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Резюме: Студията представя приносите на един от пионерите в 

утвърждаването на мястото на българската традиционна музика в първите 

специализирани предавания за музика в Родно радио и Радио София – Райна 

Кацарова (1901-1984): учен с огромна работа на терен и хиляди звукозаписи 

на традиционна музика, изследовател с публикации на песенни сборници и 

академични изследвания, но и гражданин, културен деец, обществен 

активист, медийна фигура. Разгледани са дейностите на Райна Кацарова като 

просветител, музикален журналист и критик в медиите; нейните беседи и 

песенни сказки в радиото; активностите ѝ в защита на народна вяра и ритуали 

в медиите на тоталитарна България; ролята ѝ в огласянето на българската 

традиционна музика в световен ефир като посланик на българските култура, 

фолклор и наука по света. Стига се до извода, че следите от нейната дейност 

в медиите осветяват историята на българското радио, разбирано в средата на 

ХХ век като обществено благо и културна сила. На всички е ясно, че музиката 

в радиото има значение. Радиоизявите на Райна Кацарова показват как 

етномузикологията също има значение в и за радиото. 

Ключови думи: Българско радио, Райна Кацарова, музикална и научна 

журналистика, приложна етномузикология  

 

Abstract: The study presents the contributions of Raina Katsarova (1901-1984) - 

one of the pioneers in establishing the Bulgarian traditional music in the first 

specializated music programs on Rodno Radio and Radio Sofia. It presents a 
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researcher with experience in field work and thousands of recordings of traditional 

music, with publications of song collections and academic works, but also a citizen, 

cultural figure, public activist, media figure. The activities of Raina Katsarova as 

an educator, music journalist and media critic are discussed; her talks and song 

tales on the radio; her activities in defense of faith and rituals in the media of 

totalitarian Bulgaria; her role in publicizing Bulgarian traditional music on air 

around the world as an ambassador of Bulgarian culture, folklore and science. It is 

concluded that the traces of her activity in the media cover the history of Bulgarian 

radio, understood in the middle of the twentieth century as a public good and 

cultural force. It is clear to everyone that music on the radio matters. Raina 

Katsarova's radio appearances show how ethnomusicology is also important in and 

for radio. 

Keywords: Bulgarian Radio, Raina Katsarova, music and scientific journalism, 

applied ethnomusicology 

 

Встъпление: за радиото като „културна сила“ и за българските 

практики 

Европейският модел на радиоразпръскване през периода на 

„Златната възраст“ на радиото (20-те – 40-те години на ХХ век) е 

ориентиран към създаване и контролиране на национално 

радиопространство чрез хомогенизация, поддържане на публичен 

монопол, подчиняване на радиопосланията на „общественото благо” 

(Попова, Сн., 1997: 10). Европейските радиостанции, пример за които е 

радиосистемата във Великобритания, залагат върху „образованието и 

културното издигане на нацията“, правят „образователни и културни 

предавания“ и по този начин „издигат средноинтелигентния вкус“ – един 

патерналистичен модел, в който елитът дава на публиката това, което е 

нужно, за да се образова и издигне културно (Ангелова, 2007: 47-53). Под 

знака на култура, образование, мисия за повдигане на духа на 

гражданите се развива радиото като културен институт в Германия 

(Ангелова, 2007: 54-58). Немските интелектуалци, проблематизиращи 

практиката и теорията на радиото (Брехт, Бенямин, Адорно, Хиндемит), 

виждат в радиото „шанс за ново представяне на изкуството и музиката, 

като надежда чрез него да се просветлят големи маси хора“ – 

педагогическа институция, инструмент на публичността, универсален 
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фон на идентични гласове, „наистина модерно достижение“ по думите 

на Брехт, позволяващо на човек, който има какво да каже, да има 

слушатели, публика, обществен резонанс (Ангелова, 2007: 60; Йотов, 

2011: 20-21; 79-80; 87-88). 

Българските възгледи за създаване и развитие на родното радио са 

идентични с концепциите за културната мисия на радиото като 

аполитична, обществена, културна институция, характерни за Германия 

и Великобритания. Един от пионерите на българските радиоизлъчване и 

радиоразпръскване – проф. Асен Златаров – формулира тезата за 

„радиото като културна сила“ (Димитров, 1994а: 170). 

Музиката заема основен дял в програмата в младото българско 

радио. Още в самото начало се поставя проблемът за идейното послание, 

националната културна мисия на радиото и представянето пред света 

чрез българския фолклор. Народната музика е част от „добре 

подредената и избрана музика с национални мотиви”, която радиото 

трябва да излъчва според една от първите си концепции (Димитров, 

1994а: 137). Първостроителите на българското радио, начело с директора 

му Сирак Скитник, влагат много енергия в издирването на народни 

песни и певци, в застъпването на българската народна музика в 

програмата редом с художествената – чужда и българска, защото за тях 

радиоразпръскването е преди всичко национално-просветителен, 

културен и възпитателен институт (Димитров, 1994б: 66-67, 153-154, 

158-161). Радиопрограмата съдържа разнообразни музикални образци, 

свързвани с „българското”: българска народна музика – натурална, 

селска и локална, но и аранжирана и модернизирана; произведения на 

български композитори в песенни, камерни, симфонични, оперни 

жанрове. През този първи период от историята на българското радио 

изпълнителите на народна музика – певци (Гюрга Пинджурова, Баба 

Наста Павлова, Атанаска Тодорова, Мита Стойчева, Борис Машалов и 
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др.) и свирачи (Народния оркестър на Иван Кавалджиев, Карло и 

Кореняшката група, Бистришката четворка, Тракийската тройка, Цвятко 

Благоев, Станил Паяков и др.), получават професионален статут на 

народни музиканти (народен певец, майстор на народната музика) и 

добиват популярност чрез пеене и свирене „на живо” по Радио София 

(Огнянова, Букорещлиев, 1981: 25-26, 38; Димов, 2004: 101-102; 

Пейчева, 2008: 277). 

Чрез изпълняваната „на живо” в ефира на радиото и излъчвана от 

грамофонни плочи народна музика радиото изпълнява, заедно с 

развлекателната, и просветителско-възпитателна роля. През 30-те и 40-

те години на ХХ в. българското радио се утвърждава като една от 

основните развойни институции в българската фолклоризирана медийна 

музика – то я конструира и форматира, произвежда образа на изведената 

от селото и представена във високата национална култура българска 

народна музика. Матвей Вълев (писател, част от програмния екип на 

Радио София) пише през 1942 г. в списание „Сердика“ репортаж от 

кухнята на радиото: „Струва ми се, че не греша, ако отдам най-голямо 

значение от музикалната програма на народната музика и песен, при все 

че в статистиката тя не е на първо място. Не е пресилено да се каже, че 

радиото възроди българската народна песен. Тя беше огромно богатство, 

за което ние имахме смътна представа, добита от пътуванията ни в 

селата, от селяни певци в градовете или от певци на народни песни по 

нашите веселби. Допреди петнадесет години почти никой от нашите 

композитори не диреше източник за своите вдъхновения в народното 

творчество –днес почти никой от тях не твори, без да дири опора в 

народната песен. Най-отявлените поклонници на западноевропейския 

модернизъм – и те не са изключение” (Вълев, 1942: 29-30).  

Сред пионерите в утвърждаването на мястото на българската 

традиционна музика в първите специализирани предавания за музика в 
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Родно радио1 през 30-те години на ХХ в. е Райна Кацарова – върху 

нейните приноси се фокусира този текст, който ще проследи нейните 

активности до 80-те години на ХХ в. Случаят Райна Кацарова е 

подходящ ключ към разбирането на българското радио като културна 

сила – един европейски модел, който се реализира през персоналните 

приноси на интелектуалци, артисти, учени в сферата на научната 

журналистика и популяризацията на науката. 

 

Райна Кацарова в народоуката и нейната популяризация 

Във време на мъжка доминация в науката и на патриархалния терен 

на българския бит Райна Кацарова поставя основите на модерната 

българска етномузикология, като задава код, който се повтаря при 

следващи поколения изследователи. Прави го, като обикаля България и 

осъществява най-ранните звукозаписи на традиционна музика. Пише и 

представя изследванията си в авторитетни научни издания в България, 

участва в международни форуми, влиза в научен диалог с именити 

европейски институции и изследователи (Ерик Фон Хорнбостел, Бела 

Барток, Золтан Кодай, Константин Брайлою, Барбара Крейдър, Мод 

Карпелес и др.), които високо оценяват приносите на Райна Кацарова 

като теренист и учен в звукозаписването на традицията, публикуването 

на песенни сборници и академични изследвания. Днес научното 

наследство на Райна Кацарова може да се оцени като „пионерско“ 

(Лозанка Пейчева), защото в България „няма област в музикалната 

фолклористика, в която тя да не е дала своя принос“ (Николай Кауфман). 

Според Лозанка Пейчева, най-важните пионерски направления, които 

Райна Кацарова прокарва в българската наука за традиционна музика и 

 
1 Така се нарича българското радио между 1929 г., когато прозвучава за пръв път като инициатива на 

едноименния обществен съюз, и 1935 г., когато със закон става национален институт и осъществява 

държавното радиоразпръскване чрез Радио София, Радио Варна, Радио Стара Загора и Радио Скопие до 1944 

г.  – вж. Димитров, 1994а, 1994б 
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танц, са: певци и песни, музикалнофолклорни области, традиционно 

многогласие, свирачи и традиционни инструменти, ритуали и обреди, 

танци и танцова етнология, народен куклен театър, маскарадни игри, 

поколенческо предаване на традицията и т.н. – от етнографското 

описание на родната традиция до антропологическите интерпретации и 

преодоляването на етноцентризма (Пейчева, 2021: 69-111).. В 

мащабността на нейната фигура измеренията на научно и приложно, 

академично и медийно са неделими и синергични. Паралелно с 

основната си научна работа да издирва, записва, изследва музикалната и 

танцовата традиция, Райна Кацарова отделя много време и труд за 

приложна народоука. В медиите тя представя музикалната традиция, 

като въздейства върху общественото мнение чрез активна 

популяризаторска, просветителска и публицистична дейност. Кацарова 

издава популярни сборници и учебни помагала с коледни, детски и 

народни песни; изнася сказки из страната и в чужбина; публикува в 

пресата (вестниците и списанията „Мир“, „Слово“, „Българка“, 

„Сердика“, „Отец Паисий“, „Български народ“, „Нова камбана“ и др.) 

статии за традиционни ритуали, локални майстори на традицията, 

изследователи и книги, свързани с нея; изнася беседи и пее в ефира на 

новосъздаденото Родно радио (Димов, 2021: 153-198). Самата тя ще 

обобщи своята мисия в народоуката и отвъд нея: „Борих се с перо и слово 

за запазване на традициите ни“ (Пейчева, 2016: 3). 

 

Райна Кацарова като просветител, музикален журналист и 

критик в медиите 

Общественият дълг обяснява активната и дълголетна 

популяризаторска работа на Райна Кацарова в медиите. Трудно е да се 

опише многопосочната информационно-журналистическа, 

публицистична работа, нейните приноси като музикален критик, като 
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експерт-коментатор. Тук ще се фокусирам върху нейните активности 

като изследовател, популяризатор, изпълнител на традиционна музика в 

радиото между 30-те и 80-те години на ХХ век.  

През 1935 г., след една от специализациите си в Германия, Райна 

Кацарова пише статия, публикувана на първа страница на вестник „Мир“ 

– „Разпространение на народната песен“. Като описва ролята на 

народните песни и танци в обществена организация на германските 

младежи, Кацарова прави сравнение с дейността на Съюза на 

българската младеж и примера на квартет певци на български народни 

песни – Гуга (Гюрга) Пинджурова-Тричкова, Йордан Стоянов, Иванка 

Христова и Георги Рафаилов, акомпанирани от пианиста Парашкев 

Хаджиев, които подготвят първи концерт. За жените от квартета 

авторката отбелязва, че са редовни сътрудници с народни песни на Радио 

София, Пинджурова е описана като „знайна по цяла България“ с нейните 

„много сполучливи грамофонни плочи“ и песни, като трънската 

„Гугутка гука“, „накарала много българи да познаят песента на народа 

си“. Посланието на статията е, че с дела като на четиримата певци, 

народната песен ще „омилее на всеки съзнателен българин“2: 

„Народната песен е рожба на творческия гений на народа ни, с нея сме 

закърмени и залюлени всички. Свещен дълъг на всинца ни е да помогнем 

всякак за нейното запазване“ (Кацарова, 1935).  

Тази статия говори за интереса на младата фолклористка Райна 

Кацарова, по това време сътрудник на Васил Стоин в Отдела за народна 

музика към Етнографския музей, към народната музика в ефира на Радио 

София. Елена Стоин, последовател и колега на Райна Кацарова, разказва, 

че неизвестната по това време Гюрга Пинджурова била насочена към 

радиото от Васил Стоин, а Стоин и Добри Христов „допълнили 

 
2 В целия текст е запазен автентичния правопис на цитираните документи. 
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репертоара ѝ“ (Пейчева, Димов, 2015: 22-23). Вероятно освен медийно 

внимание и критическа рефлексия, Райна Кацарова е проявявала и 

практически усилия да окуражи и утвърди присъствието на певици като 

Гюрга Пинджурова, бъдеща звезда на народната музика, в програмата на 

Радио София. Ще припомня един от аргументите на Веселин Димитров 

за важната и за основателите на българското радио, и за ранната 

радиоаудитория през 30-те години връзка на Родно радио с родната и 

народна българска песен. Задача на радиото е да се открият и огласят в 

ефира певци и свирачи на традиционна музика. Според Веселин 

Димитров през 1935 г. е взето решение Радио София да издирва певци и 

инструменталисти, да прослушва техните умения и репертоар и да 

преценява кои имат качества да звучат в радиопрограмата. Към радиото 

е образувана комисия, която да подбере изпълнителите и песните. 

Начело на комисията е проф. Васил Стоин, а в състава ѝ влизат проф. 

Добри Христов и Райна Кацарова (Димитров, 1994б: 158-159). 

Спомените на Елена Огнянова, черпила информация от работата си в 

радиото и разговорите с „радиопевци“, сочат ролята на Райна Кацарова 

в издирването, окуражаването и включването им в радиопрограмата, за 

да станат те бъдещи емблеми на народната песен: „научих лично от тях 

кога и как, все с препоръката на Райна Кацарова, са застанали и запели 

„на живо“ пред микрофона на Радио София и са станали известни на 

цялата страна“ (Огнянова, 2016: 68). Това мнение намира потвърждение 

и във факта, че сред ранните записи с научна цел, които прави Райна 

Кацарова между 1938 и 1944 г., има регистрации на много даровити 

певци и свирачи, които ще звучат по радиото и ще бъдат записвани на 

грамофонни плочи (баба Наста Павлова, Цвятко Благоев, Найдо Киров); 

а някои от любимите информатори на Райна Кацарова като дядо Христо 

Георгиев или Пена Грозева ще звучат и след 1944 г. в ефира на радиото 

и в записите на звукозаписните компании Радиопром и Балкантон .  
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През 1934 г. е публикуван сборник „Средно-родопски песни“ в 

академичната поредица „Сборник за народни умотворения и народопис“ 

(Букорещлиев, Стоин, Кацарова, 1934) – издание, по което Райна 

Кацарова работи заедно с именитите Васил Стоин и Ангел Букорещлиев 

– по онова време тя е на „Христова възраст“ и едва прави първите си 

стъпки в народоуката, но още тогава получава обществено и 

професионално признание за семената, които е посяла в нивата на 

българската народоука. 

Разпознаването на името и високата оценка, която родопчани дават 

на Райна Кацарова и нейните приноси за записване, публикуване и 

популяризиране на родопската народна песен, не са свързани само с 

участието ѝ в Родопския сборник. В редовната си рубрика „Страница за 

българите мохамедани“ списание „Родопа“ публикува отзив „Живот, бит 

и песен“ за организираната от Родопската културна дружба в София 

„радио-вечер“ в ефира на Радио София на 6 юни 1934 г. Сред 

участниците в предаването е отличена Райна Кацарова, която изнася 

една от своите песенни радио-сказки. Цитирам списанието, за да откроя 

не само стореното от фолклористката, а и оценката на родопчани и 

културната им организация за просветителската ѝ дейност в радиото: 

„…говори г-жа Райна Кацарова, която работи в Етнографския музей и 

покрай другото занимава се и с българомохамеданската песен. За тая цел 

тя е споходила и Родопската област и по-специално Дьовленско, дето на 

самото мecто е изследвала тая песен и отношението към нея на мъжете 

и жените. Най-напред тя говори за същността и характера на 

българомохамеданската песен, която, според нея, в основата си, в 

мотивите, в строежа и в напева си, много малко се различавала от 

българската въобще песен в Родопа. Характерните черти, които 

отличават тая песен от другите, г-жа Кацарова посочи чрез изпяване на 

подходни откъслеци и по тоя начин не само се илюстрираше 
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същественото, но и на самата вечер се даваше по-занимателен и по-

забавен вид. В края, акомпанирана на пияно от проф. Ц. Цанков, тя изпя 

няколко по-типични и по-хубави песни“ (Б.а., 1934а). 

В края на същата 1934 г. Родопската културна дружба в София 

организира отново радио-вечер, в която, заедно с родопчаните Николай 

Вранчев (родопски общественик и писател, днес неговото име носи 

библиотеката в Смолян), Тома Попратилов (родопски писател и 

общественик), хор на родопски студенти, участва и Райна Кацарова. На 

16 декември от 9 часа в родопската радио-вечер в Радио София, според 

отзив в списание „Родопа“, са звучали: „Родопски песни — изпети от г-

жа Р. Кацарова, която познава отлично poдопските песни, каквито е 

събирала в Родопа и публикувала в общия сборн. „Родопски песни“, 

издадени от Б. академия на науките“ (Б.а., 1935). Освен признанието на 

родопчани за отлично познаване на родопската песен от Райна Кацарова, 

тя получава и висока оценка от ръководството на Радио София, в което 

започва да води предаване с коледни песни. Вестник „Мир“ в същия 

брой, в който рецензира приносите ѝ в сборника „Родопски песни“, 

съобщава за водения от нея коледарски час: „От днес Радио София 

открива курс за изучаване на български народни коледарски песни, под 

ръководството на г-жа Райна Кацарова, асистентка по народна музика 

при Етн. Музей. Следете коледарският час всяка сряда и събота от 4-5 

часа“ (Б.а. 1934б). 

 

Радиочовекът Райна Кацарова през 30-те - 50-те години и 

сказките с песни 

Ако в печатните медии Райна Кацарова открива средство за 

популяризирането на фолклора и традициите, на народната песен и 

ритуали, на пеещите, свирещите, разказващите и правещите хора от 

народа още през 20-те години на ХХ в., в радиото в средата на 30-те тя 
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намира звукова трибуна, през която знанията и уменията ѝ да стигат до 

по-големи аудитории, да звучат с топлотата на гласа и мелодията на 

песента. 

Райна Кацарова става един от най-ценните сътрудници на Родно 

радио и Радио София. Според Антоанета Радославова-Дойчева дебютът 

на Райна Кацарова в българското радио е през 1933 г., когато изнася 

радиосказка „Нашите жътварски напеви“, а в навечерието на Нова 

година и Коледа през 1934 и 1935 г. тя, като асистентка на Васил Стоин 

в Народния етнографски музей, за пръв път предлага новата форма на 

радиосказка – разучаване на песни, което прави в програмата на радиото 

между 18 декември 1934 и 6 януари 1935 г. (Радославова-Дойчева, 2010: 

89). Коледните сказки-песни на Райна Кацарова в радиоефира ще 

продължат и през 1937 г., а междувременно Кацарова ще разказва и пее 

и през 1935 г. за „Нашите седенкарски песни“, и през 1937 г. за 

„Лазарските песни“ (Радославова-Дойчева, 2010: 282). По това време тя 

е доказала умението си да изнася сказки  за народната музика и обичаи 

както пред специализирана аудитория, така и пред любители по време 

на обиколките ѝ в България, участието ѝ във фолклорни фестивали в 

Англия и специализациите ѝ в Германия, като илюстрира словото, 

пеейки. Вестник „Русенска поща“ (брой 4105 от 15 февруари 1934 г.) 

публикува отзив за такава новаторска лекция с пеене, изнесена по 

същото време, когато започва да прави песенни радиосказки: „Сказките 

на тази скромна работница в изучаване народното творчество са нещо 

съвсем ново, може би първи по рода си в България по своето 

изпълнение… Сказки-песен, сказки, даващи неописуема наслада, 

сказки, разкриващи духовната творческа мощ на българския дух – така 

накратко могат да се нарекат сказките на г-жа Кацарова“ (Огнянова, 

2016: 74). Подобни сказки-песни Райна Кацарова ще продължи да 

осъществява, пътувайки в България и през следващите години. Прерових 



Медийният поток: програма, поредица, 

сериал 

Венцислав Димов. Към историята на Българското 

радио като културна сила: върху ранната музикална 

журналистика – музикално просветителство и 

приложна народоука, с. 10-36 

 

 

Медиалог/ Medialog, бр. 10/2021  

ISSN 2535-0846 

www.medialog-bg.com 

21 

старите вестници и открих данни за такива сказки в страната и „на живо“ 

по радиото. За една такава в Борисовград (днес Първомай), организирана 

от женското културно-просветно дружество „Светлина“, разказва 

дописка във вестник „Днес“ (Б.а., 1938); в друг брой на този вестник, в 

рубриката „Малки вести“, се съобщава за такава сказка в Луковит (Б.а., 

1939а). Пресата, представяйки акценти от радиопрограмата в рубриките 

„Радио“, „Какво може да чуете по радиото“ и „Хроника“, дава сведения 

за много сказки-песни на Райна Кацарова, излъчвани по Радио София: 

на 7 февруари 1936 г. от 19.00 тя пее народни песни по радиото (Б.а., 

1936); с повече информация за тематиката се анонсира песенна сказка по 

радиото, която ще бъде на 18 август 1939 г.: „По Радио София ще говори 

в петък, 14 ч. и 30 м. г-жа Райна Кацарова Кукудова за новоизлезлия 

сборник „Тракийски песни“ от В. Стоин, издание на Тракийския научен 

институт. Сказката ще бъде илюстрирана с песни“ (Б.а., 1939б).  

Според Радославова-Дойчева в архивите но Радио София се пази 

само една беседа на Райна Кацарова като етномузиколог – от 11 

септември 1935 г. за английската музика (Радославова-Дойчева, 2010: 

283). Беседата (ДАА – ЦДА, Ф. 178 К, оп. 5) съдържа лични впечатления 

от Международните танцови тържества в Лондон, на които е поканена 

да участва (Кацарова има няколко публикации в пресата с подобна 

тематика след посещението ѝ в Англия през 1935 г.). Информацията, 

която дава фондът на Дирекция на радиоразпръскването (1944–1947) и 

Главна дирекция на радиоинформацията и радиофикацията (1947–1952) 

в Централния държавен архив, който съдържа радиопрограма, сценарии, 

очерци и др. материали, излъчвани по българското радио между 

октомври 1944 г. и декември 1952 г., сочи, че и като модел, и като 

участници и автори, радиопредаванията, свързани с традиционна музика 

и култура, са сходни с правеното в Българското радио преди 1944 г. Сред 

водещите специалисти, канени да пишат беседи и изнасят сказки по 
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радиото, редом с академичните авторитети Стоян Джуджев, Стоян 

Брашованов, Христо Вакарелски, е и фолклористката Райна Кацарова.  

На 12 октомври 1945 г. тя изнася в програмата на Радио София една 

от песенните си беседи на тема „Народна песен и народен бит“. 

Следващите редове са от сценария на радиопредаването, който носи 

ръкописните бележки и подписа на Райна Кацарова: „Народната песен е 

обществено явление (...) Най-големият зимен празник, в който песента 

има важно място, е Коледа. Величални и благовестни като съдържание, 

коледните песни са разработени в завършени цикли, отговарящи на 

съкровените желания на стари и млади“. Тук следва отбелязване на 

музика: записи и изпълнение „на живо“: „Група „Хайдушка песен“ ще 

ви изпълни две коледни песни“. По-късно в предаването, като 

илюстрация на песенни цикли с характерни женски песни, ще пее самата 

Райна Кацарова: „От Кръстовден почват да кладът външни седенки. Тук 

идат и момците със своите свирки. Песните на външни седенки са 

чаровни лирични мелодии. Меденият кавал отговаря на момините песни 

и притихналата нощ се оглася от трепетен любовен диалог“. Следва 

ръкописна бележка – „Кавал“. „Ще ви изпея седянкова песен от 

Варненско“ (ДАА, Ф. 206, оп. 1, а.е. 24, л. 215-220). В беседата се описва 

накратко и се илюстрират с откъси от песни различни цикли – 

календарни и семейни: обредни песни, коледни, припевки на ладуване и 

сватби, Лазарица, великденски празници, Гергьовденски хора и люлки, 

Еньовден, жътварски песни, сватбени песни. Звуковите илюстрации са 

на самата Райна Кацарова, на народни свирци, на група „Хайдушка 

песен“ – мъжка певческа група, създадена и ръководена от Иван 

Кавалджиев след 9 септември 1944 г., за да изпълнява възрожденски и 

народни песни в радиото, тя заедно с женската група „Росна китка“ са 

основните певчески формации в радиото до 1952 г. (Бояджиев, 1967; 

Димов, 2019: 167-170). Избрана като изпълнители и репертоар – стари, 
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селски, ритуални песни, които илюстрират архаичната традиция – тази 

музика е в унисон с посланията на Райна Кацарова да се съхрани, да се 

заобича и познава от повече хора заплашената от изчезване народна 

песен: „Въпреки новото време, въпреки че по селата бързо проникват 

нови шлагери и безвкусни модни романси, за добра чест на българския 

селянин истинският музикален живот на българското село си остава пак 

народната музика. На места дори, след известно отклонение и 

безразличие към народната музика, се наблюдава едно удвоено 

внимание и интерес, защото все още тя е най-естественият начин на 

музициране, удовлетворяващ напълно музикалния вкус и изисквания на 

селското население. Тя отразява дълбочината на българското сърце, 

волята на българина за творчество и подвиг и радостта му да живее. 

Целият народен бит с всичките му прояви е пресъздаден в българската 

народна песен, чиято малка, ала завършена форма е един от най-ярките 

пазители на самобитната българска култура“. След финалните думи в 

машинописния сценарий Кацарова добавя ръкописна бележка: „Сега ще 

чуете няколко хора, изпълнявани от народни свирци“ (ДАА, Ф. 206, оп. 

1, а.е. 24, л. 215-220). 

 

Райна Кацарова и огласянето на българската традиционна 

музика в световен ефир: посланик на българските култура, фолклор 

и наука по света 

Райна Кацарова има принос в издаването и тиражирането извън 

България на музикални албуми, които представят българската 

фолклорна музика. Такива грамофонни плочи, най-често компилации с 

изворен фолклор от различни български области, се издават от известни 

лейбъли в САЩ, Великобритания, Швеция. Важно е участието на Райна 

Кацарова в първия от тези албуми – двойна дългосвиреща грамофонна 

плоча, част от поредицата „Световна библиотека за фолклорна и 
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примитивна музика“ на Алън Ломакс, която включва издание за 

България (Columbia KL 5378, 1959). Има малко публикации по темата 

(Кауфман, 2001; Димов, 2019: 184-187), а този първи акт на сериозно 

звуково конструиране на образа на България по света (става дума за опит 

за представително презентиране на традиционна българска музика в 

световна музикална библиотека чрез тиражиране на музикален албум) 

заслужава да се припомни отново тук.   

През 1954 г. България е включена в един мащабен проект на 

американския фолклорист Алън Ломакс – поредица „The Columbia 

World Library of Folk and Primitive Music“, чието XVII-то издание – 

двойна грамофонна плоча със записи на традиционна музика, съставена 

от английския фолклорист и певец Албърт Л. Лойд – представя 

българския фолклор. Преди да започне да се занимава професионално с 

фолклористика през 1950 г., Лойд е член на Английската 

комунистическа партия, журналист и радиоводещ, продуцирал поредица 

от предавания в BBC срещу нацизма. Той е получил съдействие от 

българските власти да осъществи теренни прочувания и записи в 

България през 1954 г. Анотацията към двойния албум съдържа 

информация, че повечето от записите са правени от самия Лойд на терен, 

а няколко са предоставени от Радио София; съдържа и благодарности 

към тези, които са му помогнали за осъществяване на албума: „на 

певците и инструменталистите, на проф. Райна Кацарова-Кукудова, 

която ме придружава на полеви пътувания и е предоставила безценни 

консултации; на г-н Г. Бояджиев, който предостави на разположение 

ресурсите на Радио София; на г-н Ф. Кутев, който ми позволи да запиша 

от частния репертоар на членовете на Държавния ансамбъл за народни 

песни и танци, на който той е директор; както и на Българския комитет 

за приятелство и културни връзки с чужбина, които щедро предоставят 

материална база за подготовката на тези записи; и накрая отново към 
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професор Кацарова, за любезно коригиране и допълване на бележките в 

албума“ (Columbia KL 5378, 1959). Това съдействие от страна на 

правителствени, научни, творчески институции и организации не е било 

възможно без положителната санкция на срасналата се по това време 

държавна и партийна власт. То говори, че за управляващите 

включването на България в този американски проект е важно, за да се 

представят пред света както музикалните традиции на българите, така и 

ролята на новата власт в тяхното опазване и продължаване като част от 

народната и прогресивна социалистическа култура. Човекът, 

специалистът, който неслучайно е споменат неколкократно в текста на 

албума, е Райна Кацарова и това сочи, че въпреки разминаванията си с 

някои политики на тогавашната власт, тя работи за образа на България и 

популяризирането на нейната музикална традиция и култура. 

Благодарение на нейните усилия Албърт Лойд ще напише във 

въведението към албума: „Никоя европейска народно-музикална 

традиция не е по-блестяща, енергично жива, колкото българската. От 

древни времена територията е място за срещи на богати култури – трако-

илирийски, елински, византийски, славяно-български, османо-арабски... 

Народната музика не само оцелява енергично, но и се развива в 

българската провинция със създаването на нови песни. Фолклористите 

са установили, че селяните често притежават значителен „домашен” 

репертоар от нови песни, които възпяват последните събития, местни 

или национални“ (Columbia KL 5378, 1959). 

За приносите на Райна Кацарова в прозвучаването на българските 

песни в световен ефир може още много да се пише. Ще се огранича с 

един пример, очертаващ връзката Кацарова – Международен съвет за 

фолклорна музика (IFMC) – Българско радио. В статия, представяща 

Международния съвет, на който тя е активен член, Райна Кацарова 

споменава за включването в сборник с европейски народни песни с 
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мелодии, съставен от Мод Карпелес, и на две български песни; 

отбелязва, че в бюлетина, който издава Съветът, също с българско 

присъствие, има специален отдел за народна музика, изпълнявана по 

радиото; че България се включва в разпространяваните от ЮНЕСКО 

радиограми с народна музика. „Водата в народната песен“ е една от 

темите, за която „Радио София приготви предаване с български 

материали, които се оказаха много богати“ (Кацарова, 1962). 

Звуковите следи от просветителската и популяризаторска работа 

на Райна Кацарова в радиоефира и радиоархивите са редки и трудно 

откриваеми. Запазен в Златния фонд на БНР е запис от разговор с Райна 

Кацарова през 1974 г., в който можем да чуем нейното слово, нейното 

пеене и да усетим, разберем и заобичаме майсторството на радиочовека 

Райна Кацарова и неповторимите ѝ „сказки-песни“ (Зл.Ф-БНР, 1974). 

Още се помни как се е случвала радиомагията с гласа на Райна Кацарова 

– по време на Четвъртия национален събор на народното творчество в 

Копривщица, през август 1981 г. екип на френското радио France Culture3 

открива 80-годишната тогава Райна Кацарова, член на журито на събора. 

В интервюто, излъчено по френското радио (вж. Пейчева, Димов, 2021: 

229-236), Кацарова сладкодумно описва ритуалите и митовете, вярата и 

празника на българите така, че да бъде разбран и съпреживян от другите. 

Докато разказва живота си, тя разкрива магията на българския фолклор, 

като описва традициите и пее. Така са я срещнали френските 

журналисти, така са я представили в радиопортрет и оставили памет за 

нея и българския фолклор у радиослушателите: пред естрадите, на малко 

столче с бележник в ръка, дарявана с обичта на певците и хороигралците 

като „царица на този празник“, запомнена с вечерите в стария ѝ 

копривщенски дом и китката здравец на изпроводяк. Радиото, чийто 

 
3 Обществен радиоканал, част от Radio France, включващ в програмата си предавания на културни, 

исторически, научни теми, излъчван чрез FM-честоти, днес достъпен онлайн. 
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девиз е „L'esprit d'ouverture“ (Духът на откритост), ще открие Райна 

Кацарова, а през нейните думи и песни – България. И ще каже на 

слушателите си: „Открихме един космополитен топъл свят“ . 

Заключение 

Приносите на Райна Кацарова (1901-1984), която с 

половинвековния си труд да издирва, записва, изследва, публикува, 

популяризира българската музикална и танцова традиция остава като 

едно от емблематичните имена в нашата наука, не се побират в научния 

кабинет и музея, не остават затворени между кориците на академичните 

издания. Следите от нейната дейност като музикален журналист и 

критик, популяризатор на науката и фолклора, просветител и учител, 

организатор, осветяват някои все още сенчести страни от историята на 

българското радио, разбирано между 30-те и 80-те години на ХХ век като 

обществено благо и културна сила. Но случаят с радиочовека Райна 

Кацарова е не само вглеждане в миналото, не само дава щрихи към 

историята на радиото в България. Срещите в една личност на 

възрожденски пориви и патриотизъм с модерни научни възгледи и 

космополитизъм, на академична висота и експертност с 

хуманитаристична широта и артистизъм, на професионална отдаденост 

с гражданска мисия се оказват днес възможен персонален ключ към 

разбирането на настоящите пътища и кръстопътища, национални 

традиции и развойни процеси в контекста на балкански, европейски и 

световни паралели в науката, която в българската академична традиция 

Иван Шишманов нарича народоука, днешната етномузикология. 

Вглеждането и вслушването в радиоехото, оставено от Райна Кацарова, 

е полезно и за разбирането на някои настоящи проблеми и перспективи 

в медийните и комуникационни изследвания и българското им поле. 

Фразата „музикално просветителство“ в заглавието само на пръв 

поглед противоречи на последното изречение. По инерция отнасяме 
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фигурите и делата на просветителите към миналото и Възраждането, 

когато журналистиката е в авангарда на модернизационните процеси, а 

журналисти, публицисти и просветители – „мъдри наставници“ на 

обществото и политически водачи (Константинова, 2015: 60-61). Но 

примерът с медийните активности на Райна Кацарова е съзвучен не само 

с традициите на нейни предходници – от Георги Ст. Раковски и Петко Р. 

Славейков до Васил Стоин – в осъществяването с възрожденски патос 

на обществено посредничество на народоуката. В българското 

музикознание и през XXI в. е актуална проблематиката на музикалното 

просветителство, която включва и критичен прочит на електронните 

медии и тяхната функция да образоват и възпитават естетически чрез 

различни жанрови форми, синтезиращи слово и музика – част от тях са 

характерните за Райна Кацарова „сказка, слово, лекция и беседа“ 

(Манкова, 2007: 17-18). Разбира се, в съвременните радиопрактики 

сказките на пеещи радиоводещи и беседите на учени са рядкост, но с 

нови средства продължава да се работи в класическите полета, 

характерни и за активностите в печатната периодика и радиото на Райна 

Кацарова, които можем да определим и като свързана с науката и 

музикалното изкуство журналистика и публицистика. Музикалната и 

научна журналистика са сред видовете „прецизна“ или „културна“ 

специализирана журналистика (Попова, М., 2012: 78-79). В актуалните 

медийни и комуникационни изследвания съвременните масмедии се 

разбират като социален институт за производство и разпространение на 

знания и информация (Thompson, 1990: 219; Черных, 2007: 19-20). 

Научната информация, системните знания, които т. нар. „научна 

журналистика“ следва да представя чрез медиите на широката 

аудитория, са определяни като важна, но не винаги добре осъществявана 

масова комуникация (Treise, Weigold, 2002). Една от тенденциите в 

осъществяване на връзката наука-общество, назовавана „отворена 
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наука“, е ангажиране на широката общественост с научните изследвания  

и постижения, което от една страна легитимира науката, а от друга – 

осигурява през култура на участието знания, информираност и 

обществена ангажираност (Lakomý, Hlavová, Machackova, 2019). 

Медийната работа на Райна Кацарова, ако се абстрахираме от 

характерните за времето форми и жанрове, има характеристиките на 

такава „отворена наука“, която в медиите е не само знания, а и морал 

(Черных, 2007: 177-180) – традициите и културата на българите, 

огласявани медийно от Кацарова, тя разбира и като урок по 

нравственост. Срещите ѝ на терена с хората, носители на културата и 

традициите, са били нейните уроци по професионализъм и нравственост, 

разбирани като единство и осъзнат избор (Пейчева, Димов, 2021: 55-61, 

122-126). Синергията на научна и приложна, медийна работа при 

Кацарова е един от регистрите на нейната „отворена наука“. Другият е в 

диалогичността на осъществяваната от нея приложна наука и 

просветителство: тя, като етномузиколог, не само говори (и пее) на 

разбираем за аудиторията език, не само популяризира знания и изкуство, 

тя търси постоянно обратна връзка със своите читатели и слушатели – 

обикаля България, гостува на женски и землячески дружества и 

читалища, изнася сказки, представя лекции, помага в организирането на 

местни групи и ансамбли, в тяхното представяне на голяма сцена и в 

медиите. Това, за което пише Нико Карпентие като една от актуалните 

тенденции в изследванията и образованието в областта на медиите и 

комуникацията – интердисциплинарната стратегия за разбиране и 

интегралния модел за осъществяване на концепциите за участие, достъп 

и взаимодействие (Carpentier, 2015) – Райна Кацарова илюстрира като 

практики в медиите.  

В духа на времето, когато започва своята научна и научно-

приложна работа Кацарова, е възрожденският патос, с който се 
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идеализира народната песен. Подобно на западноевропейските 

романтици и просвещенци (Хердер), за които народната песен е 

национален идеал, учителите, които следва Райна Кацарова в 

професионалния си път – Добри Христов, Васил Стоин – разбират 

народната песен като несравним израз на българския дух и националната 

идентичност (Захариева, 1997; Пейчева, 2019: 31-40). Тя следва този 

„дух на времето“, но не остава затворена в рамките на локалната култура 

и национализма: в медиите пише и говори не само за български, но и за 

английски и немски, руски и грузински творци и артисти, културни 

практики и традиции; оглася традициите, песните и майсторите им дори 

когато не са част от етнически и етно-конфесионално еднородната 

българска група – популяризира песните на българите-мюсюлмани 

(помаците), пее в ефира на радиото турска песен, за която нейна 

информаторка свидетелства, че е последната песен на Левски. Може да 

се направи сравнение със сродни практики, например в Сърбия. Както в 

България, и в Сърбия между двете световни войни радиото във визиите 

на интелектуалците и властта е масовата медия, разбирана като ключов 

инструмент в процесите на образователно и културно издигане на 

населението (Nikolić, 2006). В изследване, посветено на радиото и 

сръбската музика, Ивана Весич обсъжда просветителската роля на Радио 

Белград между двете световни войни, като анализира музикалната 

програма на радиото и я определя като „национална и културна 

педагогия“ – практика за образователно и културно издигане на 

широките маси чрез установяване на определени стандарти, избор на 

музика и музикални изпълнители, която слушателите не винаги 

възприемат и на която се противопоставят (Весић, 2015). Спрямо 

музикално-просветителските практики в българското радио на Райна 

Кацарова няма известни отрицателни реакции на слушателите, има 

сведения за негативни реакции от страна на редактори и властници (вж. 
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цитирания по-горе доклад на Г. Бояджиев). Нещо повече – подобно на 

отбелязаната като характерна за европейското радио, развиващо се под 

знака на държавната намеса (20-те - 60-те години на ХХ век) особеност 

на радиопрактиките, които правят включените в тях непознати 

академични фигури известни и популярни (Sassoon, 2006: 1133), 

радиосказките с песни и радиобеседите правят Райна Кацарова – 

дотогава не много позната на обществеността – известна и призната като 

учен и популяризатор. 

Райна Кацарова – учен и популяризатор, чиито активности в 

радиото днес можем да определим като единство на отворена наука, 

музикална журналистика и просветителство – е фигура, която събира в 

един изследователски фокус фолклорното като радиомузика и ранната 

история на радиото като културна институция в България. През 

дистанцията на времето и растера на идеите, преосмислянето на нейния 

случай може да се интерпретира различно. Възможно е да видим в 

нейните усилия принос към онази интеграцията на държавата и 

обществото, която според Юрген Хабермас води до структурна промяна 

на самата публичност в спиралата на развиващите се и променящите се 

медии (Хабермас, 1995: 18-29). Идеята на българските първостроители 

за радиото като културна сила, обществена организация в полза на 

хората, даряваща информация и развлечение, но и просвещение и 

възпитание, позволява на високообразовани, надарени, трудолюбиви, 

морални и отворени хора като Райна Кацарова да изразят духа на 

времето, да срещнат високите идеи и култура с всекидневния живот на 

обикновените хора. От гледна точка на актуалните идеи в 

етномузикологията, Райна Кацарова изпреварва времето си. Приложната 

етномузикология, един от пионерите на която в България е тя, по нейно 

време разбирана от доминиращите науката като маргинална дейност, 

днес е сред модерните направления в етномузикологията и това я 
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разширява практически, позволява на изследователя да излезе извън 

академичните рамки, за да съчетае основната си работа по задълбочаване 

и разширяване на знанията с актове на социална отговорност и 

партньорство, повеляващи да се намеси в изследваната от него човешка 

и културна среда (Pettan, Titon, 2015).  

Но и без да транспонираме в актуалните научни регистри 

стореното някога от учения и популяризатора Райна Кацарова в радиото, 

то продължава да отеква днес, дори когато гласът ѝ отдавна не звучи в 

ефира. Ще завърша с един реторичен въпрос на Антъни Сийгър, който 

вижда отчетливо  развитието на етномузикологията през XXI в. през 

нарастващото ѝ социалнополитическо значение – повечето хора и преди 

са знаели, че музиката е значима, но дали етномузикологията е имала 

значение? (Seeger, 2019). Ако се съгласим с американския автор, че вече 

етномузикологията има значение, можем да намерим в радиоизявите на 

Райна Кацарова отдавнашен български аргумент за това. 
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