АНАСТАС НАУМОВ
автобиография

Роден съм на 27 януари 1928 година в град Варна. Произхождам от
македонски възрожденски род. Дядо ми – свещеник Анастас, на когото съм
кръстен, е бил апостол на Илинденското въстание в Леринско, гръцката част
на Македония. Осъден е бил на доживотен затвор в Диарбекир. След доста
години, прекарани там, е успял да избяга и да се пресели със семейството си
във Варна. На него съм посветил оркестровата си творба „Комитско хоро”.
Баща ми, Наум Анастасов – беше художник. Той е ученик на големия
художник Иван Мърквичка в Художествената академия. Като студент се
записал доброволец в Балканската война, 1912 година, а по-късно е участвал
през 1918 година в Първата световна война. Накрая, вече запасен офицер,
участва и в Отечествената война през 1944 – 1945 година.
Негови много сполучливи големи картини като „Отец Паисий”,
„Варненското кафене „България”, в което се събирали най-бележитите
личности на града, били откупени. Но в онези времена не е било възможно да
се издържа семейство само от доходите на художник, затова е станал
художник-цинкограф, със свое ателие, обслужващо тогавашния Варненски
окръг.
Рождената ми майка, Анна, е починала след второто раждане, когато съм
бил на четири години. Припознал съм втората си майка, Сийка, като родна и
съм й много благодарен, защото ме е отгледала като свое дете. Природената
ми сестра, Пенка, беше много способна специалистка по очни болести.
Почина на 58-годишна възраст.
Израснал съм щастливо сред многолюдния род на тази моя майка, с
многото сестри и техните деца, които обичам като родни братовчеди. Някои
от тях дори не знаеха, че не сме роднини по кръв.
Като дете съм свирил много хубаво на устна хармоника, което е накарало
родителите ми да ми купят цигулка. Аз недолюбвах свиренето, защото ни
отнемаше времето за игра. В гимназията започнах обучение и в Музикалното
училище, при известната тогава цигуларка Христина Стоянова. Бях
напреднал достатъчно, за да се включа в създаването на гимназиалния
струнен квартет „Моцарт”. В него участваха:
Първа цигулка – Георги Арнаудов
Втора цигулка – Влади Анастасов Симеонов
Виола – Анастас Наумов
Виолончело – Петър Саралиев.
Този квартет просъществува до завършването ни на гимназията през 1948
година. Имаше разнообразен репертоар. Свирехме на „живо” по Варненското
радио, канеха ни за участие в много мероприятия. Изнасяхме и самостоятелни
концерти в града и окръга.

Участието ми в квартета ме стимулира да напиша няколко пиеси за
струнен квартет и първия си струнен квартет в четири части.
Самодейният ансамбъл „Стефан Йовчев” във Варна, с диригент Влади
Симеонов, беше истинска школа, от която излязоха много известни
музиканти: Влади Симеонов, диригент и директор на Варненската опера;
Георги Арнаудов, цигулар в симфоничния оркестър на Националното радио;
брат му, Васил Арнаудов, известният хоров диригент; Петър Саралиев,
виолончелист в Ансамбъл „Софийски солисти”; Георги Робев, диригент на
Българската хорова капела „Светослав Обретенов” и други. Аз бях
композиторът-самодеец на ансамбъла и за него написах първите си хорови
песни и „Кантата за Родината” – за смесен хор, солисти и симфоничен
оркестър, която имаше успех на концертите на ансамбъла.
С Влади Симеонов сме приятели от детството. Музиката ни свързваше и
в Музикалното училище, и в съвместните ни концерти на квартета „Моцарт”,
и в участието ни в колектива на „Стефан Йовчев”. Имахме общи приятели,
дружахме и споделяхме първите първите си любовни трепети с избраните
девойки. После следвахме заедно в Музикалната академия в София, докато
той замина да продължи обучението си в Прага. Животът ни раздели. Аз
останах в София, той замина на работа във Варна. Но въпреки разстоянието,
духовната ни връзка и истинското приятелство останаха. През лятото с моето
семейство често гостувахме на Влади и съпругата му, също наша
състудентка, оперна певица. Преди няколко години отново се събрахме
заедно, тук, в София. Прекарахме чудесно, много се смяхме, бяхме щастливи.
На другия ден той внезапно си замина от този свят. Имам чувството, че беше
дошъл да се сбогуваме.
Аз нося в сърцето си, с много обич и тъга, спомена за Влади, моят найдобър приятел от детството.
През 1948 година бях приет в Музикалната академия, която завърших
през 1952 година. Станах учител по музика в Суворовското училище, където
преподавах до неговото закриване. Сред моите ученици бяха Петър
Младенов, бъдещ президент на България, Петко Симеонов, по-късно известен
политик.
Истинското ми професионално творчество като композитор на песни
започна, когато постъпих на работа в Музикалния отдел на Радио София през
1956 година. Първата ми песен, получила голяма популярност, беше
„Любовта на футболиста”, по текст на Николай Цонев. Тази песен спечели
Първа награда на анонимен конкурс, организиран от редакция „Забавна
музика” на Радиото. Повече от двайсет години тя огласяваше футболните
стадиони в страната. След това много популярна стана песента „Ракетата
лети”, по текст на Димитър Точев, която написах, когато в орбита излетя
първият изкуствен руски спътник на Земята през 1959 година. Песента
написах за един час, а Георги Робев, тогава млад аранжьор, направи
аранжимента за естрадния оркестър на Радиото буквално за часове. Песента
беше записана и излъчена още на същия след новините. С тази песен станах
лауреат за композиция на Седмия младежки световен фестивал във

Виена през 1959 година. По-късно, по повод полета на първия човек в
Космоса, Юрий Гагарин, написах песента „Към Космоса”, по текст на
Първолета Прокопова.
Като млад човек, бях се насочил към забавната песен, тогава наричана
„естрадна”, и главно към хоровата песен. Може би бях мотивиран и от факта,
че най-напред постъпих като редактор в редакция „Хорова музика”. Написал
съм около 40 хорови и ансамблови песни, между които най-известни са:
„Песен за Родината”, изпълнена от Българската хорова капела и
Симфоничния оркестър на Радиото, под диригентството на Васил Арнаудов;
и „Крилати дни”, солистка Александрина Милчева, наградена за най-хубава
песен през годината в конкурса на Радио София.
През 1968 година на конкурса „Златният Орфей” получих Трета награда
за песента „Моето братче”. През 1970 година беше наградена баладата ми
„Песните, които недопяхте”, за народен хор, оркестър, солисти и четци,
изпълнявани от Детския фолклорен ансамбъл „Изворче”, с диригент Михаил
Букурещлиев, при Двореца на децата – София.
Но съдбата ми помогна да се ориентирам истински към творчество на
основата на българския фолклор, след като преминах на работа в редакция
„Народна музика” в Радиото.
Работата ми в редакция „Народна музика”
на Българското национално радио
Когато започнах работа, ръководител на редакцията беше Георги
Бояджиев, народен музикант, роден в Сливен. По-късно той завърши
Музикалната академия и посвети живота си на делото за популяризиране на
народната музика в нейния автентичен вид, и главно в нейния сценичнопресъздаден вид, чрез Радиото. Изключително голяма е заслугата му за
натрупването на огромната съкровищница от народна музика в звукозаписния
фонд на Радиото.
Той беше човек с възрожденски дух, пълен с идеи, делови качества и
чувство за хумор, въобще една много колоритна и широко скроена личност.
Всички го наричахме „бате Жоро”. Когато е постъпил на работа в Радио
София, още преди 9 септември 1944 година, там работели само няколко
народни изпълнители, сред които: известната баба Наста, Гуди Гудев,
Атанаска Тодорова, Гюрга Пинджурова, Мита Стойчева и бистришката
четворка на кавалджията Цвятко Благоев. В онези времена всички се е
изпълнявало на живо пред микрофона на радиото. След въвеждането на
звукозаписната техника, възниква голяма потребност от многобройни
рубрики с народна музика. Негова е заслугата и за голямото място на
народната музика в програмата на радиото, което за жалост, вече не е така, и
огромният натрупан през годините фонд стои неизползван, замразен.
Когато отидох в редакция „Народна музика”, имах само теоретична
подготовка от Музикалната академия, от обучението при проф. Стоян
Джуджев. Бях градско момче и за мен работата в редакция „Народна музика”

се превърна във втора академия. По това време там работеше Михаил
Букурещлиев, който беше постъпил в радиото веднага след завършването на
Академията. С него сме приятели още от студентските години. Той е
състудент на съпругата ми Катя и често се събирахме по различни поводи с
нашите семейства.
Няколко години след мен, в редакцията дойде на работа Владимир
Владимиров. Той беше опитен и талантлив музикант, добър програмен
редактор, добър човек и приятел. Никога няма да забравя неговия приятелски
жест и човечност, когато без да поискам, той ме подкрепи финансово в много
труден момент за семейството ми, за да не останем без жилище.
Освен редовната програмна работа, основна задача на редакцията беше да
продуцира записи с народна музика, изпълнявана от певци и
инструменталисти, със съпровод на оркестър – предимно от традиционните
народни инструменти или със съвременни инструменти, фолклорни групи и
самодейни народни хорове и ансамбли, които се създаваха по това време, по
примера на Фолклорния ансамбъл „Филип Кутев”.
Всеки месец, на първо число, редакцията провеждаше прослушване за
набиране на изпълнители – певци и инструменталисти от цялата страна.
Много резултатна се оказа работата на редакцията за издирване на самобитни
певци и инструменталисти. В страната екипи със звукозаписна техника
посещаваха различни фолклорни области и на место правеха записи на
самородните таланти. Бате Жоро беше намерил много добър подход за
нашето обучение и опознаване на фолклора, като ни изпращаше често в
командировки, на терен. По този начин бяха издирени и записани много
талантливи самобитни изпълнители и инструменталисти от този период,
които останаха истинско и неповторимо съзвездие. Личните ми контакти с
народните изпълнители станаха причина да заобичам фолклора и той стана
моя съдба – основа на моето творчество.
Георги Бояджиев умееше да привлича сътрудници, млади композитори:
Парашкев Хаджиев Христо Тодоров, Коста Колев, Стефан Кънев, Божидар
Абрашев, Петър Крумов, Боян Нанков, Атанас Илиев и други. Важно условие
беше да обичат народната музика и да познават музикалните особености на
различните фолклорни области – уникалното богатство на българския
музикален фолклор. Георги Бояджиев поддържаше приятелски и
професионални контакти с видни дейци в областта на фолклора: Филип
Кутев, Иван Кавалджиев, Димитър Осинин, Иван Василев и много други. Те
даваха идеи и осигуряваха обществена подкрепа на редакцията в творческата
й работа. Бояджиев издейства създаването на Народен ансамбъл при
Българското радио. Негови основатели и първи диригенти бяха Коста Колев –
на хора, и Борис Петров – на оркестъра. За репертоара на Ансамбъла се
поръчваха акапелни и ансамблови песни, инструментални пиеси, сюити от
народни песни. Освен Коста Колев, Христо Тодоров и Стефан Кънев, за
репертоара му създаваха произведения и Анастас Наумов, Красимир
Кюркчийски и Стефан Мутафчиев, които последователно станаха диригенти
на Ансамбъла.

Нотният материал се преглеждаше от комисия, най-често от Парашкев
Хаджиев и Здравко Манолов, и от време на време – и от Панчо Владигеров.
Беше ми много интересно, когато маестро Владигеров преглеждаше
клавирите и намираше неща, които според него не бяха добре направени. С
характерните за него цветисти изрази, той вземаше гумата, триеше
написаното и поправяше, докато не останеше доволен от свършеното. Той
никога не отхвърляше работите на сътрудниците ни, млади композитори.
Тези контакти с Панчо Владигеров някак си ни сближиха и въпреки голямата
разлика в годините ни, ние станахме почти приятели.
Голяма беше мъката ми, когато на 8 септември 1978 година научихме, че
маестро Владигеров ни е напуснал. Два дена след това, стоях, свел глава, до
последното му ложе и покрусен се прибрах у дома. Мъката ми беше голяма,
почувствах, че трябва някак да я изразя. Така до вечерта се роди една творба
за женски хор „Вокализа”, която по-късно влезе в репертоара на хоровата
капела „Полифония”, с диригент Ивелин Димитров, мой близък приятел и
състудент. И Ивелин ни напусна, докато беше на турне с хоровата капела в
Италия. И също много ми липсва.
Четири години в Сливен
Един ден, в началото на 1962 година, когато все още бях млад редактор в
радиото, в редакцията дойде млад непознат за мене мъж, но той явно беше
добър познат на бай Жоро. Той ми предложи да отида в Сливен за няколко
години, за да създам Ансамбъл за народни песни и танци. Това предложение
ме изненада приятно и не след много умуване с моята съпруга, също
музикален редактор в радиото, приех поканата. Този млад мъж беше Георги
Йорданов, тогава завеждащ отдел „Агитация и пропаганда” към Окръжния
комитет в Сливен.
Началото беше много трудно. Издирването на певци за хора,
инструменталисти: кавалджии, гъдулари, гайдари за оркестъра и танцьори за
танцовия състав, изискваше много усилия. На тези хора трябваше да се
осигури работа и жилище в града. За мен всичко това беше непосилно, но зад
гърба ми имаше един много мощен двигател, това беше Георги Йорданов –
„Могучия”, както го наричаха в Сливен. За него нямаше невъзможни неща!
След шест месеца усилена работа, Ансамбълът на Сливен излезе на сцената.
Това стана на откриването на Събора на народното творчество, състоял се на
острова до Сливенските минерални бани, през 1962 година, организиран по
инициатива на Г. Йорданов. Откриването се предаваше на живо по
телевизията.
Работата ми с този Ансамбъл беше за мене една четиригодишна школа за
български фолклор. Това беше дна лаборатория, в която аз учех и нотно
ограмотявах из пълнителите, и в същото време, и аз се учех от тях. За
Ансамбъл „Сливен” написах доста песни и оркестрови пиеси, а хубавото
беше, че можех веднага да чуя произведението си е евентуално да правя
корекции.

Съпругата ми Катя през това време пое отговорната работа да ръководи
художествената самодейност в града и окръга. В града по онова време освен
театъра, всички други състави бяха самодейни, включително и операта.
Така изминаха четири години в Сливен, изпълнени с много работа, много
концерти и фестивали и отделни участия. След това се върнах на работа в
Радиото, а Ансамбъл „Сливен” скоро ще има половин вековен юбилей.
Когато се завърнах от Сливен в Радиото, Михаил Букурещлиев вече
работеше в Института за музика при БАН, в отдела за фолклор. За тази работа
е бил насочен от Георги Бояджиев, който е оценил музиковедческите му
качества. Мишо имаше опит и като диригент на самодейни народни хорове,
но неговата голяма заслуга беше основаването на първия детски фолклорен
ансамбъл „Изворче” към Двореца на децата в София. По негов образец, покъсно се създадоха и много други детски фолклорни хорове и ансамбли в
страната, но той постави началото, също по подобие делото на Филип Кутев.
С Мишо Букурещлиев сме приятели вече шейсет години. Той ме е
представял на всички мои авторски концерти и юбилеи. Писал е много статии
за моето творчество във вестници и специализирани музикални издания,
например сп. „Музикални хоризонти”. Възлагал ми е да пиша музика за
неговия детски ансамбъл „Изворче” и специално за него написах голямата
ансамблова творба „Песните, които недопяхме”, наградена през 1970 година.
За всичко, което е направил и прави за мен, като композитор и като
приятел, аз съм му безкрайно благодарен.
Междувременно, мои познати от Сливен, ме помолиха да им предложа
подходящ човек за директор на новооткритото училище за фолклор в град
Котел. В един разговор с Владо Владимиров, когато му разказвах
преживявания и спомени от Сливен, той също помечта да има такива
спомени. Тогава аз го посъветвах да кандидатства за мястото на директор на
фолклорното училище в Котел. Той прие тази идея с радост и тя се
осъществи. Там Владимиров прояви своите ръководителски, организаторски
и музикални качества.
След като Георги Бояджиев се пенсионира, бяха извършени някои
промени в Музикалния отдел на радиото. Аз станах зам.-главен редактор и
завеждащ редакция „Народна музика”. От главния редактор на „Главна
музикална редакция”, Гроздан Христов, винаги съм имал разбиране и
подкрепа. През моята трийсетгодишна работа в радиото, ние се бяхме
сприятелили и сега, когато вече сме пенсионери и двамата, нашето
приятелство все още е живо.
Запознаването ми със съкровищницата на българската народна песен и
съзвездието от най-добрите й изпълнители ме стимулира да започна да правя
най-напред обработки на народни песни за солисти, със съпровод на
оркестър.
Съществуването на отличния народен хор към радиото, част от който покъсно бе наречен „Мистерия на българските гласове”, беше предпоставка да
напиша най-добрите си хорови песни, а народният оркестър, състоящ се от
виртуозни народни музиканти – за оркестровите ми пиеси.

Заслуги за творческото изграждане на този Ансамбъл и възможността да
изпълнява сложни хорови и ансамблови композиции имат, освен неговия
основател, композиторът Коста Колев, и композиторите-диригенти: Димитър
Динев и особено Красимир Кюркчийски и Стефан Мутафчиев, на които съм
благодарен за отличното изпълнение на моите песни.
Направил съм обработки и записи на почти всички известни по това
време изпълнители като: Вълкана Стоянова, Янка Рупкина, Калинка Вълчева,
Олга Борисова, Стайка Гьокова, Димитрина Кунева, Ева Георгиева, Добра
Савова, дуетът Кремена Станчева и Василка Андонова, Илия Аргиров, Марин
Иванов, Димка Владимирова, Георги Чилингиров, кавалджиите Цвятко
Благоев и Стоян Величков, гайдарите Костадин Варимезов и Никола
Атанасов и много други.
В тази област имам над две хиляди авторски песни и обработки на
народни песни за солисти с оркестър, акапелни и ансамблови песни и
оркестрови пиеси.
Някои от хоровите и ансамбловите песни, получили популярност, са:
„Години, години”, „Панайот Бойки думаше”, „Девойко, мари, хубава”, „Мела
й Дойна”, „Карай, моме”, „Мандо ле”, „Сън ми краде черни очи”, „Иван на
Станка думаше”, „Бре, Иване”, „Капка капна” и други.
За многобройните народни ансамбли в страната съм написал много песни
и големи музикално-танцови постановки:
1. „Годишните времена” – Ансамбъл „Добруджа”
2. „От пролет до пролет във Видин” – Ансамбъл „Видин”
3. „Гурбетчии” – Ансамбълът на Горна Оряховица
4. „Добруджански игри” – Ансамбъл „Варна”
5. „Детски игри” – детски ансамбъл в град Казанлък
6. „Оратория-спектакъл – 100 години от освобождението на град Плевен”,
за хор, оркестър и танцов състав на Северняшкия ансамбъл, женски оперен
хор, духов оркестър, солисти, певци и актьори. Диригент Георги Нотев,
сценарист Богомил Гудев, режисьор Стефан Мушатов. Ораторията имаше
огромен успех и на премиерата й имаше бурни овации, а публиката стана на
крака.
Други творби
Детска радиооперета „Новогодишна фантазия”
Сценарий Димитър Точев, режисьор Асен Траянов, диригент Драгомир
Ненов.
В радиооперата участваха известните артисти Мила Павлова, Видин
Даскалов, Лиляна Кисьова, Васил Кирков. Режисьорът Асен Траянов беше
научил песните наизуст.
„Младежка сюита” за духов оркестър, за духовия оркестър в град
Добрич, с диригент Иван Стоянов.
Като композитор, който твори в областта на фолклора, съм се учил преди
всичко от основателя на този жанр – Филип Кутев, и от не по-малко значимия

композитор и мой близък приятел, Христо Тодоров, който почина твърде
млад и който много ми липсва.
Лично аз мисля, че песните ми за народен хор и оркестър са найзначимата част от моето творчество. Имам авторски плочи и компакт
дискове, някои мои песни са издадени и в САЩ, на американски фолклорни
групи, които изпълняват български автори, на български език.
Семейството
Със съпругата ми Катя се оженихме още докато бяхме студенти в
Музикалната академия. После работихме заедно, но в различни редакции, в
радио София. Тя е моя съратница и подкрепа в творческия ми живот и често
пръв критик на произведенията ми. Катя ме насочи към песента „Сън ми
краде черни очи”, на известната добруджанска певица Верка Сидерова, тази
обработка стана една от най-хубавите ми бавни песни.
Синът ни Владимир също завърши Музикалната академия и стана
популярен композитор на естрадни песни, като работи дълги години с
певицата Елвира Георгиева, както и с много други изпълнители в този жанр.
Визитна картичка на този творчески тандем стана неговата „Песен на
коминочистача”. Той направи и първите модерни обработки в естраден и
джазов стил на народни песни, като: „Джоре дос”, „Петруно, пиле шарено”,
„Кане, моме”, записани с Михаил Йончев, а „Кане, моме”, „Девойко, мари,
хубава”, „Пустото лудо и младо” и „Даньова мама”, с Елвира Георгиева.
По-късно го последваха и други млади композитори.
Имаме една внучка, Елица. Тя завърши специалността „Връзки с
обществеността” в софийския университет. Музикална е, но не пое по нашия
път.

Приложение!
МОИТЕ СПОМЕНИ ЗА ФИЛИП КУТЕВ
Филип Кутев. Има ли българин, който да не е чувал за него, който да не е
слушал неговите песни, който да не се е възхищавал от изящното изпълнение
на ансамбъла, създаден от него. Мисля, че този въпрос има само еднозначен
отговор.
Бях млад, а той обичаше младите хора. То беше естествено. Неговото
дело бе поето от младежта.
Дълги години бях около него, до него. Виждахме се много често на обяд в
клуба на композиторите, вечер в зала „България”. Събирахме се в клуба на
една маса по 7, 8, 10 души негови следовници – диригенти, композитори,
самодейци и го слушахме или обсъждахме някой концерт, някоя проява,
някоя нова песен. Имаше винаги какво да се обсъди с бай Филип, какво да си
кажем. Имахме думи и за неверниците, за тия, дето пишеха, че унищожаваме
фолклора, като го обработваме, за тия слепци, които не виждат прогреса. Бил
съм с него по събори, в журита, по прегледи на художествената самодейност,
на концерти на ансамбли. Той ходеше много. Той беше навсякъде – неуморен,
винаги живо заинтересуван от проявите на всеки ансамбъл, от всяка проява,
свързана с народната музика.
Аз съм щастлив, че бях дълги години до него и със спомените си от
срещите ни, и със разговорите ни по витошките пътеки, когато ходехме за
гъби, и с музиката, която сътвори, с делото, което създаде – той за мене е
жив!
Преди всичко творчеството на Филип Кутев ме накара да променя
посоката на моето творчество, да прогледна, да видя и да чуя по друг начин
българската народна музика, да я обикна дълбоко и да стане тя за цял живот
моя съдба.
Както аз, така и моите колеги композитори, които останахме негови
следовници, му дължим много, защото той е първоучителят, създателят,
който ни посочи пътя за творческите ни търсения. Висок пример за нас е
неговото родолюбие, неговата беззаветна преданост към народа, неговата
безпримерна любов към народната песен, неговия неуморен труд, като творец
и общественик, неговото дело. Затова го чувстваме и обичаме като свой
духовен баща.
За неговото дело може да се говори много, то е огромно и значимо.
Филип Кутев обезсмърти името си със създаването на първия Ансамбъл за
народни песни и танци, по примера на който се родиха десетки народни
хорове и ансамбли в страната.
Когато говори за създаването на Ансамбъла, не мога да не споделя за
онова изключително преживяване, което имах при първото си
съприкосновение с неговото изкуство. Това беше през 1951 година на една от

подготвителните репетиции п реди първия концерт на Ансамбъла, на която
студенти от Музикалната академия бяхме поканени да присъстваме. Аз и
моите колеги бяхме поразени от това, което чухме – нещо съвсем ново и
неслушано дотогава. Тези самобитни песни, тази необичайна за нашето ухо
хармония тази кристална чистота на звука и свежест на изпълнението,
удивителното емоционално въздействие ни развълнува дълбоко. Това
преживяване остана у мене като спомен за цял живот.
Ансамбълът беше създаден!
Началото на делото беше поставено!
Основен принцип при изграждането на Ансамбъла беше: създаденото от
народа изкуство да намери съвременната си форма и да заеме достойно място
н сцената. Филип Кутев пръв постави на много сериозна професионална
основа въпроса ФОЛКЛОР – СЦЕНА, начерта една правилна линия, която се
потвърди и от множеството ансамбли – последователи, възроди интереса към
народното творчество и по този начин възстанови авторитета и на изворния
фолклор.
Самобитен творец, Филип Кутев посвети своя голям талант на
обработването на фолклора, на неговото осъвременяване. Негова голяма
заслуга е, че той положи началото на стилната обработка, която стои
максимално близко до първоизточника. Постигане на верни хармонични
решения, напълно отговарящи на стила на съответната фолклорна област, от
която произхожда песента, съобразени с ладовата й основа, правят силно
впечатление в творчеството му. Но най-характерното за него бе, че не
търсеше да изяви себе си като автор, а оставаше скрит зад фолклора.
Под вдъхновеното му перо се родиха песни-бисери като: „КАЖИ, КАЖИ,
АНГЬО”, която е образец за стилна обработка на пиринския фолклор, песен,
към която Филип Кутев имаше особена слабост; „ПОЛЕГНАЛА Е ТУДОРА”,
„ПРЕХВРЪКНА ПТИЧКА”, „ДРАГАНА И СЛАВЕЯ” и много други, които
всички познаваме. Не мога да не обърна внимание върху песента „НЕНО ЛЕ,
НЕНО, МЪНИЧКА”. Тази авторска песен е плод на сливането на Филип
Кутев с фолклора, който е станал негова същност и не може да се разграничи
от него. Това е една нежна, лирична песен, написана по текст на Мария
Кутева – спътница, съратница и най-близък до него другар в целия му живот
и творчество. Не мога да не спомена и за песента „пушка пукна низ гора
зелена”. Мисля, че тук Филип Кутев е излял цялото си вдъхновение, вложил е
цялата си същност и е дал на хората своето откровение, своята лебедова
песен.
Филип Кутев беше и ще остане завинаги един от най-великите народни
певци на България! Неговото горещо сърце и неизчерпаемо творческо
въображение изпя и ни остави като безценно наследство едни от най-хубавите
песни. През своя живот той направи това, което се удава само на найголемите творчески личности – той се сля с душевността на своя народ, за да
остане във вековете като истински народен композитор.
АНАСТАС НАУМОВ –

в мислите на състудента, колегата и приятеля –
ИВАН ВЪЛЕВ
АНАСТАС НАУМОВ бе един от любимите ми състуденти! Син на
интелектуалец, той бе твърде интелигентен, отлично възпитан, с безупречно
поведение, с изключително толерантно отношение към нас – неговите
СЪБРАТЯ.
Дойде в МУЗИКАЛНАТА АКАДЕМИЯ, с вече написани произведения.
Имаше композиционна сръчност, макар че бяхме (все още) ученици, без
солидна професионална подготовка. Ние (все още) не можехме да правим
това, което той можеше, но го обичахме!?
АНАСТАС НАУМОВ бе кротък младеж, мек, уравновесен, но
чувствителен, с една, по човешки изградена житейска философия. Такъв е и
до ден днешен!? И всичко това събрано на куп, определи облика, натюрела и
емоционалната същина на неговото творчество. Неговите произведения са
изпълнени с мекота и благородство на израза. Такъв е в ТЪГАТА,
ЛИРИКАТА, РАДОСТТА, ПИЩНАТА ПРАЗНИЧНОСТ. Навсякъде –
характерната сдържаност, вглъбеност и уравновесеност.
АНАСТАС НАУМОВ никога не търси позата, а скритата и философски
преосмислена емоция, без крясък и атракция, винаги с присъщата му
деликатност и духовен аристократизъм!?
Без да отхвърля добрата традиция, трасирала координатите на ЖАНРА,
той винаги е различен и дистанциран от вчерашния ден!? Без да декларира
откриване на нови светове, той е винаги съзвучен с времето, следващо
неотклонно пътя на своето развитие!?
Никога не слугува на композиционни схеми, подражателство и
маниерност. Никога не търси атракцията, а едно пречистено и дълбоко
осъзнато преживяване, намирайки най-точните музикални символи за
неговото изразяване. Истински музикант, дълбоко съзнаващ своята мисия,
никога не изневеряващ на своя творчески морал, неподдаващ се на
приспособленство и спекулативност!?
С удоволствие съм изпълнявал негови произведения, преживявал съм
реакциите на публиката, защото артистът се нуждае от нейните ласки и
спонтанна радост. Това е най-силния момент и когато го постигнеш, ти си
завинаги благодарен на автора, дарил ти част от своята душевност!?
Достатъчен ми е спомена за разбунената зала след изпълнението на
неговата музикално-танцова ПОЕМА, посветена на 100-годишнината от
ПЛЕВЕНСКАТА ЕПОПЕЯ (1887-1987)!? Тя предизвика недоволството на
някои простовати началници, но смаза и разплака публиката!?
Да е жив и здрав! Да пребъде!
Отпуск и почивка няма да има!? Ще чакаме нови и приятни изненади!
АНАСТАС НАУМОВ ще ни ги даде!
ВИДИН, 12 април 1993 година.
АВТОРСКА ВЕЧЕР на композитора,
осъществена от ансамбъл ДУНАВ

Изказвания по телефона, по време на концерта,
ПОСВЕТЕН НА 75-ГОДИШНИНАТА
НА АНАСТАС НАУМОВ,
излъчен по програма „Христо Ботев”
на Българското национално радио
І. ИВЕЛИН ДИМИТРОВ, диригент на хоровата капела „Полифония”:
Стар приятел и стар колега, какъвто е Анастас Наумов. Твърде млад и силен е
твоят дух. Много се радвам за всичко, което се случва с тебе, преди всичко за
това тихо, но постоянно и твърдо признание, което имаш от нас, твоите
приятели и твои колеги музиканти. За нашия хор е предизвикателство такава
песен на Наумов, с великолепна структура и звукова и формална и особената
красота на неговото хармонично мислене. Аз имам предвид „Сън ми краде,
черни очи”, може би една от двете, трите най-хубави български песни, които
са попаднали в нашия репертоар. В него има около 150-200 заглавия и го
казвам с особена радост. Това е песен, която е своеобразна класика за този
род композиране. И макар, че в основата й лежи народна песен, неговото
авторско присъствие е толкова голямо и толкова богато, че далеч, далеч
надхвърля рамките на все пак стилизираното и умерено звучене на народната
песен.
Вместо аз на него подарък да дам, той на мене ми подари тази песен.
ІІ. Академик НИКОЛАЙ КАУФМАН: С нашия юбиляр Анастас Наумов
се познаваме повече от петдесет години. Бяхме състуденти в Музикалната
академия и завършихме точно преди петдесет и първа година. И двамата се
оженихме за наши колежки от Музикалната академия. Още тогава, като
студент, беше подготвен за композитор и се готвеше да стане композитор, аз
– тромпетист на стана, но станах научен работник. Наско Наумов започна
работа в Радиото и в началото на шестдесетте години бе поканен от Георги
Йорданов, човек който направи извънредно много за град Сливен, който
основа и Котленското училище. Наумов бе поканен да оглави току-що
създадения народен ансамбъл в Сливен. И отидоха заедно със съпругата му
Катя. Той направи от този ансамбъл един великолепен, образцов състав,
който аз с удоволствие слушах към 1963-1964-та година, вече един изграден
състав, в който тракийското, сливенското, това, което е характерно за този
край, беше уловено майсторски от много добре пипаща професионална ръка.
Направи ми силно впечатление оркестъра и хора с песни, вече
обработени предимно от Наско Наумов и чудесно изпълнени от състава.
ІІІ. ВЛАДИ АНАСТАСОВ СИМЕОНОВ, диригент от Варна: Чудесен
случай да те поздравя и за много здраве. Ти си моят най-добър приятел и
колега, с когото имаме началото на нашата ориентация като младежи в
музикалното изкуство. Израснахме щастливо в нашия хубав град, започвайки
в гимназиалния оркестър, след това струнния квартет „Моцарт”, с който
спечелихме Втора награда на Националния младежки фестивал в София –

1946 г. По късно, в младежкия колектив „Стефан Йовчев”, където ти направи
първите си композиции, бодри, мелодични, възторжени песни и кантата даже
имаше. След това следваха новите перспективи. Ти се отдаде с цялото си
сърце и творчески ентусиазъм в областта на композицията и работата си в
Радио София, което винаги съм уважавал, защото много твои неща съм
слушал непрестанно през своя живот, макар че сме били разделени.
*
НИКОЛАЙ ЧОПАНСКИ, фолклорист, журналист, музикален редактор в
Радио Пловдив: Композиторът Анастас Наумов завършва Музикално
училище във Варна, а след това и Държавната музикална академия в София.
Един от най-големите майстори в претворяването на фолклорните
образци, той е автор на стотици песни, инструментални пиеси, които са в
репертоара на фолклорните ансамбли у нас. Стотици са и песните, които са
свързани с неговото име като композитор и диригент.
В нашата музикална история ще намерим малко имена на композитори,
посветили творчеството си единствено на т.нар. жанр „обработка” на
народното ни творчество. Анастас Наумов е не само изключително
продуктивен автор и диригент. Огромен е приносът му в изграждане на
музикалния фонд на Българското национално радио. Като дългогодишен
ръководител на редакция „Народна музика” той подкрепя много от
утвърдените днес народни изпълнители.
През 2008 година композиторът Анастас Наумов навърши юбилейните 80
години. По този повод Музикална къща „Гега-Ню” издаде компактдиск с една
малка част от неговото музикално творчество.
*
Ст.н.сътр., д-р МИХАИЛ БУКУРЕЩЛИЕВ:
И композиторът Анастас Наумов навърши почетна възраст.
Много трудно се пише за творец, когото познаваш от половин век и чието
развитие си следил. Затруднението идва от желанието да се освободиш от
личното пристрастие и да се помъчиш да бъдеш обективен съдник на
творчеството му. С Анастас Наумов се познаваме от далечните студентски
1950 – 1953 години. Оттогава до днес не виждам в него никаква промяна: тих,
скромен, мълчалив, съсредоточен, прецизен в изказа, внимателен и тактичен в
отношенията си с хората и благодатен слушател. Радвам се, че успя да се
съхрани физически и творчески до кръглата си 80-годишнина, която навърши
на 27 януари.
Не бих казал, че в биографичен план при него има нещо сензационно и
необичайно. Интелектуалното варненско семейство (бащата е художник) рано
открива музикалното влечение на своя син. Цигулката става негов верен
приятел и с нея той завършва средното музикално училище във Варна. Още
от тези години творческият нагон към създаване на музика напира у него и
така се раждат първите му композиционни опити. Наумов учи в един от
щастливите курсове в Музикалната академия в София, когато преподават
Парашкев Хаджиев – хармония, Марин Големинов – оркестрация, Веселин
Стоянов – музикални форми, големият български учен, носител на Хердерова

награда, проф. д-р Стоян Джуджев – по народна музика. Специфичният
характер на Наумов не му дава възможност за разкриване на блестяща
педагогическа кариера след завършването на академията. Натюрелът му го
подтиква към творчество и по-специално към масовия жанр. Усамотяване,
съсредоточаване и размисъл над нотния лист – това е атмосферата, в която
протича животът му до днес. Почти целия си трудов стаж Наумов реализира в
Българското национално радио, и то като ръководител на важната за времето
си редакция „Народна музика”.
Композиторският му актив би могъл да се раздели на три раздела: масова
песен, обработка на музикален фолклор и произведения на подчертано
фолклорна основа, както и на два етапа в развитието му. Първият етап е
свързан с бурното развитие на художествената самодейност след 1944 г.
Песните му прозвучаха по радиото още в края на петдесетте години и две от
тях станаха истински хитове. „Любовта на футболиста” години наред
посрещаше хилядите почитатели на топката по стадионите. С нейния моторен
ритъм, ярка мелодия и оригинален край, в който се скандираше „скачам,
шутирам и гооол...”, авторът бе напипал пулса на хилядите запалянковци.
Втората песен на композитора, която му донесе и международна награда, и
признание, бе „Лети, лети ракета”. Тя бе посветена на историческия полет на
Юрий Гагарин в космоса и прозвуча по радиото на следващия ден след
колосалното събитие.
Постъпването на Наумов в редакция „Народна музика” в Българското
радио и четиригодишното му ръководство на сливенския ансамбъл за
народни песни и танци се оказаха рубиконът в творческата му дейност.
Композиторът видя в музикалния фолклор непреходни художествени
качества, които могат да бъдат творческото верую на всеки човек на
изкуството, стига само да ги опознае истински. През всичките последвали
години, а те са над трийсет, свързваме Наумов с музикалния фолклор и с
неговото специфично пресъздаване. Примерът на Филип Кутев се оказа
заразителен както за него, така и за цяла поредица от талантливи тонови
творци като Христо Тодоров, Николай Кауфман, Стефан Кънев, Иван Вълев,
Петър Крумов, Коста Колев. Години наред като член на Съюза на
българските композитори Наумов участва в прегледа „Нова българска
музика”. Все по-често песните му звучаха по радиото, много от тях влязоха в
сборниците „В помощ на народните хорове и ансамбли”, издания на
тогавашния Център за художествена самодейност. В сборника от 1971 година
половината от произведенията са на Анастас Наумов. Тук намираме песните
„Бре, Иване”, „Малай Дойна”, „Мехмед е рано подранил”, която и до днес е в
репертоара на много колективи. Ансамбли от Плевен, Добрич, Стара Загора,
Смолян възлагат на перспективния композитор да напише музика за цели
спектакли. Така се раждат „Годишните времена на Добруджа”, „Балада за
освобождението на Плевен”, „От пролет до пролет” – авторски циклични
произведения с подчертано народна интонация.
Както с тези мащабни творби, така и с повече от две хиляди обработки на
народни песни и десетки съпроводи на народни певци композиторът се

нарежда в челната редица на творците, които амбициозно изградиха
репертоара на новия музикален жанр – този на обработения фолклор.
Инструменталните му пиеси „Въртележката”, „Ганкината”, „Гайдарски
мелодии” за гайда и симфоничен оркестър, написани за гайдаря Никола
Атанасов, оркестровата сюита „Спомени от детството” са само част от
сътвореното в тази област.
През последното десетилетие прозира предпочитанието на Наумов към
обработка на безмензурната (бавната) народна песен. Песни като „Сън ми
краде черни очи”, „Мандо ле”, „Снощи си, мамо, отидох” и други са
разгърнати хорови творби, които можем да поставим в редицата на найхубавото, написано за народен хор. Прибавените авторски допълнения – нови
колена, модулативни преходи, пренасяне на основната мелодия в различни
гласове – можем да сравняваме само с познатите ни балади на Петко Стайнов.
Но тук Анастас Наумов проявява свой индивидуален почерк и зрял
професионализъм.
Радва ни, че композиторът уверено стои над нотния лист, а публиката по
достойнство оценява пиесите му. Ние, неговите приятели и ценители, се
радваме на приноса, който Наумов внася в развитието на жанра обработен
фолклор.

