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Обект на настоящата дисертация е научното дело на българския музикален 

фолклорист Тодор Тодоров. Интересът към тази фигура беше събуден в процеса на 

подреждане на предадения от съпругата му Лиляна Тодорова масив с негови документи 

и първият резултат от него беше подготвеният пълен опис на неговото наследство – 

общо 173 публикувани статии, студии и монографии, както и 50 непубликувани 

доклади, рецензии, изказвания и 14 сценария за предавания на радиото и телевизията. 

Същевременно системният досег с огромното количество негови теренни записи 

при постоянната ми работа в Музикалнофолклорния архив на ИИИзк вече беше 

очертал представата за неговата много интензивна и плодотворна дейност като 

записвач на музикален фолклор. 

Поколението музикални фолклористи, което започва научния си път през 50-те 

години, в голяма степен определя облика на българската музикална народоука през 

следващите десетилетия. Тодор Тодоров е ярък представител на това поколение. Учен 

със забележителна публикационна и обществена активност, силна и авторитетна 

фигура в своето време, днес той по една или друга причина като че ли остава в сянката 

на други изследователи, чиито начини на мислене са по-достъпни или по-лесно 

приложими към днешните приоритети на науката.  

Научното му развитие е дълбоко обвързано с развоя на изследванията на 

музикалния фолклор през исторически период, който сам по себе си изисква 

специфичен поглед. Разбирането и извеждането на постиженията и приносите на Тодор 

Тодоров е невъзможно без те да бъдат разгледани в контекста на цялостното състояние 

и на тенденциите в собствената му научна дисциплина. А те, от своя страна, се 

разгръщат, първо, в рамките на една унаследена научна традиция, и второ – в 

ситуацията на едно ново битие на науката, обусловено от обществената и политическа 

ситуация на социализма.  

Така предмет на настоящото изследване е отношението на взаимозависимост 

между цялостното състояние на научната специалност и тенденциите в нея през 

втората половина на ХХ век, и движението на възгледите и научните приоритети на 

самия Тодор Тодоров. Цел на изследването е разкриването на най-важните тематични 

полета в научната дейност на Тодор Тодоров като обусловени от доминантите на 

музикалната фолклористика, породени от а) собственото й вътрешно развитие 

(диахронен план) и б) „външните” изисквания към нея в съответния исторически 

момент (синхронен план). Така в основния жанр на изследването (монография-

персоналия) прорастват редица линии, които са предмет на общата история на 

музикалната фолклористика и в течение на работата се обособява една преминаваща 

през всички глави на изследването тема – история на музикалната фолклористика в 

Института за музика. 
Разбираемо е прилагането тук на един изцяло исторически подход, базиран на 

работа с документи и публикувани текстове на Тодор Тодоров, на публикации от 

широк кръг негови съвременници фолклористи и на разговори/интервюта с участници в 

разглежданите процеси.  

В настоящата дисертация се проследяват три плана (не винаги поставени в 

този ред в изложението на отделните глави):  

1. собственото научно развитие на Тодор Тодоров, неговите интереси, 

възгледи, най-важните теми и подходи в трудовете му;  

2. развитието на самата дисциплина „музикална фолклористика” и 

нейните вътрешни линии, наследени от предшествениците на Тодор Тодоров и 
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разглеждани тук като постепенно установили се в научната среда на Института за 

музика
1
 и  

3. тенденции в същата дисциплина, породени от идеологическата и 

политическата конюнктура на времето.  

Материалите, върху които е основана работата върху дисертационния труд, 

могат да се разделят в 5 групи. 

1. Архивни документи. Извън материалите, които се съхраняват в общия масив 

на Музикалнофолклорния архив на ИИИзк и в персоналния фонд на Тодор 

Тодоров е проучен и голям брой документи в Научния архив на Българска 

академия на науките (НА – БАН), свързани с работата на Института за 

музика.  

2. Публикации на съвременници на Тодор Тодоров, ползвани като 

допълнителен източник за фактологична информация за биографията му. 

3. Публикации на самия Тодор Тодоров и на негови предшественици, 

съвременници и последователи музикални и не само музикални 

фолклористи, интерпретирани като документи на времето. 

4. Разговори, проведени от дисертанта със съвременници, близки и колеги на 

Тодор Тодоров – в дисертацията са цитирани най-вече спомените на Любен 

Ботушаров, Николай Кауфман, Димитрина Кауфман и Лиляна Тодорова. 

5. Публикации от последните десетилетия (след 1989), които изследват 

състоянието на науката и културата през времето на социализма като цяло и 

конкретно на музикалната фолклористика и на етномузикологията (в 

последната група личността на Тодор Тодоров не е разглеждана специално), 

също и базисни за етномузикологията исторически прегледи на световното й 

развитие в трудове на водещи изследователи като Бруно Нетл. В тази група 

включвам и рецензии за трудовете на Тодор Тодоров, публикувани през 

различни периоди. Публикациите от тази точка съставляват собствено 

„научния апарат” на настоящото изследване.   

 

Един аспект на работата с литературата и документалните източници в този 

случай изисква специален коментар: става дума за попадането на дисертанта в 

ситуация, в която текстовете на изследвания обект в много случаи стават и 

методологична основа на изследването. Например – първопроходецът в жанра 

„монография-персоналия” е именно Тодор Тодоров и в този смисъл посветеното му 

изследване продължава една заложена от самия него линия в науката ни. Също – 

всепризнатият и безспорен историк на българската музикална фолклористика е Тодор 

Тодоров, от него са положени основите на това направление и изведените от самия него 

общи тенденции и проблеми неминуемо се налагаше да бъдат опора и на настоящото 

изследване. Такова „двойно четене” се налагаше най-вече в разделите, в които даден 

научен проблем, изследван от Тодор Тодоров в теоретичен план, се разглежда като 

първоначално поставен в развитието на науката през първата половина на ХХ век. 

 

Дисертационният труд е структуриран в Увод, три глави и Заключение.  

УВОДЪТ представя общата рамка на изследването и очертава неговите цели, 

обект, предмет, методология и научен апарат. Представена е информация за 

документите на Тодор Тодоров, съхранявани в архивните масиви на Института за 

                                                           
1
 Като една от централните институции през десетилетията между 1950-те и 1970-те, в която се 

провеждат системни изследвания на музикалния фолклор (другата такава институция е Българската 

държавна консерватория). 
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изследване на изкуствата. Документи на Тодор Тодоров се съхраняват в два раздела на 

Музикалнофолклорния архив на ИИИзк. Първият и основен раздел е сбирката от 

теренни материали, чието начало е поставено през 20-те години на ХХ век от 

събирачите в отдел „Народна музика” към Етнографския музей, наследена е през 1950 

от Института за музика и е попълвана през следващия половин век от учени като Райна 

Кацарова, Елена Стоин, Иван Качулев, Николай Кауфман и много други техни колеги 

от следващите поколения. Приносът на Тодор Тодоров към този масив е много 

сериозен. Накратко представени, неговите материали включват 464 магнетофонни 

ленти с около 26 000 записа на музикалнофолклорни образци, направени в 725 

различни селища; множество материали на хартиени носители – теренни тетрадки, 

описи на лентите, дешифрации на звукозаписи, преписи (подробно тези материали са 

представени в Първа глава и в Приложенията). Вторият раздел с материали, 

свързани с Тодор Тодоров, е дялът „Персонални фондове” в МФА, където се 

съхранява личният архив на фолклориста. Той постъпва в Института за изследване 

на изкуствата в годината на неговата смърт (1999) като дарение от съпругата му Лиляна 

Тодорова. Работата върху фонда започва през 2007 година. В този раздел на Увода е 

представено наложилото се по време на първичната обработка на масива негово 

временно структуриране, а работата по дисертацията е мислена и като подготовка за 

пълното му описване и инвентиране, и въвеждането му в научен оборот. 

В края на Увода е въведена кратка биографична справка за Тодор Тодоров. 

 

Първа глава „ТЕРЕННИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ИНСТИТУТА ЗА МУЗИКА 

И В РАБОТАТА НА ТОДОР ТОДОРОВ” поставя на разглеждане приноса и личния 

почерк на Тодор Тодоров като теренист. Както личи и от заглавието на главата, 

присъствието на Тодор Тодоров на терена и израстването му като записвач (а оттам и 

като теоретик) са разгледани изцяло в контекста на традициите, зададени от 

предшествениците му и установявани от съвременниците му – и с опит за 

разглеждането на теренната работа на българската музикална фолклористика като 

частен случай на европейските традиции в общото развитие на етномузикологията.   

Първият голям раздел на Първа глава е посветен на извеждането на общите 

характеристики и на тенденциите в теренната работа на българските музикални 

фолклористи до 80-те години на ХХ век, което на първо място поставя въпроса за 

видовете теренна работа, практикувани от учените. Те са представени като 

разновидности на организираната теренна работа, за чието начало се приема 

създаването на отдел „Народна музика” към Етнографския музей през 1926 г. Редица 

практики, установени от неговия ръководител Васил Стоин, се наследяват след 1950 г. 

от изследователите в Института за музика, където се преместват дотогавашните 

сътрудници на НЕМ Райна Кацарова, Иван Качулев и Елена Стоин.  

Основният и най-разпространен начин на събиране на музикален материал от 

традиционната култура са теренните пътувания, които в Института за музика имат 

две форми – индивидуални командировки и т.нар. експедиции (сформиране на екипи 

за по-цялостно записване в определен регион); по-късна разновидност са записите на 

събори-надпявания. Специален случай на теренни пътувания представляват шестте 

комплексни научни експедиции
2
, организирани от БАН и реализирани от екипи от 

учени в различни специалности (архитектурознание, музикознание, изкуствознание, 

                                                           
2
 В Родопите (1953), Добруджа (1954), Странджа (1955), Северозападна България (1956), Западна 

България (1957 и 1958). 
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етнография и пр.). Друга практика (също наследена от Етнографския музей) е 

осъществяването на записи „на място” в Института, като най-често фолклористът 

кани информатора. Събиране на образци от традиционната селска музика е 

осъществявано и чрез т.нар. откупки – преди всичко текстове на песни, записани на 

хартия от самите информатори. При последните две практики задължително е било 

предварителното проучване на ценността на предлаганите образци. 

Въпрос от особена важност при проследяването на теренните практики в 

българската музикална фолклористика е формирането на изискванията за събиране 

на информация от терена.  

Този процес се проследява на базата на съхраняваните в МФА на ИИИзк 

материали на записвачите от първата половина на ХХ век и се отчита 

първоначалната оскъдност на данни за нотираните мелодии, като същевременно 

самите записвачи групират записаните образци в свитъци по функции (напр. свитък 

„лазарски песни”, свитък „жътварски песни” и т.н.). Моделът за събиране на 

информация за нотираните образци се оформя след създаването на записваческата 

група в отдел „Народна музика” към Етнографския музей и се експлицира в първия 

издаден сборник на Васил Стоин „От Тимок до Вита” (в който за всяка песен е 

дадена пълна информация за функцията на записвания образец, мястото и времето на 

записване, името и възрастта на информатора, името на записвача
3
). Доказателство 

за наличието на установен базисен модел са и подготвените през 1939 г. специални 

тетрадки, в които е трябвало в писмен вид да се даде информация за записите на 

грамофонни плочи. За всеки записан образец са предвидени графи, отразяващи 

поредноста на носителя и на записа, датата и мястото на записване, 

наименованието или инципитът на песента, функцията й, данни за 

информатора, данни за записвача. Липсва единствено графа за месторождението 

на информатора – информация, която обаче записвачите неизменно добавят, особено 

в случаите, когато мястото на записа не съвпада с мястото на раждане на 

информатора (вж. Приложение 4.1 в дисертацията).  

Тези изисквания остават основни и за изследователите в Института за музика 

към БАН, но при все това след 1954 г. въпросът за информацията, която трябва да се 

донесе от терена, е поставян многократно. Като причина в дисертационния труд е 

посочена промяната, която настъпва в документирането след въвеждането на 

магнетофоните а) поради възторга от възможността за масирано и бързо 

документиране, съчетан с административните изисквания за количествена ефективност; 

б) поради разделянето или дублирането на информацията за записваните образци на 

два или повече носителя (магнетофонна лента – теренна тетрадка). След въвеждането 

на магнетофоните теренистите ползват обикновени тетрадки и бележници и важен 

разграничителен белег помежду им стават т.нар. „бележки в полетата” – записките 

извън основните необходими данни. Така в края на 50-те години сред изследователите в 

Института се очертават две тенденции – първата търси по-пълното и цялостно 

представяне на записаните песни и на възможно повече информация за тях (т.е. 

провежда т.нар. от Стоян Джуджев „музикална етнография”). Втората се стреми към 

документиране на все по-голям брой образци и е породена и от промяна на смисловата 

тежест на теренните записи, които вече са възприемани повече като база за определен 

тип музикалнотеоретични изследвания.  

                                                           
3
 Стоин, Васил. Народни песни от Тимок до Вита. Сборник. София: Министерство на народното 

просвещение, 1928, 1138 с. 



10 

 

Поради това се достига до пропускане на информация от изброените по-горе 

основни графи, което от своя страна периодично поставя отново на дневен ред 

въпроса каква информация за образците е нужно да се донесе от терена, винаги с 

усещането за необходимост от разширяването й. Редовно е поставян и въпросът за 

създаването на анкетни карти, като основните пунктове, които е трябвало да 

присъстват в тях, са: мястото и датата на записване; възможно най-подробна 

информация за изпълнителя – място на раждане, данни за родителите (местни или 

преселници), образование, професия и т.н.; подробности за самото селище, какво е 

населението, основен поминък; детайли за практикувани обреди, функция и място на 

песните, начин на предаване на традицията; пълният текст и пр.  

Специално внимание в дисертацията е отделено и на процедурите при 

обработването на материалите от теренната работа, установени от първото 

поколение теренисти в Института за музика. Първата задължителна стъпка след 

връщането от терена е изготвянето на описи на магнетофонните ленти с включени 

името на селището и окръга, пистата, песните по реда на записване (като заглавие се 

поставя инципитът на песента), имената на информаторите, функциите на записаните 

образци, понякога метрумът и някои особености (вж. Приложение 4.2 в дисертацията).  

Следващ етап от обработването на теренните материали е дешифрирането на 

музикалните образци. Тази дейност в началото е самоподразбираща се част от работата 

на терениста, но с течение на времето губи приоритетното си място и през 1970 или 

1971 г. секция „Музикален фолклор” в ИМ взима решение за годишна норма за 

дешифрации.   

Дешифрирането на музикалните образци от фонограма поставя за 

фолклористите по нов начин 1) теоретичния проблем за графичното изписване на 

музикалния текст и 2) въпроса изобщо за необходимостта от нотен запис при 

съществуването на звуков. Дешифрирането от звукозапис през 70-те години довежда 

до спорове, породени до голяма степен от индивидуалните подходи на всеки от 

нотиращите и свързани с това трябва ли и доколко подробно трябва да бъдат 

отразявани в нотната картина всички детайли в прозвучалия звукозапис (който, от 

своя страна, дава възможност за многократното им и на различна скорост 

прослушване и „измерване”).  

Без да изчерпва напълно темата за отношението на фолклористите към 

дешифрирането, настоящият дисертационен текст насочва вниманието към 

съществуването на дебат по тази тема сред учените в Института за музикознание. 

Очертани са и линиите на взаимен контрол помежду им по отношение на 

качеството на дешифрациите, както и установяването на редица останали 

нефиксирани в публикувани текстове правила при осъществяването на тази 

дейност. 

Друга процедура с документите от терена е наложилата се още в началните 

години на Института за музика (и наследена от Етнографския музей) практика да се 

правят преписи на всички записани музикални образци на специално подготвени листи 

с петолиния в горната част (вж. Приложение 4.3 в дисертацията).  

Едва след всички тези предварителни процедури се е пристъпвало към 

инвентаризирането на теренните материали, което дава пряко отражение върху 

структурата на самия Музикалнофолклорен архив. Практиката на инвентиране на 

материалите от терена в една книга, и то тази, в която от самото начало са 

вписвани всички материали (които тогава са били само хартиени), показва, че в 

годините след 1954 магнетофонните ленти са възприемани по-скоро като 

приложение към теренните тетрадки.  
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Немаловажен въпрос, подготвящ представянето на терениста Тодор Тодоров, е 

този за въвеждането на младите фолклористи в теренната работа. В 

дисертацията се очертава становището, че през цялото развитие на музикалната 

фолклористика – от създаването на групата за народни песни в ЕМ до 80-те години на 

ХХ век теренистите навлизат в тази сфера до голяма степен по емпиричен път. За 

практиката в Института за музика е отбелязано важното място на екипното начало и 

ролята на експедициите като своеобразна школа за младите изследователи. По 

отношение на събирането на информация за записваните образци начинаещите 

теренисти са имали известна опора в установения модел, очертан по-горе. 

Същевременно в спомените на съвременници (Любен Ботушаров, Димитрина Кауфман) 

се разкрива съществуването на определени мнемонични опори, предавани на 

начинаещите. Подчертана е ролята на функционалността на песните и на идеята за 

функционалните цикли като теоретична опора в теренната работа на 

музикалните фолклористи още през 50-те и 60-те години.  

В края на първия раздел на тази глава е представена статия на Тодор Тодоров от 

1963 г., която систематизира основните най-важни принципи при документирането, 

очевидно тогава вече установени в Секцията на Института
4
.  

В обобщение на изложеното се изтъква, че в средата на Института за музика 

много от въпросите на теренната работа са били обект на редовни дебати и обсъждания 

от страна на учените, в това число и същностни общотеоретични и 

музикалнотеоретични проблеми като тези за обема и вида на задължителната 

информация за песните, за смисъла и правилата на дешифрирането от фонограма и т.н. 

Независимо от съществуването на различни тенденции и лични изследователски 

възгледи са се поддържали сериозни изисквания при подбора на материала и е била 

следвана процедурна строгост при приемането на теренните материали в архива и при 

обработването им. 

 

На базата на така изведените модели в теренната работа и на очертаните 

тенденции в индивидуалните записвачески стратегии на музикалните фолклористи в 

Института за музика вниманието във втория раздел на Първа глава се съсредоточава 

върху личния почерк на Тодор Тодоров като теренист.  

Въвеждането на младия Тодор Тодоров в практиката на теренната работа 

става по показания в предишния раздел път – чрез включването му в екип, който се 

оглавява от специалисти с повече опит. Първото му излизане на терен е през 1955 г. 

под ръководството на Николай Кауфман. В следващите години Тодор Тодоров и 

Николай Кауфман записват екипно в различни региони, което довежда и до общата 

им работа при издаването на сборници с народни песни. В първите си години като 

теренист Тодор Тодоров участва и Комплексната научна експедиция в Кюстендилско 

през 1958 г., в експедицията с Ерих Щокман и съпругата му в Граовско, Разложко, 

Банско, Якоруда, Девин и Бургаско също през 1958 г., в експедицията на учени от 

Института за музика в Родопите през 1960 г. Конкретна информация за посетените 

от него селища и за количествените показатели на теренната му работа е дадена в 

приложенията към дисертационния труд. 

Сред колегите си Тодор Тодоров е признат като един от най-добрите 

дешифратори. В неговите нотограмите се забелязва близостта му с дешифраторския 

почерк на Николай Кауфман  – максимално детайлно и точно отразяване на нотния 

                                                           
4
 Тодоров, Тодор. Съборите-надпявания и задачата за събирането на фолклора. – В: 

Художествена самодейност, 1963, № 9, с. 33 – 37. 
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лист на всеки прозвучал в записа елемент от песента с отбелязвани дори и неточности 

при изпълнението, понякога с коментари за стила на пеене или свирене. 

Дешифраторските умения на Тодор Тодоров са безспорни и без преувеличение може да 

се твърди, че именно в областта на дешифрациите е и първият и един от най-

важните научни приноси на Тодор Тодоров. 
След хронологично проследяване на съхраняваните в Музикалнофолклорния 

архив негови теренни материали е разкрита промяна в подхода на Тодор Тодоров 

към събраното от терена и съответно към информацията за записаните образци. В 

първите десетилетия от работата му на терен подходът му е преди всичко количествен, 

устремен към целта да се запишат колкото може по-голямо количество единици, с 

почти пълна липса на теренни записки „по полетата”. Като момент на преобръщане се 

посочва 1972 г. и работата върху т.нар. Ловешки сборник, след която теренните 

тетрадки на Тодор Тодоров стават все по-информативни, а през 1980-те години 

картината се променя значително с множеството анкети при теренната му работа за 

нестинарството. Промяната в позицията на Тодор Тодоров относно същността на 

теренната работа е проследена през становищата му по различните спорни въпроси: 

необходимостта от дешифрация: според него наличието на нотна картина в съчетание 

с познаването на фолклорния стил дава възможност да се извлече най-пълната и точна 

информация за изследваното явление – песен, инструментална мелодия
5
); видът, 

обемът и характерът на информацията за музикалните образци (тук позицията му 

търпи най-голяма промяна през годините и процесът е проследен на базата на негови 

текстове от 1963 до края на 70-те години): в сравнение с почти пълната липса на 

информация „около” записваните образци в началото на записваческата му дейност, в 

по-късни години той държи на направата на пълна анкета, която да съдържа данни за 

изпълнителя, отношението на информатора към изпълняваното произведение, 

моментът на изпълнение в даден обред и т.н. В този момент от развитието си на 

теренист Тодоров вече е привърженик на идеята за „жив” разговор, в който 

изследователят трябва да е готов да импровизира. Проследена е и промяната в 

позицията на Тодор Тодоров по отношение на подбора на материала преди и по 

време на записване от първоначалното му залитане по количествено натрупване на 

записи към предложение (в края на 60-те години) да не се дублират вече 

документирани единици поради необходимост от проследяване на промени в 

репертоара. Ако дотогава Тодоров се е движил в крачка с „историческото” (по 

Нетл) документиране с цел съхраняване на образци от миналото, то в този момент 

на преден план за него излиза проблемът за промяната в собствената му 

съвременност.  

На базата на проучване на оставените от Тодор Тодоров материали в 

Музикалнофолклорния архив и на отразените в негови текстове възгледи по всички 

тези проблеми в дисертационния текст се отчита, че в процеса на развитието си като 

теренист той изминава пътя от музикалното събирачество до осмислената и 

задълбочена в контекста теренна работа и са очертани етапите на този процес. 

Безспорно е обаче, че натрупването на богат теренен опит, съчетан със системното му 

теоретично израстване превръщат Тодор Тодоров в един от най-добрите познавачи на 

терена. Приеман от повечето музикални фолклористи, а днес и от етномузиколозите, 

                                                           
5
 Тодоров, Тодор. Ритмо-метрични особености българската фолклорна музика. Доклад изнесен 

на симпозиум „Народна и художествена музика в Югоизточна Европа” проведен в гр. Мюнхен под 

ръководството на Дружество за Югоизточна Европа и Академия за политическо образование, 1982 г. 

АИИИзк. I. 4. 2. Папка „Служебни концепции”. 
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най-вече като теоретик, днес тази негова компетентност – на вещият теренист – често 

се забравя.  

Следващият раздел от Първа глава („Теренът и научната работа на Тодор 

Тодоров”) представя най-пряко свързаните с терена научни проекти и публикации 

на Тодор Тодоров и на първо място включването му в  подготовката на сборници с 

народни песни.  

Първият издаден сборник на Тодор Тодоров е съвместна разработка с Николай 

Кауфман. Това е първият том на„Народни песни от Югозападна България. Пирински 

край”
6
, работата по който започва през 1959 година и приключва през 1967 година. 

Съществувало е намерение да бъде издаден и втори том и впоследствие това става, 

но не с участието на Тодоров, а също и в доста по-късни години. Паралелно с 

работата по Пиринския сборник през 1964 година отново двамата фолклористи 

започват интензивна издирвателска и дешифраторска дейност по издаването на друг 

сборник – „Народни песни от Родопския край”, който излиза през 1970 година
7
. 

Няколко години след смъртта на Тодоров се появява сборникът „Народни песни от 

Източното Старопланиние”, с подбрани от него образци, записвани от самия него, 

Ружа Нейкова, Румян Коларов и Радка Попова в годините между 1957 и 1989 

(сборникът е подготвен за печат от Ружа Нейкова)
8
. Последният готвен от него 

сборник е „Народни песни от Странджанския край”
9
. Материалите са подбрани от 

самия Тодор Тодоров сред собствените му записи и от теренната работа на Елена 

Стоин, Николай Кауфман и Ценка Йорданова. В дисертацията предисторията на 

този сборник е представена по-подробно, тъй като тя е показателна за развитието 

на възгледите на Тодор Тодоров за функционалността: първоначално под влияние на 

Тодир Ив. Живков Тодор Тодоров структурира материалите по тематичен, а не по 

функционален принцип и това довежда до отхвърлянето му от Научния съвет (в 

лицето на Райна Кацарова, Елена Стоин, Николай Кауфман и др.). През 1985 г. 

сборникът е основно пререден и подготвен в нов вариант за публикуване, което се 

осъществява едва през 2012 г. след смъртта му. 

Дадена е информация (открита в архивни документи или в спомени на негови 

колеги) и за различни регионални проекти на Тодор Тодоров, частично реализирани 

или осъществени, но непубликувани.  

Такива са поставената му през 1975 г. задача „Фолклорната традиция на 

населението от Пловдивски окръг” (всъщност общ проект между Института за 

музикознание и Института за фолклор); участието му през 1983 г. в Смолянската 

експедиция на Етнографския институт с музей; включването му през 1986 г. в 

комплексното етнографско изследване „Традиционна народна култура на 

населението от Странджа – втората половина на XIX – средата на XX век” 
(подготвената от Тодор Тодоров статия остава непубликувана). Особен случай 

представлява участието му през 1972 - 1977 г. в проучване на музикалния фолклор на 

Ловешки окръг. Работата върху предварителната подготовка за събирането на 

материалите със създадения за този проект екип (с Любен Ботушаров и Елена 

                                                           
6
 Кауфман, Николай и Тодор Тодоров. Народни песни от Югозападна България. Пирински край. 

Том I. София: БАН, 1967, 952 с. 
7
 Кауфман, Николай и Тодор Тодоров. Народни песни от Родопския край. София: БАН, 1970, 

969 с. 
8
 Тодоров, Тодор и Ружа Нейкова. Народни песни от Източното Старопланиние. СбНУ, Книга 

LXIII. София: АИ „Проф. Марин Дринов”, 2007, 714 с. 
9
 Тодоров, Тодор. Народни песни от Странджанския край”. СбНУ, Книга LXV. София: АИ 

„Проф. Марин Дринов”, 2012, 866 с.  
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Кутева) вероятно довежда до промяната във възгледите на Тодор Тодоров за 

теренните изследвания. Подготвени и осъществени са множество анкети (по 

образец, направен от самите участници в проекта) с информатори задължително от 

различни възрастови групи. Екипът е успял да запише около 3000 народни песни и да 

проведе систематизационните процедури в подготовката на сборник. За съжаление 

не се стига до публикуване на книжно тяло. 

 

Втора глава, озаглавена „АСПЕКТИ НА ПРОБЛЕМА „ФОЛКЛОР И 

СЪВРЕМЕННОСТ” В НАУЧНАТА РАБОТА НА ТОДОР ТОДОРОВ” прави опит 

за проследяване на причините за навлизането на Тодор Тодоров в тази всъщност 

широко дискутирана от фолклористите област, за очертаване на реалните му приноси и 

за отзвука им върху по-нататъшното развитие на научната дисциплина.    

Проблемът за съвременността и фолклора е основен за голяма част от 

българските фолклористи от втората половина на XX век. Тодор Тодоров е ако не 

първият, то един от първите музикални фолклористи от своето поколение, които 

поставят въпроса за начините и формите на съществуване на фолклора в 

съвременността и първият, в чиито научни разработки това е един от основните 

акценти. (В настоящия дисертационен труд „съвременност” и „съвременно” се отнасят 

единствено до актуалната за разглеждания период картина и на терена, и на науката). 

Поколението на Тодор Тодоров излиза на научната сцена в края на 50-те и началото на 

60-те години и попада в една вече изяснена обществена ситуация, в която науката е в 

много голяма степен индоктринирана. Задължителното й основаване върху идеологията 

на марксизма-ленинизма слага своя отпечатък върху текстовете на учените, а това днес 

затруднява четенето и разбирането им.  

На тези въпроси е посветен първият раздел на главата – „Идеологическите 

рамки на проблема „съвременност и фолклор” през 50-те –70-те години на ХХ 

век”. Като изходна база са поставени възгледите и позициите, свързващи разглеждания 

период с предходния (по-точно възприемането на тоталитарния социализъм като 

продукт на картезианското мислене на европейската модерност, а неговите практики – 

като радикализация на хуманистичните императиви на Просвещението, по Пламен 

Антов), и оттук – линията на „унаследяване” на някои представи за „народната музика” 

и фолклора от предишния (преди 1944) период. Например, представата за народната 

песен като част от „народното изкуство” – сходна с т. нар. „литературен подход” към 

фолклора, чиято друга характеристика е разчленяването на неговия синкретизъм за 

целите на научния анализ. След средата на 1940-те години съществено обаче се изменя 

съдържанието на „народно” и на „духовна култура”. „Народно” става едно от 

легитимиращите новия режим определения и се свързва пряко с аргументирането на 

властовите механизми („народна демокрация”). Представата за народ е изместена към 

широките народни маси и най-вече към трудовия народ. Фолклорът като „народно 

изкуство” е подходящ за вписване и за пропагандна употреба в новите условия. Що се 

отнася до представата за „духовна култура”, във времето на социализма тя е вече 

обвързана със самото философско устройство на задължителното и „правилно” мислене 

в рамките на марксистко-ленинската философия, базирана на историческия 

материализъм. Тук е отбелязана и още една същностна за развоя на фолклористиката 

особеност на социалистическата идеология: рационалистко-материалистичното 

оттласкване, до пълно отхвърляне на представата за Бога, твърдото неприемане на 

съществуването на религиозни основания на човешката дейност. 

Развитието на българската музикална фолклористика през този период и 

търсенето на нейния обект за самите учени протича под знака на трудното проникване 
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на теоретични възгледи и знания от Западния свят; основен източник на информация и 

на научни критерии става съветската фолклористика и провежданите в нея дискусии. 

Така вниманието на българските изследователи получава две насоки, които 

впоследствие се превръщат в директиви за посоките на научната им дейност – на 

активна събираческа работа и на теоретично осмисляне на натрупания емпиричен 

материал. Трета линия – една от политически възложените на фолклористите научни 

задачи – включва опит за цялостен поглед върху фолклора на базата на синтетичен 

подход, който е свързан с историко-социологическото осмисляне на явленията
10

. В 

тази посока, убеден в необходимостта й за бъдещото развитие на науката, тръгва и 

Тодор Тодоров. Тази трета линия е най-уязвима и най-зависима от постулатите на 

марксистко-ленинската идеология. При нея е най-твърда подмяната на научния с 

идеологическия подход. Това обуславя необходимостта в дисертацията да бъдат 

изведени „пред скоби” някои политически задължителни тогава възгледи, които пряко 

рефлектират върху понятийния апарат на фолклористиката и конкретно върху работата 

на Тодор Тодоров. 

Първият постулат на историческия материализъм, навлязъл в апарата на 

българската музикална фолклористика, е този за недиференцираното обществено 

съзнание. Според Маркс съзнанието е отражение на общественото битие; общността и 

формите на обществено съзнание и тяхното развитие са в пряка връзка с 

производителните сили. Основата, на която стъпват приелите историко-

социологическия подход български фолклористи (като Тодор Тодоров, Тодор 

Джиджев), е идеята на Давлетов от „Фольклор как вид исскуства”, че фолклорът 

възниква в момент на пълно недиференциране на формите на материално и духовно 

производство и че не може да има граница между народното творчество и различните 

форми на духовния живот на хората. Оттук следва, че системата от знания и представи 

на човека за обкръжаващата го действителност е неосъзнато претворена в изкуството 

му. Фолклорът се приема като особена форма на недиференцирано обществено 

съзнание. 

Следвайки схващането на Маркс за двата вида труд (самото производство и 

творчеството), в почти всички свои разработки от 60-те и 70-те години Тодоров 

изтъква, че естетическият интерес към природата възниква у човека в процеса на 

трудово-производствената практика  и така се очертава пряка зависимост между 

труда и фолклора. Тук основната опора отново са вижданията на Давлетов, според 

когото фолклорът е неспециализирано изкуство и тази неспециализираност е резултат 

от утилитарната му функция
11

. Тодоров и фолклористите от неговото поколение 

свързват народното творчество винаги с обществения бит, а песните и 

инструменталните мелодии – единствено в плана на практическата им приложност. 

Обредите са разбирани като форма на митологичния начин на мислене и съответно като 

най-типична проява на недиференцирано обществено съзнание
12

, единствено заради 

това се допуска признаването на тяхната заклинателност и веднага след това се говори 

за нейносто загубване. За тази междинна форма се употребява „обичай”, който вече има 

и осъзната художествена функция. Но дори и за обредите акцентът винаги се поставя 

върху практическата им приложност (редуцирана до операционалното им ниво. Като 

отчитат, че на един по-късен етап на развитие фолклорните произведения се отделят от 

                                                           
10 Тодоров, Тодор. Съвременни проблеми в изучаването на българското музикално народно 

творчество. София: БАН, 1974, с. 26 – 28. 
11

 Давлетов, Ким. Фольклор как вид искусства. Москва, 1966, с. 28. Цит. по Тодоров, Тодор. 

Фолклор и художествена самодейност – В: Българска музика, 1968, № 1, с. 16. 
12

 Тодоров, Тодор. Съвременни проблеми в изучаването..., с. 46. 
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зависимостта си от материалното производство
13

, учените развиват тезата, че тези 

творби в съвременността се превръщат в ново по съдържание и форма изкуство. Тази 

теза е в пряка връзка с идеята за развитието на художественото съзнание, тъй като (по 

Тодоров) фолклорът се явява художествено творчество, което отразява светогледа на 

традиционния човек, а народните произведения са носители на художествена 

информация. Всички явления във фолклора са подчинени единствено на естетическите 

изисквания на обществото.  

  В обобщение на този подстъп към задължителната идеологическа база на 

ранните разработки на Тодор Тодоров и на фолклористиката от това време в 

дисертацията се отчита, че това, което днес наричаме „предмодерна” или 

„традиционна” култура, за учените в България между 50-те и 70-те години е възможно 

да бъде приемано единствено като изява на недиференцираното обществено съзнание. 

А под „фолклор” се разбира първоначално неговата неосъзната художествена изява. 

Отбелязана е скритата пейоративност на използваните идеологеми – „неосъзнато” и 

„недиференцирано” подсказват несъвършеното, недоразвито състояние на 

традиционната култура (определяна като „аграрна”, която е приемана като по-низш 

етап спрямо индустриализираното социалистическо общество). „Художественото 

съзнание” в тази философско-идеологическа система е по-висш етап, резултат от 

еволюционно, усъвършенстващо развитие, а „утилитарността” на фолклора е един от 

тогавашните начини за възприемане или изказване (в съответната идеологическа рамка) 

на идеята за светогледно-синкретичната цялост на традиционната култура.  

Същевременно в теренната работа на музикалните фолклористи в Института за 

музика и в пряко свързаните с нея публикации (обредната) функция на песните и 

инструменталните мелодии остава основен структуриращ фактор (наследен от Васил 

Стоин) дори и в годините, в които коментираните по-горе възгледи се налагат. При 

това те привеждат собствено музикални аргументи за подреждането на единиците по 

функция: (по Райна Кацарова)  1) да се изтъкнат мелодичните варианти и 2) да се 

съберат на едно място песни, които в добрата си част представляват известно 

музикално единство...”. Изплъзването на тази линия в музикалната ни фолклористика 

от марксистко-ленинските постулати е до голяма степен успешно поради съчетанието 

на музикоцентризма с функционалността с акцент върху първото и с маскирането на 

обредната и празнична (което значи религиозна) обвързаност на образците с „ролята им 

в бита” или с „прикрепеността им към трудовата практика” – според изискванията на 

времето.  

Тодор Тодоров, който като теренист е формиран в същата тази среда, но в 

ранните си теоретични трудове убедено следва постановките на властващата 

идеология, е може би първият, който от посоката на марксизма се връща към устоите на 

функционалното осмисляне на музикалните образци и този процес е разгледан в 

следващия раздел на Втора глава - Традиционната музика спрямо съвременността. 

Новото осмисляне на функционалността на образците на традиционната музика 

през 70-те и 80-те години.   

Първоначално това става през пролуката на историзма – изказаната от Тодор 

Тодоров през 1971 г. (и вероятно окрилена Изалий Земцовски
14

) идея за „социалното 

осмисляне и функцията на образците в обществената практика, при определен 

                                                           
13

 Вж. Тодоров, Тодор. Цит. съч., с. 24. 
14

 Земцовски, Изалий. За изучаването на българската народна музика. – В: Българска музика, 

1967, № 8, с. 43 – 44. 
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исторически момент от развитието на обществото”
15

 дава възможност за определяне на 

„фолклора като минало”, като исторически етап в развитието на обществото. Този 

възглед е и пряк път към въвеждането на въпроса за функционалността на песните в 

рамките на един културологичен подход към фолклора, който междувременно 

назрява в средите на фолклористите словесници. В началото на 70-те години голяма 

част от изследователите се насочват към една по-нова концепция за фолклора като „тип 

художествена култура”, кристализирала в труда на Тодор Ив. Живков „Народ и песен” 

(1977). 

Самото понятие е въведено от словесниците и първата стъпка към това е 

направена от Петър Динеков през 1972 г. във второто издание на неговия „Български 

фолклор”
16

 и важно в неговата дефиниция е подчертаването на комплексността на 

явлението, основна все още е идеята за художествеността на фолклора, тоест – 

фолклорът като изкуство. Следващата стъпка в средите на фолклористите е 

направена от Тодор Иванов Живков, който през 1975 година в статията „Фолклорът 

като художествена култура”  и по-късно през 1977 в „Народ и песен” широко 

разгръща идеята за фолклора като тип художествена култура. Определянето на 

фолклора като „ритуализирана художествена култура”
17

, дадено от една 

политически силна в тогавашния момент научна фигура, допуска по-нататъшното 

говорене за обредността на тази култура. Факт е, че тези публикувани идеи на Т. Ив. 

Живков отварят методологическия, но и идеологическия път към настъпилата през 

80-те и 90-те години промяна на парадигмата в българската наука за традиционната 

музика и традиционната култура.     

В дисертацията се изказва хипотезата, че ако промяната на представата за 

традиционната култура публично и официално е постигната в публикациите на Тодор 

Ив. Живков, то първите стъпки в тази научна тенденция към разкриването на 

реалните измерения на функционалността на песните в традиционната култура са 

проправени от Тодор Тодоров в монографията му „Съвременни проблеми в 

изучаването на народното музикално творчество”. В това изследване, издържано 

изцяло в „правилния курс” на времето, обредът и търсенето на неговата същност 

присъстват в немалка степен, защитени с позовавания на съветски учени. По-нататък в 

дисертационния текст се коментира въпросът за взаимното влияние между Тодор 

Тодоров и Тодор Ив. Живков през разглеждания период – резултат от близкото им 

лично и професионално приятелство, и се достига до извода, че с труда на Тодор Ив. 

Живков – инспириран от техния колега Тодор Тодоров – музикалните фолклористи от 

Института за музикознание получават колкото методологическия, толкова и 

идеологическия ключ да се върнат с нов поглед към традициите на собствената си 

дисциплина. Това е базата, която позволява т.нар. „смяна на парадигмата”, осъществена 

в трудовете от 80-те години на забележителните учени Светлана Захариева, Искра 

Рачева, Любен Ботушаров, Ценка Йорданова. Като конкретен пример за пътя, по който 

„музикантите” коригират  „словесниците” в достигането до същността на 

традиционната култура, е показан пътят на Тодор Тодоров в неговите изследвания 

върху епоса, който следва развитието на възгледите  в Института за музикознание. Като 

важен момент е посочена оформилата се в тази научна общност в края на 80-те години 

идея за традиционната култура като основана на три функционални (и времеви) цикъла: 

календарен, индивидуален жизнен и епически (за разлика от концепцията на Т. Ив. 

                                                           
15

 Тодоров, Тодор. За методологията на фолклорно-музикалните изследвания. – В: Българска 

музика, 1971, № 5, с. 32. 
16

 Динеков, Петър. Български фолклор. Т. 1, София: Български писател, 1972, с. 7 – 19. 
17

 Живков, Тодор Ив. Народ и песен. София: БАН, 1977, с. 36. 
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Живков от 1977, според която функционалните цикли в традиционната музика са два – 

календарен и семеен).  

Друг аспект на въпроса за функционалността е показан в раздела 

„Съвременният фолклор – фолклорът в съвременността в разработките на Тодор 

Тодоров”. Историко-културологичният подход дава възможност на Тодор Тодоров да 

се обърне по свой начин и към голямата тема за случващото се с народното музикално 

творчество при откъсването му от обреда и превръщането му в самостоятелно 

художествено произведение (както и произтеклите от това промени на музикалното 

мислене). В този смисъл под „промяна на функционалността на фолклора” се 

разбира именно принципното изгубване на функционалната обусловеност на 

музиката в традиционната култура и придобиването от нея на нови функции в 

една модерна културна ситуация.  

Това налага коментар на вижданията за „съвременен фолклор” през втората 

половина на ХХ век. В дисертацията се проследява установяването на понятието в 

българската музикална фолклористика през 50-те години, очертава се неговият 

тогавашен обхват (всякакво творчество без автор, свързано с антифашистката и 

партизанската тематика, а след установяването на новите обществено-икономически 

отношения „след победата”) и се показва „държавната поръчка” към учените за 

изследването на това ново „творчество на народа”. Коментирано е и оспорването на 

такова политически наложено съдържание на понятието от страна на Тодор 

Тодоров в първата му дисертация „Съвременни форми на съществуване на народното 

музикално творчество в България” (1974) и в книгата „Съвременност и народна песен“ 

(1978)
18

.  

В проучването на въпроса за новите функции на фолклора в модерното 

общество в тези години Тодор Тодоров се опитва да разграничи различните 

проявления на съвременното битие на фолклора, придържайки се (по необходимост 

или по убеждение) към основаните в марксистко-ленинската естетика постановки. 

Промените във фолклорно-жанровата система са разглеждани от него във връзка с 

изменението в социалното съзнание на народа: с обогатяването на практическия опит 

се променят и вижданията за света, така обредно-заклинателният елемент отстъпва на 

художествено-забавното и „художествената” функция се засилва с отслабването на 

„утилитарно-практичната”
19

 – възглед, който предполага едно възходящо развитие на 

„народното съзнание”. Откъсната от обреда и загубила своята функционална 

обвързаност, песента вече се третира като самостоятелно художествено произведение. 

За Тодор Тодоров това ново явление се нарича народно художествено творчество, което не 

трябва да бъде определяно като фолклор. Така функционалното преосмисляне на 

образците на народното творчество в съвременността се приема като резултат от 

естествен преход от собствените вътрешни изменения в самата традиционна 

култура към модерното общество. Независимо от това общотеоретично 

социоисторическо представяне на процеса на преход като единен и естествен, Тодор 

Тодоров показва една цялостна, коректна и много прецизна синхронна картина. В 

неговите публикации (което съвпада и с възгледите на много други фолклористи от 

това време) народното творчество в тогавашната съвременност съществува в две сфери. 

Едната е самият традиционен фолклор (с променената му функция), а другата той 

определя като „съвременни форми”. 

                                                           
18

 Тодоров, Тодор.  Съвременност и народна песен. София: Музика, 1978, с. 14. 
19

 Вж. Тодоров, Тодор. Съвременни проблеми в изучаването..., с. 25, 49. 
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В този план в дисертационния труд накратко са представени въгледите на 

учения във връзка с влиянието на сцената и на медиите. В тази област са едни от най-

задълбочените наблюдения на Тодор Тодоров, посветени на промените в самата 

музикална тъкан на песента или инструменталната мелодия при откъсването й от 

обреда и качването й на концертния подиум (промени в тонообразуването, 

преминаване към темперирана тонова система, загуба на импровизационност и др.); на 

промените в съотношението между музика и словесен текст в резултат на качествено 

новата комуникативна ситуация (на „художествена комуникация”), в която попада 

песента. Тодоров определя този процес като „преминаване на фолклора в нефолклорен 

стадий”. Показано е виждането на фолклориста за съборите-надпявания като част от 

т.нар. от него „контролирана традиция”.  

Като други аспекти от работата на Тодор Тодоров във връзка с голямата тема 

„съвременност и фолклор” са изведени неговите възгледи по отношение на 

обработения фолклор (към който той остава много резервиран), на отношението 

„медии-професионализъм-художествена самодейност” и др.  

В последния раздел на Втора глава – „Зад кулисите: проблемът „фолклор – 

съвременност” в кореспонденцията на Тодор Тодоров и в спомените за него” на 

основата на съпоставка между официалните документи и публикации и 

непубликуваната кореспонденция между Тодор Тодоров и негови колеги са поставени 

на разглеждане въпросите за неизбежната двойственост в мисленето и поведението 

на изследователите в годините на социализма; за методите на налагане на 

официалната идеология в науката и за стратегиите на учените в Института за 

музикознание за осигуряване на научна независимост; за реалния път на 

навлизане на диалектическия материализъм в мисленето и работата на Тодор 

Тодоров.   
Така диалектико-материалистическият научен подход в официалните научни 

планове, в официалните доклади и в отчетите на Института за музика изглежда 

неизбежен и грубо налаган. В спомените на редовите изследователи от Института в 

късните десетилетия на социализма обаче натискът далеч не е толкова голям и е било 

неизбежно само декларирането на спазване на идеологическата рамка. В периода, в 

който Тодор Тодоров навлиза в тази специалност и активно работи в нея, научната 

общност на Института за музикознание вече е изработила свои механизми за 

осигуряване на известно спокойствие, и един от тези механизми е самата  общност – 

спонтанно или съвсем рационално – да излъчи фигурите, чрез които да осъществява 

посредничеството между властта и себе си. Такава „излъчена” фигура е била тази на 

Тодор Тодоров
20

, който дълги години е бил партиен секретар на Института за музика, и 

в дисертацията е показана важната му роля на личност, съумявала да придаде на 

партийния контрол човешко лице.  

Чрез проследяване на обширната кореспонденция на Тодор Тодоров с Давлетов, 

Гошовски и с неговия личен приятел Людмил Манафов (от края на 60-те години) е 

показан и пътят, който Тодор Тодоров извървява по отношение на марксистко-

ленинската наука. В неговите писма (особено до Людмил Манафов) ясно личи, че 

трудността за Тодор Тодоров не е била как да извлече своите позиции от 

марксистката философия, а по-скоро как да облече своите възгледи (формирани 

на базата на работата му на терен и с конкретен емпиричен материал) в тази 

система. Съдейки от по-нататъшните му публикации (както е показано в първите 

                                                           
20

 На един от първите отчети на Тодор Тодоров – този за 1958 г. – откриваме изписано с едрия 

почерк на Райна Кацарова: „Да учи езиците и да се запише в Маркс. Ленинска естетика. РДК”. Отчет на 

Тодор Тодоров за 1958 г. АИИИзк. I. 4. 2. Папка „Отчети за извършената работа”. 
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раздели на Втора глава), най-вероятно Тодор Тодоров е продължавал да се сблъсква с 

несъгласия в това отношение и поне на първо време е приел да изрази възглед, 

различен от своя първоначален. За щастие неговите идеи покълват след десетилетия. 

 

Трета глава „АСПЕКТИ НА ИСТОРИЧЕСКИЯ ПОДХОД В 

ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА ТОДОР ТОДОРОВ” проследява причините за възникването 

и начините на прилагане на историческия подход в трудовете на фолклориста, действал 

в две отделни, макар и взаимосвързани посоки и с два различни, макар и 

взаимосвързани обекта: Тодор Тодоров насочва вниманието си на историк, първо, към 

музикалния фолклор, и второ, към музикалната фолклористика. В тази глава отново 

важна част е поставянето на неговото развитие в контекста на състоянието и основните 

задачи на музикалната фолклористика в неговото време. Историческият подход в 

изследванията на Тодор Тодоров е проследен  

1) като породен в недрата на теоретичните въпроси, свързани с теренната му 

работа и с изследванията по темата „Фолклор – съвременност”, тоест в руслото на 

приеманата тогава като „теоретично осмисляне” на фолклора база в социо-

историческия подход и по-конкретно в търсенето на „процеса на осъзнаване на 

музиката като самостоятелно специализирано изкуство” или при разглеждане на тясно 

теоретични въпроси като „произхода на музиката”, „установяване на ладова опора”, 

„етапи на развитие на музикалната интонация” и т.н. Тук Тодор Тодоров дава своя 

сериозен принос към българската музикална теория като цяло, следвайки  

процесуалния аналитичен подход към мелодиката, в който по същото време навлиза и 

по-късно доразвива и Светлана Захариева;  

2) като повлиян от конкретни фактори, свързани с избора на една или друга тема 

или със ситуирането на изследователска тема в общ проект (което предопределя и 

подхода й). Тук вече става дума за планирането не само на музикалната фолклористика, 

но и на музикознанието в Института за музика през 60-те и 70-те години на ХХ век. В 

конкретен план това означава проследяване на развитието идеите в и за големия 

колективен проект „История на българската музикална култура”. Като автор на 

идеята за него документите сочат Петко Стайнов (директор на Института за музика до 

1976 г.), но като идеолог и основен двигател съвременниците помнят Венелин Кръстев 

(след 1977 г. той поема ръководството на Института за музика).  

Този дял от дисертационния труд поставя за пръв път пред научната 

общност темата за този голям и дълго обмислян колективен проект на Института 

за музикознание, без да има амбицията да я изчерпи. Тя се въвежда тук именно 

като необходима за изясняването на контекста, в който се развива историческият 

подход в мисленето и работата на Тодор Тодоров (а не като извеждане на някакъв 

негов специален собствен принос към конципирането на този проект в различните 

му етапи).  

Представянето на данните за развитието на този дълго работен и в крайна сметка 

непубликуван като цяло замисъл
21

 е направено на основата на програми, концепции, 

прогнози, тезиси и други документи, съхранявани в НА – БАН и в персоналния фонд 

„Тодор Тодоров” в АИИИзк, чието съдържание е представено подробно в 

дисертацията.  
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Най-общо работата по проекта преминава през два основни етапа. Документите 

от първия етап (между 1969 и 1977) показват по-скоро опит за вписване на текушите 

разработки на учените в една цялостна и обща картина.  

Първият документ, регистриращ работата на Тодор Тодоров по този 

грандиозен замисъл на учените в Института за музика, свързан с въпросите на 

периодизацията на музикалния фолклор
22

. 

Вторият етап от мисленето по проекта „История на българската музикална 

култура” протича между 1977 и края на 80-те години и краят на този период е времето, 

в което след множество обсъждания и напрегнати методологически усилия на учени от 

Института (Леон Москона, Любен Ботушаров, Искра Рачева) се достига до два 

варианта на концепция за цялостния вид на бъдещото издание. И в двата варианта се 

прави опит за методологическо обединяване на усилията на изследователите и за 

задаване на посоки на предстоящата им работа по текстовете за изданието.  

Като резултат от прегледа на развитието на идеите в Института за музикознание 

се очертава изводът, че формирането на Тодор-Тодоровото мислене е било дълбоко 

повлияно от средата на учените в Института за музикознание при обсъжданията 

им по този проект и от самия път, по който идеята им се е изменяла. Това е вървяло 

успоредно с пътя на научната общност в Института към промяната на парадигмата в 

българската народоука и в голяма степен е подпомогнало достигането до нея.  

Четири от изследователските теми, които намираме като изписан текст от края 

на 70-те и началото на 80-те години на ХХ век в публикациите или в архива му, са 

свързани от работата по проекта („Периодизацията”, „Нестинарството” и „Еньовден” и 

темата за епоса). От друга страна, планираните в концепциите за големия проект 

„История...” през 1989 г. разработки във връзка с историята на музикознанието и на 

музикалната фолклористика произлизат от публикувания през 1981 година основен 

труд на Тодор Тодоров „История на българската музикална фолклористика”.  

Нататък в дисертацията се проследява прилагането на историческия подход в 

регионалните и жанрови изследвания на Тодор Тодоров по темите, свързани с 

проекта „История на българската музикална култура”. 

Тодор Тодоров е първият изследовател от втората половина на ХХ век, направил 

опит да изведе общи показатели за постигането на периодизация на музикалния 

фолклор.  Научното му придвижване е показано като процес на освобождаване от 

възгледите на общата фолклористика (според която – както при литературните 

изследвания –  песните се разпределят в разграничени от исторически събития 

периоди), но и като процес на отхвърляне на възгледите в музикалната фолклористика, 

които обвързват механично определени етапи от развитието на музиката с представата 

за „развитост” или „неразвитост” на мелодиите. Приемайки развитието на музикалния 

фолклор като производно на развитието на художественото съзнание на народа, 

ученият пряко обвързва този процес с формирането на жанровата система. В неговото 

виждане не интонационната и ритмична примитивност на обредните мелодии са 

критерии за причисляването им към ранни пластове на музикалното мислене, а обратно 

– функционалността на песенните образци аргументира тяхната старинност и поради 

това техните музикални характеристики могат да бъдат приети също за старинни. Тази 

идея се оказва изключително плодотворна и я намираме по-късно в основата на 

трудовете на Искра Рачева и Анна Илиева, свързани с историческата типология на 

музикалното и танцовото начало. 
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Историческият подход, приложен от Тодор Тодоров в „поръчаните” за проекта 

„История на българската музикална култура” текстове „Еньовденската обредност” и 

„Нестинарството”, е показателен за  посоката на целия раздел „Фолклорно 

наследство” от „История...”-та (мислен, според Любен Ботушаров, в плана на „извори, 

паметници и документи” или фолклорни празници = фолклорни паметници, които да 

бъдат третирани в исторически план). От гледна точка на цялостното развитие на 

музикалната народоука към момента на първото появяване на тези текстове (1981) е 

отбелязана пълната им релевантност към актуалното развитие на науката в 

тогавашния момент и е напомнена изтъкнатата във Втора глава немаловажна 

роля на самия Тодор Тодоров за достигането до този етап на науката.  
Трансформациите на темата за епоса в научните разработки на Тодор Тодоров 

са проследени в специален раздел на Трета глава от момента на първата поява на 

интереса му към мелодиката на хайдушките песни през 1963
23

 през по-късното 

включване на темата в големия проект „История на българската музикална култура” 

(но не в раздел „Фолклорно наследство”, а в „Културноисторически отражения във 

фолклора”) до разгръщането на същата проблематика в последната планова задача на 

учения през 1996 и последвалото й публикуване през 1997 г. Парадоксално е че именно 

тръгвайки от разглеждането на един регион (Родопския), в който собствено 

епическа традиция всъщност няма (в смисъла, в който самият Тодоров я разбира 

по-късно) и констатирайки липсата на речитативност в песните с епически 

сюжети, той в крайна сметка подготвя разкриването на самия епически цикъл и 

неговата функция в традиционната култура, осъществено по-нататък от 

основното ядро учени, концептуализирали последната структура на „История...”-

та. 
През осъзнаването на необходимостта от функционално аргументиране на 

въпроса за епоса Тодор Тодоров достига до разкриването на явление с дълбока 

историческа давност – школата на слепите певци. Едно от най-късните цялостни 

изследвания на Тодор Тодоров
24

 е проведено като пълно културноисторическо 

проучване на явление от миналото, базирано колкото на задълбочена и детайлна работа 

с документи, толкова и на негова собствена теренна работа в края на 70-те и началото 

на 80-те години. Важна линия в това изследване е проследяването на сложния 

теоретичен въпрос за специализацията в традиционната култура и за професионализма 

с проявите му в различни исторически епохи.  

 

По много линии и постоянно мисленето за историята прониква мисленето за 

съвременността в развитието на Тодор Тодоров и действително в много случаи самата 

съвременност е мислена като история.  Може би затова е толкова труден отговорът на 

въпроса каква е причината Тодор Тодоров да се насочи към изследване на историята 

на музикалната фолклористика в момент, в който на пръв поглед самото състояние 

на дисциплината не го изисква належащо. Научните интереси на фолклориста в това 

изследователско поле са проследени от най-ранната им поява през 1959 г. през 

участието му в Ловешкия сборник до избистрянето на конкретната тема като планова 

задача през 1973 г. и осъществяването на един от централните трудове на Тодор 
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Тодоров (и негов голям докторат) – „История на българската музикална 

фолклористика до 9. 09. 1944 г.”.  

Много и на различни нива са заслугите на Тодор Тодоров към науката за 

традиционната музика в България с написването на този труд. Първото ниво с огромен 

принос към знанието ни е това на издирването и въвеждането в научен оборот на 

огромно количество документи, обхващащи историята на дисциплината в 

рамките на цял един век. Огромният справочен апарат от исторически материали, в 

онзи момент недокосвани от историческата наука, е предоставен на разположение на 

съвременниците му и на бъдещите учени. Всъщност българската музикална 

фолклористика е първата от музикологичните науки в България, която получава 

пълна информация за фактите от своето развитие. Извършените архивни 

проучвания от Тодор Тодоров са блестящи в своята детайлност и прецизност. И това, 

което задължително трябва да бъде споменато още тук, но засяга и следващите 

приносни нива на работата му: документално и фактологически историята на 

музикалната фолклористика е представена в пълнота и без прикриване на 

неудобни идеологически към тогавашния момент фигури. Благодарение на Тодор 

Тодоров още от 1981 г. за бъдещите поколения музикални фолклористи стават 

известни известни имената и ролята на всички участници в изследването на 

музикалния ни фолклор (в това число на такива, чието основно присъствие не е в 

полето на фолклористиката като Марин Големинов, но и на изпадналите в немилост 

след 1944 Стоян Брашованов, Христо Панчев, Васил Спасов, Любомир Романски, Иван 

Камбуров), а ранжирането им в книгата е косвено и основано изцяло върху развитието 

на самата наука.  

Новаторска е и самата структура на монографията, защото и изглеждащото само 

като информативно изреждане на материала всъщност извежда важните тенденции и 

проблеми в развитито на мисленето за народната музика, т.е. информацията от 

документалния материал се поднася „не като емпиричен, а като културен факт, зададен 

от сложната социално-историческа  атмосфера на времето и закономерно вписан в 

протичането на един единен културен процес”
25

. Плътният и контекстуализиран във 

времето им диалог между документите е сред много силните страни на този труд. 

Очертаването на изследователски полета, дискусии, научни проблеми и постижения 

като цяло следва хронологията на появяването им в общественото пространство и дава 

диахронното разгръщане на науката. Същевременно от тази диахрония ясно личи 

синхронната картина на същите проблемни полета, които продължават да бъдат 

актуални в самата съвременност на Тодор Тодоров: промяната в документирането на 

народните песни,  споровете около метроритмичната теория, опитите за изясняване на 

същността на народната музика, поставянето на въпроса за периодизацията на 

музикалното народно творчество. Изтъкването на характера на аналитичната работа 

след събирането на материала и най-вече извеждането на сравнителния метод като 

особено важен за фолклористите-предходници очертава две важни посоки на мислене. 

Първата е постоянната съпоставка, сравнението между „своя” и „чужда” музика 

(проблем, който във времето на самия Тодор Тодоров все още не е на дневен ред и е 

забележителна прозорливостта, с която ученият го извежда още през 1981 г.). Втората 

посока, в която според Тодор Тодоров работи сравнителният метод в проучванията на 

ранните участници в полето на музикалната фолклористика, е тази на регионалните 
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изследвания – линия, която по-късно и задълго остава приоритетна за учените в 

Института за музика и в която самият Тодоров вече е дал своя принос. 

Огромна е важността на този труд на Тодор Тодоров. Първо, защото чрез него 

българската музикална фолклористика става наука, която отказва да прекъсне 

приемствеността в развитието си и осъзнава себе си като единен и цялостен 

процес. Второ, защото той извежда и ясно дефинира тематичните полета в 

музикалната фолклористика и подготвя мисленето им и през следващия период – 

през втората половина на ХХ век. Отварянето на перспективите към бъдещето е 

заслуга на тази книга и в още един смисъл – очертавайки необходимостта на учените да 

пишат историята на своята наука поради необходимостта от поставянето й в контекста 

на обучението на бъдещите изследователи. От 80-те години до края ХХ век 

конспектите за изпити при обучението на докторанти в секция „Народна музика” и по-

късно „Етномузикология” са базирани в голяма степен на историческото проследяване, 

а оттам и на теоретичното осмисляне на развитието на дисциплината през основните 

нейни тематични полета. 

 Другията мащабен труд в полето на историята на музикалната фолклористика - 

„Васил Стоин. Живот и дело”
26

 (последен опус на автора си, публикуван след смъртта 

му). Книгата е посветена на изследователя, който – по думите на Тодор Тодоров – 

създава предметната цялост на музикалната фолклористика; първият, превърнал 

музикалния фолклор в основен и единствен обект на научната си работа.  

Тази монография на Тодор Тодоров, от една страна, представлява своеобразна 

фасета на общата му тема за историята на българската музикална фолклористика. Тук 

отново виждаме плътния документално базиран исторически подход и същата широка 

културна картина, в която авторът ситуира своя обект при проследяването на жизнения 

и научния му път. Изтъкването на някои теми в работата на Васил Стоин (например в 

главата „Фолклорът като проблем на съвременната култура” или „Обществена 

ангажираност и граждански дълг”) подсказва известно идентифициране на Тодор 

Тодоров с неговия предшественик. Действително, немалко основания има той да усеща 

себе си като наследник на Васил Стоин – както отбелязва в предговора на книгата 

Агапия Баларева, самият Тодор Тодоров е опитен теренист, съставител на сборници с 

народни песни, теоретик на музикалнофолклорната традиция – „той притежава всички 

необходими качества, за да анализира делото на Васил Стоин в разностранните му 

измерения...”
27

. Още едно основание има Тодор Тодоров да чувства връзка с делото на 

Васил Стоин – в годините, в които работи върху тази книга, той е и ръководител на 

Музикалнофолклорния архив на Института, чието начало е положено с работата на 

Васил Стоин.  

В развитието на нашата наука Тодор Тодоров става първопроходец, 

създавайки първата монография-персоналия и това само по себе си е факт, който 

отваря нови перспективи за неговите следовници.  

В края на Трета глава е отделено внимание на един нереализиран проект на 

Тодор Тодоров – за написване на история на българската музикална фолклористика 

след 1944 г. Идеята за него е представена според съхранявани в персоналния архивен 

фонд на учения в ИИИзк документи (анотации от средата на 90-те години за части от 

бъдещото изследване).   

Заключението обобщава най-важните линии на дисертацията и синтезира 

изводите й. 
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Приложение 1 включва пълна библиография на всички публикувани трудове и 

списък на непубликуваните текстове на Тодор Тодоров (в това число и сценарии за 

радиото и телевизията). Част от това приложение е и библиографски списък на 

публикациите „за Тодор Тодоров”. 

Приложение 2 представя хронологична справка за теренната дейност на Тодор 

Тодоров, изготвена според наличните теренни материали на хартиен носител, заведени 

в Инвентарната книга на МФА на ИИИзк. 

Приложение 3 съдържа пълен списък на магнетофонните ленти на Тодор 

Тодоров от теренната му работа. 

В Приложение 4 са включени копия на документи от Музикалнофолклорния 

архив на ИИИзк като илюстрации към определени моменти от изложението в Първа 

глава. 
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 Приноси на дисертационния труд 

 

1. За първи път се поставя като обект на изследователско внимание 

научната дейност на Тодор Тодоров: а) в нейната обусловеност от доминантите в 

музикалната фолклористика през съответния исторически период и б) като фактор на 

влияние върху развитието на дисциплината. Систематизирани са основните приносни 

области в работата на учения: теренни проучвания, изследвания на проблема 

„фолклор и съвременност” и исторически изследвания. 

2. В извеждането на развитието на възгледите и приносите на Тодор 

Тодоров от контекста на състоянието на музикалната фолклористика 

- за първи път се представят систематизирани теренните практики и 

процедурите при обработването на материалите от терена преди 

предаването им в Музикалнофолклорния архив на Института за 

музика/музикознание през 50-те – 70-те години на ХХ век. По този път се 

обосновава структурата на архива и се въвеждат в научен оборот факти от 

неговата история; 

- поставя се на разглеждане въпросът за дискусиите в Института и са 

очертани различните тенденции в индивидуалните теренни стратегии на 

музикалните фолклористи; 

- за първи се прави опит за експлициране на идеологическата рамка, в която 

се вписва музикалната фолклористика през 50-те – 80-те години на ХХ век, 

чрез извеждане на основни постулати на марксистко-ленинската философия 

и естетика, рефлектирал и върху базови постановки в българската 

фолклористика; 

- за първи път в научното пространство се предоставя информания за 

колективния проект на Института за музика „История на българската 

музикална култура”, двигател на значими процеси в българската 

музикология. 

3. Чрез анализ на публикуваните трудове на Тодор Тодоров и поставянето 

им в диалог с тенденциите в общата и в музикалната фолклористика като най-важни 

научни приноси на Тодор Тодоров са изведени 

- постиженията му в дешифрирането (като вид научно моделиране) на 

музикалните образци; 

- осъществяването на първите стъпки към културологичното разкриване на 

функционалността на музиката в традиционната култура; 

- поставянето на проблема за динамиката на народното творчество; 

- създаването на първата история на музикологична дисциплина в България – 

първопроходчески акт с огромно значение за обучението на бъдещите 

изследователи. 

4. Етапите в развитието на възгледите на Тодор Тодоров по ключови за 

музикалната фолклористика от разглеждания период проблеми са показани 

- като преход от музикално събирачество към контекстуална теренна работа; 

- като двоен преход 1) от позицията на формиран в средата на Института за 

музика фолклорист-теренист, през 2) приемането на идеологически 

задължителните през социализма представи за фолклора към 3) 

преодоляване на идеологическите рамки и връщане по нов път към 

осмислянето на функционалността на музиката в традиционната култура. 

5. Разкрити и въведени в научен оборот са неизвестни или недостъпни 

досега документи, свързани както с дейността на Тодор Тодоров, така и с историята 
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на Института за музика/музикознание, а оттам – и с историята на българската 

музикална фолклористика през втората половина на ХХ век. 

6. Приносни са и свързаните с теренните материали на Тодор Тодоров в 

Музикалнофолклорния архив на ИИИзк приложения към дисертационния труд, на 

чиято основа в бъдеще би могъл да се разработи модел за персонални каталози на 

записвачите. 
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