
 127 

СЪБОРИТЕ НА НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО И СЪБОРЪТ „ОТ ТИМОК 
ДО ВИТА“ В С. ЧЕРНИ ВИТ, ТЕТЕВЕНСКО 

 
Веселка Тончева 

Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН 
 
Когато се заговори за събори, първо трябва да се споменат традиционните 

селски сборове/панаири в България, документирани през ХVІІІ, ХІХ и ХХ в., на които 
винаги е присъствала музика. Провеждали са се обикновено на календарен празник, 
често на храмовия празник на селото. Тези сборове все още са жизнени в множество 
селища в България. Друг тип са Съборите на народното творчество. Л. Пейчева 
подчертава, че за разлика от старите традиционни събори (където музицирането и 
състезанието са част от синкретичен културен комплекс, в центъра на който е 
празнуването и пируването), новите модернизирани събори поставят в центъра си 
сценичното представяне на народни песни, танци и свирни, често с конкурсно начало 
(Пейчева 2008: 203-204). П. Петров също отбелязва, че в някои случаи съборите, 
организиращи селищната традиция в предмодерните времена, биват подменени след 
1944 г. – ликвидирани като религиозни празници и преосмислени като „нови битови 
празници” (Петров 1997: 105-110). Той дори описва един конкретен случай (от с. 
Радуил, Самоковско), при който става дума за празника на Голяма Богородица, 
функционирал до 70-те години на ХХ в., емблематичен за селото и свързан с 
религиозна и фолклорна обредност: колене на жертвени агнета, богослужение в 
църквата, водосвет и освещаване на обредната храна, общо хранене на полянка, музика 
и танци при параклиса и на площада. Тази форма на празнуване е подменена с „всеобщ 
селски празник” през месец август (с първоначална идея за наименование „Радуилска 
среща”), чието първо издание е посветено на 52-годишнината от образуването на 
кооперацията и 22-годишнината от образуването на ТКЗС под името Ден на 
кооператора (Петров 1997: 112). В този случай авторът установява, че целите на 
празника, според организаторите, са да удовлетворява нуждите на празнуващите, но и 
да изпълнява партийно-политически задачи (Петров 1997: 122). 

По-различна интерпретация на връзката „селски събор – фолклорен събор“ 
предлага Р. Иванова. Според нея връщането назад към известните ни от традицията 
събори, провеждани в чест на селищния светец или патрон, е вторично, а не наследено. 
То, според авторката, се случва по-късно и е доближаване до традицията, което не 
лишава фолклорните събори от тяхната специфика и оригиналност. Съвкупността от 
културни явления, в центъра на които стои фолклорно сценичното, конструира една 
нова и утвърждаваща се традиция. Тя сама по себе си е автентична. Р. Иванова я вписва 
в темина на Ерик Хобсбаум „измислена традиция“ (invented tradition) и в дефиницията, 
която той дава за нея: „‘Измислена традиция’ означава комплекс от практики, 
обикновено управлявани, въз основа на скрито или открито приети правила и от ритуал 
или символични по природа, които имат за цел да втълпят определени ценности и 
норми на поведение посредством повторения, които автоматично предполагат връзки с 
миналото“ (Hobsbawm 1983: 1). „В тази новоустановена традиция фолклорът, 
фолклорните изпълнители и техните изпълнения са връзката с миналото, което 
продължава да живее, но вече при нови условия, на сцената, в нова културна и 
социална среда“ (Иванова 2000). И още: тази изобретена традиция колкото съхранява и 
предава, толкова и променя предмодерната фолклорна музика (Пейчева 2008: 228). 

Днес движението на Съборите на народното творчество е една утвърдила се 
вече у нас форма за поддържане и популяризиране на фолклора. След 60-те години на 
ХХ в. съборите стават част от официалните културни прояви, бележещи „живото 
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присъствие“ на фолклора в съвременността, връзките минало – настояще, изпълнители 
– аудитория, фолклор – символ (Бояджиева 2001: 207-208). Съществуването на 
съборите като формат обикновено се свързва с „културната политика на 
социалистическата държава“, но и преди 1944 г., макар и нерегулярно, са се 
провеждали надпявания и надсвирвания със сценично представяне на фолклор, част от 
друг тип прояви (Пейчева 2008: 204-205). Такъв пример е Пловдивското земеделско-
промишлено изложение през 1892 г., в което участват 120 изпълнители 
инструменталисти и певци от цяла България, както и майстори на народни инструменти 
(Кауфман 1981: 51). Подобни сценични репрезентации присъстват и в Националния 
селскостопански събор, проведен във Варна през 30-те години на ХХ в., в чието трето 
издание (1937 г). е награден кавалджията Никола Ганев. Певицата Мита Стойчева 
получава награда на друг събор – Селскостопанският събор за Северна България, 
Велико Търново през 1939 г. Тези отличия поставят началото на тяхната 
професионална кариера (Вж. Пейчева 2008: 205). 

 
Първият събор в с. Граматиково – „Странджа пее” 
През май 1960 г. се състои първият Събор на народното творчество „Странджа 

пее”. Неговата организация се дължи на три институции, ангажирани по това време с 
тази идея – Радио София, Института за музика при БАН и Централния дом за народно 
творчество (по-късно Център за художествена самодейност). Основна роля за 
възникването на тази идея обаче има Радио София в лицето на тогавашния главен 
редактор в редакция „Народна музика” Георги Бояджиев, както и на бъдещия диригент 
и композитор Коста Колев, писателя Димитър Осинин, редактора Иван Василев, 
директора на Дома за народно творчество към Министерството на просветата и 
културата Андрей Пухлев и др. (Пейчева 2008: 206-207). 

Открития на този първи събор са народните певци Калинка Згурова, Петранка 
Тодорова, Георги Павлов, Райна Маврова, участват също познати и утвърдени вече 
изпълнители от региона като Магда Пушкарова, Сава Попсавов, Комня Стоянова, 
Райна Петрова и др. Изпълнителският път на Янка Рупкина води началото си също от 
този събор. През 1995 г. се провежда Вторият национален събор „Странджа пее”, 
възстановен от община Малко Търново. През 2000 г. се отбеляза неговата 40-та 
годишнина и се взема решение съборът да се състои на всеки четири години. 
Традиционно при последните му провеждания вечерно се представят нестинарски игри 
– обредност, типична именно за този регион, и която от 2009 г. е официално вписана в 
Представителния списък на ЮНЕСКО за шедьоври на нематериалното културно 
наследство. За хората от този регион съборът в с. Граматиково е емблематично явление 
и не само защото е „родоначалник” на съборите в България, но и защото имат 
потребност от слушане и възпроизвеждане на собственото си странджанско музикално 
наследство, което е част от локалната им идентичност. 

След първия странджански събор в с. Граматиково следват и други подобни 
регионални събори – добруджански в Тервел (септември 1960 г.), родопски (Рожен, 
1961 г.), на тракийската песен в Ямболския край в Елхово (май 1962 г.), на песните от 
Благоевградския край в местността Предела (септември 1962 г.), за надсвирване и 
надиграване в Сливенски окръг в местността Баните (септември 1962 г.) и др. (Пейчева 
2008: 207). Целта на тези събори е да се изтъкне диалектната специфика на всеки 
регион и особено да се подчертае регионалната и локална съхраненост на автентичен 
музикален фолклор. Така постепенно се ражда идеята за организиране на национален 
събор, който да е презентативен за музикалнофолклорното богатство на територията на 
България и да обхваща всички музикални и говорни диалекти. 
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Националният събор на народното творчество в Копривщица 
Предложението за провеждане на националенен събор на народното творчество 

именно в гр. Копривщица принадлежи на Райна Кацарова – етномузиколог и 
етнохореолог в Института за музика към БАН по онова време. Копривщица е изтъкната 
като най-подходящо място в природно и архитектурно отношение, тъй като „със своя 
природен декор тя е била и си остава най-подходящото място за един така широко 
организиран национален форум“ (Пейчева 2008: 208, Вж. и Кауфман 2005: 4). 

Първият копривщенски събор се състои през август 1965 г., сцените са едва 3, а 
участниците – около 4000, като тематичното разделение е на певци, инструменталисти 
и танцьори. Постепенно с времето „естрадите” (сцените) стават 7, принципът на 
разделението им регионален, а броят на участниците расте с всяко следващо издание. 
След 1989 г. средствата, отделяни, за организирането на събора, рязко намаляват и 
неговото съществуване е под въпрос. Все пак обаче през 1991 г. съборът се провежда, 
като дори броят на участниците надминава предходните събори. На последния десети 
юбилеен събор през 2010 г. участниците надхвърлят 13000. В последните години освен 
седемте сцени за изпълнители на автентичен фолклор, се откриват още една или две 
сцени – те са разположени в самия град (а не на поляните над града), на които в 
концерти се изявяват чужди групи, изпълняващи български фолклор (Пейчева 2008: 
208-212). Така съборът в Копривщица се развива и следва своя ход като най-голямото и 
най-важното събитие в т. нар. движение на съборите за народно творчество. 
Значението му е в различни аспекти: както в това, че мотивира хиляди участници да 
изпълняват и да съхраняват музикалния и танцов фолклор от своя регион, така и в 
предизвикателството да продължават да се издирват старите местни песенни и 
инструментални образци. И този ефект от събора, и от съборите въобще, задава 
перспективите на тази форма, възникнала преди 50 години, но функционираща и днес. 

 
Съборът в с. Черни Вит – история и настояще 
Съборът в с. Черни Вит възниква като селищен Събор за народно творчество, 

„наследник” на селския събор (панаир), постепенно разширява териториалния си 
обхват (като общински), за да се стигне до назоваването и обхващането на територията 
„От Тимок до Вита”, заимствана от името на първия капитален сборник с народни 
песни на В. Стоин („Народни песни от Тимок до Вита”, С., 1928). Разказът за този 
събор се опира на локалната гледна точка към историята и развитието му, опитва се да 
улови местното отношение, както и да очертае визията за този събор като част от 
движението на съборите за народно творчество в България. 

Идеята да се организира събор в с. Черни Вит, Тетевенско, се ражда през 1980 г. 
и принадлежи на народния певец Марин Иванов (родом от същото село, работил 18 
години като секретар на читалището в Черни Вит, 12 години организирал 
любителското народно творчество в община Тетевен, изпълнител, но и събирач на 
местния песенен и музикален фолклор, кмет на с. Черни Вит в периода 1995-2003 г.), 
организира се от читалището с председател Марин Йотов, с помощта на кметството 
(кмет Райко Райков) и участие на училището с директор Павел Панчев. Както отбелязва 
Л. Пейчева, изследвайки промените на старата фолклорна музика от България в новите 
модерни времена, „историята на възникването и утвърждаването на съборите за 
народно творчество е показателна за авторитетната и конструктивна роля на различни 
държавни институции, а така също и за мрежовите взаимодействия между тях при 
организирането на модернизирани музикалнофолклорни прояви” (Пейчева 2008: 206). 
Този модел е актуален по отношение и на институционалните връзки, функционирали в 
с. Черни Вит. 
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Създаването на Чернивитския събор става почти 20 години след първия събор в 
България – в с. Граматиково, но за неговите инициатори връзката е очевидна: „Нещо 
като Граматиково се получи, Граматиково после стана Копривщица, а нашият събор 
стана общински“. На въпроса ми: „Как се измисли съборът?”, отговорът е 
симптоматичен за утвърдеността на тази форма към 80-те години на ХХ в.: „То си беше 
измислено, събори имаше, в Граматиково беше първият баш събор, нашият е мислен 
като подобен, имаше Копривщица – една, две, три, на четвъртата стана тук 
съборът. То не беше трудно да ти се роди...”1 Съборът в Граматиково действително 
очертава хоризонти и има основно значение за последващото утвържаване на 
„съборния формат”. 

Първоначалните намерения на чернивитчани са съборът да се провежда в края 
на месец август, в близката събота и неделя до празника Успение на Света Богородица 
(Голяма Богородица) по стар стил (28 август), който е храмов празник на църквата в с. 
Черни Вит2 и на който празник селото по традиция провежда своя събор-панаир. Към 
онзи момент панаирите са „забранени”, конюнктурно не са приемливи, дори 
съществуват спомени за абсурдни изисквания от типа: „Ще си правите панаир, ако си 
окосите ливадите.” Въобще функционирането на събора/панаира е било възможно 
само в планиран вариант – по отношение на търговията, на поканените изпълнители (от 
сватбарски тип), на ситуирането му и пр. В началото дори присъствието на търговците 
е забранено (специална група идва препоръчително да „прочиства”) или съществува 
ясна директива за разделяне на търговската от фолклорно-сценичната част.3 

Идеята за възраждане на селския панаир, но като събор на народното творчество 
с основна форма – сценичното представяне на музикалния фолклор, в с. Черни Вит се 
оказва успешна, защото нейното реализиране „връща” в някакъв смисъл автентичния 
празник, поставен обаче в рамките на вече познатите събори на народното творчество4. 
Именно така се записва и официалното наименование на събора при първото му 
издание – Събор за народно творчество. Още през 1972 г. Т. Джиджев дефинира 
съборите за народно творчество като нова, сценична форма за съществуване на 
фолклора, значително различаваща се от фолклорната традиция, която обаче е фактор 
за запазване и възпроизводство на фолклорното наследство, вече откъснато от 
естествената му среда, за утвърждаването му сред младите (Джиджев 1972: 417). 

По време на създаването на събора Марин Иванов работи в читалището на с. 
Черни Вит, активно се занимава с фолклорната група, осъществява контакт с 
училището (където функционира секция „Народни хора” в часовете по физическо 
възпитание), паралелно изработва сценариите за всички музикалнофолклорни прояви в 
селото. Тъкмо по това време, по повод участието на детската група в Преглед на 
художествената самодейност, той поставя начало и на своята събирателска работа – 
започва усилено да издирва стари местни песенни образци от с. Черни Вит, от 
съседното село Дивчовото и от региона. Тази му дейност се вписва в съществуващото в 
читалището направление „Краезнание”, чийто архив е съдържал вече събрани описания 
на местни обичаи, записани легенди и друг словесен фолклор, както и по-малък брой 
песни. Това е един от възможните аспекти, свързани с ефектите от възникването на 
                                                

1 Марин Иванов, р. 1945 г. в с. Черни Вит, народен певец, деец по културата в Тетевенския 
регион, работил като кмет на с. Черни Вит (1995-2003 г.), починал през 2011 г.; с. Черни Вит, август 2009 
г., зап. В. Тончева 

2 Старата църква в с. Черни Вит е била именно с този патрон („Ние сме се оброчили на 
Богородица”), като той е запазен в новоизградената и осветена през 2004 г. църква в центъра на селото. 

3 М. Иванов отбелязва: „Сега на Копривщица навлизат тези неща без да ги спира никой, 
демокрация ли е, какво е...”. 

4 В първите години на съществуването му в рамките на събора се състоят и родови срещи, което 
е илюстрация за връзката и приемствеността със стария селски събор/панаир. 
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съборите – те от една страна се утвърждават като основна форма за сценично 
представяне на фолклора, но от друга, функционират като специализирани прояви за 
издирване, съхранение, популяризиране и самопораждане на фолклора през периода на 
социалистическа България (Пейчева 2008: 206). 

Първоначалният план e съборът да се провежда през август около Голяма 
Богородица или през септември, като своеобразен Празник на плодородието. Първото 
му издание обаче се състои на 4 април 1980 г. като част от предварителните селекции за 
Националния събор в Копривщица (според директивата на Общината в Тетевен – 
Местни празници на фолклора като Първи етап за Копривщица). Паралелно се решава 
след участието в Копривщица Съборът да бъде „повторен” на предварително 
планираната дата през август, за да се превърне в селски празник, и не на последно 
място да се демонстрират наградите (медалите) от Събора в Копривщица (които за 
участниците в този тип художествена самодейност имат особена ценност). Така 
всъщност съборът се провежда два пъти в рамките на годината и е преди всичко 
селищен по своя обхват (с няколко гостуващи съседни села). Затова и на практика 
съборът съществува от 35 години, но е провеждан 40 пъти, тъй като до 2000 г. на всеки 
5 години във връзка с Националния събор в Копривщица провеждането му е двукратно. 

Сценарият за първия събор е написан от Марин Иванов, провежда се в двора на 
училището и включва: посрещане на гостите от момичета с кошници с китки на входа и 
шествие на участниците с волски коли, а сцената е разположена амфитеатрално. Правят 
се трапези (от стария сватбарски тип), на които сядат всички гости, раздава се курбан, 
който и до днес е задължителна част от празника. На това първо издание, освен 
сценичното представяне на песенни и инструментални образци, се записват 130 местни 
ястия, донесени от присъстващите. Съборът се открива от дядо Панчо Диков, известен 
гайдар в региона. Още през следващата година съборът става общински, а М. Иванов 
продължава своята събираческа работа в региона, за да кани участници, но и за да 
събира все още съхранени песенни образци. Именно в този период той се запознава 
доста детайлно и с песенния и въобще музикалния фолклор на българите мюсюлмани 
от региона (селата Бабинци, Глогово, Градешница, Галата) и в голяма степен именно 
благодарение на неговата настоятелност тази конфесионална общност обръща поглед 
към собственото си музикално наследство, както и въвежда по-активно в 
инструментална интерпретация собствените си песни. 

Паралелно с провеждането на събора се ражда идеята за създаване на музикална 
паралелка в местното основно училище „Г. Бенковски”, която съществува от 1985 г. и 
днес продължава да функционира.5 През всичките години на съществуване на събора в 
него участват и деца от музикалната паралелка, които обикновено изпълняват местни 
песни и инструментални мелодии. 

С разширяването на събора в общински периметър, постепенно започват да се 
канят и други общини, не само от региона, но и от различни краища на България 
(например Варна, Видин и др.). В последните години участниците са между 1000 и 
2000, като стремежът е да участват изпълнители от различни региони на страната. Това 
е част от една по-обща тенденция, отбелязана и от Л. Пейчева – същностен белег на 
организираните фолклорни събори е тяхното развитие към все по-нарастващо 
масовизиране, като чрез това своеобразно мобилизиране и нарастване на броя на 
участниците съборите за народно творчество придобиват допълнително значение и 

                                                
5 ОУ „Г. Бенковски” – с. Черни Вит е първото учебно заведение в страната, което през 1985 г. с 

решение на Министерството на просветата открива експериментална паралелка от 4-ти до 7-ми клас със 
засилено изучаване на народна музика по специалностите гайда, гъдулка, кавал, тамбура и народно 
пеене. В него се обучават ученици от цяла Северна България. Днес ОУ „Г. Бенковски” е със статут на 
защитено и базово училище. 
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ценност (Пейчева 2008: 227). От друга страна, тази своеобразна автономност, която 
съборът постепенно придобива (да е независим от общината), да възпроизвежда 
„запазената марка” на селото Черни Вит (и на това ниво да се вземат решенията какъв 
да бъде моделът за канене, какъв да бъде регламентът и т.н.) е една от посоките, в която 
се развиват съборите в годините след 1989 г.: „Сред новите тенденции в провеждането 
на съборите е децентрализацията и намаляването на държавното администриране за 
сметка на активираната местна управленска инициатива” (Пейчева 2008: 213). 

Що се отнася до музикалните жанрови параметри на събора в с. Черни Вит, 
освен представянето на т. нар „автентичен/изворен” музикален фолклор, в последните 
години в събора вземат участие и групи, изпълняващи стари градски песни и въобще 
песенен фолклор от градски тип. Тази тенденция е по-типична за региони, в които 
традиционната музика не е така жизнена и местният репертоар се „захранва” и от песни 
и мелодии с друг регионален произход или жанров характер (типично е за Северна 
България). През 2007 г. е направен опит съборът в с. Черни Вит да протече на две сцени 
– една, централна, в двора на новопостроената църква и друга, по-периферна – в 
градинката срещу кметството, като критерият е жанрово разделение, именно с отделяне 
на групите за градски фолклор. Този експеримент не се оказва успешен, тъй като 
публиката приоритетно предпочита сцената, намираща се в двора на църквата, където е 
и курбанът, и която се възприема като „сцената“ на събора и това създава разделение и 
своеобразно дискриминиране на участниците на втората сцена. Така или иначе, по 
отношение на жанровите изисквания, към днешна дата в регламента на Събора ясно е 
заявено изискването за участие на „фолклорни състави, групи за народни обичаи, 
инструментални групи, индивидуални изпълнители, инструмен-талисти, певци, 
танцьори, разказвачи, представящи само автентичен /изворен/ фолклор.” Всъщност 
още при провеждането на първите регионални събори, и още повече при възникването 
на Националния събор в Копривщица през 1965 г., намерението е те да обхващат преди 
всичко „автентичен/изворен” фолклор. 

Р. Иванова отбелязва, че „сцените на самодейността дават широк достъп на 
певци, инструменталисти и танцьори. По-рядко техните изяви са включени в 
изпълнението на обредни моменти от познатите традиционни календарни или семейни 
обреди и обачаи. Още по-рядко на сцената се решават да се появят разказвачи на 
приказки, предания, легенди и пр. Да не говорим за други дялове от фолклора като 
афоризмите например, за които не е измислено адекватно сценично представяне“ 
(Иванова 2000). По отношение на сценичното презентиране на фолклор в рамките на 
събора в с. Черни Вит, а и на други събори, трябва да се признае, че тази констатация е 
реалистична. Действително доминира представянето на музикални (вокални и 
инструментални) и танцови образци за сметка на възстановките на обредност 
(значително по-тежки организационно и сценографски), както и за сметка на 
словесните жанрове. Фолклорът обаче не е само звук, нито пък текст, нито само 
хороводна стъпка, слово или пластика. В класическия смисъл на думата той е сложна 
система на художествената култура, обвързана тясно с календара на патриархалния 
човек, както и с неговия семеен и селищен живот в миналото. Тази система има свой 
вътрешен смисъл, свои символи, които съдържат понятията и представите на народа за 
живота (Иванова 2000). Битието на традиционната ни култура на сцена и в контекста на 
събора променя нейните параметри. От комплексността на фолклорното традиционната 
кухня е особено „удобна“ за представяне, затова и в историята на събора от 
паралелните изложения, дейности и конкурси днес е съхранена единствено 
кулинарната изложба, представяща „поне едно характерно за съответния район 
ястие”. Тази сфера е упомената и в дефинираните цели на събора: „издирване, 
опазване, популяризиране и съхранение на българския фолклор и традиционна кухня”. 
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В историята на събора в с. Черни Вит присъстват също изложбите на местни 
занаяти – тъкани (още първата година се излагат тъкани върху трите етажа на 
общежитието на училището в центъра на селото); дърворезбра (представен е основно 
Тетевенският край), кацарство, копанарство, ковано желязо, медникарство (години 
наред гостува майстор от с. Български извор), овчарски резби – хурки, геги и пр. 
Организацията на занаятите е поверена преди всичко на секретарите на читалищата. 
Наред с кулинарните изложби и дегустации, се е състояла и дегустация на ракии 
местно производство, дори по време на събора се е монтирал казан и се е 
демонстрирало варене на местната сливова ракия.6 Постепенно моделът за излагане на 
занаяти запада, тъй като това изисква активна предварителна организационна работа. 

В едно от изданията на събора се организира и изложба, подчинена на обредния 
календар – всяко село в отделно пространство (в столовата на общежитието) представя 
различен обред с всички негови елементи – тъкани, храни, предмети и пр., а 
читалищните дейци подготвят кратък текст, представящ локалния вариант на 
обреда/празника. 

През 2004 г. отново на М. Иванов принадлежи идеята съборът да разшири още 
повече своята „територия” и да се назове „От Тимок до Вита” като едноименния 
сборник на В. Стоин (от 1928 г.), в който присъстват записи на песни и от с. Черни Вит. 
През 2005 г. на събора местни деца изпълняват някои от тези песенните образци, като 
за целта се издирват имената на хората, от които Стоин записва, и именно техните 
наследници изпълняват този репертоар. Пионерската работа на М. Иванов не се 
изчерпва с това – той изважда конкретните номера на песните от сборника и ги 
изпраща на съответните села в региона с цел ревитализиране на песенния репертоар 
(това е толкова по-важно предвид факта, че в Средна Северна и Северозападна 
България в някои селища вече почти не могат да се открият съхранени местни песни). 

Намерението е съборът „От Тимок до Вита” да се състои всяка година в 
различна община (от записваните в сборника на В. Стоин). За съжаление, идеята се 
реализира еднократно – в община Мездра (въпреки обещанията и на други 4 общини), 
след което Съборът продължава да функционира под това име в с. Черни Вит като 
общински събор с широк териториален обхват, вкл. и представените в сборника селища 
и общини. Местната власт продължава активно да работи за популяризирането на 
събора като Чернивитско събитие, което вече има своята традиция и облик. 

В годините на провеждане на събора наред с устойчиво присъстващата 
кулинарна изложба са се състояли: надигравания по селища, надплитане, надпридане, 
надтъкаване (за целта е монтиран стан), надплитане – всички те със състезателен 
характер и със съответни награди и отличия (в преденето, плетенето и тъкането 
например се е мерела дължината на изработеното). Надиграванията обикновено са 
ставали под звуците на духови оркестри от региона – най-често Ябланската духова 
музика и Тетевенската духова музика, които в първите издания на събора активно 
участват в неговото провеждане. С известно прекъсване, днес тези оркестри отново са 
канени (от Ябланица, Тетевен, дори Враца) и техните изпълнения са повод за 
спонтанни хорá от гостите на събора. 

                                                
6 Когато се провежда първият празник на Тетевенската сливова ракия през 1987 г., конкретният 

повод е годишнина от създаването на Винпром Тетевен. Организаторите се свързват с основателя на 
предприятието, прави се базар на ракия, присъства дори художникът на първия етикет на Винпром – 
Тетевен. Празникът е съпроводен с дегустация на ракия и местната рибена саламура под звуците на 
Тетевенския духов оркестър. За съжаление, това събитие остава еднократно проведено, на следващата 
година в Троян се състои Празник на сливата и сливовата ракия, който запазва „марката” и който се 
празнува и до днес. 
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Важно е да се отбележи, че още с възникването на Събора и конституирането му 
се взема решение в регламента му да не се включва оценяване от жури (с изключение 
на годините, в които се извършва селекция за Копривщица). Концепцията е, че това е 
празник, на който всеки може да пее, свири, танцува, да бъде чут и видян от гостите на 
събора, а оценяването задава състезателни параметри и променя преживяването на 
празника. Всъщност още с появата на първите събори на народното творчество в 
началото на 60-те години на ХХ в. в регламента се включва оценяване от жури и това е 
пряко свързано със сценичната интерпретация на представяния фолклор. Според Р. 
Иванова журито се е превърнало в институция, която респектира изпълнителите със 
своите оценки, то е неотменим компонент в контекста на самодейните изяви на 
фолклора, затова и във всеки събор се формират критерии, по които журито оценява 
(Иванова 2002: 327). През последните десетилетия се провеждат дебати около въпроса 
за журирането (необходимост, критерии, качества), чуват се „гласовете”, оспорващи 
необходимостта от жури, но така или иначе тази форма на експертно оценяване на 
„автентичността” и качествата на изпълнението все още функционира (Вж. Пейчева 
2008: 229). Съборът в с. Черни Вит е „направил“ своя избор и е интересно, че липсата 
на конкуренция и оценъчност не е причина за по-слаб интерес от страна на стотиците 
участници от региона и в по-широк периметър. 

В продължение на 4 години в периода до 2010 г. по идея на тогавашния кмет на 
селото Цв. Иванов в рамките на събора се организират срещи-разговори между 
ръководителите на участващите групи, с местно участие (М. Иванов), но и с участието 
на специалисти от БНР, ДАНПТ „Ф. Кутев”, БАН и др. (И. Попова, Т. Тодоров, В. 
Тончева и др.) Основен фокус в тези разговори е тъкмо съборът като формат; 
възможностите за изява, които той дава; проблемите, които стоят пред групите по 
отношение на репертоар, финансиране, организация и пр. Тези форуми се оказват 
полезни за обмяна на мнения между ръководителите, за „сверяване” на часовника с 
групи от подобен тип, за допитване и споделяне на опитност и идеи7. 

И така, съборът в с. Черни Вит съществува вече 35 години, развива се, 
разширява се и има свой живот. Л. Пейчева пише, че в първите години на възникването 
си като организирана сценична проява (60-те години на ХХ в.) съборите са пренос и 
демонстрация на автентичния фолклор, организирани от читалищната самодейност. 
Постепенно те институционализират сценичното възстановяване на наследената 
традиция, репрезентирана като национална проява, като част от политически и 
идеологически управлявана, организирана официална култура. След 1989 г. съборите 
продължават да се организират и ръководят бюрократично, вписват се в националния 
културен календар, но вече без да се спазва строгото деление на събори и фестивали, 
изворно и обработено, локално и регионално, дори българско и чуждо (Пейчева 2008: 
212-213). И все пак съборите за народно творчество продължават да са своеобразен 
„стожер“ на традицията, защото „са исторически стабилизиран модел за съотнасяне на 
съвременната култура към класическия фолклор, стремящ се чрез организирани 
сценични прояви да съхрани и популяризира фолклора, да реконструира и 
възпроизведе традицията на локално, регионално и национално ниво” (Пейчева 2008: 
225). 

 

                                                
7 Моите контакти с различни групи от Северозападна България са свързани много често с молба 

за съдействие относно набавяне на стар, местен репертоар и то най-вече чрез сборника на В. Стоин 
(„Народни песни от Тимок до Вита”, С., 1928) – изпращането от моя страна на копия на песните от 
съответното село, записани от В. Стоин преди повече от 80 години, дори в някои случаи беше 
резултатно: на следващото издание на събора прозвучаха забравени песни, на които именно по този 
начин се вдъхна нов живот. 
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Участничка в Националния събор на народното творчество – 

Копривщица 2010 г. 

 
 
 
 
 
 



 136 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Коледарска група от с. Телиш – Копривщица 2010 г. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Участници от Седма „естрада“ (Средна Северна България) – 

Копривщица 2010 г. 
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Участници от Седма „естрада“ (Средна Северна България) – Копривщица 2010 г. 

 
 

 
 

Участници от Седма „естрада“ (Средна Северна България) – Копривщица 2010 г. 
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Публиката на Събора „От Тимок до Вита“ в с. Черни Вит, на сцената – домакините 

 
 
 

 
 
 
 

Марин Иванов от с. Черни Вит 
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Курбанът на Събора „От Тимок до Вита“ в с. Черни Вит 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Женска певческа група от с. Галата, Тетевенско, на сцената на  

Събора „От Тимок до Вита“ в с. Черни Вит 

 



 140 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Тоника Андреева от с. Глогово, Тетевенско 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Кулинарна изложба в рамките на Събора „От Тимок до Вита“ в с. Черни Вит 
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THE NATIONAL FESTIVALS OF THE BULGARIAN FOLKLORE AND THE 

FESTIVAL IN VILLAGE OF CHERNI VIT, TETEVEN REGION 
Veselka Toncheva 

Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum – BAS 
Abstract 

The movement of the Folk Festivals in Bulgaria is nowadays one of the forms for 
preservation and promotion of folklore and tradition. The text presents a short overview of the 
origin and development of Bulgarian folklore festivals – the first regional festival in 
Gramatikovo (1960) and the first national festival in Koprivshtitsa (1965). 

The main part of the text is dedicated to a regional festival, created in 1980 – in village 
of Cherni Vit, Teteven region. Its way is indicative for the “life” of folklore in modern times 
and the role of festivals for the reconstruction of tradition. 


