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Текст: Камелия Илиева | Снимки: „Роден глас“

Носители на българския дух Носители на българския дух 
и традициии традиции

От 25 до 28 май в Прага се състоя деветнадесетото издание на международния фолклорен фестивал „Прага – 
сърцето на народите“. България бе представена от магнетичните изпълнители на Ансамбълът за автентичен 
фолклор при Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий“ – 1927“ – с. Тополи, община Варна. В първия 
фестивален ден, на Вацлавския площад в чешката столица, те изпълниха възстановка на старинна бъл-
гарска традиционна сватба и веднага си спечелиха симпатиите на многобройната публика.

Искрен интерес пре-
дизвикаха нашите съ-
народници и на Ста-
роместкия площад, а 
разнообразните им 

носии оставиха туристите очарова-
ни. Не е чудно, че много от тях любез-
но спираха членовете на Ансамбъла 
и ги молеха да се снимат за спомен. 
Изчаках да свърши представянето 
им, за да си поговорим за историята 
на състава, за уникалните костюми – 
всъщност хората бяха толкова мили 
и непринудени, че разговорът се пре-
върна в мила приятелска среща меж-
ду съотечественици. Разделихме се на 
групи и, докато мъжката част опитва-
ше чешка бира на съседната маса, аз 
се усамотих с Величка Иванова, ръ-
ководител на ансамбъла, със Златка 
Мавродиева, отговаряща за автентич-
ността на представяните обичаи и с 
Елена Гочева, ръководител на певче-
ската група. Започнах да разпитвам:

– Как се случи така, че се озова-
хте в Прага за участие във фестива-
ла „Прага – сърцето на народите“. 

– Обади ни се г-жа Саша Стоева, 

която е главен експерт в Регионален 
експертен център „Читалища“. Тя е по-
лучила покана от Росен Богданов, ли-
цето, което отговаря за фестивалите в 
Североизточна България. В поканата 
г-н Богданов я уведомява, че на Фес-
тивала в чешката столица България 
ще бъде представена от нашия ансам-
бъл. Ние останахме много зарадвани, 
тъй като имаше 4 кандидатури и се 
опасявахме дали ще бъдем избра-
ни, защото представяме автентичен 
фолклор и имаме по-възрастни хора 
в състава. Бяхме много горди, когато 
разбрахме, че ние сме одобрените.

– Разкажете нещо повече за ис-
торията на с. Тополи и за неговата 
културна дейност.

– Село Тополи е създадено от пре-
селници-бежанци от Одринска Тра-
кия. Те са дошли на три вълни: пър-
вата е след Освобождението, втората 
е през 1913 г., а третата – малко след 
това. През 1969 г. е последната вълна 
с преселници от селата Аспарухово, 
Голямо Делчево, Дебелец и Цонево, 
защото над родните им места се по-
строява язовир „Цонево“. В момента 

селото има 3000 жители, тук живе-
ят много деца и млади хора, за кои-
то функционират Детска театрална 
школа, танцова школа и др. Център 
на културната дейност е нашето чи-
талище – „Св. св. Кирил и Методий“, 
основано през далечната 1927 г. от 
група младежи-ентусиасти. Още при 
създаването му, започва усилена те-
атрална дейност, а представления се 
изнасят и в съседните села. Тогава не 
е имало транспорт, затова младежи-
те натоварвали на каруци реквизита, 
обличали се и потегляли. В началото 
читалището нямало сграда, всички 
репетиции на театралния състав се 
провеждали в училището. По-късно 
се развили и други видове художест-
вена самодейност: създава се езикова 
школа, школи за изучаване на раз-
лични музикални инструменти. „За 
да се построи това читалище, в него 
вземат участие не само всички въз-
растни жители на селото, но и младе-
жите, а трудът е изцяло доброволен. 
С каруци са пътували до близката ка-
риера, за да копаят камъни. От къща 
на къща са се събирали хранителни 

Ансамбълът омагьосва с професионални изпълнения и разнообразни, пъстри български носии
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продукти, които после се продавали 
и парите се използвали за наемане 
на майстори. По-късно пред читали-
щето се прожектираха неми филми. 
Спомням си как ходехме на кино като 
деца, а чичо ми, например, играеше в 
театралния състав. Имаме в село една 
леля Донка, която навремето играела 
пристануша в пиесата „Хан Татар“ и 
вечерта пристанала на любимия си – 
такива интересни случки съпътстват 
историята на селото и читалището“, 
разказва г-жа Мавродиева. На всеки 
две години в селото се организира 
и Национален събор за автентичен 
фолклор „Тополи пее и се смее“, кой-
то това лято ще се проведе 
на 26 и 27 август и ще бъде 
посветен на 90-годишни-
ната от основаването на 
читалището.

– Как се ражда Вашият 
ансамбъл?

– Съставът за автен-
тичен фолклор е създа-
ден през 1979 г. Първите 
ентусиасти са около 10 
жени, които в началото 
се събират да празнуват 
Бабинден. По-късно към 
тях се присъединяват и 
мъже, които пък правят 
Коледуване. Заразени от 
техния ентусиазъм, други 
представители на мест-
ното население създават 
тракийска група, която 
по-късно се присъединява 
към Състава за автентичен 
фолклор. Започват да се 
шият носии – всички те са 
ръчна изработка, а една жена от село-
то, баба Янка, направи стан, на който 
изтъка 10-15 престилки. Ансамбълът 
представя автентични обичаи от бъл-
гарския бит през Възраждането като 
„Сватба“, „Гергьовден“, „Еньовден“, 
„Лазаровден“, „Коледуване“. В общи-
на Варна няма друг състав за автен-
тичен фолклор – има много танцови 
групи на изключително ниво, има хо-
рове, но те са професионалисти. Ние 
сме самодейци, нямаме музикален съ-
провод, изпълненията ни са акапелни 
и всичките двадесет жени пеят като 
една, такъв синхрон имаме! Групата 
има награди от фолклорни фестива-
ли във Франция, Грузия (наградата 

„Свети Георги“), Молдова, Република 
Македония (първо място за автентич-
ност), Полша, Турция, Унгария и др. 
Печелили сме многократно златните 
награди от фестивала „Листопад на 
спомените“, „Пирин пее“, златен пла-
кет от „Рожен 2000“ (една от най-скъ-
пите ни награди), златни награди от 
Съборите в „Копривщица“. 

– Защо всяка жена е с различна 
носия?

– Имаме само тракийски носии и 
само ченгенски носии, на някогаш-
ните преселници, но с тях се явяваме 
на конкурси. Когато се явяваме на 
фестивали, предпочитаме различните 

костюми според обичая, който пред-
ставяме – ако правим възстановка на 
сватба, булката е тракийка, а зетят е с 
ченгенска носия. Виждаме, че публи-
ката възприема много добре това по-
казване на различни костюми. 

– Откъде черпите информация 
за обичаите, които пресъздавате?

– Ето, например, Златка Мавро-
диева. Тя ги помни тези неща, участ-
вала е в тях като дете, проявява инте-
рес към традициите. Като трябва да 
подготвим някаква възстановка, пи-
таме старите хора и държим всичко 
да пресъздаваме точно, включително 
да се изговаря на диалект. 

– Направи ми впечатление, че 

имате млади членове в състава. 
Това ли е начинът да се продължи 
традицията?

– Да, младите музиканти, които 
видяхте и момичето, Ефи Стефанова, 
което пя преди малко, са от Музи-
калното училище „Добри Христов“ 
във Варна. Другото младо момиче се 
казва Петя Банева и ще пее утре – тя 
е още по-добра, завършена певица. За 
нея казват, че е наследник на добру-
джанската певица Калинка Вълчева. 
Ръководството и учениците от Му-
зикалното училище са наши прия-
тели и подпомагат състава, където 
има нужда. Много сме доволни, че 

се сплотихме и взаимно се 
подкрепяме. В групата ни 
има и уникален гайдар – 
Минко Костадинов – един-
ственият в България, който 
свири на двугласна гайда и 
с изпълненията си взима 
най-много награди. За съ-
жаление, той се разболя и 
не можа да отпътува с нас 
за Прага. 

– Кое Ви кара да отде-
ляте от времето си за са-
модейност?

– Любовта към тра-
дициите и усещането, че 
всички, целият състав сме 
като едно семейство. Съ-
бираме се всяка сряда и ре-
петираме – разучаваме нов 
обичай или нова песен, от-
белязваме заедно личните 
си празници и ако някой 
не дойде, ние се притесня-
ваме какво може да му се е 

случило. Обичаите и песните, които 
пресътворяваме носят светоусеща-
нето на българския дух и традиции. 

Щеше ми се да завърша по този 
начин, скъпи читатели, но не мога 
да се въздържа да не спомена, че 
изпълнителите от България се оп-
лакаха от лоша организация на Фес-
тивала и от липса на човек, говорещ 
български, който да ги съпровожда 
и да им помага. Мисля си, че е ред-
но организаторите от „Лимбора“ да 
се замислят по тези въпроси и ако 
имат нужда от помощ, да се обърнат 
за съдействие към някое от българ-
ските сдружения тук – едва ли ще им 
откажат подкрепа!  ◆

Традиционна българска сватба на Вацлавския площад

Момент от възстановката: подготовка на булката и младоженеца 
за сватбения ритуал


