
РАЗВИТИЕ НА ФОЛКЛОРНИТЕ ФЕСТИВАЛИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 

ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ 

 

1. ПРОИЗХОД И СЪЩНОСТ НА ФОЛКЛОРНИТЕ ФЕСТИВАЛИ. 

Началото на фолклорните събори в България датира от края на 50-те години на ХХ 

век, но тяхното основно развитие се извършва през 60-те години на същия век. 

Засиленият интерес към фолклора, който се наблюдава през тези години се дължи 

главно на нуждата на хората от културен живот, от място за себепоказване и 

себеизразяване, сцена за създалите се множество художествено-самодейни колективи 

търсещи място за изява на тяхното празнично изкуство. От друга страна това бе 

мястото, където хората можеха да си спомнят за отмиращите вече фолклорни обредни 

традиции, за нашата памет и нашата национална гордост.  Защото българският фолклор 

„е бил винаги изкуство на празничното веселие, на колективно изживяване.”
1
 Той е 

синкретично изкуство, което включва в себе си множество художествени форми, като 

на преден план излизат песента и танца.  

Според проф. Тодор Ив. Живков съборите за народно творчество стават основа за 

фолклоризма на културата ни в средата на ХХ век. „Те получиха формата на едно 

движение към фолклора, към класическия фолклор, което вероятно в значителна степен 

съхрани този фолклор за поколенията. Тези събори се появиха като една обективна 

потребност предимно за онези поколения, за които класическият фолклор бе основното 

в културата им и чрез него те манифестираха едно съзнание на носители на традицията, 

което съдържаше и една дълбока емоция. Съборите имаха своите местни, регионални и 

национални реализации, както и едно международно влияние, което ги правеше в 

известен смисъл уникални. Прибавим ли и Международния фолклорен фестивал в 

Бургас, картината внушава едно отношение към фолклора, което съвсем не е за 

подценяване.”
2
  

За нас младите поколения, които сме далеч от първоизточника, фолклорните събори 

дават възможност да преоткрием нашата фолклорна култура. Именно чрез тези събори 

се даде поле за изява на хилядите незнайни народни творци и изпълнители, които 

години на ред ревностно пазеха своето богатство. 
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Именно чрез съборите се даде популярност на нашия фолклор, фолклорните 

области се отвориха едни за други, на една сцена се срещаха тракийци и шопи, 

северняци и родопчани, македонци и добруджанци. И макар в началото този етап да е 

по – бавен, защото да приемеш различното е особено трудно за българите в онези 

времена, постепенно хората започват да оценяват и „чуждото” творчество. 

Разбира се, когато се говори за едни от първите и утвърдили се през годините като 

стожери на традиционния фолклор, събори «Пирин пее», Копривщица, Граматиково и 

много други,   „не  бива да  надценяваме  възможностите  на фолклора за естетическо 

въздействие, нито да подценяваме трудностите  при   неговата  съвременна  

актуализация.   Фолклорът  е съхранена художествена енергия, сложен свят от форми, 

който може да вълнува само когато се опознае. И тъкмо тука е огромната роля на 

фолклорните събори —те създават една нова публика на фолклора, публика, която има 

широка естетическа култура и това й дава възможност да постави и фолклора в 

контекста на  своите  интереси.”
3
  

Много от нашите фолклористи смятат, че една от основните роли на фолклорните 

събори е именно предпазването на българския фолклор от изчезване, от претопяване, от 

съдбата, която той имаше в много страни, в които промяната на обществените условия 

станаха много по – рано. Другото положително явление от тези първи десетилетия е, че 

преходът, който се състоя от фолклорна към художествена култура, стана именно на 

фолклорна основа, като той (фолклора) бе включен в активните ценности на нашата 

национална култура. Тук се очертават две основни форми под които продължава да 

съществува фолклора на фестивалните сцени – „сценично използуване на автентичния 

фолклорен материал и неговата обработка със средствата на съвременното изкуство.”
4
 

2. ФОЛКЛОРНИТЕ ФЕСТИВАЛИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 

ГОДИНИ. 

По официални данни за настоящата година е обявено провеждането на 153 

фолклорни събития, които включват международни фолклорни фестивали, национални, 

регионални, традиционни и други фестивали, надпявания, хорови конкурси и др.  

Това, което прави впечатление , че през последните 5-6 години броят на 

фестивалите в България непрекъснато се увеличава, като всяка година се организират 

средно по 1- 2 нови фестивала.  
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От различните художествени форми на проявление на българския фолклор на 

фолклорните форуми най – добре представени са музикалния и обредния фолклор. Едва 

през последните една - две години се забелязват нови търсения и представяния в 

областта на танцовия и словесния фолклор.  Най – често последните два бяха 

представяни само като част от обредните традиции и то в най – опростения им вид. 

Като че ли самите изпълнители подценяваха техните възможности за по – пълното 

представяне на фолклорния образец. 

Както пише проф. Анна Илиева „Характерно за нашето съвремие е, че дори в 

старите форми, като например изпълнението на един обред или обичай, се влага друг 

смисъл, друго съдържание, търси се повече зрелищност, забава.”
5
 И то няма как да е по 

друг начин, защото тук вече представянето се подчинява на други принципи и закони – 

на законите на сцената. „Фактически това е един дълъг процес, в който народът 

постепенно възприема обичаите все повече като спектакъл, забава, а участието на 

отделните лица… - като роли, вид артистична изява, като художествен образ, като 

алегория. … Започва по – ускорено развитие развитие на отделните изкуства, в случая 

на самия танц, дори и на самите обичаи. ”
6
 

В повечето случаи наблюдавайки представянето на различни обичаи от страната, 

ние всъщност сме зрители на едни „театрални произведения със синтетичен характер”. 

 За съжаление през последните години тези театрални произведения все повече 

се отдалечават от техния фолклорен първоизточник. Наблюдава се промяна в едни от 

основните и може би най – важни елементи на претворяваните образци – участници, 

действия, облекло. Като че ли все повече се върви към едно универсализиране, което в 

никакъв случай не положителна тенденция. Силно впечатление ми прави утвърдилата 

се вече традиция в кукерските игри да участват деца, жени в ролята на маскираните 

персонажи. Размиването на традициите води до неправилно представяне на обичаите, а 

това води след себе си и до неправилно усвояване.   

При подробно разглеждане на типовете изяви в зависимост от тяхното 

класифициране по географски принцип прави впечатление, че международните, 

националните и регионалните фестивали са почти с еднакви съотношения, съответно 47 

– 41 – 44. Най – малък е делът на местните фолклорни фестивали, които наброяват 21. 
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Този факт показва желанието на българина да представи своя фолклор , да се похвали 

със своите фолклорни познания пред всички.  
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Провеждането на различните фолклорни събития е разпределено неравномерно в 

страната. Разглеждайки провеждането на фестивалите по отношение на основните 6 

фолклорни области се вижда, че най – многобройни са фестивалите и съборите в 

Тракийската фолклорна област (45%), след тях са тези в добруджанската (23%)  и 

северняшката (20%) фолклорни области. Най – слабо са представени фестивалите в 

Родопската (3%), Шопската (4%) и Пиринската (5%) фолклорни области. 

0

10

20

30

40

50

60

70

ДФО ПФО РФО СФО ТФО ШФО

 
 Ако погледнем ще видим, че по – голямата част от фестивалите се провеждат в 

градовете – 73%, 18/% в различни местности, а най – малкия процент 9 се провеждат в 

селата. Това донякъде се обуславя от различните икономическите условия, от все 

повече намаляващия брой на населеният в селата, поради търсенето на прехрана в 



градовете. Това доведе до закриване на училища, читалища, които са именно едни от 

първоизточниците и основни участници в различните фолклорни дейности. 

Съотношение на съборите спрямо мястото им на провеждане
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 Друг фактор, според който могат да се класифицират фестивалите е възрастта на 

участниците в тях. В това отношение най – многобройни като количество са общите 

фестивали (85%), в които няма ограничения за възрастта на участниците, втори по 

численост са детските фестивали – 10%, а най – малобройни са младежките фестивали, 

които съставляват 5 %. Това в голяма степен се дължи и на факта, че в повечето селища 

в читалищата или в другите структури, в които протичат заниманията с фолклор, най – 

често се работи с различни възрастови групи и представянето има на един форум би 

било изключително „изгодно” от икономическа и представителна гледна точка. Много 

често особено при представянето на обичаите участниците са от различна възраст. 

Когато говорим за детски или младежки фолклорни фестивали, те в по – голямата си 

част са тематични – надпявания, надсвирвания. 

Съотношение на съборите според възрастта на участниците
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3. Заключение 

В заключение бих искала да очертая едни от основните проблеми, които възникват 

в съвременното провеждане на фолклорните фестивали през последните години у 

нас: 

1. За изходна позиция всички колективи в страната трябва да използват 

многобройните материали издирвани, записани и публикувани от нашите 

фолклорни изследователи, а не да се осланят на видяното по различните сцени и 

изборът да става на принципа това ми е по – интересно и по - атрактивно за 

сценично претворяване. 

2. Репертоарът на съставите трябва да се обогати, като се излезе от класическите 

представяния – коледуване, лазаруване, бабинден и др. подобни. Трябва да се 

потърси пресъздаването на множество интересни и не представяни досега български 

обичайни практики, които от една страна биха привлекли вниманието на зрителите, 

но от друга страна биха довели до обогатяване на нашата фолклорна култура. 

3. Особени грижи трябва да се отделят на младите хора, които завършват своето 

обучение  в различните специализирани училища и университети. Крайно време е 

те да се запознават с българския фолклор като синкретично изкуство, а не отделни 

негови части да бъдат изолирано разглеждани и претопявани през призмата на 

различни култури. В случая визирам обучението по българска народна хореография 

и нейното претопяване през призмата на класиката. 

4. Не на последно място трябва да се потърси по – голямото отразяване в медийното 

пространство на фолклорните събори. Да престанат да бъдат част от бюлетина във 

вечерните новини. Крайно време е медиите да обърнат по – голямо внимание на 

българския фолклор, защото той целенасочено и умишлено бива изтриван от 

медийните програмни схеми. 

5. Мисля, че е крайно време да се помисли за фолклорното наследство на българите, 

като то престане да бъде само част от дебелите книги, които се отварят само от тези 

които имат тесен интерес в тази насока. Мисля, че нашия фолклор със своята 

многообразност и вековна мъдрост може да ни даде много възможности за 

развитието и обучението на нашите деца. Смята, че от това ще спечелим само 

всички. 

Доклад на ас. Маргарита Кръстева  пред научна конференция  

“Нови идеи в музикознанието”, организирана от СБК 
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