
могат да участват в подобни 
дейности. Знаете колко големи 
са разстоянията тук, трябва да 
се направят много сложни 
логистики. Хората имат много 
ангажименти, често работят 
повече от една работа, децата 
трябва да се закарат до учили-
ще, до часове по пиано, мате-
матика, ски, плуване и пр. И 
въпреки това те го правят. В 
името на какво? Един от най-
лаконичните отговори, които 
съм получавала 
на подобно 
запитване, 
е: "Трябва да 
си върнем 
в я р а т а  в 
нашите 7/8" 
(Калин Кру-
мов - кмет на 
махаLAта, Лос 
Анджелис).

- Вие как се 
включихте на 
място?

- Моето ангажиране с недел-
ната културно-образователна 
програма при "Подкрепа", което 
ние си наричаме "училището", 
стана през 2011 г. По-късно 
нарекохме програмата "Българ-
че". Идеята за българско учи-
лище е дългогодишна мечта на 

д-р Никола Лесов и неговата 
съпруга Фимия Лесова, емигри-
рали още по времето, когато 
Борис Христов пише "Честен 
кръст". Заедно с още неколцина 
ентусиасти - учителката Ваня 
Карачобанова, както и активни 
членове на "Подкрепа", като 
Люба и Веско Ненчеви, Албена 
Шкодрева и др., сформирахме 
училището (четмо, писмо, исто-
рия, география и фолклор), а 
скоро след това си 

основахме и 
литературен 
кръжец "Бул-
гарски искрец". 
Няколко енту-
сиасти вече 
бяха основали 
танцова гру-
па. Организа-
цията видимо 
живна след 
включването 
на нови чле-

нове, разгръщането на нови 
дейности, включително и кла-
совете по български език за 
американци. Сред учениците ми 
в класа по български език е 
Юлия Майер, сега пенсионерка. 
Тя е внучка на семейството 
съучредители на "Подкрепа". От 
бабиния език помни единстве-

но: "Затваряй вратата, че 
духа..." Моят съпруг също е сред 
учениците ми по български език 
и често ме изненадва с лингвис-
тичните си предположения (аз 
млекя, ти млекеш - вместо "доя" 
мляко; аз края, ти краеш, че 
дори и императиви - "край!", 
"крайте!", и пр.). Гари пътува с 
мен всяка неделя до Портланд 
и често ми акомпанира на акор-
деон, когато в часовете по 
фолклор с децата разучаваме 
игри и хорца.

- Какви са днес празниците 
на българите в САЩ?

- В последните няколко годи-
ни Сиатъл закипя от инициати-
ви и дейности, свързани с 
българската култура. Катали-
затор в известен смисъл се 
явява поканата за участието на 
България в най-престижния 
фолклорен фестивал на Аме-
риканския Северозапад 
(Northwest Folklife Festival) през 
2011 г. Тогава Мартин Кьониг, 
който през 60-те години запис-
ва "Излел е Дельо хайдутин" в 
изпълнение на Валя Балканска, 
е готов с представянето на 
книгата си със спомени и фото-
графии Voicesand Images from 
Bulgaria, 1966-1979, както и със 
своя фотоизложба. Така Бъл-

гария е предложена за страна-
та и културата "във фокус" на 
това издание на фестивала. 
Около този "фокус" се обе-
д и н я в а т 
д е с е т к и 
б ъ л г а р и , 
част от кои-
то учредя-
ват Българ-
ския култу-
рен център в 
С и а т ъ л . 
Н а р е д  с 
изложбата на 
Кьониг бъл-
гарската култура беше пред-
ставена с редица други дей-
ности. Цветанка и Иван Вари-
мезови долетяха от Лос Андже-
лис и участваха с песенен и 
съответно инструментален клас 
по гайда. Моето участие беше 
с лекция върху музикално-тан-
цовия фолклор и костюмите на 
България, както и с танцов 
клас, на който присъстваха 
повече от 150 човека. Българ-
ският концерт с участието на 
цялото семейство Варимезови 
(с двете им прекрасни пеещи и 
свирещи дъщери), както и на 
други изпълнители, премина 
изключително силно при пре-
пълнена зала. Участието на 

България беше определено 
като грандиозно.

- Пътувате между Портланд 
и Сиатъл да репетирате с 
фолклорни групи. Как започ-
нахте?

- През 2013 г. получих пред-
ложение от Елка Рускова, 
председател на културния цен-
тър, да направя детска фол-
клорна програма. По това вре-
ме Мери Шерхарт вече беше 
събрала около себе си българ-
ски женски хор ("Български 
гласове в Сиатъл"). Отделно в 
Сиатъл вече съществуваше 
българско училище, както и 
детски танцов състав - иници-
ативи на други българи. Съща-
та есен се роди "Медена питка" 
- фолклорната ни програма за 
деца от 3 до 14 години. За моя 
голяма радост дъщеря ми Ана-
Мария, която следва във 
Вашингтонския университет, 
също се включи като мой 
помощник. През същата тази 
година Българският културен 
център получи финансова под-
крепа за подготовката и пред-
ставянето на коледен концерт. 
Бях отново поканена като сце-
нарист и артистичен директор 
на това събитие. И тук идва 
моментът, за който ми е особе-
но сладко да разказвам: как 
стана така, че IT инженери, 
архитекти и всякакъв друг вид 
специалисти пропяха коледар-
ски песни и проиграха коледар-
ски ямболски буенек. Започнах-
ме репетиции през октомври, 
пяхме, играхме... Научиха 
мъжете кой е ляв крак, кой - 

десен, научиха 
стъпките, тропа-
ха, викаха "Айде 
Нине", събота 
след събота. 
И з д и р и х м е 
ботуши, наме-
рихме шпори 
за буенека. 
Събра се общ-
ността, обе-
дини се, уши-

ха се ямурлуци, кал-
паци, низаха се пуканки... 
Празник! Присъединиха се 
родопската певица Мария 
Бебелекова (Бебелековица) и 
гайдарят Васил Бебелеков 
(Бебелека), които долетяха от 
Сан Хосе, както и други прия-
тели артисти от близо и далеч. 
Вълшебна Коледа. Посрещнах-
ме 2014-а и част от коледарите 
започнаха да подпитват дали 
няма да започнем пак да се 
събираме в съботите и да игра-
ем хора. Същевременно дойде 
покана от хореографа Констан-
тин Маринов, инициатор и 
организатор на българския 
фестивал "Верея-Чикаго", да 
се включим с каквото сме нау-
чили до момента. Събрахме се 
- певци, певици и игрохорци, 
поканихме Бебелека за гайдар, 
и така се появихме за първи път 
на чикагския фестивал. Тази 
година (2016) беше третото ни 
участие - отново с традиционен 
песенен и танцов репертоар, с 
костюми и жива музика: кавала 
на Васил Денев, гайдата на 
Петър Алексиев - Усмивката и 
тъпана на Коцето Маринов. 
Предстои и последната за 
сезона среща на "Глаголница-
та" - Обществото за поезия и 
литературна проза в Сиатъл. 
На това се радвам най-много: 
че има с кого хем да поговориш, 
хем да попееш и поиграеш, хем 
да се посмееш. Създадохме си 
България извън България.
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- Даниела, вие сте фолкло-
рист, какъв беше поводът да 
отидете в Америка?

- Омъжена съм за америка-
нец, професор по музика, дири-
гент - Гари Найберг. Първото му 
пътуване в България е със сти-
пендия на комисия "Фулбрайт". 
Причината да избере България 
е интересът му към българската 
музика, и по-специално - към 
неравноделните размери в 
българския фолклор. По това 
време аз бях част от екипа лек-
тори на "Фулбрайт", участващи 
в сесиите за културна адапта-
ция на идващите у нас препо-
даватели. За повечето амери-
канци, както и за музикантите, 
възпитани в музикалните сти-
лове и традиции на Запада, 
нашите неравноделни ритми са 
голямо предизвикателство. 
Всичките тези 5/8, 7/8, 9/8 и пр., 
изпълнявани на традиционни 
или други инструменти, са 
истински магнит за музиканта 
чужденец. Гари е може би един-
ственият диригент, представил 
Петко-Стайновата "Ръченица" 
и Дико-Илиевото "Дунавско 
хоро" в американски колеж с 
американски оркестър. Моята 
"заслуга" пък е в предоставяне 
на партитурите, хореографира-
нето на ръченицата, която 
изтанцувах (пременена от гла-
вата до петите в богат тракий-
ски костюм), както и в работата 
с танцьори от местното балетно 
студио - всичките десетина 
студенти научиха Дунавското и 
се появиха на сцената с българ-
ски костюми, предоставени от 
американци... Представете си 
- оркестър от близо 70 човека, 
добре познат на публиката 
диригент, който специално 
заради тази пиеса сменя фрака 
с тракийски елек, непозната 
красива музика, неизвестна 
танцуваща. Букетът от рози в 
танца ми символизираше Розо-
вата долина; от него "раздавах" 
по "една българска роза"... Пуб-
ликата на Лонгвю, Вашингтон, 

онемя - ако не от друго, то със 
сигурност от изненада.

- Какъв тип американци се 
интересуват от нашия фолк-
лор?

- По мои наблюдения (а и 
според изследване на боснен-
ската етномузиколожка Миряна 
Лаушевич) огромен 
процент от 
мъжете, зани-
маващи се с 
български и 
б а л к а н с к и 
фолклор, са 
математици, 
инженери, про-
грамисти, ком-
пютърни специ- алисти. Сред 
жените преобладават профе-
сии като учител, социален 
работник, преподавател в уни-
верситет. Тоест говорим за кръг 
от високообразовани хора 
(бакалаври, магистри, доктори) 
със засилен интерес и респект 
към България и културата на 
страните от Балканите като 
цяло.

- Днес какво интересува 
американците от нашата фол-
клорна култура?

- Може да се каже, че част от 
американците, които от десети-
летия са въвлечени в тази 
дейност, са повече от пресите-
ни. Чувам изрази като: "Аз 

съм забравил 
повече танци, 
о т к о л к о т о 
някои са научи-
ли..." Срещам 
хора с огромни 
колекции от 
музика, танци 
и костюми. 

Онези, за които това се 
е превърнало в бивше хоби, 
започват да разпродават или 
пък да подаряват някогашните 
си съкровища. Млади хора 
могат да се забележат само на 
събития, при които има "жива 
музика" - обикновено групи, 
които свирят балканска и ром-
ска музика. Тя привлича млада 
публика, която реагира така, 
както я усеща - скача, тропа, 

дивее, не непременно в кръг, 
макар че понякога има и такива 
опити. На големи балкански 
събирания - като Balkan Night 
NW в Сиатъл например, могат 
да се видят заловени на хоро 
танцуващи от "старата генера-
ция" (те знаят стъпките на 
хорото, които оркестърът свири 
в момента), но също и под-
скачащи в 
ц е н т ъ р а 
млади хора. 
Младежите 
(сред които и 
х и п с т ъ р и ) 
о ч е в и д н о 
харесват бан-
дата, музиката 
и се забавля-
ват, без да се 
интересуват 
кое какво е.

- В наше време продължава 
ли емигрантската вълна да е 
толкова активна и голяма, 
както преди две десетиле-
тия?

- Всъщност тя се активизира 

през последните няколко годи-
ни от българи, чиито деца са 
родени зад океана. Те израст-
ват в американска среда, про-
говарят на английски език. 
Често родителите говорят на 
български, а децата отвръщат 
на английски, по-лесно им е. 
Поради тази причина ("Виждам, 

че ще си изпусна 
детето... ") се съз-
дават и посеща-
ват български 
неделни учили-
ща. Днес стотици 
българи измина-
ват десетки и 
повече киломе-
три всяка сед-
мица, за да 
заведат децата 

си на българско училище или 
пък да участват в ежеседмич-
ните танцови сбирки и репети-
ции. Голямо уважение и респект 
изпитвам към онези, които така 
са избрали да организират 
съботните и неделните програ-
ми на семействата си, че да 

Интервю на 
Дора НИКОЛОВА

Даниела Иванова-
Найберг живее от 2008 
г. в щата Вашингтон, 
САЩ. Тя е директор на 

програма "Български фолклор-
ни изкуства" при Българския 
културен център в Сиатъл и е 
една от движещите фигури на 
Културно-образователната про-
грама "Българче" при 
Българо-македонската асоциа-
ция "Подкрепа" в Портланд. 
Родена е през 1963 г. в София. 
Завършила е българска фило-
логия, философия и културоло-
гия в СУ "Св. Климент 
Охридски" и има специализация 
по фолклористика. 
Хореографско образование 
получава в Института за музи-
кални и хореографски кадри в 
София, а докторска степен - в 
Института за изследване на 
изкуствата - БАН. Автор е на 
монографията "Съставът за 
народни танци като културно 
явление в България", на десет-
ки научни статии и изследвания 
в областта на етнохореология-
та, както и на стихосбирките 
"Мирис на вода" и "Последната 
неделя на септември".

Даниела ИВАНОВА-НАйберг:

Майка и дъщеря Найберг
Съпругът Гари учи български.

Деца от "Медена питка" сочат къде е България.На фестивала "Верея-Чикаго", 2016 г.
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"Работя с прекрасни хора..." 

За дейности на български общности в Северна Америка
разказва наша фолклористка, която разпространява

 културата ни отвъд океана




