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Обект на анализиране в този текст са песенни образци от репертоара на изпълнителката Райна 
Спасова Пантовска, р. 1920 г. в с. Дерманци, Ловешко – наследница на известната в този регион 
народна певица Пена Грозева (записвана и изследвана от Райна Кацарова) (Кацарова 1952). 
Райна Пантовска е дъщеря на един от четиримата братя на Пена Грозева, тя наследява 
музикалността на леля си, но репертоарът й по своеобразен начин маркира музикалния 
“преход” между селото и града и може да се дефинира по-скоро като “градско-селски” или 
“градски” репертоар, отколкото като “селски”. По силата на традиционното унаследяване на 
музикални знания Р. Пантовска усвоява от баба си Лалка (майка на Пена Грозева и също 
певица) единични народнопесенни образци, но в годините на нейната младост актуалният 
репертоар е друг – модерни са градската песен и шлагерът (още повече, че Р. Пантовска учи в 
Института за начални учители в гр. Дупница, след което се завръща в родното Дерманци). Към 
ср. и кр. на 30-те год. на ХХ в. такъв е моделът на “разчупване” на затворената селска 
музикалнофолклорна система и асимилирането на нов градски репертоар (градски песни и 
шлагери, както и градски танци) – чрез учители или други специалисти, получили 
образованието си в града, но върнали се на село, чрез гости – “носители” на градската 
музикална култура и др. (Кацарова 1952: 71; Кауфман 1968: 82). Ключова роля за утвърждаване 
на градския песенен репертоар по селата имат съществуващите по това време форми на 
социално-комуникативно общуване. В посочения период в с. Дерманци като проекция на 
отношението традиция-модерност паралелно функционират две такива форми – 
традиционната седянка и градският й еквивалент – т.нар. жур (или соаре), чиито участници са с 
различен социален статус и където песенният репертоар е колкото знаков за характера на 
съответната форма, толкова и взаимно заменяем. Според Н. Кауфман, именно седянката е 
“входът”, през който “влиза” градската песен, намирайки добър “прием” в селската 
интонационна среда. Това е още по-валидно за времето, в което и при двата типа събирания 
“моден” музикален “съпровод” е грамофонът и песните от популярните по това време 
грамофонни плочи се заучават “по слух”, разпространяват се устно и се възприемат като 
народни. 
Райна Пантовска е “героиня” на самостоятелно изследване, публикувано в сп. Български 
фолклор (Тончева 2001). Квинтесенция на тази статия е заключението, че чрез репертоара на 
един изпълнител е възможно да се наблюдава една динамично променяща се песенна система, 
чиято проекция е движението от селска към градско-селска до градска любовна песен и всички 
междинни форми, породени от взаимните влияния на двата типа музикални култури. 
В това изложение отново изследователски обект е репертоарът на Р. Пантовска (като 
допълнение към посочената статия), за да се въведат нови данни и информация за някои от 
образците в него, както и да се направят нови сравнения в хода на конкретния анализ на 
различните варианти. Към времето на написването на статията (2000-2001 год.), разполагах 
основно със сборника на Н. Кауфман “Български градски песни”, публикуван през 1968 г. 
(затова и изборът на варианти беше съсредоточен само в тази сбирка), но не познавах детайлно 
други негови публикации по тази проблематика. По-късно попаднах на нови сведения за някои 
от песенните образци, запознах се с нови варианти на образци от репертоара на Р. Пантовска, 
междувременно бяха публикувани трите тома на новото разширено издание с автор Н. 
Кауфман “1500 български градски песни”, съдържащи, съответно: том І – Лирични и любовни 
песни (1842-1918), том ІІ – Лирични и любовни песни (1918-2002) и том ІІІ – Революционни, 
войнски, училищни, политически, разни (1842-1944). (Кауфман 2002-2003 І-ІІІ) 
Както беше споменато, в репертоара на Р. Пантовска присъстват доминиращо градско-селски 
по тип песни (Кауфман 2002-2003 І: 98-103) – в случая по-често от категорията градски 
образци, съществуващи в селска интонационна среда и силно повлияни от народното 
музикално мислене (тъй като са възможни и варианти на селски песни, изпълнявани в 
градовете и придобили частично белези на градската песен). Влиянието на фолклорните модели 
на музикално мислене се изразява, например, в по-свободното, а в някои случаи и 



импровизационно интерпретиране на песенния текст – по-често поетическия, но и музикалния, 
резултат от което е реализирането на вариантност. Последната е белег, определян като 
неприсъщ на градската песен, разпространявана и в публикуван вид (в песнопойки, брошури и 
т.н.) и поради това с фиксирано и относително стабилно музикално-поетическо съдържание. 
В отговор на изискванията на новата градска култура, по-конкретно, изпълняването на песните 
с инструментален съпровод, Р. Пантовска усвоява и инструментални умения – свири на китара 
от ранна детска възраст, по-късно на тамбура и мандолина 1. От една страна, този процес е 
подчинен на градските модели на музициране, но от друга, Р. Пантовска продължава тази 
традиция в рода – чичовците й, братя на Пена Грозева, свирят на различни инструменти. А това 
от своя страна е знак за разрушаването в по-ново време на устойчиво съществуващите 
фолклорни представи за жената и мъжа като носители, съответно, на вокалното и 
инструменталното в музикалния фолклор. Промяната в случая се изразява в смесване на 
значенията на мъжката и женската роля във фолклорната музикална култура – Р. Пантовска не 
прекъсва песенната традиция в рода, но наследява и “чисто” мъжките инструментални умения 
(макар и чрез употребата на инструмента само като съпровождащ). Всичко това в голяма степен 
е обусловено от моделите на новата градска музикална култура, където този тип междуполови 
разграничения и роли вече не са актуални и където се гради новият облик на носителя на 
музикалната култура. 
Освен инструменталните умения, Р. Пантовска придобива и нотна грамотност в процеса на 
обучението си в Института за начални учители. Това обаче понякога е в известно противоречие 
с нейната естествена природна музикалност и знания, придобити най-вече чрез слухов опит 
(доказателство за този опит е заявеният от самата баба Райна модел за заучаване на песните, 
слушани от грамофон и “хванати по слух” на китарата). Това е причината за затруднението й 
при опитите да артикулира песента с нотен текст – за нея песенната мелодия не се “разчита” 
като наименования на тонове: “И на Института ни учиха и на цигулка свирихме, две години 
задължително цигулка и тя ма изкара да свира – сол-ми-фа сол-сол-сол и аз свира “Еделвайс 
цъфти усамотен” и тя рече: седни си, шъ ти пиша две. Еми не аресва ми да свира и да пея сол-
сол, ами аресва ми тава песентъ, знам тава мелодията.” 
Споменатата песен “Еделвайс” е популярна още през 20-30-те год. на ХХ в. и по сведения на Н. 
Кауфман автор на музиката е Васил Конов (датиращ я към 1925 г.), а на текста – Константин 
Траянов. През 1934 г. частната грамофонна фирма “Арфа”, собственост на Коен, издава 
грамофонна плоча, в която е включена песента “Еделвайс”, изпълнена в дует от сестри Иванови 
(вероятно в паралелни терци), а през 1972 г. отново е включена в дуетно изпълнение на Мария 
Михайлова и Георги Рафаилов в плоча на “Балкантон” (Кауфман 2002-2003 ІІ: 175). Като 
композитор, Васил Конов, за разлика от редица свои съвременници, създава единствено този 
шлагер, придобил обаче широка популярност. 
В изпълнението на Р. Пантовска песента също звучи в паралелни терци (изпълнени от китарата 
или от съчетанието на глас и инструмент), както и пулсацията е на 4 (тъй като съществува 
вариант на песента и в тривременен размер), т.е. вариантът на певицата е съвършено близък до 
отпечатания в средата на 20-те год. и публикуван от Н. Кауфман в “1500 български градски 
песни”, т. ІІ. Възможно е устойчивият вертикален строеж (в паралелни терци) да се дължи на 
налагането и популяризирането на първия запис на песента на грамофонна плоча от 1934 г., а в 
репертоара на Р. Пантовска, почти със сигурност може да се твърди, тази песен е попаднала 
именно чрез грамофона. Музикалното съдържание е идентично, импровизационност 
изпълнителката проявява към текста. Оригиналният текст на песента “Еделвайс”е следният: 
Там, далече в планината, 
в царството на вечния сняг 
еделвайс цъфти усамотен 
сред дивния планински мир. 
Пътник нивга не минава 
край теб, красив и нежен цвят. 
Еделвайс, защо цъфтиш кажи, 
на никого ненужен ти? 
Р. Пантовска изпълнява песента така: 
Там, далече в планината, 
в царството на вечния сняг 



еделвайс цъфти усамотен 
сред дивния планински мир. 
Нивга пътник не минава 
край теб, любим и нежен цвят. 
Еделвайс, защо цъфтиш кажи, 
на никого ненужен ти? 
Еделвайс, любимо цвете ти, 
за теб сърцето ми тъжи. 
Защо не съм столистна роза 
в градина китна с много цветя 
и всяка сутрин да целувам аз 
стопанка млада във уста? 
Там, далече в планината ... (повтаря се първото 4-стишие) 
Във варианта на Р. Пантовска текстовата форма е разширена с репризно повторение на първата 
строфа и с прибавяне на поетически текст, който очевидно не е присъствал в оригиналния 
вариант. Възможно е да е добавен от нея като реминисценция от друг песенен образец с 
подобен характер – тъй като репертоарът й е доста богат, тя много често структурира песенни 
“китки”, ползвайки и съчетавайки материал от различни песенни източници. 
Друг интересен пример е образецът “Вчера ни дадоха за срока книжките”, изпълнен със 
съпровод на китара от Р. Пантовска на 6-годишна възраст при раздаване на свидетелствата в 
края на учебната година. Според самата баба Райна, “тва е първата, която съ учи на китара”. 
Н. Кауфман дава сведения за песни, превърнали се в “модели” за обучение в свирене на китара 
– това често са песни от репертоара на популярните през 20-те и 30-те год. на ХХ в. т.нар. 
“куплетисти” – Стоян Миленков и румънския евреин Якоб Голдщайн, известен като Джиб 
(Кауфман 1985). Двамата автори са познати като “куплетисти” и като тип музиканти имат 
известна близост с панаирджийските певци. Те създават образци, чиито текстове са рефлексия 
на актуални събития или засягат злободневни теми от началото на века. Ст. Миленков е роден в 
Брезник и остро сатиричните му песни са интонационно свързани най-вече с шопския 
музикален фолклор, докато Джиб, който става популярен в България в средата на 20-те год., 
изпълнява песни, по-често пренесени от Румъния – с развлекателно съдържание и по-
универсално звучене. 
“Песните на куплетистите жадно се поглъщат от публиката и се разпространяват със 
светкавична бързина най-вече в крайните квартали на градовете, дори в по-големите села. (...) 
Влезли в обръщение, те се променят така, както се променят народните песни – селски или 
градски. Постепенно произходът напълно се забравя.” (Кауфман 1985: 47) 
От такава песен произхожда третият, според Н. Кауфман, модел за обучение в свирене на 
китара – споменатата песен от репертоара на Р. Пантовска “Вчера ни дадоха за срока 
книжките”. Дефинирана като “тарикатска” ученическа песен, по текст на Ст. Миленков и 
музика на Михаил Тодоров, тя вероятно е съществувала и е била разпространена в различни 
варианти. Н. Кауфман цитира песента, отпечатана в листовка без обозначена година със 
следния текст и мелодия: 

 
Нотен пример 1 

 

 
 
Вчера ни дадоха за срока книжките, а мойта ужас и срам, 



Ах, ти училище, лошо мъчилище, дай, боже, да изгориш! 
Ах, вий учители, лоши мъчители, дай, боже, да измрете! 
Слабо по български, френски и алгебра, на татко как ще я дам. 
Татко изпъди ме, продавам вестници, изкарвам хляба си с труд, 
Във скоро време научих и покера и други каквито щеш. 
 
Вариантът на Р. Пантовска: 
 

Нотен пример 2 
 

 
 
Ех, че омръзна ми тази гимназия, не искам да уча веч, 
Химия, физика и математика от мене да са далеч! 
Ех, туй училище, грозно мъчилище, дай, боже, да изгори, /2 
Вчера ни дадоха за срока книжките, а в нея ужас и срам – 
Слабо по български, френски, гимнастика, на татко как ще я дам! 
Ех, тез учители, грозни мъчители, мрак във гърди ни цари; 
Ех, туй училище, грозно мъчилище, дай, боже, да изгори! (Кауфман 1984: 175) 
Независимо от съвпадането във формално-структурно отношение, очевидни са текстовите и 
музикални различия между двата варианта. Н. Кауфман споменава, че “песента съдържа още 
един дял – трети – с два куплета и трети припев, но народните певци са поопростили 
мелодията на композитора и така тя се пее по-свободно, като става модел за свирене на 
китара...” (Кауфман 1984: 175) Възможно е вариантът на Р. Пантовска да е резултат именно от 
трансформации с цел “улесняване” по отношение на запомняне и възпроизвеждане, тъй като 
особено в първата половина на песента, е налице значително мелодико-ритмическо 
опростяване. От друга страна, вторият дял на песента у Р. Пантовска е усложнен в сравнение с 
цитирания от Н. Кауфман вариант, така че е трудно да се правят по-общи заключения за 
процесите в установяването на мелодико-ритмическите й варианти. Примерът предлага 
интерпретативни възможности, особено ако се разполага и с повече факти. Интересно е 
“превръщането” на минорната в мажорна тоналност във варианта на Р. Пантовска, което изцяло 
променя характера на мелодията, докато метроритмическата характеристика на песента се 
оказва по-стабилна. Според Н. Кауфман, първият куплет е превод от руската песен “Ах, 
надоела мне эта гимназия” (Кауфман 1989b: 87) и тъй като стихосложението очевидно се е 
запазило, може да се допусне, че и мелодията с автор М. Тодоров, която е публикувана и е била 
популярна в 20-те-30-те год., е също заемка от руската песен или има интонационна връзка с 
нея. Фактът обаче, че изпълнителката дори не подозира за авторството на песенния образец и за 
съществуването на писмено фиксиран вариант, е показателен за “фолклоризирането” й, за 
подчиняването на една градска, авторска песен на механизмите на съществуване и 
разпространение на народната песен. 
Друг пример, сравнен в посочената по-горе статия с вариант, публикуван в сборника от 1968 г., 
е песента от градско-селски тип “Овчар си стадо пасеше”. Анализът установява общност в 
двата варианта по отношение на конкретни реализиращи се (устойчиви за градската песен) 
мелодически модели, но едновременно с това значителни различия на формално и мелодико-
ритмическо равнище. В публикувания през 2002 г. т. ІІ на новото издание на “1500 български 
градски песни” Н. Кауфман включва още два варианта на песента, записани съответно в гр. 
Ловеч и в гр. Силистра. Оказва се, че вариантът на песента от Ловеч (Кауфман 2002-2003 ІІ: 
434) в музикално отношение е много близък до изпълнения от Р. Пантовска (Тончева 2001: 65). 
Това мелодико-ритмическо сходство би могло да се интерпретира като съществуване на 
“регионален вариант” (от Ловешко) на тази градско-селска песен. А този факт подсказва 



възможност за наличието на вариантност в този тип песни – музикалното им съдържание, 
макар и сравнително устойчиво, подлежи на различни “решения”, в случая регионално 
обусловени. Тази вариантност се дължи в голяма степен на закономерностите на устно 
разпространение и съответно развитие, на които градско-селската песен е подчинена. 
Подобна на “Овчар си стадо пасеше” като характер – в “моден за времето стил – в духа на 
народната поезия, копнеж по старото село, по патриархалния бит...” (Кауфман 1989a: 6) – е 
песента “Свещи ти запалих”, една от любимите песни в репертоара на Р. Пантовска. Нея 
Кауфман слуша още в ученическа възраст от своя съученичка от Севлиевско, но по това време 
авторството на мелодията и текста й все още не е известно. По негови спомени е цитирана в 
този вид: 

 
Нотен пример 3 

 

 
 
Свещи ти запалих пред олтар небесен, 
поклони ти сторих дор до девет пъти, 
та дано се върнеш жив и здрав на село 
и дано на тебе лек да ти е пътя... 
 
Вариантът на Р. Пантовска е следният: 
 

Нотен пример 4 
 

 
 
Свещи ти запалих пред трона небесен, 
помен ти направих дор до девет пъти, 
та дано се върнеш жив и здрав на село, 
та дано на тебе лек да ти е пътя... 
 
Прави впечатление идентичната мелодия – единствената разлика се състои в появата на хиатус 
във втория дял на песента във варианта на Р. Пантовска, докато песента в спомените на Н. 
Кауфман е изцяло диатонична. Интересно е, че във варианта, публикуван от Н. Кауфман през 
1968 г. (под № 486), хиатус има в първия дял, което отново е белег за вариантност по 
отношение на ладовата характеристика на песента. С изключение на тези различия обаче е 
ясно, че песенният образец е със сравнително устойчиво музикално и особено текстово 
съдържание. Н. Кауфман съобщава, че песента е известна откъм 1938 г., а авторка на текста е 
писателката Магда Петканова. За първи път песента е отпечатана през 1926 г. като част от 
цикъл под надслов “Гурбетчийски песни”. Структурата на текста включва три куплета първа 
част, и четири куплета втора част, но изпълнителите често не я спазват и “творчески” я 
трансформират: “най-често разместват куплетите по собствено усмотрение (...), правят 
значителни промени, дори заменят отделни думи. Най-често не знаят, че текстът е 
авторски. Песента се разпространява устно. Не случайно певците я считат за народна, за 



тяхна собственост, която могат да “редактират”, както си искат...” (Кауфман 1989a: 4) 
Такъв е индивидуалният подход и на Райна Пантовска – тя също прави собствена “редакция” на 
текста: “Деверите вече не й и продумват... Нещо такова съ пееше, ама де да го вмъкна, де да 
го сложа, между кои стихове... И аз го изфръгам, не гу пея.” Важно е да се отбележи, че 
мелодията на песента е анонимна (или поне авторът не е известен), но тя се утвърждава и се 
превръща в също толкова устойчив елемент, какъвто е писмено фиксираният текст. За 
мелодията на тази и други популярни по това време песни Р. Пантовска споделя: “Мелодиите 
аз си ги знам.  В.Т.: Откъде? Ми та те си са пееха.”  
В разглеждания случай мелодията на песента “Свещи ти запалих” е толкова стабилна в своето 
разпространение, че през 50-те год. Н. Кауфман записва вариант на песента с нова функция – 
тази “Лагерническа песен” е изпълнявана по време на съпротивата в концентрационните 
лагери. Мелодически песента не е променена, но върху нея се “разполага”съвсем нов текст: 
Една сутрин рано стражата пристигна 
и дорде разберем от къщи те вдигна, 
в лагер те отведе, във страни далечни, 
дето Места крие свойте тайни вечни. 
Мене ме остави млада и зелена, 
млада и зелена, със дете на ръце...( Кауфман 1989a: 4) 
От този пример става ясно, че създаването на авторски текст върху широко разпространена 
мелодия (чието авторство не е доказано) съвсем не означава по-голяма стабилност на този 
текст, напротив – в някои случаи мелодията се оказва по-стабилният елемент на формата, върху 
който текстът варира и дори се създава нов такъв. Фактор за тази стабилност, според Н. 
Кауфман, е стабилността на градската песен в хармонично отношение и особено на градската 
любовна песен от първите 30 год. на ХХ в., а това се дължи на честото изпълнение на този тип 
песни със съпровод на китара (Кауфман 2002-2003 І: 101).  
Както вече бе споменато, Р. Пантовска също изпълнява своя песенен репертоар с 
инструментален съпровод на китара, чрез който ясно очертава хармоничните функции на 
тоновете от мелодията. И това в голяма степен “ограничава” свободата в мелодическите 
варирания. 
Последният пример, който ще анализирам, е цитираният и в статията ми популярен 
интонационен модел, върху който се реализират някои от песните, изпети от певицата. 
(Тончева 2001) Там той е интерпретиран като модел от градско-селски тип, който с леки 
трансформации се среща в различни образци, подобно на “гласа” в народните песни. Привидно 
механизмът е такъв, но интонационният модел се оказа авторски в духа на шопския фолклор – 
върху него куплетистът Ст. Миленков изпълнява много от своите сатирични песни. Текстовете 
на песните на Р. Пантовска също имат сатиричен или хумористичен характер, често са 
импровизирани и авторски и се реализират върху варианти, много близки мелодически и 
ритмически до посочения модел: 

 
Нотен пример 5 

 

 
 
На изток от Луковит, долу в равнината, 
се намира Дерманци, село на селата. 
де го де, де го де, де го това Дерманци... 

 
 



Нотен пример 6 
 

 
 
Грах и леща не увират дор ги не подтикнеш, 
Малка мома не порасва, дор я не потупнеш. 
Де го де го де го де го де го де го 
Де го де го де го де го де го знам ли го къде е... 
 

Нотен пример 7 
 

 
 
Що ме не ожениш, ма мамо ма, що ме не задомиш, ма мамо ма, 
Малък ли ме мислиш, ма мамо ма,/2 или аджамия, ма мамо ма... 
 
Върху този мелодико-ритмически модел е и песента на Ст. Миленков “Общински” Тя отразява 
народните настроения при смяната на управлението на Софийската община, оглавена от 
прогресивни народни избраници. Както Н. Кауфман установява, песента е публикувана в малка 
брошура с песни, отпечатана през 1922, озаглавена “Генуезки силуети” и съдържаща предимно 
сатирични песни, които Ст. Миленков изпълнява пред своята публика в годините след Първата 
световна война. Всяка от песните, включени в брошурката, е свързана с конкретни политически 
събития, но песента “Общински” придобива особена популярност: 
 

Нотен пример 8 
 

 
 
Крум Попов и Донев общината взеха 
и на бай Ивана кокала отнеха. 
Още не влезнали у кметските порти 
подписали, казват, много пасапорти...(Кауфман 1986; Кауфман 1989b) 
По отношение на масово разпространената мелодия Н. Кауфман пише: “Тя е заимствана от 
шопския фолклор – на нея шопите пеят десетки свои хумористични песни. Миленков използва 
тази нейна популярност умишлено. И не случайно тя става модел за редица други сатирични и 



хумористични песни, съчинявани от знайни и незнайни певци.”(Кауфман 1986: 19) Интересно в 
случая е, че в репертоара на Пантовска този модел е разширен с втори разработъчен дял. 
Трудно е да се каже дали и тази негова част е заимствана от шопския фолклор, или просто е 
“измислена” от нея, в духа на народната песен, но е факт, че у Миленков такъв дял не 
съществува. Все пак, по-вероятно ми се струва това да е вариант или част от народна мелодия. 
Възможно доказателство за това е фактът, че у Миленков се откриват и други песни с близко 
музикално съдържание, което вероятно е шопско (общият белег на тези мелодии е наличието на 
хиатус). Такъв пример, близък до разглеждания мелодико-ритмически модел, е следният: 
 

Нотен пример 9 
 

 
 
Вред, където и да идеш, в коя щеш страна 
Истината, тук що казвам, е на вред една... 
Наблюденията върху този тип авторски песни на Ст. Миленков (свързани с шопския музикален 
фолклор) подсказват идеята за възможност един музикален модел да стане устойчиво свързан с 
посланията на текста (в случая хумористични или сатирични), което вече предполага 
употребата върху този модел на други текстове от същия или подобен семантичен кръг 2. 
В заключение, може да се каже, че градската песен, поставена в селска интонационна среда, 
запазва в голяма степен стабилни музикалните и поетическите си параметри, тъй като тя е 
авторска, често съществува във фиксиран писмен вид (в песнопойки, брошури и др.), 
разпространява се и чрез звукови носители (грамофонни плочи) и всичко това е условие за 
нейната устойчивост. Едновременно с това обаче, механизмите на усвояване и разпространение 
на тези градски песни в селска среда са сходни с тези на народната песен. И това вече е 
предпоставка за вариантност на различни равнища. Това са песни между селото и града, а 
според Н. Кауфман това е и “творчество, което стои на границата между личното и 
народното” и “може да се каже, че българската градската песен, създадена от средата на 
ХІХ век до наше време, е в процес на фолклоризиране, като някои видове повече, други по-малко 
се приближават до фолклора.” (Кауфман 2002-2003 І: 17) 
 

БЕЛЕЖКИ  
 
1. Умението за свирене на китара баба Райна поддържа през целия си живот – до 80-тата си година 
(напоследък макар и по-рядко) тя свири като акомпанимент на старите градски песни или шлагерите, 
които изпълнява. 
2. В свода от изпълнявани и днес студентски и гуляджийски песни присъства популярната 
хумористично-еротична песен “На сръбската граница”, която се реализира върху същия мелодико-
ритмически модел. 
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BETWEEN THE VILLAGE AND THE CITY 
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The Aim of the current investigation are the songs, performed by Rayna Pantovska (born in 1920 in 
the village Dermantsi, Lovetch region). Her repertoire traces the musical “passage” between village 
and town. This repertoire is dominated by songs, performed in town, but in the same time assimilated 
and strongly influenced by the intonation of the village milieu. The fact that these songs have an 
author and are textually fixed is a reason for their musical and poetic stability. In the same time the 
mechanisms of learning and diffusing are similar with these of the folk song and this is a reason of 
variability on different levels. 


