорна и акордеон, Димитър Симеонов 
– акордеон и тъпан и Иван Бояджиев – китара и барабанче.

Петър Цветков е свирил и на женската певческа гру-
па към читалището в с. Оселна. Те са млади и амбициозни, 
събират инструменти от по-възрастните музиканти, а дру-
ги си закупуват и започват да свирят. В този си състав ду-
ховата музика покорява Искърското дефиле. И не само: те 
са търсени за сватби, кръщенета, празници, събори и др. в 
съседните села, в Ботевград, Врачеш, Рашково. Участват в 
Национален преглед на духовите оркестри във Враца. През 
1989 г. вземат участие в общинския празник на художестве-
ната самодейност в Мездра и са наградени с грамота. Малко 
след това оркестърът е поканен да участва в Празника на 
курорта и минералната вода във Вършец и там получава 
възпоменателен флаг. Също така духовата музика по това 
време участва и в предаването „С бъклица и дрян“ по БНТ.

Близо 15 години оркестър „Здравец“ с. Оселна весели 
жителите както на селото, така и на съседни села, община-
та, областта. Тава са последните музиканти в селото. През 
1995 г. духовият оркестър се разпада.
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Костадин Коцев

Вировската музика

Село Вировско се намира на 28 километра североиз-
точно от Враца в Подвеслешката котловина. Известно е 
из целия регион – от Дунав до Врачанския балкан и отвъд 
него, чак до Софийско, със своята духова музика – прочута-
та Вировска музика!

Жителите на село Вировско са работливи, гостоприем-
ни, весели и игриви хора. Веселба и игра без музика не ста-
ва. Първите музиканти са били кавалджии и гайдари. Те 
свирели и веселили вировчани на седенки, беленки, сватби, 
празници и други поводи.

Преди освобождението от османско иго веселбите били 
махленски. Събирали се хора от махалата на беленка и се-
дянка. Жените работили, а мъжете си разправяли разни 
приключения. Домакините черпели гостите с варена царе-
вица и печени тикви. Някоя жена запее песен, кавалджията 
извади кавала и засвирва, мъжете скачат и заиграват.

След Освобождението сватбите в селото се правели в 
тесен роднински кръг. Първият ден сватбата се правела в 
дома на младоженците, на другия се пренасяла в дома на 
родителите на булката. Обредът се наричал „Повратки“. Ка-
валджии, гайдари свирели, а около богатата трапеза, разве-
селени от червеното вино, сватбарите играели кръшни хора 
и ръченици.

В края на турското робство и особено след него в село Ви-
ровско имало даровити гайдари – Ангел Гайдарски, Велчо 
Илиев Маньовски, Йото Тодоров Вълкински (Слепия), Манчо 
Йотов, Неко Литков и др. Без някои от тях не ставала весел-
ба. Развеселени сватбари повеждали хорото из улицата към 
мегдана. Станало традиция сватбите да завършват на мегда-
на, в лъките под вековните брястове. Към малкия музикален 
състав се присъединявали и други гайдари. Краят на сватбата 
се превръщал в общоселски празник. Веселбата била голяма. 
Това накарало гайдарите да се обединят и свирят заедно.

За тези години разказва в своите спомени последният 
кавалджия в селото Иван Милов Маньовски, починал през 
1961 г. Той предава и разказите на Велчо Илиев Маньовски, 
негов по-стар близък роднина, който е роден на 25 май 1856 г. 
и е починал на 20 септември 1935 г. Последните майстори 
на свирката са Тодор Амовски, Христо Мачов и Иван Митов 
Гашински. Христо Мачов е свирил и на ръчна хармоника.

Големите музикални традиции и дарби на вировчани 
родили през 1907 г. и първата духова музика. Нейни осно-
ватели са: Вачо Вълков – кларнетист и водач на музиката, 
Христо Атанасов – кларинет, Коцо Вълков – флигорна, Вачо 
Атанасов (Конярски) – флигорна, Ячо В. Гайдарски – тром-
бон и Лало Иванов Топчийски – тупанджия. Вировчани не 
казват тъпан, а туп¡н – тупанджºя.

По това време в селото се заселили няколко фамилии, 
дошли от Искърския край, от с. Литаково. Първи се заселил 
Янчо Йотов с тримата си синове Христо, Иван и Коци. След 
тях пристигнал и Минчо (шурей на Христо), с тримата си 
синове – Нено, Христо и Петър. Тези хора били много до-
бри майстори ковачи (железари). Освен този занаят, били 
и много добри музиканти. По-късно те стават гръбнака на 
прочутите вировски музиканти. Още със заселването си 
във Вировско кларнетистът Нено Минчев, флигорнистите 
Никола (Коци) Янчов и Христо Минчов се присъединили 
към новосформиралата се духова музика. Басфлигорнистът 
Мито Ценов Гашински също се включил.

По време на Първата световна война тези музиканти 
били на фронта и музиката се разпаднала. Петър (Пеш-
ко) Йотов Стайкин събрал останалите млади момчета и 
направил малка музика, която свирела по време на вой-
ната. Веднага след края º Коци Ячов, заедно с младите 
музиканти на Пешко, правят Янчовската музика в състав: 
Коци и Пешко – флигорнисти, Янчо (син на Коци) – басф-
лигорнист, Иван Павлов (Ватко) – басфлигорнист, Иван 
Тренджов – басист и Лало Иванов Топчийски – тупанджия. 
По-късно в музиката започват да свирят двамата синове 
на Пешко: Велчо и Никола (Коци). Велчо сменя на тупана 
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Лало Иванов, а Коци първоначално свири на басфлигорна, 
а после на флигорна.

По същото време духова музика прави Христо Минчов 
– Минчовската музика. Той е флигорнист, Нено Минчов – 
кларнетист, Георги Петров Минчов (Треснатия) – барито-
нист, Мито Цекин – басист и Лало Иванов Топчийски – ту-
панджия. По-късно музиката подсилва Иван Ненов Минчов 
– флигорна, Пеко Петров Минчов – алта, Петър Христов 
Минчов – алта и Петко Борисов Шиков – барабан.

През 1932 г. се 
създава и трета ду-
хова музика в със-
тав: Цветко Динев 
Илиев (Панчов) – 
водач на музиката и 
кларнетист, Георги 
Бачов Конярски – 
флигорнист, Цветко 
Георгиев Габрашан-
ски – флигорнист, 
Пено Кръстеньов – 

кларнетист, Найден Бързашки – басфлигорна. Мито Ценов 
Гашински – басфлигорна, Мито Цоловски – басфлигорна, 
Дамян Панайотов Денчов – алта, Мончо Цолов Панчов – 
алта. Цеко Митов Гашински – бас и Тодор Вачков Конярски 
– тупанджия. Само няколко години по-късно Цветко Пан-
чов се преселва във Враца и музиката се разпада.

През 1948 г. Никола Петров Йотов (Коци Стайкин) пра-
ви своя духова музика в състав: Коци и Васил Върбичанина 
(Чуртаня) – флигорнисти, Ячо Христов Жоковски – клар-
нетист, Георги Петров Минчов – баритонист, Петко Митов 
Стефановски – басфлигорна, Пеко Петров Минчов – алта, 
Георги Кръстев Печеняшки – бас и Велчо Петров Стайкин 
– тупанджия. По-късно и малкият брат на Коци – Йотко 
се включва в музиката като флигорнист. Години по-късно 
в музиката започват да свирят Иван Петков Петров (Вати) 
с баритон и Тодор Велчов (Белята) с барабан. След време 
Тошко сменя баща си на тупаня. Той иначе е кротко и добро 
момче, но като пийне е наистина голяма беля.

След като синовете на Пешко напускат Янчовската му-
зика, млад умира и басфлигорнистът Янчо. Старите Коци и 
Пешко се отказват и музиката се разпада.

След напускането на основни музиканти от музиката на 
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Христо Минчов, той успява да я „закърпи“ и продължава да 
свири. Синът на Христо, Петър дава алтата на Бачо Бори-
сов и става баритонист. Петко Борисов, според нуждите, е 
барабанист, тупанджия, а след като Мито Цекин напуска и 
се преселва в Бяла Слатина, става басисит. Известно време в 
музиката е и Цветан Иванов Найденов (Пръпата). Младият 
Петър Иванов Ненов (Витаня) става барабанист, а по-късно 
за малко време се пробва и като кларнетист. При нужда в по-
мощ на музиката е и Лилко – басфлигорнист от с. Тишевица. 
Когато музиката свири на сватби в другите села, а музикан-
тите на Коци са свободни, те също помагат на бай Христо.

През 1950 г. в село Вировско отново има три духови музи-
ки. Павел Иванов Павлов (Пани Мечката) става водач и фли-
горнист на нова музика. В състава са още: Цветко Георгиев 
Габрашански – флигорна, Петър Павлов – кларинет, Иван 
Павлов (Ватко) – басфлигорна, Марин Индов – басфлигорна, 
Никола Пешков Неков – басфлигорна, Петър Иванов Трен-
джов – алта, Иван Тренджов – бас и Христо Маринов (Ико) 
– тупанджия. Първото младо попълнение е Илия Петров 
Павлов (Личко) – басфлигорнист. Първият отпаднал от със-
тава е кларнетистът Петър Павлов. Той се скарва с комший-
ката си Цена Тонкова. Тя да му отмъсти влиза незабелязано в 
дома му, грабва кларинета и го хвърля в голямата Сиреняш-
ка локва. Старият Петър остава без инструмент и се отказва. 
След време намират кларинета, но напълно негоден. Кларне-
тист веднага става Камен Монов (Качо). Той е от с. Нивявин, 
но заради музиката се преселва във Вировско. След време 
попълнения на музиката са Марин Петров Павлов (Пъпижа) 
– тупанджия, брат му Цветан Комара – барабан. Христо Ма-
ринов вече е алтист, Мито Гунчов – флигорнист. Последни 
попълнения на музиката са: Васил Милов Меняков – тромпе-
тист, Георги Павлов (син на Пани) – басист и Трифон Мари-
нов (син на Пъпижа) – басфлигорнист. Пани става любимец 
на вировчани с кръшните си солови импровизации. 

Всяка неделя вировските музиканти свирят сватби из 
съседни и далечни села. По традиция в неделя вечер мъ-
жете на селото излизат на центъра да посрещнат завръща-

щите се музики. Пристига първата музика и свири марш. 
Пристига втората и тя свири. Идва си и третата – и тя за-
свирва. След това започва голямото надсвирване. Всяка му-
зика иска да докаже класата си като свири най-новите си и 
най-силни маршове, хора и ръченици. Не по-малко от два 
часа Вировско се оглася от свирнята им.

Голяма е конкуренцията между вировските музиканти. 
Конкуренция има, но има и взаимопомощ. Музиките си по-
магали при нужда с музиканти. Така те поддържали висо-
кия си рейтинг – Вировска музика. За такава взаимопомощ 
разказва Пани: „Имах да свиря сватба в с. Хайредин. Там 
имаше местна, също добра, музика. Отивам при Коци и му 
искам помощ. Той ми дава брат си Йотко, с флигорна. Ре-
ших, че Йотко и Габрашанина ще се справят добре и сами и 
взех басфлигорна. Отиваме и свирим. Оказа се, че в селото 
има и друга сватба. В късния следобед двете сватби и двете 
музики се събираме на мегдана. Колегите от Хайредин ид-
ват при нас и ни поздравяват. Разбираме се да свири една-
та музика, а като свърши да започва другата. Започнахме 
да свирим. Ама то не беше свирня, а истинско надсвирване 
и доказване. Казвам на колегите си да се стегнат, че ще 
свирим хорото на Дико Илиев „Пробуда на пролетта“. Сви-
рим. Идва време за соловата импровизация. Вземам фли-
горната от Йотко и му давам басфлигорната. Засвирвам 
солото, ама както аз си знам! Свършваме. Колегите от 
Хайредин ни ръкопляскат. Един от тях казва: „Абе, те, че 
са големи музиканти – големи са, ама са и големи факири. 
Когато започнаха да свирят хорото Йотко беше с флигор-
на, а я ги вижте сега – Йотко е с басфлигорна“. Те не бяха 
нито усетили, нито видели кога си разменихме инстру-
ментите с Йотко.“

По традиция сватбите завършват късно вечерта на 
площада. Последното хоро, което свири музиката винаги 
е „Ганкино хоро“, вировчани му казват „Булкината“. Музи-
кантите свирят до премаляване, а играчите искат още. На-
края и музиканти, и играчи се предават, капнали от умора. 
Над селото се издига облак от прахоляк.
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Вировчани се гордеят с изтъкнати вировски музикан-
ти, които свирят в други музики. Голямата им гордост е си-
нът на Георги Минчев – Васката, който дълги години сви-
ри в представителна гвардейска музика в гр. София като 
флигорнист. Именно той снабдява вировските музиканти с 
ноти за нови изпълнения. След време за този състав свири 
и  синът на Коци – Васко. Той завършва Военно-музикал но 
училище, а след това и виеше музикално, със специалност 
кларинет и втора специалност – диригент. В градската му-
зика на Враца преди години е свирил кларнетистът Цвятко 
Панчов. Сега тук свири Вати Пеков. Във военната музика 
във Враца свирят Иван Тодоров Вачев – валдхорна, Миро-
слав Йорданов Денчовски – флигорна и Бойко Петров Хри-
стов – цубтромбон. След закриване на военната музика, те 
преминават в градската музика на Враца. Тук вече свири и 
Пламен Димитров Кръстев – кларинет и саксофон. Пламен 
е внук на Христо Минчов Нинов. В момента Мирослав вече 
е във филхармонията във Враца, където свири и цигуларка-
та Теодора Иванова Вачева (Конярска).

От музиката на Христо Минчов напускат четирима 
основни музиканти, след като се отказва и брат му Нено, 

болен от рак на гърлото. Христо капитулира. Десет годи-
ни той води упорита борба за спасяване на музиката, но 
най-накрая се отказва и тя се разпада. Всички все още 
действащи негови музиканти подсилват музиката на Коци. 
Иван Ненов става четвърти флигорнист, Петър Христов 
– четвърти баритонист, Бачо Борисов – втори алтист. За 
Петко Борисов остава свободно барабанчето. Този състав 
от духовата музика на Коци общо четиринадесет души е и 
най-силният състав от вировските музики.

Музики, веселби, шеги! Някои от музикантите са големи 
майтапчии. Такъв зевзек в музиката на Коци е Георги Пече-
няка, самият той разказва няколко негови майтапа: „Оти-
ваме една вечер да свирим младежка забава в село Голямо 
Пещене. Есен е, мъгла и кал, а ние пеша по земен път. Иван 
Ненов, който е най-стар, а и с очила, не вижда локвите и 
гази през тях. Помоли ме като видя локва, да му казвам, 
за да я прекрачва. Станах му аз водач и като видя локва, 
ама малко по-далеч от нея, казвам на Иван да я прекрач-
ва. Той крачи мъжки и цопва в нея. Така до края. Втори 
случай: Свирим сватба в едно село. Пак е студена и мъгло-
вита есен, настанили сме се до огньовете, дето се готви 
яденето. Забелязвам, че готвачките са три жени. Всяка 
една от тях вдига капака на казана и слага сол. Нито една 
от тях не пробва яденето. Решавам и аз ставам готвач. 
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Без да ме забележат, вземам шепа сол и я слагам в единия 
казан. Когато сервират яденето става скандал. Яденето в 
единия казан е пресолено. Трите готвачки се скубят и ка-
рат. Трети случай: Христо Минчов обичаше да си похапва, 
ама само мръвки. Бях си отрязал две кубчета гума от га-
лош още в село. Сега, когато му сипаха дробова чорба, ле-
кичко му пуснах гумата в паницата. Той започна да гребе 
по дъното мръвки. В лъжицата му попада първата гумич-
ка. Дъвка, дъвка бай Христо, изплю я. След това намира 
втората, само че сега реши да види каква е тази жилава 
мръвка, хвана я с пръсти и стана голям скандал.“

В музиката на Пани „зевзекът“ е Цветан Комара. Три-
фон Маринов разказва как той връзвал със сезал колегите 
си и когато стават да тръгват с другите музиканти, пона-
сяли стола. Често Комара натрошавал в паницата на свой 
колега много люти чушки и гледал сеир.

Наред с шегите, понякога имало и скандали. Тук дейст-
ващото лице е Тошко Белята. Никола Пешков разказва 
следния случай: „Връщаме се от сватба, возят ни с товар-
на кола, покрита с брезент. На двеста метра от селото се 
скараха Тошко и Васил. Започна и бой, колата спря. Всич-
ки слязохме. Горе останаха само разбойницте, чуваше се 
тропане, пъшкане. По едно време всичко утихна. Вдигна 
се брезента и от колата се показаха две окървавени глави. 
Белята се изхрачи и изплю на земята парче от ухото на 
Васил.“

Самият Тошко разказва случая: „Скарахме се с Върби-
чанина и се сбихме. Той беше по-едър и як и ме притисна 
до кабината. Хвана ме с две ръце за гушата и аз не можех 
да дишам. Както се бяхме оплели, изведнъж пред устата 
ми попадна ухото му. Захапах го и той извика и ме пусна. 
Заведе дело и ме осъди. Това сладко върбишко ухо ми излезе 
800 лева. Имах налични триста, жената получи петсто-
тин лева парична помощ за раждане на трето дете и аз 
се разплатих. С Васил после свирехме доста години заедно 
и бяхме приятели. Често се майтапехме с този случай.“

В село като Вировско с големи музикални традиции и 

таланти, не може да няма и аматьори, търсещи изява. Тра-
диция е всяко лято да се появяват малки музикални съста-
ви. Те свирят и веселят младежите през ваканциите. През 
1958 г. малък музикален състав: Дамян Якимов Митов (Мат-
ко) – китара, Цветко Милов Мраморенски – китара, Цветко 
Иванов Мраморенски (Зъболекаря) – акордеон и Георги Ни-
колов (Сърбина) – акордеон. Певец на състава е Зъболекаря.

През 1959 г. се ражда друг състав: Горан Цветков Го-
ранов (Гочо) – тромпет, Димчо Георгиев (син на Кета Елен-
кина) – тромпет и саксофон и Цветан Георгиев Цолов (Цури 
Попа) – акордеонист. Цури е и най-големият певец на със-
тава. По-късно Гочо е кларнетист на представителната ду-
хова музика на БДЖ София. През 1980 г. към читалището в 
селото се сформира музикален състав. Ръководител на със-
тава е Славчо Митков Пешков (Манерката) – бас китарист, 
Нино Митков Пешков – соло китара, Пламен Василев Ата-
насов (Лисичето) – ритъм китара, Милен Нейков Гайдарски 
– клавир и на барабаните – Венелин Василев Ценов (Ша-
бан). Акордеонист е Митко Борисов (Помпи). Манерката и 
Помпи са певците. Не минава изява на читалището без този 
музикален състав. По-късно те се подсилват с тромпетисти-
те от Военната музика Миро и Зарко и започват да свирят 
на сватби и новобрански вечери из района.

Истинска гордост на селото е и най-добрият и търсен ор-
кестър във Враца. Ръководител на състава е вировчанинът 
Георги Илиев Христов (Гошо Циганката). Освен прякорът 
му, Георги е чист натурален българин. Той е ръководител 
на състава и най-вече големият певец, свири на акордеон. 
В състава са още един акордеонист, двама тромпетисти, 
кларнетист, баскитарист и барабанист. Съставът свири във 
Враца и съседните области последните 30 години на XX век. 
Известно време на барабаните е големият син на Георги – 
Влади. Другият му син – Иво, свири на клавир в друг състав.

От музиката на Коци пръв напуска заболелият от лев-
кемия Георги Печеняшки. Готов заместник е басистът Пет-
ко Борисов. Времето неумолимо атакува съставите на ви-
ровските музики, музикантите остаряват и един по един се 
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отказват. Коци с мъка говори за това: „Остаряхме, а мла-
дите отиват в града. Нямаме попълнения. Навремето за 
всяка сватба излизахме с разучено ново „парче“. Сега в по-
следните две години не сме научили нищо ново. Вече не сме 
тази силна Вировска музика както преди. Мъка, мъка!!!“

През 1982 г. двете музики на Коци и Пани се обединяват. 
Във Вировско вече има само една духова музика, но добра 
– истинска Вировска музика. Тя е в състав: флигорнисти – 
Пани (водач на музиката) и Коци, тромпетист – Васко Ме-
няков, кларнетист – Петко Нинчов от с. Върбица, барито-
нист – Петър Христов, басфлигорнисти – Никола Пешков и 
Трифон Маринов, алтист – Бачо Борисов, басист – Георги 
Павлов (син на Пани), тупанджия Тошко Белята и бараба-
нист – Цветан Комара.

Когато се чества 70-годишнината на големия български 
композитор Дико Илиев, той пожелава да му свири Виров-
ската музика. На другия ден вестник „Работническо дело“ 
публикува интервю с Дико Илиев и снимка на Коци. Когато 
журналистът го пита защо е избрал да му свири Вировската 
музика, той казва: „Когато бях млад музикант в Оряхов-
ската военна музика, мои кумири бяха вировските музи-
канти. По-късно, когато започнах да композирам музика 
и сядах да пиша, в ушите ми звучеше мелодията на Виров-
ската музика, чувах техните баритони. Пишех и в същото 
време чувах написаното в изпълнение от Вировската музи-
ка, това ме вдъхновяваше.“

Каква по-голяма оценка за класата на Вировската музи-
ка от тази на големия композитор Дико Илиев!!!

Вировската музика поддържа високо ниво още 20 го-
дини. След смъртта на Коци през 2000 г. и на Пани през 
2002 г., музиката се разпада. Това е голяма трагедия за 
селото.

Две-три години по-късно се сформира малка духова 
музика в състав: Васко (син на Коци) – кларинет, Пешо 
Славков от с. Върбица – флигорна, Илия от с. Горно Пе-
щене – тромпет, Вати Петков – баритонист, Тошко Велчов 
– тупанджия и Цветан Комара – барабанчик. Според случая 

тупанджия или барабанист е Георги Павлов (син на Пани). 
Този състав и сега весели вировчани. Жителите на селото 
са големи оптимисти. Те твърдо вярват, че големите музи-
кални традиции и таланти ще възродят Вировската музика 
такава, каквато те я знаят.

Вярвам и аз и се надявам да съм жив и отново да чуя 
голяма и силна духова музика!

По сказания и факти историята на Вировската музика 
събра и подреди в хронологичен ред Костадин Велчов Ко-
цев – правнук на гайдаря Велчо Илиев Маньовски, ноември, 
2011 г., с. Вировско
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д-р Анета Дилова 
Регионално краеведско дружество – Враца

Фамилията Сиракови от 
духовата музика в с. Баница

В стари времена по сватби и сборове и в моето родно село 
са свирели на традиционните инструменти – кавал, кларнет, 
гъдулка. В края на ХIХ и началото на ХХ век се съставя пър-
вият духов оркестър. Участниците са самоуки музиканти, 
без нотна грамотност, но свирят заразяващо, с ентусиазъм и 
от душа. В състава на духовата Банишка музика постоянно 
присъстват членове от фамилията Сиракови.

По разкази на наследниците, първият музикант от рода 
е дядо Сирак. Той се научил да свири от свой роднина – съ-
пруг на леля му от с. Соколаре. Сирак Османов бил активен 
член на БЗНС и през 20-те години на миналия век извес-
тявал сбирките на земеделската дружба с тръбата си от ви-
сокото – „над кладенците“. След него от същата фамилия 
свирели Мутала и Мутко. Моят баща разказваше как като 

ерген носел по едно шиниче брашно 
на Мутко, та когато той води хорото, 
музиката да свири по-дълги хора.

Забележителни музиканти от 50-
те години и до края на ХХ век в Бани-
ца са двамата братя – Васил (Веко) и 
Харалампи (Ламбо) Сиракови.

Васил Сираков завършва основ-
но образование. Като войник служи 
в гр. Берковица и свири в оркестъра 
на поделението. На една бригада в 
околните села войниците свирят на Васил Сираков

младежките забави. Младият красив и строен музикант оч-
арова бъдещата си съпруга Верка. Официално я поисква от 
родителите º и я довежда в село. Младото семейство е бедно, 
но с трудолюбие и пестеливост успява да построи след вре-
ме красива двуетажна къща. Отглеждат, възпитават и дават 
образование на двете си деца – Маргарита е детска учител-
ка с полувисше образование, а Сашо е строителен техник.
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След време Васил Сираков е забелязан от Димитър Асе-
нов – диригент на духовия оркестър при Народно читалище 
„Развитие“ в гр. Враца. Постъпва на работа в оркестъра, сви-
ри вече по ноти, а репертоарът му се обогатява. Синът Сашо 
също е музикант, свири на няколко инструмента: акордеон, 
тромпет и кларнет.

В Банишката музика Васил Сираков и брат му Хара-
лампи свирят заедно с Мито Нанкински, Петър Димитров 
(Дренката), Тодор Младенов Бенински (Токо), Мутко Сира-
ков, Любен Хасков (Линдо), Германцо, Тото от Ботевград.

Духовата музика е живото, туптящо сърце на българ-
ските тържества и събития. Тя задава веселия ритъм на 
сватбите и празничните хора и ръченици, приповдигнатия 
тържествен зов на военните и сърцераздирателните вопли 
на траурните маршове. Тя придава най-важния щрих към 
събитията и в миналото, и днес,  кара ни навсякъде по света 
да се чувстваме българи.
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Румен Петков 

Спомен за Паволшката духова музика

Повече от половин година се каня да запиша оскъдните 
си спомени от моя дядо – Петко Василов Каменов (Шикера-
нецо) за историята на паволшката духова музика. Правя го 
по две причини – обещах на Мария, която като читалищен 
деятел трябва да бъде поздравена за усилията да съхрани, 
доколкото е възможно историята на Паволче, нашата исто-
рия. И второ, защото ако не го направя надали има много 
хора, които изобщо си спомнят за това време и за колоритна-
та група музиканти. А това е късче от историята и, колкото 
и малко да е, с времето ще става все по скъпо и безценно.

Дядо ми е роден през октомври 1900 г. Винаги ме е впе-
чатлявал с красивия си почерк. Меракът, с който изписваше 
буквите в истински краснопис беше наистина респектиращ. 
И сега, когато понякога намирам нещо, написано от него 
из семейните архиви, му се възхищавам. Това е категори-
чен признак за отношението му към книгите, към образо-
ванието, към знанието въобще. Успял е да стигне до трети 
прогимназиален клас (сегашен седми клас) и основателно 
се гордееше с това. Вероятно от онова време се е зародил и 
интересът му към музиката. 

По време на Голямата депресия, някъде в началото на 
тридесетте години на миналия век дядо ми заминава за Бур-
гас заедно със свои приятели да търси препитание. Наме-
ренията им са били да започнат работа в тамошните мини 
или да заминат за Америка. След като се провалят и в двете 
начинания и под влиянието на силната носталгия по дома 
и семействата си, решават да се приберат. Но, останали без 
пари за влака, те тръгват пеша… По пътя работят какво-
то им попадне, най- вече като строители. И тогава (не си 
спомням за съжаление детайли) те „крадат“ и още един за-
наят – музикантския. Точно така му казваше дядо – зана-
ят. Не знам дали преди това е имало музика в Паволче, но 
след завръщането им от несполучилия гурбет, дядо ми вече 

е  участник  в духовата музика на Паволче. От него знам, че 
тогава е било въпрос на чест всяко село да има своя музика. 
Между тях е имало конкуренция, но и партньорство. Дядо 
ми е свирил на тромбон.

Паволче е планинско село и въпреки че семейството ми 
е имало доста имоти и животни за балканско селце, той е 
припечелвал основно през лятото като строител. Разказвал 
ми е за стотици къщи в цялото Искърско дефиле, в чието 
изграждане е участвал като майстор. С цялата къщна ра-
бота и работата на полето и добитъка се е гърбила баба ми 
Пена, заедно с децата – баща ми и леля ми. През зимата 
идвал най-хубавият сезон за дядо ми. Със своите приятели 
и колеги музиканти те участвали и свирели от сватба на 
сватба, от годеж на годеж, кръщанета, именни дни и праз-
ници. Нямам представа за качествата им на музиканти, 
но със сигурност знам, че са били непрекъснато търсени и 
пословично издръжливи. В дните през зимата, когато няма-
ли „участия“ и не свирили в Паволче или някое от околни-
те села, се започвали така наречените „репетиции“. За тях 
ми разказваше баба ми. Това е времето на дългите зимни 
нощи, когато музикантите от духовата музика всяка вечер, 
в дома на някой от колегите, на маса с тежки мезета и от-
брани домашни ракии, започвали „репетиции“… Когато ми 
разказваше за тях очите на баба ми грейваха и, въпреки че 
тя нямаше особено чувство за хумор (беше „желязна“ – това 
е човекът с най-силен характер, който съм познавал), по 
несравним начин ми рисуваше картината на колоритната 
група яко пийнали мъжаги, които след десетата ракия сви-
рят всеки каквото си знае и с невъобразимия шум, който 
вдигат, разлайват кучетата в цялото село и пречат на три 
махали да спят. Тук обикновено дядо ми се включваше и 
казваше мъдро, че един мъж, който не може да пие, не може 
и да работи, т. е. не става за нищо. Аз и до днес не пия нищо 
друго, освен бира и винаги си мисля, че в това отношение не 
бих заслужил уважението на дядо. Запазена единица мярка 
за изпит алкохол, с който всеки уважаващ себе си музикант 
трябва да се справи беше „едно кюбме вино“. Тогава, бил съм 
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 момче на седем-осем години, точно тази мярка ме хвърляше 
в смут – така и не успявах да разбера какво разбираше дядо 
под това „едно кюбме вино“. За алкохолните подвизи на па-
волшката музика дядо ми разказваше с особено удоволст-
вие. След изпития алкохол вдъхновението на музикантите 
достигало своя апогей и като при всеки апогей се появявали 
и „странични“ ефекти. Някой от сватовете, рожденниците 
и въобще от „виновниците“ за съответното тържество поня-
кога не харесвал прекаленото вдъхновение на музикантите, 
колоритния им репертоар и склонността им непрекъсното 
да поздравяват някоя от по засуканите булки, вземали не-
щата в свои ръце… Имало и по шамар, по някоя плесница… 
Изобщо било интересно и емоционално.

Понякога се налагало музикантите да се „оттеглят“ бър-
зо, бързо от някое чуждо село, където свирили. 

С особено удоволствие дядо ми разказваше за един та-
къв случай, когато свирили на сватба в Руска бяла. След 
като дали всичко от себе си и като музиканти, и като пиячи, 
и като ухажори им се наложил много скоростно да се „от-

теглят“, т. е. да избягат от сватбата, преди да ги набият… 
Успели, но по пътя към Паволче трябвало да „форсират“ и 
рускобелската бара, която през зимата си била доста пъл-
новодна. И когато стигнали късно през нощта в Паволче с 
ужас установили, че я няма флигорната… Без да почиват, 
те се върнали обратно да я търсят. Когато отново премина-
вали реката, видели нещо да свети в един голям вир и да от-
разява лунната светлина по необичаен начин. Тук дядо ми 
замълчаваше, сякаш искаше да подчертае уникалността на 
момента… И продължаваше „… кога погледнахме – флигор-
ната свети…“. До днес е пред очите ми тази сюрреалистич-
на картина на озарената от луната зимна река и светещата 
флигорна в нея.

Като че ли това най-силно ме е впечатлило от всичките 
разкази на дядо. Имаше някаква мистика в интонацията и 
гласа му, когато разказваше за това. Така го чувствах. 

 За съжалени не си спомням имената на всички музи-
канти от състава. Тези, които дядо ми споменаваше, бяха 
Котето и Мико. Първият със сигурност е бил виртуозът на 
паволшкия тъпан, а Мико вероятно е свирил на култова-
та флигорна. Както споменах в началото, дядо ми е свирил 
на тромбон. Като цяло той не беше много по приказките, 
характерът му беше доста тежък (показателно е, че никога 
не станал член на ТКЗС-то, въпреки натиска на измисле-
ните партийци) и винаги съм бил сигурен, че изборът му на 
инструмент не е случаен… Просто, от моя гледна точка на 
лаик музикант, на тромбон може и трябва да свири точно 
такъв човек – труден, темерут с тежест…

 Предполагам, а и от разказите на дядо знам, че залезът 
на музикалната група, на паволшаката музика е неразрив-
но свързан със загубата на собственост на хората по селата. 
Някъде през петдесетте и началото на шестдесетте години 
на миналия век, хората губят земята и добитъка си. Па-
триархалните традиции ударно се разрушават, нискочели 
партийни секретари гонят хората от църквите, забраняват 
църковните бракове и празници. Идва мрачната ера на раз-
личните социализми, комсомолските сватби с  грамофони  и 
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идейно, и партийно издържани сватбени танци като „Катю-
ша“, „Калинка“, „Па долинам…“ и т.н. Хората не търсели 
и се страхували да търсят традиционните духови музики. 
Просто изредените съветски партийно издържани „ше-
дьоври“ не се връзвали с упадъчните български ръченици, 
„Дунавско хоро“, „Дайчовото“ и т.н. Дядо ми винаги е споде-
лял огорчението си, че вече в Паволче няма духова музика. 
И въпреки всичко, с доза тежка ирония, характерна само 
за него, ми разказваше, че краят на паволшката музика е 
дошъл, когато някъде в началото на 60-те години продал 
тромбона си за една дамаджана боза на един мераклия боза-
джия. Така искал тромбона да отиде в някой, който все пак 
ще свири на него и защото… брат ми, който носи неговото 
име – Петко, тогава 7-8-годишно момче много обичал боза и 
непрекъснато ревял да му купуват боза… Дали наистина е 
било така, не можах да разбера. Но днес, от дистанцията на 
времето, смятам, че зад иронията на този разказ прозираше 
тъгата по необратимото минало и вярата му в бъдещето на 
наследниците си. В нашето бъдеще.

Полина Якимова
Читалище „Развитие 1869“ – Враца

Духовият оркестър при Народно читалище 
„Развитие 1869“ – Враца с традиции

в музикалния живот

„Всеки, който е пил от духовните извори на
врачанското читалище „Развитие“, 
не може да не си спомня с дълбоко вълнение 
и благодарност за този забележителен светилник.“

Младен Исаев

Читалище „Развитие“ – Враца е основано през 1869 г. 
от родолюбиви врачани начело с учителя Симеон Подбал-
кански, Мито Анков, Николчо Кръстеняков, Кръстьо Нов-
киришки и др., и е най-старият културен институт в града. 
От него са тръгнали всички професионални културни ин-
ститути във Враца: драматичен театър, филхармония, исто-
рически музей, картинна галерия. През годините е място за 
развиване на богата творческа и просветна дейност в отде-
лите на библиотеката, художествената самодейност, детска-
та музикална школа и духовия оркестър.

Духовият оркестър при читалище „Развитие 1869“ – 
Враца започва дейността си през 1969 г. като самодеен със-
тав под ръководството на Димитър Асенов. Създаването му 
е било плод на административен акт, но идеята е дълбо-
ко съдържателна – да се съхрани и развива една жива в 
нашия край традиция като получи морален и материален 
стабилитет. „Още през есента на 1961 г. по искане на то-
гавашния кмет на гр. Враца, Людмил Янчев, се сформира 
духова музика на самодейни начала към читалище „Раз-
витие“ – разказва основателят и първи диригент на щат-
ния оркестър Димитър Асенов.1 Малко думи за Димитър 
Асенов – музикант, военен диригент и диригент на духовия 
оркестър от 1969 г. „Така го знаем – от едно време, та и 
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 досега – стане ли реч за оня дребен и пъргав, матов и с 
топъл поглед човек, когото музикалните подиуми, площа-
дите и улиците ни показват вече толкова години било с 
меден инструмент в ръка, било с диригентската палка…2 
Удостоен със званието „Почетен гражданин на Враца“ по-
смъртно Димитър Асенов – Дидията. Роден на 28 ноември 
1922 г. в гр. Лом. Завършва гимназията в гр. Лом, където е 
сред най-добрите музиканти на духовия оркестър към учи-
лището. През 1943 г. завършва своята ученическа военна 
служба и е назначен за музикант-подофицер в 35-и Вра-
чански пехотен полк. През 1946 г. служи в духовия оркес-
тър на военновъздушните сили в Божурище. През 1951 г. 
се явява на държавен изпит за военен диригент и му при-
съждат званието младши лейтенант. През 1955 г. се връ-
ща във гр. Враца с чин старши лейтенант и е назначен 
за диригент на гарнизонния духов оркестър. Включен е в 
оркестъра на врачанската самодейна опера към читали-
ще „Развитие“. Този период е най-активният в творческата 
му кариера. Създава маршовете: „В лагера на Врачанци“, 
„На строителите на кораба Радецки“, „Радецки“, както и 
хората „Осмомартенско“, „Войнишка радост“ и много др. 
Носител на военните ордени „За боева заслуга“ и „Червено 
знаме“ за участието си във Втората световна война и орде-
на „Кирил и Методий“ трета степен.3

Първия си концерт, новосформираният градски духов 
оркестър на Враца, изнася на открито в градинката пред 
Съдебната палата на 13 юли 1969 г.

„Читалище „Развитие“ – ярко разискрящо се огнище 
на знанието и културата... – споделя Емил Борисов – Те 
– от духовата музика – почти всички ние ги знаем, виж-
дали сме ги при малки и големи тържества. Всъщност 
те са един голям духов оркестър – с възможности и изпъл-
нителски талант. Умело ги ръководи диригентът Дими-
тър Асенов. В една справка се сочи, че средно духовият ор-
кестър изнася 234 концерта! Струва ли си да се изчислява 
колко хора го слушат… Достатъчен е фактът, че даже и 
в съботния и в неделния ден – в самия център на Враца, 

там до Сувенирната палата и малки и големи заобика-
лят музикантите. Да се предаде прелест на летния ден, 
и настроение, да извират чисти чувства от сърцата – 
нима е малко. Те, от духовата музика са винаги на своя 
пост – скромни, неуморни и винаги намиращи верния път 
към нашите сърца..“4

 Седем години по-късно съставът е вече професионален: 
оркестър, с диригент Димитър Панов, който има големи за-
слуги за художественото му израстване. Оркестърът е на-
следник на богатите музикални традиции, създадени в този 
край от военните духови оркестри. Той е продължител на 
делото на Дико Илиев. През 1983 г. ръководството на със-
тава се поема от Венелин Георгиев и в него се включват ви-
сококвалифицирани музиканти, които допринасят за зна-
чително повишаване на художествените и изпълнителските 
възможности на оркестъра. Обогатява се неговият реперто-
ар, включени са много нови творби от наши и чужди компо-
зитори. 

В момента диригент на оркестъра е Бойчо Димов, а ор-
кестрантите са двадесет и един: Пламен Д. Асенов, Вален-
тин Й. Рашев, Митко Ст. Филов, Георги М. Христов, Пламен 
Г. Георгиев, Валери П. Лазаров, Светослав Стойнов, Дими-
тър Ив. Петров, Бойко П. Христов, Пламен Д. Кръстев, Сла-
вейко Ив. Андров, Калоян Г. Трайков, Димитър Г. Ангелов, 
Николай Д. Асенов, Цветан Г. Тончев, Николай Д. Пеев, 
Мирчо Цв. Иванов, Иван П. Флоров, Емил Атанасов, Заха-
ри Г. Цеков и Бойко Мишев.

Музикантите са скромни и сърдечни хора. Казвам го, 
защото при подготовката на материала на тема: „Духови-
ят оркестър при НЧ „Развитие 1869“ – Враца с традиции 
в музикалния живот“, изработих анкета, която да допълни 
сведенията за музикантите. Анкета съдържа: лични данни 
(имена, дата и година на раждане, място); инструмент на 
който свирите в духов оркестър при НЧ „Развитие 1869“ – 
Враца; трудов стаж и творчески постижения като музикант 
(творец) и любопитни факти от живота Ви като музикант – с 
приложени снимки.
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Имена

Мирчо Цветанов
Иванов

Иван Първанов Флоров

Цветан Генов Тончев

Димитър Ангелов

Валери Петков Лазаров
Постъпил на работа като 
оркестрант в НЧ „Разви-
тие“ на 10.V.1973 г. От 
тогава до сега е под ръко-
водството на диригентите 
Асенов, Панов, Витлашки, 
Георгиев, Хафузов, Стоя-
нов и в момента Бойчо Ди-
мов. Творчески постиже-
ния като оркестрант има 
заедно с целия оркестър.

Славейко Иванов 
Андров

Пламен Асенов

Бойко Петров Христов

Светослав Димитров 
Стойков
Участие в концерти в Бъл-
гария и чужбина.

Дата и място 
на раждане

21.01.1938 г. 
с. Якимово, 
обл. Монтана

20.01.1950 г., 
с. Горни Вадин

01.03.1945 г., 
с. Хайредин

15.06.1954 г., 
с. Зверино

27.03.1954 г., 
с. Буковец, 
общ. Бяла Сла-
тина

28.06.1954 г.

20.04.1954 г., 
с. Звездец, общ. 
Бургас

04.04.1958 г., 
с. Вировско, 
обл. Враца

10.08.1960, 
гр. Враца

Инструмент

саксофон

кларинет

тромпет

алт-саксофон

валдхорна

кларинет

1975-2006 г.
валдхорна, 
2006 г. –
бас китара

цугтромбон

баритон

Тр у -
дов 
стаж

55

46

45

43

43

42

41

38

Пламен Димитров 
Кръстев

Валентин Йорданов Ра-
шев

Пламен Георгиев Геор-
гиев

Митко Филов

Кирил Иванов

Бойчо Димов 
Автор е на хорови творби. 
Негови произведения са 
изпълнявани от най-из-
вестните хорове в Бълга-
рия.
Носител е на „Наградата 
на Враца“ за 2005 г. Удос-
тоен е със званието „Поче-
тен гражданин на Враца“ 
през 2008 г.

30.12.1960 г., 
гр. Враца

23.03.1957 г., 
гр. Враца

12.08.1960 г., 
гр. Мездра

10.05.1958 г.

17.09.1986 г., 
гр. Враца

1948 г., гр. Со-
фия

тенор саксофон

ударни

валтхорна

кларинет

баритон

Диригент
1976 г. на хор 
„Орфей“. Съз-
дател на квар-
тет „Лотос“. От 
2002 г. е дири-
гент на врачан-
ския духов ор-
кестър. 

37

31

30

23

16

11

На анкетата са отговорили 14 музиканти, вкл. и дири-
гентът Бойчо Димов. Духовият оркестър се състои от 21 му-
зиканти, като най-младият е ученик в XI клас. С най-дълъг 
стаж като музикант е Мирчо Иванов – 55 г. (саксофон). 

Става ясно, че диригенти на оркестъра са били - Асенов, 
Панов, Витлашки, Георгиев, Хафузов, Стоянов и в момента 
Бойчо Димов. За музиканта Димитър Георгиев Ангелов по 
повод 60-годишния му юбилей и 145 г. от създаването на НЧ 
„Развитие 1869“ – Враца, Ивана Захариева написа „С музи-
ка в сърцето“ – биографичен очерк.

Убедително звучат думите на Петър Доневски, земляк и 
писател: „Никога не могат да се забравят изявите на Вра-
чанския духов оркестър, създаващ винаги неповторима ат-
мосфера и колорит в културния живот на Враца. Няма 
проява в общината и областта, в която врачанската му-
зика да не вземе участие. Изпълняват се както традицион-
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ните Дикоилиевки маршове и хора, така и класическа му-
зика. Носител на много награди и поздравителни символи, 
оркестърът е редовен участник в националните прегледи 
на духовите състави в България. И тук замълчавам… За 
да сторя поклон на Маестрото – Бойчо Димов… Дириген-
тът, композиторът, вълшебен и обаятелен човек, ръково-
дител на всички творчески колективи към читалището“.

В истински празници за хората от града и областта се 
превръщат изпълненията на оркестъра с изтъкнати наши 
музиканти и диригенти: проф. Петко Радев, доц. Димитър 
Димитров, Виолета Оникян, Елка Чучуганова; диригенти-
те проф. Николай Тонев и Петър Ганев. Врачанският духов 
оркестър осъществява с успех концертните турнета в Ук-
райна, Унгария, Швеция, Русия, Румъния, Германия, Люк-
сембург. През 1990 г. на Международния фестивал на про-
фесионалните духови оркестри в гр. Шиклош – Унгария той 
се представя блестящо и завоюва Голямата награда.

Направих опит за библиографска справка, която би 
било едно добро начало за историци, ученици и краеведи 
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за подготовка и издаване на книга по повод 150-годишния 
юбилей на читалището през 2019 г.

Бележки:
1. Прокопиева, Емилия. Светъл юбилей за врачани – 25 години 

с читалищния духов оркестър / Емилия Прокопиева. // Зов за истина, 
VIII, № 14, 14-20 апр. 1994, с. 4.

2. Манов, Петър. Музикантът Диди (Димитър Асенов).  [Профили]. 
/ Петър Манов. // Отеч. зов, XIII, № 75, 29 септ. 1972, Прил. Дъга, с. 8.

3. Зов за истина, 1 юни 2012
4. Отечествен зов, бр. 1, 3 ян. 1978, с. 8

Използвани източници:
Атанасова, Цветана. Музикалната визитка на Враца : Диригент-

ната   палка на Бойчо Димов обединява трите състава – хор „Орфей“, 
квартет лотос и Духов оркестър / Цветана Атанасова. // Зов нюз, II, № 
31, 16 февр. 2009, с. 7.

Божинова – Паралюзова, Стефка. Баща ми, музикантът (Нико-
ла Божинов – музикант към духовия оркестър 60 г.)/ Стефка Божинова 
– Паралюзова. // Трета възраст, XI, № 39, 25 – 1 септ. 2002, с. 7.

Борисов, Емил. Читалище „Развитие“ – ярко разискрящо се огни-
ще на знание и култура / Емил Борисов. // Отеч. зов, XXXV, № 1, 3 ян. 
1978, с. 8.

Ваци отпразнува юбилей. Иван Константинов (Ваци) 40 години 
творческа дейност – музикант от духовия оркестър. // Враца днес, VIII, 
№ 77, 23-24 окт. 2007, с. 5.

Захариева, Ивана. С музика в сърцето : Библиографски очерк за 
Димитър Ангелов. – Враца : БГ Принт, 2014. – 40 с. ; сн.

Маркова, Цветана. Аплодисменти за хората на Дико Илиев в 
Люксембург. Концерти на Духовият оркестър. / Цветана Маркова. // 
Земя, VI, № 221, 26 окт. 1992.

Почетните граждани на Враца от Освобождението до днес 
: Биографичен сборник / Състав. Блага Атанасова ; Ред. ст. н. с. Иван 
Райкински. – София : Дамян Яков, 2009. – 248 с.: с портр.

145 години Народно читалище „Развитие“ – Враца / Колектив. 
– Враца : Класик дизайн ЕООД, 2014. – 28 с.

Читалище „Развитие – 1869“ (1869–2009 г.) : 140 години с въз-
рожденски пламък : БУ / Състав. Полина Якимова. – Враца : БГ Принт 
ООД, 2009. – 160 с.

Илонка Иванова и клуб „Краезнание“ –
Спортно училище „Св. Климент Охридски“ – Враца

Из историята на духовата музика на 
Спортно училище – Враца и селските духови 

музики в Бързина, Михайлово, Лиляче, 
Борован и Вировско

Спортно училище „Св. Климент Охридски“ е открито на 
1 септември 1977 г. От 1979 г. като учител по физика в учи-
лището работи Димитър Прокопиев Марков. Той ръководи 
ученическия духов оркестър до 1985 г. и духовия оркестър 
към Пионерски дом – гр. Враца.

След Освобождението през 1878 г. у нас се създава първа-
та военна духова музика. През първата половина на XX век 
пъстрата музика на духовите и военни оркестри се фолкло-
ризира. Освен професионалните духови оркестри при воен-
ните поделения и градските духови оркестри, съществуват 
селски духови оркестри от фолклорен тип.

Димитър Прокопиев води оркестъра
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Георги Младенов Петков свири на бас-баритон в оркестъра 
на с. Сумер

С особен колорит се отличават изпълненията на духови-
те оркестри, които продължават местните традиции. Такъв 
е оркестърът от с. Лиляче. В него участва Христо Викторов 
Хрис тов, който свири на тромпет и бас-  флигорна и синът му 
Кирил Христов (тромпет). Свирят на сватби, кръщенета, на 
погребални ритуали в села от общините Враца и Криводол.

Най-старият известен инструмент в с. Михайлово е гай-
дата. Според преданията през втората половина на XIX век 
циганинът Алия Ханов свири на цигулка. Известен гайдар 
в селото е Вълко гайдара от когото води началото си фами-
лията Гайдарите. На дудук свирят Вълко Мутляшки, Мито 
Мутляшки, Лазар Градинарски, Цено Савчев и др. Гордост-
та на с. Михайлово (общ. Хайредин) е духовата музика, коя-
то води началото си отпреди повече от 80 години. Тогава се 
сформират два  духови състава „Голямата музика“ и „Радец-
ки“. Принос за обучението на музикантите има Дико Илиев 
– известен музикант и диригент от гр. Оряхово. „Голямата 
музика“ свири в центъра на селото, където се извиват кръш-
ни хора, хората се сближават и се създава весело настроение. 

Дълги години ръ-
ководител на „Го-
лямата музика“ е 
Младен Вълов Ер-
менков (флигор-
на). Изпълнители-
те на флигорна са 
още Иван Къслев, 
Иван Чайкънски 
и Иван Ерменков; 
на кларинет – Фи-
лип Стоянов, Ангел 

Оркестърът на с. Лиляче

Атанасов, Петко Йончев, Нино Ганчев; на баритон – Цено 
Ерменков, Борис Ерменков; на тромбон – Ангел Островски. 
През 1956 г. по инициатива на председателя на читалище 
„Съзнание“ – Любен Стоев се закупуват музикални инстру-
менти и към читалището се сформира състав „Духовата му-
зика“. Той се изявява на празници, сватби, кръщенета повече 
от 30 години. През 1966 г. към читалището се създава и друг 
състав, известен с името „Джаза“. Изпълняват се естрадни 
мелодии на младежки уве селения. Негов ръ ко водител е 
учите лят по музика Радослав Найденов. Този състав съ-
ществува до 1980 г. Към днешният момент в състава има 
трима музиканти, които свирят само на погребения.

Димитър Първанов Торньов (1943–
2012 г.) свири в оркестъра на с. Бързи-
на, общ. Хайредин

Духов оркес-
тър  „Борован“  
продължава тра-
дициите на първия  
духов оркестър в 
с. Борован, създа-
ден още преди 9 
сеп тември 1944 г. 
Тогава братя Па-
нови решават да 
направят първата 
селска музика на-
речена „Пановата 
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музика“. Тя  свири на общоселски забави и събирания, къ-
дето уморените труженици се събират на мегдана, за да се 
насладят на духовата музика и да се повеселят. „Пановата 

Вировската духова музика

музика“ свири на сватби и погребения. 
След това духовият оркестър преми-
нава към  Народното читалище „Цани 
Иванов“ с. Борован под ръководството 
на Крум Ганецовски. През различни-
те периоди от историята на оркестъра 
участват много хора. Имената на част 
от тях са: Иван Босашки, Христо Вел-
човски, Христо Барфончовски и Георги 
Марковски- флигорна;  Рашко  Гоговски, 
Георги Цигаровски, Стефан Кулински и 
Борис Алипиев – бас-флигорна; Георги 
Пенчев – бас; Крум Каменов – барабан. 
Много от участниците  в духовия оркес-

Павел Иванов 
Пет ров (Пани)

тър не са между живите, но са оставили трайна следа в 
сърцата на всички, които са слушали техните изпълнения. 
Духовият оркестър притежава богат репертоар от маршо-
ве, хора, ръченици и химни. Участва в много фолклорни 
и регионални фестивали, посещава традиционни събори 
в Мездра, Очин дол,  Оряхово, Баница, Враца и на много 
други места. 

 Вировско се слави със своята духова музика. В първите 
години след Освобождението в селото има даровити гайдари 
– Ангел Гайдарски, Манчо Йотов, Велчо Маньовски, Йото 
Тодоров-слепия, Неко Литков и др. Един от тях е ненадми-
нат – Йото слепия. Той ослепява от едра шарка още като 
пеленаче. Тъй като е негоден за друга работа, започва да се 
учи да свири на гайда и кавал и достига висока класа. За-
става най-често на Неновския брег, свири в унес, с отправен 
невиждащ поглед към селския мегдан. По-късно изкуство-
то на гайдарите продължават други вировчани, които през 
1907 г. създават прочутата Вировска музика. Първите ней-
ни оснаватели са: Вачо Вълков – кларинет и  водач на му-
зиката, Коцо Вълков – флигорна, Христо Атанасов – клари-
нет, Вачо Атанасов – флигорна, Ячо В. Гайдарски – тромбон 
и Иван Лалов Топчийски – тупанджия. След известно време 
към тях се присъединяват и други  музиканти: Нено  Минчов 
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– кларинет, Мито Ценов – бас флигорна, Никола Ячов и 
Христо Минчов–флигорна. По време на Първата световна 
война тези музиканти са на фронта, а в селото се сформира 
музика от по-млади мъже, начело с Петър  Йотов Ковашки. 
След войната се образуват две групи музики с водачи Нико-
ла Янчов и Христо Минчов. През 1932 г. се създава и трета 
група музиканти начело с Цветко Динов Илиев. В тази гру-
па свири Димитър Цоловски – бас флигорна. След някол-
ко години групата се разпада. Дълго време начело на двете 
музики са флигорнистите Никола Петров Йотов (Коци) и 
Павел Иванов Петров (Пани). След време двете музики се 
обединяват и днес в селото има една музика, съставена от 
наследниците на тези музиканти. На сватби и веселби в ми-
налото, а и в ново време по различни поводи, на тържества 
е свирела и свири Вировската музика.

Част III

ИЗ ИСТОРИЯТА НА ДУХОВИТЕ 

МУЗИКИ В МОНТАНСКО И ВИДИНСКО
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Юлия Андреева
Регионална библиотека „Гео Милев“ – Монтана 

Живовските духови музики и музиканти

2016 г. донесе голям успех за духовата музика в Монтан-
ския край. Младежкият духов оркестър „Виво – Монтана“ 
спечели голямата награда в конкурса „България търси та-
лант“. В тази награда няма нищо случайно, защото област 
Монтана отдавна си е спечелила име на една от люлките 
на духовата музика и духовите оркестри. В Монтана се про-
вежда Международен фестивал на духовите оркестри и тази 
година беше 15-ото му издание. В Монтана преминаха по-
следните години от живота на ненадминатия композитор и 
диригент Дико Илиев и той остана завинаги тук. Ако се пре-
несем назад във времето, ще открием във всяко село, град, 
училище духов оркестър.

„Флигорните сякаш си говорят“ – това си казвали хора-
та в село Живовци, обл. Монтана, когато засвирела Живов-
ската музика.

Село Живовци отдавна не съществува. Живи са само 
„Далечните бродове“ на Иван Давидков и споменът за ду-
ховите музики и кръшни хора, които се извивали в селото. 

Темата за Живовските музики и музиканти не е доста-
тъчно проучена. В периодичния печат бяха открити малък 
брой публикации. Във в. „Септемврийско слово“, издаван в 
гр. Монтана са публикувани два очерка за Костадин Пър-
ванов, ръководител на духова музика в с. Живовци от Тас-
ко Аврамов и Борислав Ценов. Кратки сведения публику-
ва Георги Гоцов в книгата „Страници от миналото на село 
Живовци“, 1999. Настоящето съобщение е първи опит да се 
издири и систематизира информацията.

В село Живовци имало не една и две, както в другите 
села, а цели пет духови музики. 

Първите три оркестъра са създадени в началото на ХХ в. и 
в тях са свирили обикновени селски хора. Техни ръководите-
ли са били Мито Геров, Сандо Господинов и Спас  Георгиев. 

Музиката на Сандо Господинов се състояла от 5 музикан-
ти. Ръководителят º Сандо Господинов свирел на кларинет, 
Първан Господинов, негов син – флигорна, Цеко Замфиров – 
флигорна, баритон и Геро Митов – тъпан. За другите две му-
зики няма подробни сведения. Духовите музики са се състо-
ели от 4-ма или 5-ма музиканти. Ръководителите и на трите 
музики са свирили на кларинети. Те са свирили по слух, не 
са били нотно грамотни. Доста по-късно и в по-напреднала 
възраст музикантите на Сандо Господинов стават нотисти. 
Голяма заслуга за подготовката на музикантите имали учи-
телите от селото по онова време, които са свирили на цигул-
ка и са били музикално образовани. Тези учители са Петър 
Василев и братята Димитър Цветков и Георги Цветков. Пе-
тър Василев по-късно е един от основателите на Музикална-
та школа в Монтана. Братята Димитър и Георги Цветкови 
се преселват в Берковица. Димитър Цветков става директор 
на гимназията в града. Син на другия брат Георги Цветков е 
Красимир Цветков – ръководител на известната Берковска 
духова музика. Росен Красимиров, музикант в Берковската 
музика и Георги Красимиров Георгиев (Герасим), компози-
тор, музикален и ТВ продуцент са негови внуци.

Малко по-късно, през 20-те години на миналия век, в 
селото се създават още два духови оркестъра – на Стоил 
Милчов и на Костадин Първанов. Стоил Милчов бил клар-
нетист, неговата музика била съставена от 5-ма музиканти. 

Музиката на Костадин Първанов (Динчовата музика) 
или Живовската музика, както я наричали, била най-голя-
ма. Състояла се от 9-ма музиканти – Костадин Първанов, 
ръководител – кларинет, Цеко Георгиев – флигорна, Ана-
стас Василев – флигорна, Давидко Антонов – баритон, Ма-
рин Кръстев – баритон, Лазар Рангелов – баритон, Димитър 
Илиев – бас, Иван Костадинов – барабан, Тодор Гоцов и Ни-
кола Кръстев – тъпан. Понякога към тях се присъединявали 
Иван Зарков, Венелин Гаврилов и Иван Димитров, ученици 
по това време, свирили на флигорни. Музиката била извест-
на и търсена във всички села в областта, та чак до Врачан-
ско, свирила на повече от 1200 сватби. 
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Ръководителят º Костадин Първанов е роден в с. Жи-
вовци на 17 март 1903 г. в изключително бедно семейство с 
пет деца. Работели чужда земя, за да се прехранват. Започ-
нал за свири от 16-годишен, та чак до 82-ата си година. През 
април 1919 г. купил първия си кларнет от съседното село 
Калиманица. Само след няколко месеца, през октомври го 
извикали да свири на сватба в близкото село Бистрилица. 
Той е едва 16-годишен, а другарите му музиканти – и те на 
същата възраст. От Живовци потеглили пеша, обути в оби-
чайните цървули и младият Костадин (Динчо) много се тре-
вожел как ще мине всичко. За щастие, още щом засвирили, 
сватбарите заиграли и нещата си дошли на мястото. 

Така започнал трудният път към майсторските изпъл-
нения на „Изручанката“, „Старешката“, „Игривата“. Още 
незавърнали се от едно село, веднага ги канели другаде. 
Музикантите минавали десетки и стотици километри пеша 
до селата Замфир (Ломско), Горна Гнойница, та чак до Хай-
редин. Славата им се носела навсякъде из Ломска и Ферди-
нандска (Монтанска) околия. Всеки, който женел децата си, 

бързал да ги спазари. Свиренето било преди всичко радост 
за самия него и за другите и никога не забравял, че всичко 
постигнато е благодарение на музикалната дарба на прочу-
тия му дядо по бащина линия, предадена и на него. 

„Баща ми първоначално свирел само по слух, но бла-
годарение на Дико Илиев „прогледнал“ за нотите“ – казва 
неговият син Иван Първанов. Едва ли всичко би придоби-
ло своя завършен вид, ако не била щастливата среща с му-
зикалния гений Дико Илиев. Големият композитор бил на 
военни учения тук около 1923 г. и Динчо Първанов се прес-
трашил да го попита как се чете нотното писмо. Обяснил 
му големият музикант всичко, което можал, показал му, но 
му препоръчал да отиде при специалисти, които ще му раз-
крият тайната на диезите и бемолите, на всичко, без което е 
немислимо да разтуптяваш сърцата. 

После образоването продължило – живовските свира-
чи плащали на учители по музика и скоро всички станали 
нотисти. Така в репертоара влезли хората „Наша гордост“, 
„Дунавското“ и всички онези ненадминати народни хора на 
Дико Илиев. Освен хора, Живовската музика изпълнявала 
маршове, танга и румба. 

Някога в село Живовци живеели 1300 души и всяка не-
деля имало хоро, а по Великден свирели по три дни. Тради-
цията повелявала на втория ден на Великден всяка мома 
и ерген да сложат в кошницата на музикантите перашки. 
В края на деня си разделяли писаните яйца и ги отнасяли 
вкъщи. Това им бил хонорарът. Свирили на всички празни-
ци – новогодишни тържества, осмомартенски балове, кръ-
щенета, събори, на официални празници и на погребения.

Около 1942-1943 г. при продължително отсъствие на во-
енния духов оркестър от гр. Фердинанд (Монтана), неговата 
духова музика свири на военните паради в града.

Дори и вече доста възрастен, дядо Динчо не можел да 
откаже, когато го канели да свири. Към края на жизнения 
си път поръчал на погребението му да звучи „Искърско 
хоро“. Изпълнили волята му. Умира на 82-годишна възраст 
през 1985 г. в Монтана. Семейството на Костадин Първанов 
са потомствени музиканти. Синовете – Първан Костадинов 
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Първанов в продължение на 30 години е оркестрант в Пред-
ставителния гвардейски духов оркестър, а Иван Първанов 
свири на саксофон. Бащата на Костадин Първанов след Ос-
вобождението е печелил второ място на Държавни състеза-
ния в Пловдив за виртуозното си свирене на кавал. 

С това не свършва приносът на село Живовци в раз-
витието на най-българската музика. От селото са излезли 
и шестима музиканти във военни духови оркестри: Петър 
Станков – военен флотски духов оркестър, град Русе; Иван 
Димитров – военен духов оркестър, гр. Фердинанд; Захари 
Цеков – военен духов оркестър, гр. Враца; Иван Зарков – 
военен духов оркестър, гр. Фердинанд; Цветан Спасов – во-
енен духов оркестър, гр. Берковица; Първан Костадинов – 
представителен гвардейски духов оркестър, София.

Живовските музики сега са само красив спомен, но лю-
бовта на живовчани и техните потомци към духовата му-
зика няма да стихне никога. И сега в духовия оркестър на 
ПМГ в Монтана свири на тромбон Пламен Пламенов, уче-
ник в Х клас, чиито корени са от село Живовци. И както каз-
ва един от най-големите български писатели и наш земляк, 
Йордан Радичков „Духова музика е имало и ще има до края 
на света. Това дето го разправят някои, че е дошъл краят 
на духовите музики е вятър работа“. 

Посвещавам това съобщение на моите земляци от село 
Живовци, за да помнят и се гордеят с една от най-хубавите 
духови музики в нашия край.

Използвана литература:
1. Аврамов, Таско. „Ръководителят на Живовската музика“ // „Сеп-

темврийско слово“, № 2384, 23 дек. 1976.
2. Гоцов, Георги. „Страници от миналото на Живовци“, 1999, с. 28.
3. Ценов, Борислав. „Хиляда и двеста радости“  // „Септемврийско 

слово“, № 154-155,  29 дек. 1984, с. 5.

Информатори:
1. Иван Първанов, син на Костадин Първанов, р. 1930, с. Живовци
2. Иван Андреев, р. 1934, с. Живовци
3. Ценка Еленкова, р. 1940, с. Живовци

Веселка Димитрова
Държавен архив – Монтана

Създаване и израстване на духовата музика
в с. Горна Гнойница (Септемврийци)

Големият български писател Йордан Радичков казва 
„Духова музика има, откакто свят светува“. Организираната 
духова музика в България възниква в първите години след 
Освобождението. Тогава се създават духови оркестри към 
военните формирования в редица български градове. На 
един по-късен етап се появяват гражданските духови съста-
ви, известни под името „духова музика“ или „бандата“. Духо-
вата музика присъства активно в живота на населението от 
Северозападна България, като не само създава настроение, 
но и спомага за естетическото и музикалното възпитание на 
слушащите я. Духовите формации, особено в малките насе-
лени места, са притегателен център и ядро, около което се 
обединява целият празничен живот на селището.

Целта на настоящото съобщение е да проследи създава-
нето и дейността на духовата музика в с. Горна Гнойница 
(Септемврийци). Акцентът е поставен върху израстването 
на духовия оркестър на с. Горна Гнойница (Септемврийци) 
в годините след създаването му и ролята, която заема в бита 
на хората от селото и съседните населени места.

По сведения на по-възрастните през 40-те и 50-те годи-
ни на ХХ в. в селото има духов оркестър, съставен от му-
зиканти, предимно работещи по слух, сред които Димитър 
Иванов Маринов, Иван Вършечки, Видол Унишки, Трифон 
Герелейски, Борис Куртов, Димитър Мунов и Крум Кирков1.  

Официално духовата музика в с. Горна Гнойница (Сеп-
темврийци) е основана през есента на 1960 г. по инициа-
тива на ръководителите на селото, Управителния съвет на 
читалището и ръководството на ТКЗС. За да бъдат заку-
пени духови инструменти, Управителният съвет на ТКЗС 
в свое заседание от 2 декември 1960 г. взема решение да 
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отпусне субсидия от фонд „Култура“ на читалището в раз-
мер на 30 000 лв.2 Инициаторите за създаването на духова 
музика в селото са наясно, че за да се развие и да достигне 
успехи тази музика, трябва да бъде ръководена от авторите-
тен и добре подготвен ръководител.

По настояване на читалищните деятели Милан Пунков, 
Венелин Спасов, Александър Димитров, Димитър Христов 
и др. за ръководител на духовата музика е поканен извест-
ният композитор Дико Илиев. От протокол № 3/16 януари 
1961 г. от съвместно заседание на Управителния съвет на 
читалището и ръководството на Отечествения фронт в се-
лото е видно, че изразходваните средства за закупуване на 
музикални инструменти, с които да започне работа оркестъ-
рът, са в размер на 32 806 лв. Някои от инструментите липс-
ват в магазините, което налага да бъдат набавени от частни 
лица, а именно: три кларинета на стойност 3900 лв., един 
бас за 2550 лв., един бас и един барабан за 4480 лв.3 На това 
заседание е взето решение за официалното назначаване  на 
Дико Илиев Диков за ръководител на духовия оркестър в се-
лото със задна дата, от 15 ноември 1960 г., тъй като реално 
от тогава той изпълнява тази функция, като се определя и 
месечното му възнаграждение в размер на 1200 лв.

Из протокол № 3/ 16 януари 1961 г. от съвместно заседание 
на УС на читалището и ръководството на Отечествения 
фронт с решения за одобрение на изразходените средства 
за закупуване на музикални инструменти и назначаване-
то на Дико Илиев за ръководител на духовата музика от 15 
ноември 1960 г., с месечно възнаграждение 1200 лв. 

Първоначално в състава на 
духовата музика влизат 25 души, 
подбрани от Дико Илиев, отлича-
ващи се с дарба и развит музика-
лен усет. Това са Димитър Василев 
Христов – флигорнист и ръково-
дител на състава от 1969 г.; Алек-
сандър Димитров Иванов, Геор-
ги Димитров Олованов и Крум 
Кирков Видолов – флигорнисти; 
Борис Мехмедов, Борис Петров 
Цветков и Георги Лазаров Геор-
гиев – баритонисти; Иван Дими-
тров Вършечки – ес кларинет; 
Борис Костадинов Куртов, Цеко 
Дамянов Миков и Цеко Лазаров Дико Илиев

Партитура на марша „Лех-
чевски бригадир“ с автор 
Дико Илиев, първото произ-
ведение, изсвирено пред пуб-
лика от духовия оркестър

Бауренски – бе кларинет; Никола Тодоров Замфиров – ал-
тист; Кирил Ангелов Кирков – голям барабан; Георги Бори-
сов Горанчов – малък барабан; и Благой Симеонов Вида-
лов; Борис Пецов; Борис Тодоров Кривчов; Ванко Луканов; 
Евгени Николов Първанков; Евстати Матеев Ланков; Емил 
Василев Николчов; Кирил Олованчов; Кирил Пирдопски; 
Константин Костов и Милан Гоцов Пунков.4

Дико Илиев работи с духовата музика в продължение на 
3 години.5 През това време под вещото му ръководство му-

зикантите разучават богат 
репертоар, включващ както 
произведения на самия маес-
тро Илиев, и такива на други 
автори. Изпълняват се над 20 
марша, повече от 25 народ-
ни хора, в това число „Дунав-
ско хоро“, „Михайловградско 
хоро“, „Комсомолско хоро“, 
„Дайчово“, „Скок“, а също пра-
ви хора и ръченици. Изпълня-
ват се не по-малко от 15 вал-
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са, танга, румби, фокстроти и др., както и концертния валс 
„В лозята на Рибине“, тангото „Удоволствие“, три китки от 
български народни мотиви и др.6 Първоначално оркестърът 
провежда репетиции три пъти седмично. Усилията, които 
полагат оркестрантите се увенчават с успех, когато след 2-3 
месеца упорита работа, в една късна зимна вечер, те излизат 
пред репетиционната зала и изпълняват навън първото си 
произведение пред публика – марша на Дико Илиев „Лехчев-
ски бригадир“, специално написан за начинаещи музиканти. 

От този момент духовата музика и музикантите стават 
задължителен и активен участник във всички селски празни-
ци, вкл. и в тържествата, организирани от читалището по по-
вод 24 май, когато е и общоселският събор, откриване на тър-
жествени събрания и увеселения, организирани по различни 
поводи. Музикантите бързо се превръщат в желани гости на 
населението от съседните селища и изнасят концерти в се-
лата Бъзовец, Владимирово, Комощица, Крива бара, Мадан, 
Михайлово, градовете Лом и Михайловград (Монтана).

От 1965 г. духовият оркестър се включва и в републи-
кански фестивали, окръжни прегледи и други мероприятия:

� 1965 г. –  участие в Празника на Балкана в Берковица;
� 1967 г. – участие в Събора на жените първенци в Ми-

хайловград (Монтана);
� 1972 г.  – участие в Празника на трудовата слава – като 

част от сборен духов състав на окръга;
� 1973 г. – участие в IV Републикански фестивал на ху-

дожествената самодейност, отличен е като окръжен първе-
нец на селските музики, награден е с грамота и парична 
награда от 300 лв.;

� 1976-1977 г. – участие в Окръжния преглед на духови-
те оркестри във Вършец, награден с вимпела на гр. Вършец 
и грамоти;

� 1979 г. – участие в юбилейно честване на 80-годиш-
нината на Дико Илиев, отбелязано с грандиозен концерт 
на площада в Михайловград (Монтана), на който юбилярят 
сам дирижира и ръководи оркестъра, което е висока оценка 
за уменията и качествата на музикантите.7

През 1967 г. към читалището и съвместно с училището 
под ръководството на Димитър Василев Христов е сформи-
рана детска фанфарна музика, с цел създаване на основа за 
вливане на нови талантливи музиканти в духовия оркестър.8

С Указ на Държавния съвет на НРБ от 16 ян. 1974 г. 
с. Горна Гнойница се преименува на с. Септемврийци. Съ-
битието е отбелязано с тържествен концерт и откриване на 
паметник, като духовата музика взима участие в концерта.9

През есента на 1980 г. духовият оркестър на с. Септем-
врийци отбелязва 20-годишнината от своето съществуване. 
От първоначалния колектив са отпаднали музиканти, по 
една или друга причина, и са се включили нови, които бързо 
успяват да се приобщят, да наваксат пропуснатото и да се 
изравнят с нивото на по-опитните музиканти. Това са: Мла-
ден Тодоров Кирков – баритонист, Димитър Колов – бас фли-
горна, Иван Николов Барбалов – бас, Крум Ангелов Кирков 
– флигорна, Ангел Крумов и Димитър Младенов Тодоров.10 

Концерт на духови-
ят оркестър с ди-
ригент Дико Илиев, 
1962 г.

Духовият оркестър 
на общоселско тър-
жество
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Към този момент в състава на духовата музика на с. Септем-
врийци влизат 13 човека, запазено е основното ядро. Музи-
кантите трудно разучават нови мелодии, но нищо от реперто-
ара, аранжиран от Дико Илиев не е забравено и продължава 
да се изпълнява. Духовият оркестър отговаря пълноценно на 
потребностите на населението от с. Септемврийци и други 
съседни села и се ползва със завиден авторитет. 

На заседание на Управителния съвет на читалището, с 
Протокол № 11/ 30 март 1981 г. е взето решение за тържест-
вено отбелязване на юбилея на духовата музика на 3 апр. 
1981 г. (петък) от 19 ч., като на честването бъдат поканени 
официални гости от Михайловград и Общинския съвет за 
култура – Вълчедръм, както и самият основател на духо-
вия оркестър – Дико Илиев. Ръководството на читалището 
решава всички музиканти да бъдат наградени с парична 
награда в размер на 30 лв., а на Дико Илиев да се закупи 
подарък на стойност 40 лв.11

Духовият оркестър 
на участие в Праз-
ника на Балкана в 
Берковица, 1965 г.

Духовият оркестър 
при откриване на 
паметника  „Сеп-
темврийци“ в село-
то, 1973 г.

Тържеството протича в 2 части: официална – включва-
ща кратък доклад за историята и изявите на оркестъра за 
този 20-годишен период и поздравления от официалните 
гости; и втора, празнична част – концерт на музикантите.

Село Септемврийци не е подминато от тенденцията, 
обхванала цялата страна и в края на 70-те години започ-
ва миграция от селото към големите градове. Жителите на 
селото постепенно започват да намаляват. Намалява, поч-
ти замира, дейността на читалищните групи, единствено 
своята дейност продължава духовата музика, която свири 
на общоселските празници, за да се стигне до 1990 г., когато 
след 30-годишно съществуване духовата музика в с. Септем-
врийци е закрита с решение № 2 от Протокол № 2/19 март 
1990 г. на Управителния съвет на читалището.12

През годините на своето съществуване духовата музика 
в с. Септемврийци има стотици участия както в републи-
кански и окръжни фестивали и прегледи, общоселски праз-
ници, така и в празнични и тъжни събития от живота на 
обикновените хора. Превърнала се в неизменен спътник от 
битието им, днес тя не съществува, подобно на много други 
духови музики от малките населени места.
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рийци, стр. 27, 28
2. ДА – Монтана, Ф. 873, оп. 1, а.е. 11, л. 60
3. Пак там, Ф. 788, оп. 1, а.е. 2, л. 10 - л. и гр.
4. Пак там, Ф. 788, оп. 2, а.е. 14, л. 6, 9
5. Пак там, Ф. 788, оп. 2, а.е. 14, л. 1
6. Пак там, Ф. 788, оп. 2, а.е. 14, л. 3
7. Пак там, Ф. 788, оп. 2, а.е. 14, л. 3, 4
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рийци, стр. 49
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Ангелина Емилова
Държавен архив – Монтана

Славейко Каменов – 
живот, отдаден на музиката

Според големия руски композитор Пьотър Илич Чай-
ковски „Музиката е съкровищница, в която всяка национал-
ност внася нещо свое за общата полза.“ Като част от тази 
съкровищница може да определим и духовата музика, която 
българите развиват през годините след 1878, която е вълну-
вала и продължава да вълнува поколение след поколение. 

Времето в своя неспирен ход отнася годините една след 
друга. Светът продължава своето развитие напред, но далеч 
назад винаги остава нещо трайно, нещо, което да напомня 
за личности, които със своя живот и дела завещават на ид-
ните поколения, че „същинското богатство се състои не в 
това какво имаш, а в това какво представяш от себе си.“

Сред музикантите от област Монтана, които оставят 
следа след себе си, е Славейко Каменов, малко известен 
на обществеността, но с живот, отдаден на музиката, и то 
най-вече на духовата музика.

Целта на това научно съобщение е да се извади от поле-
то на забравата една личност, която е завещала на идните 
поколения десетки музикални творби. Информацията и да-
нните, изнесени в съобщението са на база архивни докумен-
ти, съхранявани в Държавен архив – Монтана. В Списъка 
на фондовете на Държавен архив – Монтана през 1987 г. под 
 № 1311 е заведен личен архивен фонд на името на Славейко 
Каменов, който съдържа 67 броя архивни единици и е в раз-
мер на 0,35 лм. Документите са предадени от самия Славейко 
Каменов. От 67 архивни единици, 66 съдържат партитури на 
музикални произведения за духов оркестър: маршове (1942-
1984); фокстроти (1953-1981); румби (1948-1981); танга и джаз 
(1943-1967); словфокси 1946-1962), хор¡ (1967-1987), музи-
кални сюити (1964-1989), песни и балади за духов  оркестър , 
камерен духов оркестър, соло певец и пиано (1943-1981).

Освен архивните документи са из-
ползвани и отделни публикации от пе-
риодичния печат и електронните ме-
дии. 

До настоящия момент подробно и 
цялостно проследяване на житейския 
път и дейност на Славейко Каменов не 
е правено. Отчасти неговият живот и 
дела са отразени в очерк на Мито Ге-
нов, публикуван във в. „Септемврийско 
слово“ от 1985 г.

Славейко Каменов Първанов е ро-
ден на 4 октомври 1915 г. в с. Горно Це-Славейко Каменов

ровене, Фердинандско (Монтанско). Основно образование 
завършва в родното село. За средно и висше образование 
родителите му нямат средства, с които да го издържат. Ед-
новременно с това, 15-годишният юноша има огромно жела-
ние да учи музика. Интересът към музиката е зароден още 
в ранна детска възраст, когато 4-5 годишното дете с часове 
наблюдава музикантите, които свирят на селския мегдан, 
„помръдва с крака и шари с пръсти по парче тояжка“1, ся-
каш свири „като чичковците“2. 

На 15 март 1931 г. Славейко Каменов постъпва във воен-
ния духов оркестър в Берковица като ученик-музикант. За-
почва да се осъществява неговата детска мечта да свири. До 
30 април 1935 г. се учи и свири на флигорна в този военен 
оркестър, след което остава на свръхсрочна служба в него. В 
същия момент в оркестъра няма вакантни места и Славейко 
Каменов е назначен на заплата във Фердинандската общи-
на, като същевременно свири в оркестъра в Берковица. 

От септември 1937 г. се премества да свири в духовия 
военен оркестър в гр. Фердинанд (Монтана). Флигорнистът 
Славейко става любимец на музикантите. Когато те почи-
ват, той свири, за да овладее до съвършенство музикалните 
инструменти.

Като оркестрант Славейко Каменов взема участие в дей-
ствията на Българската армия в Македония от  пролет та  на 
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1941 г. до ноември 1942 г. След прибирането му в гр. Ферди-
нанд (Монтана) служи като старшина на оркeстъра до сеп-
тември 1944 г.

В първите години след 1944 г. Славейко Каменов, заедно 
с военния оркестър, участва в провеждането на агитацион-
ни и предизборни мероприятия в Михайловградския край. 
През 1948 г. полага изпит за военен диригент, а по-късно, 
през годините достига до чин капитан в армията.

От 1949 до 1951 г. е във военното поделение в град Смо-
лян, където освен военната духова музика, ръководи вой-
нишкия хор, градския хор при читалището и духовата му-
зика в Райковската гимназия.

През 1951 г. е преместен отново в Михайловград. За 
известно време изпълнява и длъжността военен комендант 
на града. В Михайловград служи до 1955 г., когато е раз-
формировано военното поделение. От 1955 до 1956 г. е на 
Гара Пирин (гр. Кресна), Благоевградско, където се пенси-
онира.

След пенсионирането си се завръща в Михайловград 
и поема диригентството на духовия оркестър при читали-
щето в града. Под неговото диригенство духовият оркестър 
израства бързо. За кратко време обновява репертоара си, 
включва класически пиеси, български и чужди маршове, 
хор¡ и забавна музика.3

Славейко Каме-
нов като дири-
гент на духов ор-
кестър

След 1960 г. в с. Долна Вереница се прави опит за съз-
даване на духова музика от млади хора. Трудовото коопера-
тивно земеделско стопанство със собствени средства заку-
пува необходимите духови инструменти, които предава на 
читалището безвъзмездно. Набират се кандидати. Специа-
лист-музикантът Славейко Каменов започва обучението. 
Някои от кандидатите се научават, но само след 2-3 години 
музиката се разпада.4

По спомените на културния деятел от Монтана Павел 
Илиев, през сезон 1960-1961 г. в Читалището в Михайлов-
град са поставени пиесите „Просяците от Самарканд“ от 
Крало Гоци, постановка на Ахмед Бабишев, под диригент-
ството на Славейко Каменов, с участието на балета и оркес-
търа при читалището.5

Славейко Каменов участва и в поставянето на повече от 
10 оперети в самодейната трупа към читалището.

Трайни следи оставя Каменов и със създадените от него 
духови оркестри в средни и основни училища в Михайлов-
град, с. Георги Дамяново, с. Копиловци, с. Бързия и  редица  

Партитури на „Еленино хоро“, автор Славейко Каменов
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други селища. Славейко Ка-
менов е ръководител и на ра-
ботнически оркестри и хорове, 
създадени към предприятия 
от Михайловградски окръг.

Той има заслуги в създа-
ването и масовизирането на 
художествената самодейност 
в региона. Още през 1947 г., на 
фестивал на военните, прове-
ден в София, като ръководи-
тел на хор и малък оркестър, 
той става първи войнски от-
личник.6 На IV Републикан-
ски фестивал по художестве-
на самодейност е лауерат и 
носител на бронзов медал.

Автор е на повече от 177 
композиции – маршове, хора, 
концертни пиеси и др.; над 

Партитури на фантазия 
„Славеите на Берковица“, 
ав тор Славейко Каменов

131 оркестрации на пиеси от други автори. Сред по-извест-
ните негови творби са: маршовете „Септемврийска слава“, 
„Огоста“, „Малинарката на Берковица“; народните хора 
„Еленино“, „Игнатино“, „Булчино“; тангата „Моя си до край“, 
„На синия вир“, „Мила мамо“; както и на песните „Михай-
ловград – едно и две“, песен за Чипровци и още много други.

Славейко Каменов е автор на едно от най-известните се-
верняшки хора, т. н. Еленино хоро, известно още като „Еле-
но, моме“ или войнишката, в размер 7/8.

За дългогодишната си дейност като музикант и ръково-
дител на духови състави Славейко Каменов е отличен с ор-
ден „Кирил и Методий“ III степен, юбилейни медали, знач-
ки и грамоти. 

Умира на 19 април 1999 г.

Бележки:
1. Генов, Мито. Диригентът Славейко. – Септемврийско слово, бр. 

59, 16 май 1985, с. 4 

2. Пак там
3. Духов оркестър Дико Илиев. http://razum.association.bg
4. Дамянов, Иван. Долна Вереница през вековете. http://www.omda.

bg
5. Илиев, Павел. Развитие на театралното и оперетното любителско 

изкуство в читалище „В. Коларов“ –Михайловград (Монтана),  днес чи-
талище „Разум 1883“,   в периода 1957-1963 г. http://ogostanews.blogspot.
bg

6. Генов, Мито. Диригентът Славейко. – Септемврийско слово, бр. 
59, 16 май 1985, с. 4 
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Наталия Николова, Галина Стоянова
Регионална библиотека „Михалаки Георгиев“ – гр. Видин

Духовите оркестри във Видинско през ХХ век

След освобождението на България от османско робство в 
различни части на българската войска се създали оркестри, 
ръководени главно от чешки музиканти. Военните оркес-
три, като единствена музикална институция по това време, 
се превърнали в общонародни, подпомагали всички култур-
ни събития и били неразделна част от живота на хората в 
селата и градовете. Със своята обществена дейност допри-
несли много за възхода на музикалния живот в страната, 
за съхраняването и обогатяването на българския фолклор 
и са в основата на българската музикална култура. Те били 
първите професионални състави, въз основа на които били 
създадени градските и ученическите духови оркестри.

Още през 1882 г. в гр. Видин имало военен духов оркес-
тър към 10-а пеша Бдинска дружина с капелмайстор Сава 
Станкович. Той е считан за един от първите създатели на му-
зикалните традиции в нашия край. Оркестърът наброявал 
40 човека, изнасял 2-3 пъти седмично концерти в специална 
беседка над „Стамбол капия“. Репертоарът бил разнообра-
зен – маршове, валсове, български песни и др. Той участвал 
и в различни тържества. Дълги години Видинският духов 
военен оркестър бил главният музикален фактор в култур-
ния и обществения живот на града. След Станкович него-
ви диригенти били чехите Франц Свобода, Франц Фасола и 
Игнатий Харо. Първият български капелмайстор бил Боньо 
Кирчев, работил във Видин от 1899 до 1919 г., с определени 
заслуги в неговия музикален живот. Тук той създал извест-
ния марш на 3-ти пехотен Бдински полк „Бдинци, лъвове, 
титани“. Със своя оркестър, още към 1901 г., съпровождал 
изпълненията на Видинския граждански хор, имал участие 
и в други изяви. Боньо Кирчев обучавал ученици по цигулка 
и след пенсионирането си работил като учител по музика във 
Видинската мъжка гимназия. От 1919 до 1923 г. диригент на 

Военната музика 
на 3-ти пехотен 
Бдински полк, кой-
то е разквартиру-
ван край Битоля 
през 1917 г.

Военният духов ор-
кестър Видин

Изпълнение на во-
енния духов оркес-
тър при посещение 
на войниците в 
кино „Кале“, 1930 г.
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военния духов оркестър бил Петър Михайлов. Тогава кон-
цертните изпълнения били на високо художествено ниво. 
Той ръководел и сборен салонен оркестър, чийто състав 
увеличил до симфоничен, както и тамбурашки оркестър, 
който също имал много изяви. Скоро след назначаването 
му, военният духов оркестър бил съкратен. По инициатива 
на дружество „Китара“ и читалище „Цвят“ били събрани до-
броволни вноски и от 1921 г. бившият военен оркестър ста-
ва Видински градски оркестър. Като военен, той отново бил 
възстановен през 1924 г. към 3-та пехотна Бдинска дружи-
на. Същата година във Видин бил сформиран още един во-
енен оркестър с диригент Александър Вейнер, който бил и 
ръководител на оркестрови и хорови състави. Двата военни 
оркестъра разнообразявали още повече музикалния и кул-
турен живот на града. Приемник на Петър Михайлов бил 
Обретен Евстатиев, диригент на оркестъра от 1928 г., кой-
то разширил и обогатил репертоара, и постигнал високо-
художествено изпълнение. Продължител на музикалното 
дело на Петър Михайлов е синът му – Борислав Михайлов. 
Той създал един военен духов оркестър на много високо ху-
дожествено ниво. Издигнал на професионално равнище и 
Видинския симфоничен самодеен оркестър, който развил 
богата концертна дейност. Борислав Михайлов бил първият 
диригент на одържавения вече Видински симфоничен ор-
кестър през 1947 г.

Видинският военен духов оркестър бил не само източ-
ник на оркестрова музикална култура в града, но и школа 
за създаване на музикални кадри. Той намерил подража-
тели и в училищната самодейност със създаването на ду-
хов оркестър във Видинската мъжка гимназия през 1927 г. 
и фанфарна музика във Видинската девическата гимназия 
през 1939 г. През 1955 г. били закрити симфоничните оркес-
три в редица градове, сред които и Видин. На тяхно място 
били създадени популярните граждански професионални 
духови оркестри. Градският духов оркестър в гр. Видин е 
създаден през 1962 г. към отдел „Отдих и култура“ при Град-
ския народен съвет с участието на бивши военни музиканти 

Духовият оркес-
тър на гр. Видин с 
капелмайстор Об-
ретен Евстатиев, 
12 ноември 1930 г.

Градски духов оркес -
тър Видин, 1963 г.

Поемане на воен-
ния духов оркестър 
от новоназначения  
капелмайстор Бо-
рислав Михайлов, 
1940 г.



156 157

и  оркестранти от Държавния симфоничен оркестър, с ди-
ригент Борис Георгиев – Чиняка. Съставът е наброявал 25 
човека, които използвали нотния архив на бившата военна 
музика от поделението, а инструментите били набавени от 
бившия 3-ти пехотен Бдински полк. С него са работили дири-
гентите Кръстьо Кичашки, Ромил Петров, Венелин Георги-
ев, Аспарух Лисов, Александър Спиридонов, Иван Николов. 
През 1966 г. на Първия преглед на професионалните духови 
музики в София оркестърът е награден с диплом за много 
добро представяне. Същата година станал напълно щатен 
оркестър към Градски народен съвет – отдел „Комунални 
услуги“. В началото на 1977 г. се състоял премиерният кон-
церт на духовия оркестър с диригент Венелин Георгиев. Ре-
пертоарът бил разнообразен – български и чужди произве-
дения, интерпретирани с висока художествена стойност. От 
1983 г. оркестърът участва в подготовката и организирането 
на ежегодните Празници на духовите оркестри – Видин ‘83, 
организирани от Съюза на музикалните дейци в България и 
Общинския съвет за култура, които се превърнали в тради-
ция. Градският духов оркестър обогатил културния живот 
на Видин, така градът се формирал като един от центровете 
за изява на духовите оркестри от страната.

От 1985 г. диригент станал Иван Николов, като оркестъ-
рът се представял успешно у нас и в чужбина, участвал ре-
довно в Празниците на духовите музики, посветени на Дико 
Илиев и спечелил редица отличия. През 1986 г. оркестърът 
гостувал в гр. Уничов, Чехословакия, под диригентството на 
Иван Николов и главния художествен ръководител проф. 
Николай Тонев. Това било първото гостуване на Видинския 
духов оркестър извън страната. Същата година участвал и в 
V национален преглед на професионалните духови оркестри 
– Сливен

,
86, където бил обявен за най-добрия оркестър от 

тези в крайдунавските градове. През 1988 г. оркестърът взел 
участие в ХII Международен фестивал на духовите  оркестри 
в гр. Шиклош, Унгария, под диригентството на Иван Николов 
и Андрей Андреев, където получил наградата на публиката. 
Видинските музиканти били обявени от  журито за най-до-

брия български състав в досегашните издания на фести-
вала и отличени със специална купа. До 1989 г. Градският 
духов оркестър участвал във всички празници при откри-
ването на традиционния Видински панаир, на който госту-
вали състави от страната и чужбина. През 1991 г. изнесъл 
концерт в гр. Бъйлещ, Румъния, с голям успех. На следва-
щата година оркестърът се представил на традиционните 
празници на Дико Илиев в гр. Монтана, с програма, изцяло 
от произведения на големия музикант. От 2012 г. диригент 
е Диляна Цанкова. Оркестърът продължава да има редица 
изяви в национални и местни инициативи.

Стремеж към създаване на духови оркестри след Осво-
бождението имало и в други села и градове на Видинско.

В гр. Кула такъв оркестър бил образуван в края на ХIХ 
век, повлиян от общуването между българи и сърби чрез 
прохода Връшка чука и проникналото сред сърбите ун-
гарско влияние. След 9 септември 1944 г. оркестрантите се 
регистрират като професионални музиканти. Започват да 
свирят във Видин, Враца и в други градове на страната. Ре-
пертоарът им се разраствал с изпълнения не само на бъл-
гарска, но и на чуждестранна музика. В началото на 1960 г. 
към читалище „Васил Живков” (дн. „Просвета”) бил сформи-
ран духов оркестър. През 1966 г. диригент на оркестъра бил 
Петко Генов Станков, който подготвил състава за прегледа 
на духовите оркестри във Видинско. Кулският оркестър се 
представил с увертюра към операта „Гергана” от маестро 
Атанасов и с няколко марша. 

В гр. Грамада през 1925 г. бил създаден първият духов 
оркестър от Йоцо Вълчов Димитров, който закупил музи-
кални инструменти със собствени средства. Този оркестър 
продължил да свири до 1975/1976 г., когато преустановил 
дейността си. През 1983 г. към читалище „Мико Нинов” (дн. 
„Пробуда“) бил създаден духов оркестър с около 30 участни-
ци, с художествен ръководител Марин Антов Начов от с. Бу-
ковец. Скоро след началото на обучението им, започнали и 
техните концертни изяви. Репертоарът им бил разнообразен 
– маршове, народни хора, танга и валсове. Те присъствали 
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на всички празници и събития по различни поводи, орга-
низирани на територията на Община Грамада. През 1986 г. 
Грамадския духов оркестър преустановил дейността си.

На 27 септември 1920 г. в гр. Димово бил открит за пър-
ви път панаир, който се превърнал в традиционен есенен. 
На откриването свирил целият състав на селската музика, 
наречена по-късно „Старата музика“. Същата била образу-
вана от Марин Стоянов Зилин, първи солист и флигорнист 
във военния оркестър на 1-ви пехотен Софийски полк. Едно-
временно с този, възникнали още два оркестъра: оркестър, 
наречен „Палината музика“, с капелмайстор и кларнетист 
Иван Симеонов Палин и оркестър, наречен „Мокър марш“, 
с капелмайстор Иван Станков Пейчев. Към тогавашната 
политехническа гимназия бил създаден и ученически духов 
оркестър. През 70-те години на ХХ век оркестърът бил само 
един, събрал музиканти от някогашните три състава. Едно-
временно с това, към училището и техникума имало и два 
фанфарни състава.

В с. Буковец съществувала традиция, поддържана от 
музикантите от духовата музика в селото, с ръководител То-
дор Начев. Съставът води началото си от 1929 г. Със своите 
изпълнения те станали известни и търсени за различни съ-
бития. Освен тази, тогава съществувала и друга духова му-
зика – на Камен Генов. През 80-те години на ХХ век в селото 
имало и детска духова музика, ръководена от военния музи-
кант Марин Антов Начев, който създал първия детски духов 
оркестър във Видинския край, с множество изяви. Заедно 
с хореографката Надежда Станева създали към детската 
духова музика мажоретен състав. Марин Начев работил и 
с детските духови оркестри в градовете Грамада и Видин 
След смъртта си оставил богата музикална библиотека, коя-
то събирал от 1940 г. В нея има ценни партитури за духов 
оркестър, писани на ръка, много издания от 50-те години, 
репертоар за духов оркестър, писан от него през всичките 
години на активна дейност. Съхранил е много музикална 
литература за начинаещи, инструменти и пособия. Цяла-
та му музикална библиотека, инструменти и пособия била 

 дарена на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ във Видин.
В с. Стакевци музиканти от Стакевската духова музи-

ка също били продължители на традициите на народния 
фолклор. Със своето самобитно изкуство, участвали на мно-
гобройни прегледи на художествената самодейност, на съ-
бори и надпявания, с богат репертоар.

В с. Салаш духов оркестър бил сформиран през 1928 г. 
от учителя и музикант Тодор Кръчков, който обучавал музи-
кантите в нотна грамотност. Репертоарът на духовата музи-
ка бил разнообразен – народни хора, маршове, валсове, тан-
га, джаз. Те станали известни и започнали да се изявяват на 
различни събития. Салашката духова музика била популяр-
на и след 1944 г. Те изнасяли концерти по повод различни 
местни и национални изяви. През 1958 г. броят на музикан-
тите бил 25. Последната изява на Салашката духова музика 
била през 1966 г., когато починал нейният създател Тодор 
Кръчков. Чрез дейността си той възпитал у салашчани ин-
терес към музиката и към нейното жанрово разнообразие, 
допринесъл съществено за музикалната култура в селото.

В с. Плешивец имало няколко духови оркестъра. Най- 
старият бил на Младен Минков. Следващият бил създаден 
от Яким Николов (Пункин), които свирели по ноти. Учител 
на тази група бил дядо Марин, военен музикант от гр. Димо-
во. Третата музика не била постоянна, събирала се когато 
се налага. Нейни водачи били Неко Кърнеджията и Камен 
Дудов – флигорнист. Днес към местното читалище „Славя-
на” съществува Младежки духов оркестър с диригент Тодор 
Тодоров, който има разнообразен репертоар.

В с. Антимово смятат за създател на духовата музика 
Димо Манчев, който пристигнал като тухлар от Силистра. 
През 2005 г. оркестрантите възстановили стария състав на 
Антимово от 80-те години на ХХ век. Ръководител на оркес-
тър „Дунавски ритми“, както и на танцовия състав на чи-
талището в селото, станал музикантът Пламен Димитров 
Станев. Така започнали и продължават изявите им на раз-
лични събития. Благодарение на Антимовската духовата 
музика се възродили музикалните традиции в селото. През 



160 161

Музикантите от 
група „Родни зву-
ци“ с. Салаш,
21 юли 1938 г.

Дружество „Бал-
кански юнак“ с во-
енния духов оркес-
тър, Белоградчик, 
1934 г.

Самодейният 
със тав на с. 
Са лаш на прег -
лед на само-
дей  ността в 
Бе  лоградчик, 
25 фев руари 
1939 г.

2010 г. тук се провело I издание на Международния фол-
клорен фестивал „Гергьовден”, станал традиционен, в който 
взели участие духови оркестри от страната и чужбина През 
2012 г. духовият оркестър „Дунавски ритми“ бил вписан в 
Националната представителна листа на елементите на не-
материалното културно наследство по Националната систе-
ма „Живи човешки съкровища – България“ за 2012 г.

През 1960 г. в гр. Белоградчик била завършена новата 
читалищна сграда. Тогава бил създаден духов оркестър с 
ръководител Милко Дафинин. През 1962 г. към училището в 
града била създадена ученическата фанфарна музика с ръ-
ководител учителят Ангел Трифонов, а по-късно – учителят 
Илко Гюверски. След 1970 г. възникнала необходимостта 
от създаване на постоянен духов оркестър към читалище-
то. Ръководител бил Кирил Петров. От 1996 г. преустановил 
своята дейност. През 1979 г. към читалището била създаде-
на Детска музикална школа за изучаване на духови и удар-
ни инструменти. В нея преподавали специалистите Ангел 
Джунински, Филип Куртев, Деян Василев, Александър Ко-
цев, Арман Сарафян, Никола Николов, Венцислав Арсов, 
Стефан Велев, Станислав Ангелов, Петър Костов, Любо-
мир Проданов, Васил Василев. Няколко месеца след това 
бил създаден Младежкият духов оркестър с диригент Ангел 
Джунински. Характерно за оркестъра било жанровото раз-
нообразие в репертоара – от традиционните пиеси за духов 
оркестър, хора и маршове, до класически симфонични пи-
еси и поп, и джаз музика. За художествено-творческите си 
постижения съставът бил удостояван със златни медали и 
звания „лауреат“ от националните прегледи на художестве-
ната самодейност. Ученическият духов оркестър и днес про-
дължава да има участия на различни събития.

В гр. Брегово, още при откриването на Бреговската гим-
назия през 1945 г., тогавашният учител по пеене и голям 
музикален талант Иван Бърдаров създал духов оркестър 
от изпълнители нотисти. От 1971 г. ръководител на оркес-
търа станал Страхил Ангелов, тромпетист, ученик на Иван 
Бърдаров, а до тогава ръководител бил Велизар Барчев. 
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Духовият оркестър 
гр. Брегово при по-
сещение на делега-
ция на ГДР 

 Ученическата духова музика и мажоретен състав била съз-
дадена през 1979 г. от художествения ръководител Вален-
тин Топчиев, по подобие на читалищната, чийто ръково-
дител бил Велизар Барчев. И двата оркестъра участвали и 
продължават да се изявяват на всеки празник. Към днешна 
дата, ученическият духов оркестър „Иван Бърдаров“ при 
СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Брегово, се ръководи от 
Иван Борисов, преподавател по музика в училището, тром-
петист от 27 години, който обучава 25 деца. Към училището 
има и мажоретен състав. Имат множество изяви на различ-
ни събития.

През 60-те години на миналия век в Брегово започнали 
да се отбелязват Празниците на самодейното изкуство и та-
ланти „Тимошка пролет“, станали традиционни, целта на 
които била да се съхрани самобитната култура на Тимош-
кия край. В рамките на тези празници, през 2008 г., в Брего-
во се провел Първи фестивал на духовите оркестри, в които 
се представили духови оркестри от общината и страната.

В заключение – чрез духовите оркестри, чрез общодос-
тъпното им музикално изкуство, се възраждат и се предават 
на поколенията традициите на духовата музика, съхранила 
темперамента и душевността на българския народ.
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Калина Тодорова 
Регионална библиотека „Христо Ботев“ – Враца

Обредният танц „Бšторо“ от с. Баурене, 
Врачанско – отглас от шаманските

ритуални пътешествия между световете

Криводолското село Баурене е старо поселище на тери-
торията на Врачански регион. Намира се в район – средото-
чие на древни култури (т. нар. от археолозите култура „Гра-
дешница“ и култура „Криводол“ – Праистория, Античност и 
Средновековие (Вж: Николов 1984). Селото е съборен тип, но 
се състои от две стари махали – Горельовската и Грънчарни-
цата и една сравнително нова (от нач. на ХХ в.) – Полянската. 
По фолклорни данни по време на робството е опожарявано, 
а част от жителите му се спасяват във Влашко, където в бли-
зост до гр. Крайова основават селище (Николов 1996:11-12). 
Преселниците през втората половина на ХIХ в. са предимно 
от близките села Уровене, Ракево, Пудрия, Крапчене и Сту-
бел. Основен поминък – земеделие и животновъдство. Както 

повечето села в Северозападна България, днес жителите му 
постепенно „се топят“ (ок. 370 в нач. на 2015 г.), но през годи-
ните, макар и да е едно от най-малките села в общината, на-
селението му достига 1200 души (1946 г.). В средата на ХХ в. 
в Баурене има детска градина, училище, читалище с богата 
дейност и състави, духова музика. 

В резултат от редица наши и на колеги от РИМ – Враца 
теренни обходи (от втората половина на ХХ в.) са събрани 
интересни образци на песенния и словесен фолклор, голяма 
част от които отвеждат изследователя към старинни пласто-
ве на духовната култура. Като наследник на древна обред-
ност от шамански тип определяме и регистрирания от нас 
обреден танц „Бšторо“. Двата разказа, части от които пуб-
ликуваме, са записани в интервал от петнадесет години, но 
въпреки това информацията, която носят е изцяло взаимно 
допълваща се, уточняваща и изключително идентична що 
се отнася до знания за обредно действие, време, персонажи. 
Такава е и по отношение спомените на останалите инфор-
матори, с които разполагаме.

*     *     *
Разказва един от дългогодишните участници в „свир-

ката-игра“, както сам я определя, Тодор Христов Каменов, 
роден през 1924 г. в село Баурене. Научил е танца от по-въз-
растните местни музиканти. Преди да започне разказа си, 
той свири мелодията, по която се играе, на своя тромпет.

„Тази свирка – игра, която е останала от старите 
музиканти и аз съм я наследил и са казва „Бšторо“. И са 
из пълнява така: Отиваме на сцената или в неко стая 
(обикновено танцът се изпълнява в разгара на сватбеното 
веселие, а в по-ново време – и на други общи празници и ве-
селби – б.м.), нареждаме се 5-6 човека – колко има музи-
канти: аз, Тошо, съм първия и вода танца, а кларнетиста 
свири мелодията. Тя е записана (говори за записа, който 
направих, преди да започне този разказ – б. м.). И команд-
вам: „Напред, бšторе!“ – караме напред, играеме. „Назад, 
боторе!“ – връщаме надире. „Кашляй, бšторе!“ – кашлят, 
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„Кихай, бšторе!“ – кихат и така. После пак играеме и ви-
каме: „За уше, бšторе!“ Фащаме се за ушетата. Викаме: 
„Кашляй, боторе!“, „Кихай, боторе!“ – „Киху, киху!“ Е така 
– майтап. И тогава се обръщаме към публиката и викаме: 
„Коси, бšторе!“ Косиме, косиме... И викаме: „Кашляй, бšто-
ре!“, „Кихай, боторе!“ – като първия път. После: „На колен-
це!“ Клекаме на колене и викаме: „Меси, бšторе!“ Месиме 
така с ръцете напред-назад, напред-назад... „Заревай, бš-
торе!“ Зареваме хлеба. „Кашляй, бšторе!“, „Кихай, бšторе!“ 
Ей това се изпълнява и тогава викаме: „На гъзер, бšторе!“ 
Обръщаме се на една страна „на гъзер“, подскачаме и казва-
ме: „Кашляй, бšторе!“, „Кихай, бšторе!“ Обръщаме се па на 
другата страна „на гъзер“. „Кашляй, бšторе!“, „Кихай, бš-
торе!“ Тогава завършваме това нещо и ставаме и почваме 
да играеме. През това време музиката се свири. 

Ставаме и са нареждаме пак и играеме, викаме „Каш-
ляй, бšторе!“, „Кихай, бšторе!“ И изпълняват, изпълняват 
доде бегат и остане само този последен – вторио по мене, 
който ще изпълнява нататък. Той „ще умре“. Играем и му 
казвам: „Кашляй, бšторе!“ – не иска да кашля. „Кихай, бо-

торе!“ – пак не иска да киха. Аз му ударих една плесница 
и той падна и „умре“. Аз зех чинела и с палката и бия за 
камбана. А един от музиката реве колкото може, че е по-
чинал, че е умрел – оплаква го. И това се изпълнява до неко 
време. През това време музиката е запрела. Той е „умрел“ 
– музиката е запрела. И аз почвам: вдигам му един крак, 
режа му като на овца с палката, мушкам му крачолите 
и го надувам. Надувам го дорде са разпентари целия, дорде 
са разпъне. И тогава викам: „Ше го одереме да му земеме 
кожата!“ Бухам му краката напред-назад, напред-назад, 
той завалията: „Пърц, пърц...“ – ей така като го надувам 
и блъскам. И го надувам и го слагам като умрел. И викам 
на кларнетиста: „Колко ше ми земеш да го съживиш?!“ А 
той вика: „Абе кажи к’во ше дадеш?“ Аз му казвам: „Пет 
лева“. Той вика: „Ако щеш – два лева!“ И почва да свири и 
той („умрелия“ – б.м.) пошайва, пошайва. И става. И става 
и почва да играе. Играе, играе и запре – запре и музиката, 
запре и той и го питаме: „Какво става на оня свет, бе?! 
Има ли стопанство, нема ли?!“ – „Абе стопанство – кае – 
нема, ама тоа, къде е ревал за мене, казаа да иде там да ги 
научи на „Боторо“!“ (Х. 1993 г. с. Баурене, Врачанско. Запи-
сала Калина Тодорова)

Петнадесет години след тази среща разговарям с друг 
бауренченин, играл „Бšторо“. Найден Цеков Иванов – Начо 
Гергов е роден на 24 юни 1931 г. в село Баурене, Врачанско. 
Отрасъл в родното си село, където за първи път е гледал 
„Бšторо“. След казармата започва работа в съседното село – 
Ракево като фелдшер, където се оженил и останал да живее.

– Къде си гледал да играят „Бšторо“?
– Никъде не знаат и не го играят – само в Баурене. Сви-

реше кларнетиста от Баурене Иван Пандов и тия, музи-
кантите го изпълняваа.

– Значи танцът се играе от музикантите?
– Да. Само тупанджията не играеше и тоя, кларне-

джията.
– На какви инструменти се изпълнява мелодията?
– Кларнет. Нашите хора, гледал съм, го играят на 
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сватби, на кръщенета – на веселба кога е. Свиреше го на 
цигулка и Касъм от Галатин (село във Врачанско – б.м.) – 
цигулар – съм видел пак да го играят младежи и други. 

– Значи „Бšторо“ е сватбарски танц? Така ли?
– Сватбарски танц е. На кръщеньета и сватби обеза-

телно ше се играе „Бšтора“. Кога е много весело. Играли са 
го и неко път насред село на площада. Вътре, в стаи – сват-
бата са праи вътре. И навънка са го играли.

– Значи само бауренските музиканти са го играли?
– Само бауренските музиканти са го играли и младе-

жи от Баурене го играеха.
– Но по принцип се играе от музиката?
– За пръв път съм видел музиката да го изпълнява, оба-

че после така, кат са сберат неко компания... И аз съм иг-
рал – пееме си и играеме „Ботора“.

– Добре, разкажи ми как се играе.
– „Бšторо“ е не повече от четири-пет човека и така 

се хващат за ръце – един зад друг с ръце на раменете. Пър-
вият – свободно ръцете и командва първия: „Напред, бšто-
ре!“ Дават напред. – „Назад, бšторе!“ – отстъпят. И след 
това казва: „Кихай, бšторе!“ – сички кихат: „Киху, киху!“ 
То и музиката такта дава на тия команди и отговорите. 
„Меси, бšторе!“ Всички се обръщат, коленичат – на колене 
и започват „да месат“. „Плескат“ хлеба. „Фръгай, бšторе!“ 
– да фръгат хлеба във фурната и след това изправат се, па 
се фащат така в една колона и тоя продължава да команд-
ва: „На сено, боторе!“ – малко се разреждат. „Коси, бšторе!“ 
Сички „косат“. „Жъни, бšторе!“ – жънат. И по едно време 
тие се отказват... – то много команди има, ма не си ми 
казала, да си припомна – и тия постепенно (се отказват) и 
остава само един зад него. И тоя командва, ама втория зад 
него усеща, че другите ги няма и не изпълнява командата. 
Казва: „Кихай, бšторе!“ Тоа не киха. „Кашляй, бšторе!“ – не 
кашля. Обръща се и му бие един шамар. Оня пада. Другите, 
дет са играли там, притичват и почват да ревът като на 
погребение – кой к’во може нарежда. А тоа, който го уда-
рил, са чувства гузен и само гледа. По едно време... А тоа, 

тупанджията бие 
на дзило с палка-
та: „Дам... Дам...“ 
– на умрело (ими-
тира биене на 
камбана – б. м.). 
Другите плачат, 
нареждат... Прос-
то много са инте-
ресни! И след това 
един предлага от 

тех: „Ей, он а умрел, умрел – дайте да го одереме – децата 
му барем да носат опинки, кожата му е добра!“ (Смее се.) 
Почва с палката на барабана на краката и надува и тоа 
постепенно, постепенно, както си гледала животни – на-
дува, тупне го тука по корема: „Готов а!“ Добре, ама тоа 
дека го ударил казва така: „Колко ше ми искаш, бе – пита 
кларнеджията – да го съживиш тоа човек?“ Оня вика: „Бе, 
ако дадеш пет лева...“ – „Е, пет – не може ли десет, бе?“ 
– той е гузен. „Е, неща, неща – ако дадеш четири лева!“ 
– „Де, бе, на двайсе лева, бе.“ – „Не, не!“…„Ако си съгласен 
– двайсе и пет лева?“ А кларнеджията казва: „Не – три 
лева!“ – „Трийсет лева“ – казва другият. - „Два лева!“ И 
стигат до един лев. Единьо качи, другио спада (обратно на 
нормален пазар – б.м.). И вика: „Добре.“ Дава му един лев 
и кларнеджията почва да свири същата мелодия за „Бš-
тора“. Тоа, като е легнал така почва първо да шава така 
с пръстите (на ръцете) под такта така – със стъпалата, 
постепенно почва да мърда цялото тяло. Става и почва 
да играе и тия питат: „Ей, какво има на оня свет, бе?“ – 
„Абе, баща ти пита – какво праиш, как си?“ Други такива 
къде му задават въпроси, той отговара така – хуморис-
тично. Много хумористично. Така завръшва – съживи са 
тоа, заиграва.

 (…) (Откъс от разговора, проведен на 17 юли 2008 г. в 
с. Ракево, Врачанско. Записала Калина Тодорова.)



172 173

*     *     *
Макар да разполагаме със значително по-подробни 

описания като вече представените, започваме проблема-
тизирането с откъс от друг теренен запис – отново на „Бš-
торо“, но направен в началото на 2015 г. Информаторката 
е 77-годишна жителка на селото, която си спомни, че за 
последен път е гледала танца да се играе преди петдесет 
години – през 1964 г. на кръщенетата на своя син и пле-
менница – „тука дом, у собата“. Желанието ни да тръгнем 
от нейния спомен е свързано с интересни представи за тан-
ца, образи и послания, оценени от нас като съществени, за 
да се запазят в паметта половин век след това. На първо 
място е изразеното единство и преливане на емоции и жи-
тейски категории, обединени от обреда. „Бšторо се играе 
на сватби и кръщеньета, инак он е те така – погребение, 
ама го играат насекъде…(…) (Весел танц, така ли? – КТ) 
Абе, не е весел танц, що уни бабичките тама, млади, ста-
ри, ревът, че тоа умрел и после като го съживи – айде, 
почват да са смеят“ (МГЦ).

Рязката смяна на емоции, ситуации и преминаването 
в процеса на представлението през най-важните обреди на 
прехода, вътрешната връзка между сватба, кръщене и по-
гребение, достигането на кулминацията (и емоционална, 
както е видно от разказа) – мнимата смърт, пътуването и 
завръщането в самия край, участието на зрителите (най-ве-
че емоционално – подвикват шеги, задават въпроси, смеят 
се, плачат) не само насочва мисълта към старинен мито-
поетичен модел на космоса, света и мястото на човека в 
него, но и към конкретни обредни практики, свързани с 
тези вярвания.

Музикантите твърдят, че изпълняваната от тях „сват-
барска свирка, игра“, както сами я определят,  са научи-
ли от „старите“, без каквито и да е други предположения 
или уточнения. Тя не е регистрирана в нито едно от съ-
седните селища (Галатин, Добруша, Ракево, Градешница 
– с малки изключения: това са някои сватби в тези села, 
на които „са викани“ да свирят бауренските музиканти), 

както и въобще в региона. Не съществува нито като част 
от сватбената  обредност, нито самостоятелно. Сходни на 
нейните елементи обаче откриваме в някои румънски ле-
чебни обреди, практикувани в недалечни от Дунав регио-
ни. Михаил Арнаудов в своята студия „Кукери и Русалии“ 
(Арнаудов 1972 II: 144) описва калушарски игри в облас-
тта Muscel, източно от Питещи (Румъния) през Русалска-
та седмица. След приключване на игрите калушарите и 
другото обредно лице, наречено „немия“, започват шегите. 
Подробното им описание до голяма степен напомня някои 
от картините (дори конкретни детайли), пресъздадени от 
участниците в „Бšторо“ – например „опяването и дрането“ 
на „мъртвия“, шегите с кожата за опинки и т.н. и макар 
и да не са представяни по съвсем идентичен начин, схе-
мата на „шегата-ритуал“ в общи линии е същата – мнима 
смърт, последвана от „събуждането“ на мъртвия. Интерес 
представлява и предаденият от него край на „танц и панто-
мима“ в маджарската игра Борица (позната само в т. нар. 
„Седем села“ югоизточно от Брашов) и играна на 28 декем-
ври. Танцът завършва с шега на куковете: трима повалят 
най-слабия и започват със сабите уж да го дерат и разсичат 
тялото му на части, но се окайват за постъпката си и го оп-
лакват. После „изваждат дръжките на камшиците си, един 
я поставя на устата на жертвата, друг на ушите, трети на 
гърба и започват да духат тия дебели дръжки. Те духат и 
духат и виж чудо на чудесата – животът се пробужда отно-
во у него и другарите му изпитват голяма радост от това“. 
Етнографът споменава и за танц на куковете, който играе-
ли на колене (Арнаудов 1972 II: 144-147). 

Връзка между „Бšторо“ и румънските калушари, опи-
сани от Михаил Арнаудов, можем да търсим в едно местно 
предание, записано в архива на археолога Богдан Нико-
лов (ТДА – Враца, Ф 1314, оп. 1), според което по време 
на робството с. Баурене е опожарено от турците и част от 
жителите му се спасили в Румъния, както вече посочихме, 
– като доказателство за това той приема образуването на 
румънско селище с подобно наименование до Крайова. 
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Създалата се историческа ситуация ни дава възможност 
да предположим, че вероятно това е пътят на „Бšторо“ и 
макар в селото да няма калушари (но те са добре познати 
във Врачанско - само на 20 км от Баурене, в село Лиляче се 
играе „Калуш“, в който обаче липсва подобие с описания), 
е твърде вероятно да е пренесен при гостувания между род-
нини от двете страни на Дунава (района на Питещи е в 
близост до Крайова). Реална е и вероятността да бъде пре-
несен само този елемент от структурата на калушарското 
лекуване. 

Интересно е да се спомене друг момент от сватбения 
комплекс в Баурене, също превърнал се в традиция – за-
пазилият се (сравнително до късно – почти до последните 
десетилетия на ХХ в.) влашки танц – „Пеленица“, изпълня-
ван от същите музиканти и игран също в разгара на сват-
беното тържество – още едно доказателство за „заемки“ на 
румънски игри от местните. Всъщност това е обреден танц 
„за сближаване на родовете“, характерен за разположените 
по Дунава селища, който и днес играят власите. Едно про-
учване в района на Крайова би могло да допринесе значи-
телно за изясняване на въпроса в конкретика, но подобни 
преселения са характерни за населението на погранични-
те райони, засвидетелствани не само в архивни документи, 
но и в народната памет – легенди и предания за семейства, 
родове и цели села, потърсили спасение отвъд голямата 
река, някои от които остават завинаги там, други се връщат 
на старото място, трети –  основават нови селища. По-лю-
бопитна е обаче друга връзка – наследството, оставено ни 
от древните обитатели на земите от двете страни на Дунав 
– траките (мизи, трибали, гети), развили богата култура от 
шамански тип, която безспорно оказва влияние върху би-
туването на дунавските народи и държави през хилядоле-
тията – традиции и вярвания, съхранени и преосмислени, 
вградени в народния светоглед и фолклорната концепция 
за света и космоса. Общият корен на практики, свързани 
с преминаването на времепространствената граница меж-
ду световете, характерни за пограничните райони на двете 

съседни държави, към които се отнася и „Боторо“, е част 
от това древно тракийско наследство, а реконструиране-
то на възлови моменти от първоначалната им същност и 
 функции е основна цел на настоящото проблематизиране.

*     *     *
Диалектната дума бšторо (от бšтор с член. 3 л. ед.ч. – „о“ 

според местния говор), е съществително нарицателно със 
значение на „голямо дърво, пън“, употребявана и с пренос-
но значение в Северозападна България – за необщителен, 
скован човек, „труден“ (Гледа като бšтор. Мани го тоа, 
голем е бšтор.) Макар на пръв поглед шеговитата нотка на 
представлението да товари заглавието именно с преносния 
смисъл – човек, който е необщителен и труден и не изпъл-
нява командите, цялостното разгръщане на постановката 
неминуемо сочи към една доста по-съществена аналогия 
– дърво-човешки двойник, идеята за превръщенията и вза-
имовръзките между различните елементи от митологемата 
космическо дърво и световете, които тя представя. Така на 
преден план виждаме „театрализираната същност на кул-
товото действо“ – един истински спектакъл, но наличието 
на още един план, който днес стои зад драмата, а някога 
вероятно е бил водещ, ни кара да потърсим истинските ко-
рени на „Бšторо“.

Шаманизмът (думата идва от сибирските тунгуси, но 
точното º значение все още не е изяснено от езиковеди), 
като магико-религиозна практика и връзка с Божестве-
ното, разпространен сред различни народи, е част и от 
културата на нашите предци – запазени артефакти сви-
детелстват, че и при прабългари, и при траки шамани 
(„чяродейци и умаятели“) „пътували“ по шаманското дърво 
между световете и посредничели между тях. Тракийската 
орфическа вяра-обредност в безсмъртието има своя учи-
тел по безсмъртие – Орфей, „предпочитан образ/идея“ от 
древните траки – поет-певец, прорицател, лечител, учител, 
цар и жрец. Тя е отправена към бог в два образа – земен и 
слънчев, Дионис и Аполон. „В тази вяра „богът умира раз-
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късан“, за да се роди наново и за да постави началото на 
всички небесни, земни и човешки цикли на смъртта и въз-
кресението.“ Отправена е към Дионис, бога на Орфей. В 
мита поета-прорицател е разкъсан като своя бог, за да се 
превърне в антроподемон (полубог), придобил безсмъртие. 
Като полубог той е  посредник между хората и боговете – 
посредничество, което е интелектуално и нравствено – „за 
да отнася молбите на смъртните и за да донася посланията 
на безсмъртните“(Фол 2003: 10). Разграничават се две рав-
нища на тракийския орфизъм: народно или масово, което 
се основава на мистериалния ентусиасмос – обсебеността, 
въвеждаща бога във вярващия и аристократично равнище, 
вдъхновено от въздигането на посветения към бога (Фол 
2003: 10).

Бихме могли да предположим, че в „Бšторо“ са се за-
пазили елементи от истинско шаманско представление, 
отглас от старинен магически обред. На първо време стои 
връзката с калушарите-лечители. „Ролята на „немите“ 
кукове и пантомимата с убийството и възкресението на 
единия от тях се родеят несъмнено не само с калушарската 
драматическа забава, но и с обичая у източнобългарските 
кукери да се застрелва, да се оплаква и да се оживява оня, 
който оре на хорището. Далечният извор на тая сцена у 
калушари и у кукери е общ, сходството не е ни най-малко 
случайно.“ (Арнаудов 1972 II: 144-147) Според Михаил Ар-
наудов общият корен е редно да бъде търсен в съчетанието 
между „римските розалии и брумалии с гръцките диони-
сии у романизованите траки в Македония“. Още в края на 
ХIХ в. историци и антрополози се опитват да обяснят връз-
ката между маскарадните игри в Югоизточна Тракия и 
Дионисиевия култ. „Съвпаденията от най-общ характер и 
съвпаденията в отделни детайли като обредно оране, пан-
томима на умиране и оживяване, фалически сцени и др. 
между древногръцките и съвременните „карнавални“ игри 
в Тракия, се обясняват с устойчивостта на обредите на ста-
рите тракийски празници в чест на Дионис, а успоредни-
ците между кукерските представления и древногръцките 

Антестерии, забелязани още от Арнаудов и неговите пред-
шественици – с древнотракийската обредност, която лежи 
в основата и на едните, и на другите.“ (Райчевски 2008: 21) 
В края на ХХ в. траколози сочат кукерските игри в Стран-
джа за реликат от долитературната културна история на 
Югоизточна Европа. Александър Фол определя главното 
действащо лице на Кукеровден като „ Дионисов кукер“ – 
„още жив, единствен актьор от времето на зараждащия се 
в народното изкуство на Югоизточна Европа театър“ (Фол 
2001). Калуш се играе за здраве и берекет. Присъствието 
на имитативната магия и „пътят на хляба“ от зърното до 
погачата, които са „изиграни“ чрез връзката им с човека и 
неговото благополучие, веднага след това преминаването 
към мнимата смърт, последвана от оживяване на мъртвия 
в този спектакъл и накрая –  представянето му като неотме-
нимо веселие и доволство, са само част от първоначалните 
податки-провокации към търсене в „Боторо“ на елементи 
от шаманския комплекс (митология и ритуал), тръгвайки 
по обратния път – от „театрализираната същност“ на ша-
манското действо – сложна и стройна система. 

Димитър Овчаров в „Шаманското действо като спекта-
къл“ разграничава и описва три основни етапа на камла-
не (коментирайки материали, отнасящи се до по-късно за-
пазени ритуали на сибирските народи, но съотнасяйки ги 
със съхранени артефакти от шаманско действо по нашите 
земи): подготвителен, същински и заключителен. Достъпът 
до отвъдното и завръщането със сакралното знание зависи 
от прецизната подготовка, мястото, атрибутите, участни-
ците, но и елементът на импровизация не е чужд за това 
пътуване. Запазени са интересни описания на камлане на 
шамани, което е различно по различните поводи – при бо-
лест, за извършване на ловна (и друга) магия, за разгадава-
не на бъдещето, за отвеждане душата на мъртвец в царство-
то на сенките и други обреди, – но може да бъде представена 
най-обща схема, която прилагаме и към „Боторо“. 

Първият етап от шаманското пътуване е свързан с под-
готовка на мястото, облеклото и атрибутите. Ако говорим за 
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постоянно физическо място – сакралия, където да се изпъл-
нява обредът, то ясно е, че в нашия случай не съществува 
такова. Той „се разгръща“ по домовете (мезокосмос) – в къ-
щата и в двора (усвоено пространство), (характерно за ша-
манския обред, който също е осъществяван в шаманската 
юрта или на открито), както и на места, с особено значение 
за общността – на хорището, на площада. По-късно – в чи-
талищния салон – вече вън от обреда, като спектакъл. Фи-
зическото място обаче е във връзка с друго място – позиция 
в рамките на обреда. И по време на сватба, и по време на 
кръщене „Боторо“ се заиграва в разгара на същинския праз-
ник, след слагането на трапезите и гощавката в дома на 
младоженеца или в дома на семейството, което „дава кръ-
щавката“. Нашите информатори го определят като знак за 
начало на всеобщото бурно веселие – с „Боторо“ се „откри-
ва“ задължителният и чакан момент на шегите и забавите, 
музиката, песните и танците, в който активни участници са 
всички присъстващи. 

Музикалните инструменти – подобно на шаманския тъ-
пан, който е основно средство за камлане – в случая играят 
ролята на предмети-посредници и те „ще отведат“, заедно с 
танца, шамана отвъд. Музикантите менят своите роли – те 
стават и актьори, и участници в представлението, от глед-
на точка на пътуването – посредници като музикалните 
инструменти също менят своите функции – напр. чинелът 
и палката на барабана от музикални се превръщат в ко-
жарски инструменти или в крайна сметка инструменти на 
прехода. Магическата им функция е най-ярко изразена в 
края на същинските обредни действия и се илюстрира пре-
красно със следния диалог: „Добре, ама тоа, дека го ударил, 
казва така: „Колко ше ми искаш, бе – пита кларнеджия-
та – да го съживиш тоа човек?“ Оня вика: „Бе, ако дадеш 
пет лева...“ (…) И стигат до един лев. Единьо качи, другио 
спада (обратно на нормален пазар – б.м.). И вика: „Добре.“ 
Дава му един лев и кларнеджията почва да свири същата 
мелодия за „Ботора“. Тоа, като е легнал така почва първо 
да шава така с пръстите (на ръцете) под такта така – 

със стъпалата, постепенно почва да мърда цялото тяло. 
Става и почва да играе…“ (НЦИ)

Пътуването или същинският етап от камлането съвсем 
не е индивидуално действо, макар главна роля в него да 
има посредникът. Основните обредни лица в „Боторо“ са 
няколко. Най-напред това е „водачът“ на танцьорите-музи-
канти. Този, който ще „води“ танца и ще задава командите, 
е  музикант от духовия оркестър. В спомените на инфор-
маторите конкретна обредна роля се идентифицира с точ-
но определена личност – това е изпълнителят на тромпет 
Тодор Каменов. В калушарските игри водачът е наричан 
ватафин и на него е възлагана функцията на „главен хип-
нотизатор“: „…той съдействува наред с танци, въртения, 
песни и провиквания за увеждане каталепсията на едно-
го или повече от другарите си“ (Арнаудов 1972 II: 171). В 
„Бšторо“ „водачът“ не само ще отведе, но ще направи и 
необходимото за връщането на пътника. Ето как описва 
своите действия легендарният водач Тодор Каменов: „И 
аз почвам: вдигам му един крак, режа му като на овца с 
палката, мушкам му крачолите и го надувам. Надувам 
го дорде са разпентари целия, дорде са разпъне. И тога-
ва викам: „Ше го одереме да му земеме кожата!“ Бухам 
му краката напред-назад, напред-назад, той завалията: 
„Пърц, пърц...“ – ей така като го надувам и блъскам. И го 
надувам и го слагам като умрел. И викам на кларнетис-
та: „Колко ше ми земеш да го съживиш?!“ А той вика: „Абе 
кажи к’во ше дадеш?“ Аз му казвам: „Пет лева“. Той вика: 
„Ако щеш два лева!“ И почва да свири и той („умрелия“ – 
б.м.) пошайва, пошайва. И става.“ (ТХК)

„Съживяването“ е дело на друго обредно лице – „оплак-
вача“, който всъщност в състава на духовата музика изпъл-
нява ролята на кларнетиста. Той също съдейства за правил-
ното и безпрепятствено пътуване на шамана, поемайки и 
сменяйки няколко роли – маг-музикант, оплаквач, участник 
в „дрането“ и вземането на кожата – също свързан с точно 
определена личност. Изпълнителят е запомнен от съселя-
ните си не само с дарбата си на музикант, но и с особените 
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си качества „да оплаква и нарежда“ така, че да „разплаче 
мало и големо“ (дълбока скръб и тъга, емоц.) и след това 
да направи такъв пазарлък с водача, че от смях отново да 
разплаче всички (веселие и радост, емоц.). Владетел на сло-
вото, музиката и театъра. 

Третото главно действащо лице е „пътникът“ или „Бšто-
ро“. Той ще изпълнява посредническата роля.  Ще бъде убит 
ритуално и след това магически съживен. Той ще донесе 
посланието от отвъдното. Той е „различният“, който първо 
ще бъде отхвърлен, после приет от групата, ще бъде умърт-
вен и след това съживен. Пътуването му в рамките на „Бš-
торо“ е преминаване и през всички житейски цикли – още 
един от начините за достигане на познанието. 

В описанието, което прави Димитър Овчаров, същин-
ското пътуване започва с тиха песен, изпълнявана от ша-
мана, в която се разказва за връзката му с могъщите духо-
ве, за силата му и в същото време разкрива причините за 
камлането. Част от присъстващите пригласят, останалите 
издават възклицания като съучастие. Песента преминава 
в речитатив, съпроводен с равномерни удари на тъпана, 
които се усилват. Шаманът изпълнява своеобразен танц 
и в края изпада в несвяст. Присъстващите са безмълвни, 
вярвайки, че в този момент той е в контакт с духовете и 
очакват неговото освестяване и донесеното послание. Ав-
торът изрично отбелязва, че пътешествието в отвъдния 
свят е задължително при всеки един вид камлане (Овчаров 
1996: 61-64). Именно това е същественият момент и в „Бš-
торо“. Кулминацията. Смехът се сменя с плач. Сватбата с 
погребение. Музиката спира. Само чинелът се превръща 
в камбана и възвестява за пътника. Оплакването, което е 
извършено, е по правилата на погребалния обред. Млади и 
стари започват да хлипат и ридаят. 

Какво се случва с мъртвия? Той е „одран“ подобно на 
жертвено животно, след което се разиграва едно любо-
питно превръщение – „вдъхвайки му“ въздух или напра-
во надувайки го, водачът го довежда до състоянието да „се 
разпентари“, т.е. той олеква и се разширява. Действието 

е предхождано от танц, който от една страна показва на 
младоженците техните задължения като добри стопани, от 
друга – в един годишен цикъл – пътя на хляба: представе-
ни са основните процеси, свързани с посяването на зър-
ното, добиването му и въобще – на реколтата; след което 
хлябът е омесен, зарит и опечен (основните процеси при 
приготвянето му). Хлябът-жертва и втасването му като 
процес на разширяване е последван от кръвната жертва. 
Но шаманското превръщение ни води в типична за древ-
ните  ситуация – част от  процеса на  пътуването. Иван Ма-
разов описва сходно състояние във връзка с тракийските 
шамански ритуали, в които са включени различни способи 
за разширяване на съзнанието, отъждествявано с набъбва-
не на душата, преизпълване на тялото с нея, излизането 
º и поемането на пътешествие. Това са всички вещества, 
предизвикващи опияняващ и халюциногенен ефект. Един 
такъв способ е свещената напитка – виното за траките, 
която и като технология на получаване, и като ефект от 
прилагането º в рамките на обреда, съдържа процеса на 
разширяването. Участието в мистериите на Дионис осигу-
рява точно това – екстаз, освобождаване на душата, „която 
в транса си се стреми да излезе „навън“. Хлябът по същия 
начин чрез втасването, набухването съдържа процеса на 
разширяването и представя душата, освобождаваща се от 
тясната обвивка. Широко разпространена е фолклорната 
представа хляб-душа, свързана с обредите на прехода и гра-
ничните състояния – съня. Аналогията, която прави авто-
рът е с древноиранската свещена напитка-божество Сома: 
„Естествено е наркотичните семена, както и напитките със 
същия ефект, да предизвикат и отбелязват усещането за 
„издигане“ на душата над тялото, точно като Сома се „из-
дува“ и прелива от съда, в който се произвежда, а пиещите 
Сома се усещат сякаш „изпълващи“ пространството между 
небето и земята. (….) „Бухването“ като мистичен смисъл и 
обред е равнозначно на „издуването“, „избуяването“ – знак 
за промяна в статуса („израстване“) на персонажа, който 
извършва жертвоприношението“ (Маразов 200:45). „Раз-



182 183

пентарването“ на „мъртвия“ по време на „Боторо“ е сигу-
рен белег за граничното състояние, в което той се намира. 
Следва етапът на завръщането, в случая – „събуждането“ 
или „съживяването“ на пътника и то става с магическата 
свирка на музиканта след интересен пазарлък.

Състоянието на шамана при неговото свестяване е „ся-
каш се пробужда от дълбок сън“, „безсъзнателно състояние, 
наподобяващо опиянение“, но въпреки това се чувства бо-
дър и подхваща разказ, в който описва резултатите от извър-
шените от него пътешествия и странствания с подчертано 
образен език. „Разказът на шамана се слуша от присъства-
щите с внимание и съчувствие. Те се вживяват в него, искат 
подробности, одобряват неговите действия“ (Овчаров 1996: 
61-64). В крайна сметка целта на обреда е постигане на гра-
нично състояние, в което душата безпрепятствено да преби-
вава в различни мистични ситуации, да преминава барие-
ри, да достигне оня свят и също така безпрепятствено да се 
завърне – „обезпечаване на пътуването“. Задачата пък на 
шамана е да донесе посланието-знанието-моженето от от-
въдното. Пренесъл го – да го сподели. 

„…Става и почва да играе и тия питат: „Ей, какво 
има на оня свет, бе?“ – „Абе, баща ти пита – какво праиш, 
как си?“ Други такива къде му задават въпроси, той от-
говара така – хумористично. Много хумористично. Така 
завръшва – съживи са тоа, заиграва.“ (НЦИ) Интересен е и 
друг въпрос, който е задаван на „завърналия се“: „Има ли 
стопанство там?“ (според разказа на най-дългогодишния 
участник ТХК). Той не е случаен – по онова време стопан-
ството е първостепенно значимо явление и подобен въпрос 
биха задали съвсем естествено хората от което и да е село 
в страната. Не само. Баурене и днес е известно с това, че е 
едно от първите села в България, където още преди 1944 г. 
селяните образували кооперативно земеделско стопанство. 
Това става през 1941 г. – като отдел към кредитната коопе-
рация! (Николов 1996: 12)

На пръв поглед – диалог, който има за цел да предизвика 
смях и приповдигнато настроение сред сватбарите, отгово-

рите са също хумористични, но в него се откриват изключи-
телно интересни отправки към запазено до наши дни мито-
логично знание за безсмъртието на душата и битуването º 
в различни състояния. В традиционната народна култура е 
съхранена старинната представа за съществуването на друг, 
паралелен на този свят, в който живеем – оня свят. Той е оби-
таван от Господ, ангелите, други митични същества и души-
те на всички хора след смъртта им (оплаквателни текстове, 
народни балади, надгробна пластика, обредите на прехода). 
Животът там е продължение на  живота тук – обитателите 
се нуждаят от същите вещи, от които са се нуждаели при-
живе, занимават се със същите занимания, живеят заедно 
– семейството, родата, махалата, селото. „Народът не може 
да си представи социална организация, различна от тая на 
земята. Като умре човек от „това“ село, отива в „другото“, но 
всички мъртви от едно село се събират заедно.“ Границата 
между световете е с времеви и пространствен характер; при 
определени пространствено-времеви отношения се създава 
т.нар. гранична ситуация, когато тя може да бъде преодо-
ляна (Георгиева 1993; Кауфман 1988). Така, освен всичко, 
„Боторо“ ни представя конкретни картини и предхристиян-
ски представи за оня свят, където няма деление Ад и Рай, а 
всеки е част от неделима общност, така, както е и тук. На 
фона на тези вярвания, шаманското посещение в света на 
отвъдното е в реда на нещата. Нещо повече – то е необхо-
димост. Връзките между обитателите на този и онзи свят са 
непрекъснати и именно те са в основата на безпрепятстве-
ното преминаване не само през земните битийни кръгове и 
състояния, но и въобще през всички „небесни, земни и чо-
вешки цикли“!

*     *     *
В основата на всяко шаманското пътуване стои пред-

ставата за безсмъртието на душата, Божественото начало 
и цикличната природа на битието. В „Бšторо“ може да се 
проследи отчетливо преминаването през земните жизнени 
цикли – чрез преминаване от обред в обред през основни-
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те обичаи на прехода (раждане/кръщене – сватба – погре-
бение). Следва преминаване в космически цикъл, където 
смъртта е неизменна част – преход между световете и фор-
мите на съществуване. Временната смърт и пътуването от-
въд е свързано с донасяне на определено знание и обезпе-
чаване добруването тук – такава е и целта на класическото 
камлане. В този порядък на мисли интерес представлява 
битието на душата и нейното проявление, възможно един-
ствено чрез ролевата º същност. Неминуема е алюзията за 
земния живот – театър, със смяна на житейски роли и на 
обредния живот на персонажа – театър в театъра, със смя-
на на обредни роли. Така всички участници стават част 
от големия спектакъл на живота-вечност: ролите, в които 
влизат музикантите първоначално след командата на во-
дача; ролите, които ще изпълняват мъжът и жената – сто-
панинът и стопанката, младоженците – месачката и ора-
ча, земеделеца; пътника, оплаквача, водача. Отведени сме 
към основните митове и световни митологеми, разкрива-
щи връзката между елементите на земното съществуване 
от една страна и мястото на човека при изграждането на 
универсалния космически модел, характерен за предста-
вите на древните – от друга. Сочените като основни момен-
ти – етапи на шаманското пътуване – са не само съхране-
ни в „Боторо“, но и ясно разграничени: музика, магически 
танц – въвеждане на участниците в мистичната ситуация; 
ритуално убийство, пътуване и връщане с послание.

Подобно на древните пътувания-тайнства, „Бšторо“ 
е синтез от различен род изкуства: словесно, музикално, 
танцово; имитация и звукоподражание, пантомима и илю-
зионно изкуство, театър. Музикалната и емоционалната 
същност изглежда са в основата на връзките на тези из-
куства и синтезът им именно като път към сакралното 
познание. Изследователи определят нееднократно като 
доминиращо значението на музиката и акустичния код в 
практиката на шамана. Музиката е онази нематериална 
субстанция, която е мост към отвъдното и в същото време 
средство за контакт с него. Отдалечаването на значение-

то и функциите на „Бšторо“ от тези на типичния шаман-
ски ритуал, осъществяван в древни времена (като връзка 
с Божественото), преоформя и мястото му в празничната 
система на колектива в средата на ХХ в. – основно „за за-
бавление“. Дълбоката емоционална основа на представле-
нието обаче продължава да го съотнася в съзнанието на 
отделните индивиди към значително по-дълбока, трайна и 
истинна картина на битието и връзката между раждането 
и смъртта, този свят и света на предците, сватбата – цен-
тър и средоточие на земното пребиваване и също обредно 
време-единство между минало и бъдно, магическата инвер-
сия в няколко аспекта: сватба/погребение, раждане/смърт, 
този свят/онзи свят, плач/смях, трагедия/комедия. Животът 
като вечност, непрекъснатост, като нишка от събития и си-
туации, преходи – физически или ментални, но и в двата 
случая – реални, според древната митологична концепция.

Следите от истинския спектакъл-пътуване между све-
товете са значими. „Боторо“ е веднъж представление-пре-
минаване през „театъра на живота“ чрез влизане в мно-
жество житейски и обредни роли и обреди, промяна на 
емоционално състояние, втори път – на друго ниво – про-
мяна на духовно състояние, което днес в крайна сметка 
може да бъде обяснено, показано единствено с помощта на 
символи и метафори, характерни за време-пространстве-
ното съзнание. Двата пласта се сливат и остава усещането 
за непрекъснатост в ритъма на живота-вечност, изконния 
стремеж на душата към единение с Божествената същност 
и достъп до универсалното познание. 
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Названия на духови инструменти
в българския език

Музикалните инструменти са се появили във връзка с 
бита на човека още в древността. Всеки народ има свои ха-
рактерни инструменти, с определена изразност, свързани с 
определени обичаи и дейности (вж. Андреев 1955) . 

Под понятието традиционен народен музикален инстру-
мент разбираме всички характерни музикални инструмен-
ти, срещани в бита на едно племе, на фолклорната област 
или народ, които се използват в тяхната специфична ин-
струментална изпълнителска практика (Тодоров 1973: 18). 

Разнообразните музикални инструменти и възможните 
темброви съчетания между тях ни предлагат богата палитра 
от тонови багри, които са способни да възбудят у нас раз-
лични асоциации и трепети. Духовите инструменти, които 
се срещат в музикалната практика, са най-различни. С ог-
лед на техния вид и устройство духовите музикални инстру-
менти се разделят на следните основни групи – дървени и 
медни.

1. Дървени:
2.1. С обикновен отвор или наустник (лабиални) – флей-

та и видове флейти.
2.1.1. С единична пластинка (платък) – кларинети и 

саксофони.
2.1.2. С двойна тръстикова пластинка (стройка) – обои 

и фаготи.
Дървените духови инструменти представляват дървени 

тръби с различна дължина и форма, на която има отверстие 
и клапи. Тоновете се произвеждат чрез духане, като съще-
временно се затварят отвори, чрез натискане на клапи.

2.2. Медни – валдхорна, тромпет, тромбон, туба и др.
Медните духови инструменти представляват  постепенно  

разширяващи се металически тръби с различна големина и 

Овчаров 1996: Овчаров, Д. Шаманското действо като спектакъл. 
- Във: Празници и зрелища в европейската културна традиция през 
Средновековието и Възраждането, С., 51–67.

Райчевски 2008: Райчевски, С. Странджа. С. 
Фол 1986: Фол, А. Тракийският орфизъм. С.
Фол 1998: Фол, А. Тракийската култура. Казано и премълчано. С.
Фол 2001: Фол, А. Древната култура на Югоизточна Европа. С.
Фол 2002: Фол, В. Древна Тракия: мълчанието проговаря. С.
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форма. Към тесния край на тръбата се прикрепя специално 
приспособление – наустник или мунщук. Натуралните то-
нове (обертоновете) се получават, като се изменя начинът 
на духането, а посредством три или четири клапи, нарече-
ни машини или вентили, на които се действа с пръстите на 
едната ръка, се произвеждат и всички останали диатонични 
и хроматични тонове. Различаваме два вида медни духови 
инструменти – широко мензурни и тесно мензурни.

От българските народни духови инструменти, които са 
свързани с бита на нашия народ и най-често използвани са: 
кавал, малък кавал (кавалче), цафара (свирка), овчарска 
свирка (двоянка, гласници, дюдюк, дудук, пищялка), гайда 
и нейните видове – джура и каба.

I. Дървени духови инструменти:
1. Авлос (от гръц. език άλός „тръба“) е античен дървен 

духов музикален инструмент, въведен в Древна Гърция от 
Олимпос през 7 в. пр. н. е. Той е основен духов инструмент 
при най-древните народи от Близкия изток и Европа през 
Средновековието. Най-древните митологични източници 
приписват изобретяването на авлоса и изкуството на свире-
нето на Хиагнис от Фригия или пък на фригийската трой-
ка Хиагнис, Марсий и Олимпус. Според по-късно предан е, 
авлосът е изобретен от богинята Атина след обезглавяване-
то на Медуза, за да композира на него мелодия за нейното 
убийство и да пресъздаде ужасяващите звуци и вопли на 
нейната смърт.

Технологията на изработването на пластинките за 
авлоса подробно са описани от Теофраст. Съгласно мита, 
(двойният) авлос от кост на елен е изработен от Атина, 
която решила да свири на него на пир на боговете.* 

2. Алто саксофонът е музикален инструмент, който е 
член на семейството на саксофоните, принадлежащи към 
дървените духови инструменти. Негов изобретател е белгий-
ският проектант Адолф Сакс, който го създава през 1841 го-
дина. По размер е по-малък от тенор саксофона, но  по-голям 

* Текстът е ексцерпиран от Български национален корпус  http://
search.dcl.bas.bg/  

от сопрано саксофона. Той е най-използваният вид от общо 
трите в класическите композиции.

3. Блофлейтата е духов музикален инструмент, изра-
ботен от дървен или пластмасов материал, както и в тяхна 
комбинация. По продължението º има дупки, които се за-
пушват с пръст, за да се възпроизведе даден тон.

4. Бомбардата е от групата на дървените духови ин-
струменти. Създадена през Средновековието, тя е нещо 
средно между обой и тръба с коничен завършек. Диапазо-
нът º е две октави. Бомбардата изисква малко количество 
въздух, за да произведе звук.

5. Гайдата е от групата на дървените духови инстру-
менти, свързана с националната музикална идентичност 
на българина. Гайдата е традиционен народен инструмент 
главно на Балканите, но се среща и в цяла Европа, Север-
на Африка и Близкия изток. Тя е аерофонен музикален ин-
струмент, комбинация от кожен мях с три цеви.

Етимологията на думата гайда произлиза от арабски 
език от думата ġaià, която се отнася за гайда от „некласиче-
ския тип“, каквато е българската гайда (Lokotsch 1927: 
642), чрез посредничеството на турски език , срв. тур. gayda 
(БЕР I 1962: 224).

Често съм слушал мелодията на неговата гайда, тъй 
хармонична на гората. 

Популярното наименование на духовия инструмент в 
България е гайда и гайди (мн. ч.). Само в района на град 
Бобошево, Кюстендилско, местното население нарича ин-
струмента в мн. ч. гайди (вж. Кепов, СбНУ 1936: 82). От 
съществителното име гайда са образувани умалителните 
форми гайдуница и гайдичка (Геров 1975: 207-208), гай-
дº (Софийско, Трънско), мешнºчка (Търговищко), жур-
нºчка (Смолянско).

Производни имена от гайда са: гайдарджия, гай-
дарджийка, гайдар, гайдарски, гайдарин, гайдарка, 
 гайдарджºя, гайдарство, гайдºница, гайдурºца, гай-
дºрка, гайданºца. Лични имена от названието гайда са: 
Гайдов, Гайдаров, Гайдарски. 
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От стб. м˜хъ на основата на метонимичен пренос са въз-
никнали лексеми със значение „гайда“ като мях (Еленско), 
м˜ше (Кукуш), мешнºк (Еленско), мºшница (Велешко, 
Прилепско, Скопско, Родопите), мъшнºца (Ново село, Ви-
динско). По метафоричен път в някои тракийски говори са 
се появили названия като: гага (Одринско, Харманлийско, 
Хасковско) и гагя (Тетовско). Срещат се и други названия 
на гайда като пискºн (Гороцвет, Разградско), ревана (Гай-
таниново, Благоевградско) и др. Названия на гайда са реги-
стрирани и в тайните говори, срв. квич¡чка (тайни дюлгер-
ски говори) и гегалница (тайни езици) (Атанасов 2015: 78) .

В българските диалекти за назоваване на видовете гай-
ди се употребяват еднолексемни названия и словосъчета-
ния, срв.:

„високо звучаща гайда“ – джур¡, жур¡, джър¡, жарš, 
журºчка, журš (Смолянско), жирš, г¡йда (Родопи), джур¡ 
гайда (Копривщица), жур¡ г¡йга (Ксантийско), жур¡л 
г¡йда (Гюмюрджинско), журъ гайда (Севлиевско), тънка 
гайда (Бургаско), писклºва гайда (Бургаско), мšмече 
(Благоевградско), зурналºя гайда и др. ; 

„ниско звучаща гайда“ – каб¡ г¡йда (Калофер, Коп-
ривщица, Смолянско, Ардинско, Маданско, Девинско, Асе-
новградско, Кърджалийско, Пазарджишко), каб¡ г¡йдъ 
(Гюмюрджинско), каб¡ г¡йга (Ксантийско), гърлеста 
г¡йда (Бургаско) и др.; 

„средно звучаща гайда“ – инджº // инжº гайда (Смо-
лянско), средна джура (Преславско, Добричко) и др.;

„гайда с късо ручило“ – малешевска гайда (Петрич-
ко), брºцало (Врачанско, Видинско, Плевенско, Драмско);

„гайда, направена от балдаран (бучиниш)“ – балда-
ранšва гайда;

„гайда без бурдонна тръба“ – ружнºца (Ловешко) и др. 
(вж. Атанасов 2015: 161); 

Гайдата се среща най-често в паремиите и фразеоло-
гията на българския език. Фразеологизмите с компонент 
гайда могат да бъдат разпределени в няколко семантични 
гнезда. 

1. Фразеологизми, които изразяват пряка свързаност на 
гайдата с веселието, и в частност със сватбената обредност. 
Без сватба веселие – гола неволя.; Сватба без гайда – 
същи помен.; Сватба без гайда и мъртвец без тъжач-
ка не бива. 

2. Фразеологизми, които разкриват сходното звучене на 
гайдата и силния плач, където имаме противопоставяне на 
гайдата, която символизира веселие и от друга страна зву-
кът º напомня на плач. Надувам/надуя гайдата. – „за-
почвам да плача силно, с висок глас“ и „плача силно с висок 
глас“. 

3. Фразеологизми, свързани с нечие желание, често ка-
приз, също формират отделно семантично гнездо. Тръгвам/
тръгна по гайдата (на някого).; Вървя по гайдата (на 
някого). Играя по гайдата.; Уйдисвам по гайдата.

4. Фразеологизми, с компонент гайда, които посочват не-
гативни човешки качества: Виж му ума, че му купи гайда 
– за „глупав и несъобразителен човек“; Не ме бива в гайда 
да духна – „много съм нескопосан, схванат, несръчен“.

5. Фразеологизми, свързани с различни емоции, състоя-
ния и действия: На хорото играл, гайдата не видял.; 
Не ми е по гайдата.; Не ми иде на гайдата.; На чове-
ка каквото му е по гайдата, това вярва. 

И днес гайдата е народен музикален инструмент дъл-
боко свързан с бита на народа. Като инструмент със сил-
на звучност тя се среща най-често на сватба, на гроздобер, 
на обичая Трифон Зарезан, при нестинарските и кукерски 
игри, по сборове и др. Българинът е възпял гайдата в мно-
жество народни песни с голяма любов като инструмент, 
спътник на неговите веселия и народни тържества.

Задали са се, подали
от Рожен, от планина
комите млади войдоди,
шарени гайди свиреха
с гайдена дума думаха… (Тодоров 1973: 72-73).

В зависимост от размера, гайдата се среща в две основ-
ни разновидности. Голямата „каба“ гайда в нисък строй е 
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разпространена главно в Родопите, тя е с по-мек тембър и 
ниска звучност. Малката „джура“ гайда във висок строй е 
разпространена в Северняшката област, тя е с по-остър и 
писклив тембър, поради което е неподходяща за съпровод, 
често се използва в съпровод на тъпан.

 В България гайдата се използва от една страна като 
солов инструмент, а от друга – за съпровод на народни пе-
вци (особено в Родопския край, понякога с две и повече гай-
ди), както и в оркестъра от народни инструменти заедно с 
кавали, гъдулки, тамбури и др. На гайда се свирят бавни и 
хороводни мелодии.

 Гайдата е един от най-разпространените български 
народни духови музикални инструменти, които имат устой-
чиво присъствие в традициите, обичаите и музикалния жи-
вот на българина.

6. Двоянка е дървен духов музикален инструмент, тради-
ционен за българската фолклорна музика. Характерният за 
инструмента двуглас донякъде напомня този на гайдата, за-
ради което двоянката понякога е наричана и „малка гайда“. 
Традиционно, двоянката е известна като много стар музика-
лен инструмент, предпочитан от овчарите. Предания гласят, 
че немалко овчари успявали да научат стадата си сами да 
тръгват на паша под звука на една мелодия от тяхната двоян-
ка, а да се прибират обратно в селото под звука на друга. 

В България двоянката е разпространена предимно в 
западните покрайнини (Трънско, Годечко, Кюстендил-
ско, Банско, Белоградчишко, Видинско и др.), където носи 
най-различни наименования – гласници, двойници, двой-
на пищялка, девокя, чифте свирка, двугласка и др.

Двоянки огласяли често с живи танцови мелодии и тра-
диционните селски хора.

Хората, които видяха лицето и ръцете ми, натри-
ти с червена боя, бързаха да отвърнат погледа си, децата 
преставаха да играят, а едно момиче, което свиреше на 
 двоянка  пред градските врати, прекъсна свирнята си.

7. Дулциан (лат. език dulcian, ит. език dolcian от dolce 
„сладко, меко“) е музикален инструмент от групата на 

 дървените духови инструменти и е ранна форма на фагота 
от XVI и XVII век. Строят и обхватът му са в различни голе-
мини – от дискантова до басова. Различава се от бомбарда, 
който звучи остро и грубо и е с по-нежна звучност, откъдето 
идва и наименованието му.

Чух мудните звучни песни на дървения обой, малкия 
обой и дървения дулциан, както и други малки дървени ду-
хови инструменти, а след това по-гръмкия звук на месин-
говия тромбон, а може би и нежната песен на чукчетата, 
които удряха опънатите струни на цитрата.

8. Зурната (от тур. език zurna) е дървен духов музикален 
инструмент с двойна тръстикова пластинка при звукоизвли-
чането. Разпространен е основно в Близкия изток, Индия, на 
Балканите, както и при някои народи на Кавказ (Азербай-
джан, Армения и други). Сходен е със симфоничния духов 
инструмент обой. Звукът на зурната е с характерен тембър и 
със силен и пронизителен звук, поради което се ползва пре-
димно на открито, а не в затворени помещения. Със зурната 
се изпълнява предимно фолклорна музика и се използва при 
народни празненства – сватби, седенки и др. 

Зурната е характерен инструмент за Пиринска Македо-
ния (Петричко, Гоцеделчевско и Разложко), където се сре-
щат и най-добрите свирачи, носители на специфичен ин-
струментален стил (Тодоров 1973: 90).

Изведнъж се чува острият писък на зурната, примесен 
след малко от звуците и цивилизованите акорди на акор-
деона, после и на кларинета… Силих се да разбера, каква е 
точно тази музика, която покани първи под ритмите си 
младоженците.

9. Кавалът е музикален инструмент от групата на дър-
вените духови инструменти, характерен за българската 
фолклорна музика. Среща се в почти всички фолклорни об-
ласти, като е неразделна част от народното творчество на 
Тракия, Лудогорието и Добруджа.

Кавалът е не само познат, но и устойчиво свързан с 
българската музикална идентичност образ. Константното, 
познатото при този образ, емблематичен за фолклорната 
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 музика от България, е инструментът, неговият тембър, кой-
то се характеризира с популярни епитети „меден“, „сребъ-
рен“, „златен“. Кавалът обикновено се свързва с овчарство-
то, но има и други фолклорни ситуации – сватба, седянка, 
трапеза, хоро, погребение и др. (Пейчева 2006: 70). 

Той бил майстор свирач на кавал и когато засвирел, 
сякаш Орфей движел пръстите му и мелодиите идвали на-
право от тъжното му сърце. 

Етимологията на думата кав¡л произлиза от турски 
език от думата kaval, (вж. БЕР 1977: 226 ) срв. цав¡ра и 
цаф¡ра; заето и в рум. език cav¡l, срхр. к¡вал, к¡вела, 
алб. kav¡ll (БЕР 1977: 120).

В българските диалекти за назоваване на кав¡л (наро-
ден духов инструмент) се употребяват еднолексемни назва-
ния като: кюнец (Тополовградско, Ямболско, Новозагорско, 
Димитровградско), гав¡л (Смолско, Пирдопско, Страхило-
во, Свищовско), кавºл (Дебърско), каф¡л (Говедарци, Са-
моковско), кафºл и др.

Производни имена на кав¡л са: кав¡лец, кав¡лче, 
кавалджºя (от тур. kavalci – „свирач на кавал“), гавал-
джºа (Смолско, Пирдопско), кавалджийско (Шуменско), 
кавалджийски, кавалджийство.

Лични имена от названието кавал са: Кавалов (Га-
брово, Ловеч, Чирпанско, Стара Загора, Пещера, Варна, 
Грудовско), Кавалски (Тетевен), Кавалджºев (Казанлък, 
Стара Загора, Новозагорско, Сливен, Шумен, Петрич), Ка-
фалов, Кафалски (Пещера, Ямбол), Кафелов, Кафºлов 
(Левочево, Смолянско, Асеновград).

Местни имена от названието кавал са: Кавалци (маха-
ла към Бърдо, Ихтиманско), Кавалджºйското (Хисарево, 
Севлиевско), Кавалджºевска махала (Пилашево, Първо-
майско).

В Речник на българския език за названието кав¡л в 1 
и 3 значение е посочено: „1. Народен дървен или меден ду-
хов инструмент, който представлява тръба, отворена в двата 
края, съставена обикн. от три вмъкнати една в друга цеви, 
едната от които има осем дупчици за пръстите“. Пелинко 

извади кавала и почна да го сглобява. Елин Пелин, Съч. II, 
27. — Тойзи человек пасеше овцете, с кавала си ги управля-
ваше. Й. Йовков, Ж 1945, 112. Нощем горяха огромни огньо-
ве. Свиреха тамбури, зурли, кавали, гъдулки. А. Каралий-
чев, С, 55. Най-идеалната и гиздава носия на котленските 
овчари е: белите като сняг навуща, .., и меденият кавал, 
описан с калай и турян в кожен калъф. З. Стоянов, ЗБВ I, 
36. Овчарите с медни или от яворово дърво направени ка-
вали свирят твърде сладкогрейно. Г. С. Раковски, БС I, 161. 
Вакъл юрук не послуша, / ми си седна на бел камен, / .. / 
па извади писан кавал, / та засвири жално-милно. Нар. 
пес., СбВСт, 51. Със строшен кавал на планина не свирят. 
Послов. Едноставен кавал. Овчарски кавал. Сладкогласен 
кавал. Шарен кавал. // Всяка една от цевите на дву- или 
триставния кавал. Понякога баща ми го [гъдуларя] слуша-
ше само, а понякога вземаше кавалите, та ги нагласяше 
и пригласяше на гъдулката му. П. Р. Славейков, Избр. пр. 
II, 24. Сглобих кавалите. 3. Диал. Кюнец. Кавали на печка. 
Кавали на чешма“. (http://search.dcl.bas.bg/).

В българския език се използват и фразеологични-
те словосъчетания като: Бивола на кавал ще засвири. 
Разг. За много бавен човек, който мъчно схваща или мно-
го бавно върши нещо. Докато разбере това, което говоря, 
биволът на кавал ще засвири. Девета(та) (десета(та), 
последна(та), седма(та) дупка на кавала съм. Разг. 
Пренебр. Нямам влияние, не мога да окажа никакво въз-
действие някому, обикн. на служебното си място, в обще-
ството. Знам – рече тя и в тая единствена дума той доло-
ви нескрития º укор. – Аз съм деветата дупка на кавала... 
К. Колев, М, 14. Става дума за гражданина Д. Гонесеев – 
един от онези, за които все не остава място в докладите, 
репортажите и очерците .. Защото както ще се убедим, 
Д. Гонесеев не е десета дупка на кавала, тоест някаква си 
там безгласна буква. ВН, 1966, бр. 4646, 1. „Ако зависеше 
от мен, само него щях да взема, но за съжаление аз съм по-
следната дупка на кавала.“ Ст. Христозова, ДТСВ, 20. За-
дънен кавал. Спец. Кавал с пискун в горния край; дудук. 
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Когато засвирят биволите (билбюлите, славеите) 
с кавали. Диал. Пренебр. Никога (когато се подчертава, 
че нещо няма да се осъществи). Ще се научиш, кога засви-
рят биволите с кавали. П. Р. Славейков, БП II, 218. (http://
search.dcl.bas.bg/).

Кавалът е един от най-разпространените и любими на-
родни музикални инструменти, близък до бита и душев-
ността на българина, неразделен другар на овчаря. Той е 
възпят в много народни песни:

Георги пасе, море, сиво стадо.
Хем пасе, с кавал свири
И на кавал говори:
Ой, кавалю, мой другарю,
Свирай, свирай, насвири се…
(СбНУ, VII, 17,Тодоров 1973: 43).

Един от натоварените с особена символика традицион-
ни български инструменти е кавалът. От обредно-метоло-
гичната му функция във фолклора през символната му про-
екция в литературата (достатъчно е да си припомним само 
Ботевата поезия) до устойчивото му присъствие в музикал-
ния живот и днес – кавалът е сред тези музикално-фолклор-
ни феномени, които маркират движенията от традиция към 
модерност, от локалност към глобалност (Пейчева 2006: 70). 

10. Кларинет е музикален инструмент от групата на 
дървените духови инструменти. Създаден е през 1690 г. от 
видния майстор на музикални инструменти Йохан Крис-
тоф Денер в Нюрнберг въз основа на старинния френски 
инструмент шалюмо (chalumeau). Изобретеният от Денер 
кларинет отначало бил много просто устроен, със 7 пръсто-
ви отвора и 2 клапи. След това кларинетът изминава дълъг 
път на развитие, за да достигне до днешния си усъвършен-
стван вид.

Май единствено в кларинета духаше сам, но и там не 
хабеше излишна енергия.

11. Любовната флейта (на итал. език „flautod,amore“, 
на фр. език „flûted,amour“) е музикален инструмент от се-
мейството на флейтите и е малко по голяма от обикновената 

флейта. Тя е ниско траспониращ инструмент и заема място-
то на мецосопран. Тоновият º обем е като този на обикнове-
ната флейта, но звучи малка терца по-ниско от написаната 
нота. През XVIII век се употребява най-вече заради ниския 
регистър. Днес не се среща в музикалната практика.

12. Обоят е дървен духов инструмент с двойна тръс-
тикова пластинка. Тоновият му обем е от си бемол на мал-
ка до сол на трета октава. За обой се нотира на сол ключ. 
Тембърът на обоя е наситен, пронизителен, с носов оттенък.
Обоят като народен инструмент води началото си още от 
най–стари времена. В Европа е пренесен от и Изтока. В 
стара Гърция е познат като народен инструмент под името 
„авлос“.

Тя чете много, води си дневник, който не показва на ни-
кого, свири на пиано и обой (дори понякога ходи на турне-
та с малкия младежки оркестър „Оверн“), говори перфект-
но немски и английски и знае малко руски, който е учила в 
училище.

13. Саксофонът (от фр. език „saxophone“, създадено от 
личното име Sax и гръцката дума φωνή „звук“) е музикален 
инструмент от групата на дървените духови инструменти. 
Още от самото си създаване е бил изработван от метал — 
пакфонг (сплав от мед, никел и цинк) или томлак — томпа-
кова мед (сплав от цинк и мед или от месинг).

По едно време исках да свиря на саксофон и веднага ми 
купиха инструмент. Три години се пробвах отчаяно преди 
да установя, че това не е за мен.

14. Устната хармоника е музикален инструмент от 
групата на дървените духови инструменти. Хармониката се 
използва основно в блуса, но намира широк прием и в кън-
три музиката, джаза, рокендрола и други. Използва се често 
като солов от музиканти, които свирят на китара, като спе-
циално приспособление държи хармониката пред устата, а 
ръцете остават свободни.

Като търсеше напрегнато начин да развърже метна-
тата му от Папке примка, Вайс спусна крак от пейка-
та и, клатейки глава, засвири на устна хармоника една 



198 199

 тиролска песничка, думите на която всички мъже знаеха 
отлично, но не бе прието да се казват в присъствието на 
дами.

15. Фаготът е музикален инструмент от групата на дър-
вените духови инструменти, чието име (итал. fagotto „връз-
ка“, „сноп“) произлиза от вида на конструкцията му, тъй 
като фаготът е съставен от няколко части или сегмента. 
Духов музикален инструмент от дърво, съставен от четири 
сегмента тръби, които се съединяват в краищата.

Артистите, които щяха да пеят партиите на кукли-
те, трябваше да бъдат поместени според желанието на 
Адриан сред инструментите в оркестъра – един твърде пес-
теливо съставен оркестър от цигулка и контрабас, клар-
нет, фагот, тромпет и тромбон, ударни инструменти 
за един човек и един металофон, като в числото на тези 
артисти се предвиждаше и един говорител, който, подобно 
на свидетеля в ораториума, да резюмира действието в ре-
читатив и повествование.

16. Флейтата е музикален инструмент от групата на 
дървените духови инструменти. Звукът се произвежда чрез 
вкарването на въздушна струя през отвора на наустника. 
Нейният тонов обем е от „до“ на първа октава до „ре диез“ 
на четвърта. Но този обем може да се разшири с помощта 
на допълнителните клапи до си-си бемол на малка октава.

От две години не сме слушали музика. Свиря малко на 
флейта – Аран, флейтистът на покойния Лот, ме учеше да 
свиря на флейта от рог на лос – ето я къде виси на стената.

17. Цаф¡рата е малък балкански едноставен дървен 
духов народен музикален инструмент от рода на кавала и 
овчарската свирка. В началото са го изработвали от млад 
бъз, а по-късно се изработва от по-качествена дървесина – 
ясен, дрян, явор, габър и др. Цевта се изработва от дърво, 
метал или пластмаса. Металната цев е устойчива на меха-
нични повреди и атмосферни влияния, но е доста по-теж-
ки и по-трудно се обработва. Цафарата е разпространена в 
няколко балкански страни – България, Гърция, Република 
Македония, Албания и югоизточните територии на Сърбия.

В българските диалектни говори се срещат и следните 
наименования на цафарата: цав¡ра (Софийско), цаф¡ра, 
цаф¡рка (Ихтиманско), циф¡ра, цуф¡ра (Врачанско), 
цвтрче (Мламолово, Кюстендилско).

От изкуствата ме трогва само музиката – от свир-
нята на някое хлапе на дървена цафара до певеца, аком-
паниращ си сам на струнен инструмент или сложната 
дворцова симфония. 

II. Медни духови музикални инструменти:
1. Баритонът е средно голям музикален инструмент 

от групата на медните духови инструменти. Инструментът 
често е използван в духовите оркестри, както професионал-
ни, така и любителски – училищни и др. 

2. Буцина (на лат. език: buccina или bucina, от bucca 
„буза“) е римски духов меден инструмент със значителна 
дължина. Буцината е извита в формата на кръг. От буцина-
та произлиза съвременния тромбон. Медният духов инстру-
мент е използван в римската армия. Войникът, свирещ на 
буцина, се нарича „буцинатор“ (bucinātor). Има описания на 
буцината в античната литература, като например на поета 
Овидий, където в своите „Метаморфози“ пише за тритони, 
които свирят на буцина. 

3. Валдхорната е музикален инструмент от групата на 
медните духови инструменти. Наименованието му идва от 
немски език: разделено на две части: „валд“ и „хорн“ озна-
чава съответно горски рог. Ловджийският рог е предшест-
веник на натуралната валдхорна. За натурални валдхорни 
е написана музика от предкласиците – Бах и Хендел, кла-
сиците Хайдн, Моцарт, Бетховен. Даже след изобретяването 
на вентилната система композиторите от XIX век дълго вре-
ме са писали за натурални валдхорни. 

Да имаше една валдхорна да надуя, ще я изправя до 
последната извивка.

4. Сарюсофšн (от фр. език sarrussophone, от името на 
изобретателя си – френския капелмайстор Sarrus и гръцка-
та дума за звук phone) е меден духов музикален  инструмент 
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с клапи, подобни на тези при саксофонa, с конична форма 
и двойно тръстиково езиче (стройка). Инструментът е кон-
струиран през 1856 г. от парижкия майстор на музикални 
инструменти Готро, по инициатива на Сарюс. Сарюсофонът 
се използва в 7 големини – от сопранова до контрабасова. 
Влиза в състава предимно на духовите оркестри, но басова-
та разновидност (S. Bass) намира приложение и в симфо-
ничните оркестри, където замества контрафагота. 

5. Тромбонът е музикален инструмент от групата на 
медните духови инструменти. Името му идва от италиан-
ската дума tromba (тромпет) и one (голям), или буквално 
преводът му означава голям тромпет. Той е известен от 
XV век. Отличава се със сплесканата си S-образна тръба, с 
помощта на която музикантът изменя обема на въздуха в 
инструмента и може да изсвири различни ноти. 

Джон и Линда Бърнс. Джон свиреше на тромбон в Чи-
кагския симфоничен оркестър.

6. Тромпетът (на фр. език trompette, от итал. език tromba 
– „тръба“) е музикален инструмент от групата на медните ду-
хови инструменти. Това е инструментът с най-висок регис-
тър сред медните духови инструменти – тоновият му обхват 
най-често е от „ми“ на малка „до“, до на четвърта октава. 
Тромпетите са сред най-старите музикални инструменти, 
датиращи от поне 1500 г.пр.н.е. Хр. Те са използвани като в 
тръба е продухван въздух през затворени устни, при което 
се създава бръмчащ звук. Тромпетът е инструмент, който се 
използва при изпълнението на различни видове музика и 
най-вече класическа музика и джаз. Изпълнителите, които 
свирят на този инструмент, се наричат тромпетисти.

Данчо редува едни срички и свири на тромпет. Напи-
са и една инструментална пиеса „Йордановден“, в стила 
на традициите на духовата музика от Северна България. 
Особеното е, че Гъмзата седна и изсвири всички партии на 
всички духови инструменти.

7. Тубата е музикален инструмент от групата на мед-
ните духови инструменти, най-ниският по звучене в духо-
вия оркестър. Направен е от цилиндични и конични навити 

тръби, мундщук (наустник) и вентилни механизми. Най-из-
вестните разновидности са: туба-бас (в тон ми-бемол) и ту-
ба-контрабас (в тон си-бемол). Третира се като нетранспо-
ниращ музикален инструмент. Съществуват 3 основни вида 
туби – висока, басова и контрабасова. 

Прегледах диагонално списъка. Тънък участък с дами-
те, обхващащи диапазона от Б1 до Б4. Органистка, едва 
ли, хармоника, туба… и една певица.

8. Флигорната е музикален инструмент от групата на 
медните духови инструменти, която наподобява тромпета, 
свири се с три пръста и има същия регистър. Някои го считат 
от семейството на саксофоните. Предполага се, че в началото 
флигорната е използвана на бойното поле. Един от най-из-
вестните джаз изпълнители на флигорна е Майлс Дейвис.

Една музика, съставена от двама или трима кларне-
тисти (когато не са зурли), една флигорна и един тъпан, 
безспирно оглушават улицата с тогавашния моден марш. 
Тя предшестваше сватбарите.
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