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Историята на българската инструментална музика е толкова стара, колкото е
стара и историята на българския народ. Известните днес т.н. битови народни
инструменти – гъдулка, кавал и гайда, заедно с вече изчезналата, но много популярна в
миналото булгария (булгарина) са били използвани от българите от най-стари времена.
Източно от Стара Загора е намерен каменен релеф, изработен от местна каменна порода
червен шифт през IX-X в., на който е изобразена жена, свиреща на кавал. Първото
описание на лъков инструмент в Европа срещаме у византийския хронист Теофилакт
Симоката (VII-ти век), който видял в двора на император Ираклий (610-641) трима
пленени скити (прабългари), които вместо оръжие носели музикални инструменти,
подобни на гъдулката (Тодоров 1973: 96). Инструментът се разпространява първо на
Балканите, после и в Западна Европа и дава началото на цигулката. Булгарията е
струнен инструмент, използван от древните българи по всички земи, където са живеели
(Желязков 2005), днес превъплътил се в гръцкото бузуки.
След завладяването на страната от османските турци и унищожаването на
съсловието от благородници, оркестровата инструментална музика на българите
замира. След възстановяването на Третото българско царство, даже до началото на XXти век в България са познати само индивидуални изпълнители на музикални
инструменти, след което се появяват оркестри. Най-типични са т.н. оркестри за
сватбарска музика, съставени от малък брой музиканти с репертоар, изграден на
основата на българската народна песен. За Тракия главен център, където се създават
най-голям брой и най-опитни сватбарски оркестри са богатите села, включени в
четириъгълника Пловдив – Асеновград – Хасково – Чирпан. Населението в този
закътан район се състои от староседелци, запазило своите стари български традиции и
музика. Освен това районът е разположен в контактната зона между земята на българи,
гърци и турци. През него минава главният и най-натоварен път между Балканите и
Мала Азия, между Европа и Азия. Отличителна черта на музикантите от този район е,
че изпълняват своята музика с нови, европейски инструменти – кларинет, цигулка,
акордеон, като задължително използват и тъпан. Всичко това обяснява водещата роля
на района в развитието на сватбарската българска музика и оркестри още от първите
десетилетия на свободна България. Освен на битови тържества, тези оркестри са
свирели и на много популярните местни събори, свързани с религиозни празници, като
съборът в село Дълбок извор, съборът в Бачковския манастир, манастира „Света
Неделя”, Араповския манастир и мн. др. Тези събори са продължавали по една, две
седмици и са събирали по 10 – 15 хиляди души слушатели (Бакалов 1993: 44-45). През
60-те години на миналия век тогавашната комунистическа власт решава да ограничи
влиянието на църквата, забранява църковните събори и заедно с това нанася удар по
тези музикални традиции.
Най-изявен музикален център в този район се явява село Дълбок извор (до 1906
г. Коз бунар – Орехов кладенец). В селото се помнят имената на професионални
музиканти, живяли преди няколко века (Донев 2012). В по-ново време в това село са
родени музиканти, които стават основатели на някои от най-известните сватбарски
оркестри: Делчо Димчев и Атанас Милев - двама от основателите на Първомайската
група, Бисер Каев - основател и несменяем ръководител на Дълбокоизворската група,
Иван Милев - основател и ръководител на оркестър Младост. Тук постоянно гостуват
със своите оркестри и най-големите майстори на тракийската народна музика: Лоло от

Станимака и Рамадан Лолов от Сливен, Асен (Сеню) Димитров от Тополово, Петко
Радев и Атанас Стоев от Чирпан, Стойчо Кузмов и Стефан Филипов от Първомай, Иван
Милев от Хасково, Никола Янев от Леново, Никола Илиев от Конуш, Борис Христев от
Първенец и др. Характерни за това село са песните, започващи от си-бемол, хорото
Еркечко, мелодията Овчарска идилия и др. През 1982 г. се възстановява традицията да
се организират събори с музикални изпълнения и първите девет прегледа на
сватбарските оркестри и народните певци от Тракия да се провеждат именно в с.
Дълбок извор. В селото е изградена и единствената сцена на открито по повод на тези
прегледи. През 2010 г. в с. Дълбок извор е открит и първият Музей на тракийската
народна музика, чийто основател и дарител е Георги Димитров Шейтанов.
Много изследователи свързват музикантите от село Дълбок извор и с
основаването на Първомайската група. Тя изпреварва по време и служи като пример за
появилите се малко по-късно големи, представителни групи за тракийска сватбарска
музика – Леновска, Садовска, Конушенска, Пилашевска и др. По примера на
Първомайската група всяка една от тези групи си има свой стил и може безпогрешно да
бъде различена по своя звук и използвани орнаменти.
За своето време Първомайската група е явление в тракийската и българска
сватбарска музика. При нея за пръв път музикалното изпълнение е поставено на
професионална основа и в същото време се запазва типичния за тази музика стил –
мелодия, произтичаща от народната песен, съчетана с музикална хармония;
подчертаване на ритъма, основан на богатите български неравноделни тактове, хора в
стил „сечено”, свързване на хороводните изпълнения с бавните мелодии тип субат,
разнообразие и свобода на импровизацията и др. Още в първите 4-5 години от появата
си групата изнамира и поставя на сцената голям брой песни и мелодии, заимствани от
знайни и незнайни народни изпълнители по селата. На основата на такива песни тя
създава голям брой нови, оригинални хора и ръченици, станали пример за подражание
на всички тогавашни народни музиканти. Освен пълно спазване на българската
музикална традиция, тази група се отличава и с някои новости и особености,
заимствани от военните духови оркестри, които също са израз на професионализъм и
уважение към българския слушател. На първо място това е използването на общи
костюми – униформи за участниците в групата и на второ място това е задължителното
изпълнение на музиката в прав стоеж пред публиката (Бакалов 1993: 48).
Както се вижда от представените по-долу данни, голяма неяснота съществува
относно времето, когато се създава Първомайската група, началния й състав,
основателите и историята на онези връзки между нейните основни музиканти, които
стоят в основата на нейното създаване. Противоречиви мнения има и относно
периодизацията в дейността на групата, която тук ще засегнем само частично.
Настоящата статия има за цел да представи данни за основаването на групата по
спомени на Стойчо Кузмов и Делчо Димчев – основни участници в групата, както и на
снимков материал и биографични данни, представени от техните потомци.
В късните си спомени Стефан Филипов – певец, тромпетист и композитор от
Първомайската група представя групата като продължение на съществувалия още
преди 1941 г. в град Първомай ресторански оркестър „Джаз - Руни” (Бакалов 1993: 4151). Основният състав на „Джаз - Руни” включвал Стоян Нешев (кларинет), сина му Георги Нешев (пиано) и Стефан Филипов (флигорна), а репертоарът на този оркестър
се състоял главно от подпури от опери на Верди и Пучини, увертюри, валсове като „На
хубавия син Дунав” от Щраус, както и народна музика. Епизодично участие е вземал и
Стойчо Кузмов, който от 1941 г. живее в Първомай.
Горната версия се поддържа в няколко източника, всички произхождащи от гр.
Първомай. В юбилейния вестник за народна музика (Орфей фолк 1999: 6) е изказано

мнението, че „съставът се ражда през 1952 г., като негов предходник е джазовия
оркестър „Рунти”, където се изграждат като музиканти създателите му”. И по-нататък
... „ На свят ден, на свято място - 28 август, на празника Успение Богородично в
местностите около Бачковския манастир, те започват представянето си като народни
музиканти”. Като основатели се посочват Стефан Филипов, Стойчо Кузмов, Димитър
Ямалиев, Аврам Далъмов (цигулар от Новаково), Добри Пеев (по-късно
основоположник на Садовския оркестър), Георги Бошнаков (акордеонист от Козаново).
В същото издание, но в друг материал озаглавен „Музикант - легенда” на стр. 3 се
твърди, че Първомайската група е създадена от Стойчо Кузмов и Стефан Филипов в
град Първомай преди 1954 г., след което групата създава своите прочути хора и
ръченици – Бачковско, Бряговско, Татаревско, Първомайска, Бряговска, Тополовска
ръченица и мн. др. Н. Чапански (Чапански 2010) също се придържа към горното
мнение, че Първомайската група е създадена на основата на ресторанския оркестър
„Джаз рунти” от град Първомай през 1954 г. За основатели на групата посочва Георги
Кузмов и Стефан Филипов.
През 1983 г. в гр. Първомай на традиционните градски, т.н. Майски културни
тържества се чества музиканта Стойчо Кузмов и 30-годишнината от образуването на
Първомайската народна група (Сталев 2002: 300).

Обр. 1. Снимка от
периода 1938 – 1939 г. На
сватба свири младежка
група за народна музика
в състав: Делчо Димчев
(цигулка),
Стойчо
Кузмов (кларинет) в
еднакви костюми. На
акордеона – Христо
Габера.

Оформя се и друга група от източници, които не се придържат към тезата за
произхода на групата от джазовия състав „Джаз-рунти”. В споменатия по-горе
юбилейния вестник за народна музика (Орфей фолк 1999) завеждащият отдел Култура
в община Първомай Вельо Добрев се ограничава само до съобщението, че организатори
на групата са Стойчо Кузмов (кларинетист), Делчо Димчев (цигулар), Стефан Филипов
(певец и тромпетист), Атанас Милев (акордеонист) и др. Същият първоначален състав
на Първомайската група се потвърждава и от краеведа от гр. Първомай Никола Сталев
(Сталев 2002: 302-305), който в допълнение посочва 1952 г. като година на нейното
създаване. Според него Първомайската група има постоянен състав и създава своя
основен репертоар само в периода 1952 – 1955 г. (по-точно до февруари 1956 г., когато
почива Делчо Димчев). След това още десетина години тя се събира инцидентно в леко
променен състав, но оставя дълбоки, незаличими следи в съвременната народна музика.
В съзнанието на слушателите нейното място се заема от оркестъра „Веселите момчета”,
сформиран през 1956 г. в гр. Първомай от тромпетиста Васил Мутафчиев, негов
неизменен ръководител, в който често свирят и правят записи Стойчо Кузмов и Стефан
Филипов.

Според краеведа на с. Дълбок извор (Донев 2012) по инициатива на военния
музикант Делчо Димчев и с участието на няколко талантливи музиканти от богатия
Първомайски край, през 1951 г. се основава първата формация на най-популярния
оркестър за тракийска народна музика – Първомайската група.
Обща особеност на описаните по-горе твърдения е, че те не са подкрепени с
доказателствен материал, поради което те могат да съдържат фактологически грешки и
субективни мнения.

Обр. 2.
Делчо
Димчев
(Делчина)
като войник музикант (в
ляво) и
цигулар (в
дясно).

Според проф. Крум Георгиев, фолклорист от Стара Загора, Първомайската група
първоначално представлява духов военен оркестър. Духовите оркестри в българската
армия са създадени от чешки музиканти и още от самото си начало (1879 г.) включват в
своя репертоар български хора и песни (Малчева 2010: 42-46). През следващите
десетилетия военните духови оркестри се явяват мощен фактор за разгръщането на
фолклорната ни инструментална музика. Обучените инструменталисти от военните и
градски духови оркестри, завръщайки се по родните си села, съдействат за сформиране
на селски музикални групи, както и за обучение на техния изпълнителски състав. За
Първомайската група такава роля е играл военният музикант Делчо Димчев. Неговият
син, Дамян Димчев, като се основава на богат снимков и биографичен материал и
спомени на самия Стойчо Кузмов - легендарния кларинетист на тази група обосновава
тезата, че първата формация на групата се създава през 1950 г., като предходните 3-4
години могат да се смятат за подготвителен период, в които се оформят основните идеи
и участници в групата. По-долу се представят биографични данни и документи в
потвърждение на тази теза.
Делчо Димчев Делчев (8 октомври 1920 – 20 февруари 1956 г.) е първият
народен музикант от Тракия със специално музикално образование. Роден и израснал в
село Конуш, Първомайско. Когато е на 7 години, родителите му купуват цигулка и го
пращат в Харманли да учи при капелмайстора на Харманлийския полк. През 1941 г.
постъпва в казармата, завършва Военното музикално училище в София и служи като
войник-музикант до 1943 г. (обр. 2). От уволнението си до 1951 г. свири във военния
духов оркестър в град Ардино с изключение на 1945 г., когато участва във Втората
световна война като музикант. По време на войната има записи в радио София и нотира
песни от Унгария. По образование Д. Димчев е музикант на флигорна, но любимият му
музикален инструмент е цигулката.
След демобилизацията си през 1946 г. Делчо Димчев свири във военния
оркестър в град Ардино, но през свободното си време свири и с народните оркестри от
село Дълбок извор и околните села. Може да се каже, че това е подготвителният

период в създаването на Първомайската група. Нещо повече, обр. 1 документира, че
основните участници в групата и нейни създатели, Стойчо Кузмов и Делчо Димчев са
свирели заедно още в своята младежка възраст (1938-1939 г.). Двамата музиканти са се
запознали още в далечната 1938 (или 1939 г.) на Хасковските минерални бани и заедно
с акордеониста Христо (Гàбера) образуват музикална група. По спомени на брата на
Стойчо Кузмов – Георги Кузмов (Кузмов и Карадинева 1999:5) тази младежка група
свири в продължение на няколко месеца в околните села. От този период е останала
тяхна обща снимка (обр. 1), облечени в еднакви костюми. Тази музикална група, която
можем да наречем първообраз на по-късната Първомайска група се разпада, защото
нейните твърде млади музиканти влизат в казармата, след което започват бурни
събития – война, смяна на обществения строй и политическата система. От тогава
пътищата им се разделят, за да се съберат трайно през 1950 г. Може убедено да се каже,
че именно на основата на тази трайна младежка дружба и единомислие между Делчо
Димчев и Стойчо Кузмов, в условията на вече израснало самочувствие на опитни
музиканти и изпълнени с енергията на млади мъже те решават да създадат своя група,
чрез която да изявят своите музикални идеи и виждания.
През 1950 г., когато е военен музикант в град Ардино, Делчо Димчев привлича
стария си познайник и приятел от с. Бодрово Стойчо Кузмов, тогава живеещ в град
Първомай и с още няколко музиканти основават група за сватбарска музика,
първоначално известна като Групата, по-късно наречена Първомайска група.
Всъщност, може да се каже, че двамата приятели подновяват онази младежка група,
която те са създали в своята предказармена възраст (обр. 1).

Обр.
3.
Първи
изпълнения на Групата
под ръководството на
Делчо Димчев – флигорна.
Другите
участници
в
групата са Стойчо Кузмов
- кларинет, Атанас Милев
акодеон,
Георги
Бошнаков - акордеон и
Йордан Ковачев - тъпан.
Снимката е от 17 август
1950 г.

В най-ранния си състав от 1950 – 1951 г. Групата е включвала следните
музиканти - основатели (обр. 3):
- Делчо Димчев - флигорна и цигулка - с. Дълбок извор,
- Стойчо Кузмов – кларинетист от село Бодрово, преселил се в град Първомай,
- Атанас Милев – акордеонист от с. Дълбок извор,
- Георги Бошнаков - акордеонист от с. Козаново.
Като основател на групата и единствен професионален музикант, Делчо Димчев
е избран за пръв ръководител на Групата. Още на първото събиране на групата той
поставя нейната цел - да свири по нов и професионален начин, да се открои с нов стил,
различен от свиренето на дотогавашните малки и непрофесионални селски групи за
сватбарска музика.

Започват упорита подготовка и работа. Първата репетиция е проведена на
Великден (!) 1950 г. в с. Дълбок извор. Следващите репетиции се провеждат на две
места - в с. Дълбок извор, от където са повечето музиканти и в гр. Първомай, от където
идва Стойчо Кузмов. Репетициите са по един път месечно, поради служебната заетост
на ръководителя й в град Ардино.
На 17 август 1950 г. групата свири първата си сватба в с. Меричлери, Хасковска
област. В състава на групата е включен и Йордан Ковачев – барабани и тъпан. Новият
стил на групата силно допада на слушателите. Тази сватба влиза в историята на групата
и с това, че на нея служители на радио Стара Загора правят на място записи от
изпълнения на групата. И наистина, големият кларинетист Никола Янков от Леновската
група си спомня, че за пръв път чул записи на Първомайската група по радио Стара
Загора през 1952 г. (Бакалов 1993: 63).

Обр. 4. Сватбата
в с. Дълбок извор през
1950 г., на която групата
на
Делчо
Димчев
участва с преполовен
състав. Кларинетистът
и единият акодеонист са
от
с.
Дебър,
Първомайско.

Групата
веднага
печели известност. През
есента на 1950 г. групата свири още две сватби, което обаче става причина да възникне
едно неприятно недоразумение. Причината е че, двамата основни музиканти от групата
- Делчо Димчев и Стойчо Кузмов уговарят двете сватби поотделно, без предварително
да са се уведомили помежду си. За ядец и двете сватби се насрочват в един и същи ден
на две различни места. За да изпълнят задължението си към двете сватби, групата се
разделя на две части и всеки свири сватбата към която е поел ангажимент. Делчо
Димчев и Атанас Милев свирят едната сватба, която е в село Дълбок извор (обр. 4), а
другата е свирена от Стойчо Кузмов, Георги Бошнаков и Йордан Ковачев. Към двете
подгрупи има привлечени допълнително музиканти, които обаче не са били подготвени
да свирят по новия начин. Тази несъгласуваност предизвиква негодувание в свикналия
на военна дисциплина Делчо Димчев и още преди сватбите той се отказва да е повече
ръководител на групата. За такъв е определен Стойчо Кузмов.
Съчетаването на двете задължения – военен музикант в Ардино и репетиции и
изпълнения на новосформираната група, при тогавашните условия на пътуване обаче
не е по силите на Делчо Димчев. По тази причина през януари 1951 г. Делчо Димчев
напуща военното поделение в гр. Ардино и постъпва на работа като музикант в
Градския симфоничен оркестър в Димитровград (обр. 2), където работи до кончината
си на 20 февруари 1956 г.
През 1951 г. към групата е присъединен Стефан Филипов от град Първомай
(роден в с. Брягово през 1927 г.) - приятел на Стойчо Кузмов, певец и изпълнител на
флигорна. От тогава на цигулката започва да свири Делчо Димчев (обр. 5). В този си

състав (обр. 5) групата свири от 1951 до 1956 г., което е нейният най-плодотворен и
ярък период.
Първите си студийни записи групата прави в радио Стара Загора през 1953 г. и
1954 г. В записите от 1954 г. участие взема и акордеонистът Иван Шибилев. За
записите помага народната певица Йонка Василева – завеждащ отдел Фолклор в това
радио. Тези записи много помагат групата бързо да спечели широка популярност сред
големия брой слушатели на радиото, сред професионалистите и любителите на
народната музика.

Обр.
5.
Снимка от 1955 г.
Изпълнение
на
Първомайската група
под ръководството на
Стойчо
Кузмов
кларинет.
Делчо
Димчев
цигулка
(последна предсмъртна
снимка!),
Стефан
Филипов - тромпет, Кр.
Янков
акордеон,
Атанас
Милев
акодеон, Салчо - тъпан.

Още от своето създаване групата веднага се отличава със своя нов, ярък,
динамичен, разнообразен и богат стил за инструментално свирене, различен от
изпълненията на епизодично сформираните групи от Първомайско още от 1939-1941
год. Втора особеност на групата е, че нейните музиканти създават нови, ярки и
запомнящи се изпълнения на основата на грижливо издирени народни песни от
Първомайския край. Още в този период се очертава характерното за музиката на
групата стрикно придържане към изворната красота и чистота, отсъствието на
самоцелни демонстрации на музикантски техники и натруфена орнаментика.
Музиканти от другите групи са ходели да я слушат, да чуят какво ново хоро или
ръченица ще изсвири Първомайската група, и най-важното - как ще го изпълни.
Основният си репероар групата създава в периода от основаването си през 1950 г. до
1956 г. Голяма част от тези успехи на групата се дължат на Делчо Димчев, който като
професионален военен музикант внася нови идеи не само в музикалното изпълнение,
но и във външния вид и поведение на музикантите. Всъщност, именно военният
музикант Делчо Димчев пренася общата униформа и свиренето на крака, характерни за
военната музика, като характерна черта на основаната от него нова група за сватбарска
музика.
На 20 февруари 1956 г. групата свири сватба в село Николово, Хасковска област.
На този ден и на тази сватба почива основателят и пръв ръководител на групата - Делчо
Димчев. Талантливият музикант ни напуска твърде млад, само на 35 години, но групата
остава вярна на неговият стил на свирене. През месец април 2009 г. в с. Дълбок извор
инициативен комитет, начело с Георги Димитров Шейтанов, откри паметник на
основателя на Първомайската група - Делчо Димчев.

Вторият по значение съорганизатор на групата е Стойчо Кузмов (1919 - 1985) кларинетист, роден и израсъл в село Бодрово, Първомайско. Там усвоява свиренето на
кларинет при местните майстори. След уволнението си от казармата през 1941 г. той се
оженва и преселва в град Първомай. На обр. 5 е показан кларинетът1, който големият
музикант закупува през 1940 г. от царския оркестър в София. Качествата на този
инструмент, които на времето си са били на световно ниво, са напълно равностойни на
музикалната дарба на своя собственик. Върху кларинета е отбелязано името на фирмата
и мястото на производство: Original, G. Rudolf Uebel, Wohlhause (Vogtland), Germany
(обр. 6), което ни дава възможност да установим, че е произведен2 от най-качествен
материал в годините преди 1936 г.

Обр. 6. Кларинетът
на Стойчо Кузмов.
Хасково, 8 март 2014.

За развитието на
групата трябва да се изтъкне
и приносът на Стефан
Филипов, опитен музикант,
певец и композитор с
големи
творчески
възможности, ръководител
на групата от 1968 г. Той
допълнително обогатява репертоара на групата с нови песни и хора, почерпени от
местното музикално богатство на Първомайския край.
В заключение, в статията се представят биографични данни, подкрепени със
снимков материал, разкриващи най-ранните моменти от създаването и развитието на
Първомайската група за тракийска сватбарска музика. Данните подкрепят представата,
че основна организаторска роля за създаване и оформяне на първоначалния облик на
Първомайската група има професионалният военен музикант и верен следовник на
тракийската музикална традиция, Делчо Димчев.
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