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Предговор

Наред с предизвикателствата, които поставят пред съвременния човек, нас
тъпилите в края на ХХ и началото на ХIХ в. промени в обществения и културен живот в България предлагат на работещите в полето на социалната и културната антропология редица нови изследователски въпроси. Ускореният темп
на социално-икономическо развитие през последните десетилетия, засилените
процеси на мобилност и миграция, съсредоточаването на населението в големите градове, новите технологии и средства на комуникация свидетелстват за
начин на живот, коренно различен от познатите ни както в традиционните общества, така и от тези през ХХ в. Освен че са пример за променената социална
динамика и различни жизнени проекти в съвременното общество, тези процеси
разкриват също появата на нови форми на общуване и нов тип общности – над
локални и наднационални, фрагментирани в множество индивидуални светове,
но свързани в глобална мрежа, самостоятелни, но едновременно с това зависими от присъствието на технологиите и от логиката на виртуалния свят.
В своята съвкупност всички тези процеси неминуемо оставят отпечатък
както върху формите и изразните средства, познати за традиционната култура,
така и върху начините, по които съвременният човек общува, представя заобикалящата го среда и изразява себе си със средствата на словото. Промените в социалния свят са съпътствани, а в много отношения и пряко зависят, от
промени в езика и неговите социални функции, от словесността като културна
практика и изначална човешка потребност. Дори бегъл поглед към промените
през последните десетилетия ни позволява да видим отпадането и изчезването
на много от разпространените преди словесни форми и традиции, разпадането
на характерната за традиционната култура система от словесни дялове и жанрове, появата на множество нови словесни форми и прояви, непознати преди
контексти за разпространение и различни социални функции от тяхното споделяне. Предишните деления между устна и писмена, писмена и печатна култура
са вече надградени от средствата за общуване във виртуалното пространство,
а словесната изразност е в непосредствена конкуренция с визуалния обрат, характерен за съвременната епоха. В такава среда много фолклорни форми не
само не загубват своето значение, но и придобиват нов живот – много от тях се
ползват с популярност и се възпроизвеждат в съвременната социална и медийна
среда, стават отправна точка за нови словесни прояви.
Настоящият сборник „Словесност – традиции – фолклор“ има за цел да
откликне на тези въпроси, като предложи на внимание изследвания, посветени
на различни аспекти на словесността и фолклора в миналото и днес. Сборникът
е подготвен във връзка с провеждания от 2015 г. периодичен семинар „Фолклорната словесност – традиции, състояние, тенденции“, организиран от секция „Антропология на словесните традиции“ при ИЕФЕМ – БАН. В рамките на
този продължил повече от шест години проект бяха проведени множество лекции, презентации и дискусии по разнообразни теми, свързани с мястото на сло-
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весността в традиционната култура и в съвременния свят. Лектори в семинара
бяха колеги от ИЕФЕМ − БАН, както и представители на различни университети и изследователски центрове в страната и в чужбина. Представени бяха също
книги по етноложка и антроположка проблематика. Проектът даде възможност
на участниците и гостите на семинара да се запознаят със съвременните тенденции в развоя на различни словесни форми, както и с нови изследователски
подстъпи и теории, използвани при анализа на словесността и фолклорните
традиции днес. Семинарните сбирки се превърнаха в основа за споделянето
на идеи между различни поколения изследователи и между представители на
различни изследователски традиции, а така също за по-нататъшната работа по
тази научна проблематика.
Предложеният тук сборник включва аналитични текстове по част от изнесените лекции и презентации, както и специално подготвени за изданието
научни статии. Сборникът е организиран в пет дяла, открояващи различни прояви на словесните традиции в миналото и днес. Първият дял („Легендарни
традиции и културна памет“) е посветен на легендарните сюжети – тяхното
историческо развитие, особености като културен текст, и мястото, което имат
в културната памет на различни общности. Като се опира на обилен материал от епически традиции в широк евразийски контекст, статията на Методий
Рождественский „Архаичната вербална практика „клетва хвалба“, или за героизма като тъждество на слово и дело“ откроява централното място, което
клетвата хвалба има в архаическите героически култури. Статията разглежда
разностранни аспекти на тази практика (перформативност, реконструкция на
миналото, двигател за героичното действие) и лансира тезата за нейната функция като героическа магия, благодарение на което героическият акт придобива
единство на слово и дело. Проблемът за осмислянето и променящите се интерпретации на общностната история е в центъра на внимание в статията на Венета Янкова „Татарите в Литва и тяхната етноистория“. Статията проследява
основни наративи на татарската етноистория и откроява тяхната връзка с доминиращия национален наратив с оглед на достойното участие на татарите в него.
Към легендарни сюжети в Централна и Западна Европа е насочено изследването на Любен Ботушаров „Народни светци на Запад с календарните функции на
свети Димитър (св. Мартин от Тур, св. Евстатий, св. Хуберт от Маастрихт,
Вси светии“). Като взема за отправна точка делението на календара по астрономическата ос, статията проследява концентрирането в есенния дял на смисли
около св. Мартин в западния календар и мястото на легендите в поддържането
на това базисно разграничение в осмислянето на времето.
Вторият дял („Фолклорната словесност – събирачи, публикации, проучвания“) е посветен на темата за документирането на фолклорната култура,
нейното представяне в сборници и нейното систематизиране и описване от
различни изследователи. В своята статия „Пословиците на Марко Цепенков и
някои характеристики на фолклорната реч“ Магдалена Елчинова анализира
специфичните комуникативните функции на пословиците и поговорките като
принадлежащи едновременно към системата на езика и на фолклорната култура. Като се спира подробно на принципите, от които се води Марко Цепенков
при записването на пословици и поговорки, авторката прави важни наблюдения
за особеностите на фолклорната комуникация и за различните връзки между
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фолклорните речеви форми и жанрове. Полагането на фолклорните умотворения в книжен и публицистичен контекст е обект на внимание в статията на
Николай Вуков „Публикациите на фолклорни материали в сп. „Български книжици“ през Възраждането – между устното и печатното, традицията и
модерността“. В статията се проследяват в детайли публикациите на фолклорни материали в това авторитетно списание от периода на Възраждането и се
откроява ролята, която публикациите на фолклор в периодичните издания има
за структурните трансформации на публичната сфера на прага на Новото време.
Обнародването и проучването на чешката приказна традиция е обект на внимание в статията на Ярослав Отченашек „Народни приказки с легендарни сюжети в чешкa среда“. Като проследява появата и съдържанието на чешки приказки от XIX и XX в., авторът разкрива важни моменти, свързани със записването,
проучването и възприемането на тази словесна традиция в миналото и днес.
На многопластовите връзки на словото с обредността е посветен третият
дял на сборника („Ритуални практики и словесни проявления“). В първата
от статиите – на Пламен Бочков, „Обредната система във „Веда Словена“ – е
предложен иновативен прочит на един от най-дискутираните сборници с фолклорни материали от XIX в. Въз основа на публикуваните от Стефан Веркович
песенни текстове и бележки в двата тома на известния сборник е направена реконструкция на най-важните аспекти на обредността и е аргументирана тезата,
че сборникът представя символен разказ за двата основни прехода (социален и
природен), през които преминава фолклорната общност. Във втората статия –
на Владимир Демирев („Пътят на „Божия огън“ – динамика на сакралност
в словесни проекции“), се анализира ролята, която цикъл от легендарни предания има в създаването и поддържането на сакрални места в Сливенския край.
В статията е представена поредица от устойчиви мотиви, свързани с установяването на сакрални топоси в региона, и е лансирана тезата за наличието на
цялостен сакрален комплекс, опрян върху взаимодействието между слово, обред и пространство във фолклорната култура. Измененията на традиционните
ритуали през втората половина на ХХ в. и въвеждането на нов тип гражданска
обредност в съответствие с атеистичната политика след 1944 г. са предмет на
статията на Мария Маринова-Панова („Семейната обредност в България през
социализма“). Като се опира на внушителен обем от архивни източници и свидетелства от съвременници от тази епоха, авторката проследява налагането на
граждански ритуали в България и подчертава влиянието, което текстови форми
като сценарии и пропагандни материали оказват върху структурирането и закрепването на този тип обредност.
Четвъртият дял („Разказани истории – словесни и безсловесни аспекти“) предлага неконвенциален подстъп към проблема за словесността – от
гледна точка на отношенията с нейна друга страна − безсловесните практики.
Първата статия в този дял е на Слободан Дан Паич – „Истории със и без думи.
Време, място, хора и умения – множествените контексти на словесния фолклор“. Предлагайки културологичен прочит на словесни практики в миналото
и днес, в статията си авторът повдига важни въпроси, свързани с общностните и лечителски функции на традиционната словесност, невербалните аспекти
на словесния фолклор и ролята на словото в изграждане на психологическото
пространство в процеса на разказване. Възможностите за предаване на посла-
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ния без използването на словесни средства са обект на внимание в статията на
Велислав Алтънов „Разкази без думи: бележки върху безсловесните форми на
разказване“. В текста се разглеждат разнообразни примери за безсловесен тип
комуникация и се анализират възможностите за постигане на разказ единствено
със средствата на жестомимична и пантомимична репрезентация. Любопитен
поглед към социализацията на традиционни фолклорни форми е предложен в
статията на Присила Хау „Разказване на приказки в класната стая“. Опирайки
се на дългогодишния си опит като професионален разказвач на приказки, авторката анализира в статията различни примери за възприемането на фолклорни
текстове от ученици и за предизвикателствата при предаване на традиционни
приказни сюжети пред съвременна аудитория
Петият дял („Словесни форми и фолклор в съвременния свят“) представя изследвания, посветени на теми, предлагащи нови фолклористични прочити на явления от съвременната култура. В първата статия − „Фалшивите новини: възможните дефиниции, връзки и употреби на понятието“, авторката
Ангелина Илиева извежда основните характеристики на това явление, като го
полага в съпоставка с различни публицистични жанрове, фолклорни форми и
медийни прояви. На основата на проведения анализ е аргументирано разбирането, че фалшивите новини са в пряка връзка с други форми на съвременната
култура и могат да бъдат разглеждани също като продукт от тяхното взаимодействие. В статията „Словесни проявления на темите за телесност и духовност сред последователите на ню ейдж в България“ Анелия Манова се спира
на основни мотиви, застъпени в словесните репрезентации на участници, свързани с алтернативни духовни течения днес. Като прави преглед на използваните
в тези групи термини и изрази за тяло и духовност, авторката извежда основни
характеристики на търсенията за духовно и физическо самоусъвършенстване
в тези групи. Алтернативни форми на религиозност са представени от Райна
Рождественска в статията „Магическа ритуална практика за пробуждане на
женската сила – танцът мандала“. Авторката предлага детайлно описание на
този съвременен магически танц, разпространен през последните години и в
България, и откроява функциите на словото сред магическите действия, насочени към справяне с различни житейски проблеми. Последната статия в сборника
– на Владимир Домозетски („Живот в чужбина: житейски избори и проблеми
на адаптацията“), е фокусирана върху друго явление с важно присъствие в
съвременната култура – миграцията и проблемите, пред които тя поставя избралите тази житейска траектория. Въз основа на задълбочен анализ на устни
свидетелства на българи в Италия, са разкрити различни аспекти на културната
адаптация в приемното общество и различни нива на „включеност“ и „изключеност“ на мигрантите в него.
Вярваме, че с богатия набор от теми, проблеми и изследователски подходи
настоящият сборник ще представлява интерес за широк кръг читатели, интересуващи се от проблемите на словесните традиции и форми в миналото и днес.
Оформен като първи том от предстояща тематична поредица, сборникът има
за цел не само да предложи поглед към някои от съвременните проучвания на
словесните традиции, но и да стимулира нови изследователски търсения и публикации по тази важна тема.
Николай Вуков
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I
Легендарни традиции
и културна памет

Архаичната вербална практика „клетва хвалба“,
или за героизма като тъждество на слово и дело
Методий Рождественский
Резюме. Статията има за цел да открои значимостта на вербалната практика
клетва хвалба в архаичните героически култури. Като се опира на изводите на монографично изследване на автора, тя поддържа тезата, че клетвата хвалба е фундаментална за героическите култури и има изключително висок сотериологичен статус. За
архаичното съзнание тази словесна практика притежава значителна степен на перформативност и може да се определи като героическа магия, обвързана с реализацията на личната сила на героя. Ключови за интерпретацията на практиката са опитът за перцептивна реконструкция на архаичното светоусещане, както и разбирането
за веществения характер на словото, за това, че думите са буквално като предмети.
Хвалбата може също да функционира като инициатор на героически действия или
като начин за присвояване на победата, но при всички случаи всеки героически акт
предполага едновременно наличие и тъждество на слово и дело. Оттук произтича и
възловата роля на клетвата хвалба в героическите наративи и епическите песни.
Ключови думи: героическа клетва хвалба, героическа реторика, архаични вербални практики

The Archaic Verbal Practice “Boast-Vow”,
or of Heroism as Unity of Speech and Act
Metodiy Rozhdestvenskiy
Abstract. The article aims to outline the importance of the verbal practice “boastvow” in archaic heroic cultures. Taking grounds in the conclusions of the author’s
monograph on the topic, it maintains the thesis that the warrior boast is fundamental to
heroic cultures and it has a very high soteriological status. To ancient mentality, this verbal
practice occupies also a strong level of performativity and can be defined as heroic magic,
connected with the materialization of the hero’s individual power. Key to the interpretation
of the phenomenon is the attempt at reconstructing some perceptive stereotypes of the
archaic mentality, specifically the understanding that words are material – literally, that
they are objects. The boast-vow can also function as an initiator of heroic actions or as a
way of appropriating victory, but in any case, to consider an act as ‘heroic’ presupposes a
simultaneous presence and unity of speech and act. This determines the significance of the
boast-vow in heroic narratives and epic texts.
Keywords: heroic boast, boast-vow, heroic rhetoric, archaic verbal practices
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Дръзкото говорене, самопревъзнасянето, хвалбите със собствена сила и
подвизи, подигравките и заканите, отправени към противника, са типични
за всяка воинска култура и дори още по-широко – за всяка социална група,
системно въвлечена в насилие. За да илюстрираме разпространението на подобни ритуални жестове, можем да припомним относително добре познатите предизвикателства на Омировите герои и западноевропейските рицари.
Сходни вербални практики откриваме в отдалечени географски и времево
контексти, като напр. бедуинската доислямска племенна култура с нейната
касида, чието ядро е тъкмо поетичната дръзка самовъзхвала1. Към този тип
знакови действия можем да отнесем заплахите, самохвалството пред полицията, предизвикателствата към съперничещите си групировки и обсебеността
от репутацията в субкултурата на съвременните американски банди, където
дръзкото говорене също има отчетлив „нормативен“ характер2.
Едно системно изследване на явлението обаче би спечелило, когато пос
ледното се постави в диахронна рамка, затова най-целесъобразно е да насочим внимание първо към най-древните вариации на този вербален ритуал,
при това в културно, типологично и стадиално (но не непременно хронологично) сходни контексти. Това би осигурило база от факти и изводи, на които
на следващ етап да се опре анализът на явлението в една по-широка рамка.
Когато през 2012 – 2013 г. насочих вниманието си към темата за „варварската реторика“, т.е. за шокиращо дръзкото самопредставяне на варварските
лидери пред техните цивилизовани противници (Rozhdestvenskiy 2013: 1–47),
намерението ми беше да систематизирам данни предимно от Античността
и Ранното средновековие. Тогава не подозирах обхвата на явлението, нито
неговото базисно магико-демиургично значение за архаичните героически
култури. Продължилата работа, която от студия прерасна в монография, даде
възможност клетвата хвалба да бъде очертана в присъщия ѝ ценностно-психологически контекст, базови модуси и връзки със също така фундаменталните древни словесни състезания – както воински, така и шаманско-жречески.
Оказа се, че героическата клетва хвалба не е само форма на саморепрезента-

Древноарабската устна поетико-епическа традиция първоначално възниква от
обредно-магическата практика на бедуинските племена. Прерогативите на поета шаман
(шаир – с първоначално значение „вещер“) включвали заклинанията, откриването на
вода, той бил също „историограф“ на племето си и защитник на честта му в междуплеменните спорове. Но и всеки доблестен воин преди битка произнасял поетична юнашка
хвалба – кратко стихотворение, възхваляващо собствената храброст и бедуински добродетели, а също превъзнасящо своите съплеменници и опорочаващо враговете. Неговият
съперник отговарял със същото (Фильштинский, 1996: 6). Вж. напр. творчеството на
племенния поет от VI в. Ал Харис ибн Хилиза (Аль-Харис ибн Хиллиза 1996: 44–50).
2
Вж. напр. изследването на Лорън Кристенсен за американските банди от 90-те години на ХХ в. (Christensen 1999: 14–16).
1
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ция, но има много по-фундаментално значение: тя е онази вербална практика, през призмата на която героическата култура осмисля своето съществуване и основната си ценност – героическата кратофания. За момента обаче
тази знакова словесна форма остава позната предимно на тесни специалисти.
Подобна участ вероятно е закономерна по чисто психологически причини:
самохвалството и заплашването, както и самото насилие, не са теми, които
се вписват добре в съвременния етико-психологически климат. Но подобно
пейоративно отношение към героическата хвалба е диаметрална противоположност на онзи статус – социален, магичен и етически, който тя има в архаичните общества.
Нещо повече, артикулирането на посочената вербална практика е ключово за разбирането на архаичния героизъм като такъв: тя го очертава като
определено съотношение между слово и дело, при това до степен на пълно
отъждествяване и неделимост на тези две категории – особено в най-архаичните си вариации. Тъкмо тези два въпроса ще се опитам да осветля на следващите страници.
До момента героическата хвалба е позната, но изследвана ограничено,
предимно като феномен на англосаксонската и скандинавската литератури
и то през призмата на кавгата (англ. flyting, стсканд. senna) или вербалното
съревнование сравнение на мъжете (стсканд. mannjafnaðr) (Einarsson 1934;
Nolan, Bloomfield 1980). Съществува и обхватно съвременно монографично
изследване на героическата кавга в германски и скандинавски контекст, написано от руската изследователка И. Г. Матюшина (Матюшина 2011). Заслужава подчертаване обаче, че героическите вербални съревнования са диалогично разгръщане тъкмо на клетвата хвалба, а последната може да се разглежда
като структурен елемент на кавгата. Тъкмо това налага изследването ѝ като
централен, самостоятелен проблем. А понеже, както посочих в самото начало, обхватът на явлението е широк и много изворов материал предстои да
бъде систематизиран, разработването на проблема е в своето начало.
Струва ми се, че е необходимо още тук да се направят няколко методологически бележки. На първо място, водещ в изследването е сравнително-типологическият анализ на вербалната практика. Той е широко прилаган
в сравнителното религиознание, фолклористичните изследвания (Мелетинский 1968), както и в историко-културологичните изследвания (Хьойзинха
2000; Степанов 2017), изобщо – широко прилаган е при проучванията на
т.нар. „традиционни“ култури. Моето предпочитание тук е да акцентирам
върху индоевропейския ареал, където има не само достатъчно сведения, но
могат да се проследят общи жалони в архаичните пластове на възприятие
през призмата на езиковия материал. Културно, генетично и езиково по-дистанцирани ракурси биха дали по-малко възможности за това.
На второ място, когато изучаваме архаична менталност, почти неизменно
имаме работа с мито-психологическа матрица, която притежава определена
15

устойчивост. Разбира се, тя не е застинала и се трансформира, размива и историзира, но въпреки това мисленето, както и генетиката имат склонността
да съхраняват трайно определени модели. Тъкмо това дава възможност да се
използва не само митологичен анализ (идентифицирането на ядро, ферменти
и рудименти на митологичния феномен), но и психологически инструментариум. В случая с клетвата хвалба основният анализ успешно се допълва от
постиженията на психологията на конфликта и насилието (Grossman 1996),
особено що се отнася до конструирането на образа на „Нас“ и „Другия“.
На трето място, във връзка с горната бележка, изследването на клетвата
хвалба почти от самото начало ни сблъсква с радикално различен начин на
чувстване и възприятие – особено на явленията, свързани с манифестирането
на сила от всякакъв порядък: вербален, фактически, магичен. Това изправя
изследователя пред две възможности: 1. да бъде сензитивен за тази разлика и
да се опита да я долови колкото се може по-пълно; 2. да търси напасване на
дадено психологическо явление към собствената перцептивна рамка и обичайна каузалност. Тъй като в редица работи вече съм коментирал спектъра
от проблеми, които модернизацията на древните паметници води един след
друг, тук е ненужно да привеждам вече изложени доводи (Рождественский
2018: 16, 32). Първият от посочените варианти ми се струва най-плодотворен,
дори да ни изправя пред привидна алогичност и хаотичност. Архаичното светоусещане силно се различава от модерното, а това налага нуждата от перцептивна реконструкция и тъкмо тук съчетанието на психологическия инструментариум и митологичния анализ може да бъде особено ценно. В крайна
сметка, когато говорим за архаично или традиционно мислене – все понятия,
които отпращат към сходна мито-психологическа матрица, винаги трябва да
имаме предвид: 1. неговата конкретно-веществена и емоционално-чувствена специфика и 2. ориентацията спрямо отвъдвременното, което на свой ред
предполага различно „изменено“, „пророческо“, проникващо в други измерения възприятие, отвъд профанните конвенции. Тъкмо то е битийно по-ценно
и при това е също толкова конкретно и осезаемо, колкото и отразяващото
ежедневната реалност.
Четвърто, важен за темата е реторическият анализ, който в случая разбирам не като набор от литературно-стилистични средства за убеждаване, а като
дефиниране на определен етос или още – съвкупност от ценности, свързани
с качествата и силата (кой е доблестен мъж, какви са качествата на героя, кое
го характеризира като свръхординарен). Демонстрирането на етос е ядро не
само на класическата реторика, но и на архаичната, ето защо този акцент е
от значение за темата и в този случай тук преди всичко говорим за самоидентификация и идентификация на Другия. И така, след тези предварителни бележки е време да пренасочим вниманието си към самия изследван феномен.
Понятието клетва хвалба е непреводимо с една дума на съвременен език
(Nolan, Bloomfield 1980: 516), но е типично за редица древни индоевропей16

ски езици, в които словесни актове (и съответният чувствено-емоционален
фон), като заплахи, хвалби, молитви, проклятия, клетви, обети, прослава и
др., се възприемат като единно явление. Етимологичната близост на готските
biháit – „кавга, спор, съперничество“ (ствисоконем. biheiȥ), и biháitja – „самохвалко“, указва за изначалната връзка на самохвалството, конфликтите и
споровете за превъзходство (Wright 1966: 310). Към същото насочва и готският глагол ƕōpan – „хваля се“, който на староанглийски (hwōpan) означава
„заплашвам“ (Wright 1966: 329). В староанглийски bēot, както и неговият синоним gilp/ gylp, и техните производни (bēotword, gilpword, gilpcwide) означават едновременно ‘слава, гордост, заплаха, опасно обещание, клетва, хвалба,
самохвалство’, а глаголът bēotian – ‘заплашвам, хваля се, кълна се, обещавам’
(Bosworth 1989: 87; Nelson 2005: 299–300)3. Старогръцкият глагол euchomai
също означава едновременно ‘изказвам на висок глас, хваля се, правя оброк, обещавам, моля се’. От същия корен е съществителното euchos – ‘слава’ (Вейсман 1991: 563). Всички тези вариации се схващат като дръзка реч,
т.е. като слово, изразяващо силата на героя. Напълно погрешно би било този
начин на говорене да се разглежда като хвалене в съвременния смисъл, т.е.
пейоративно. Точно обратното: дръзката реч и героичните тържествени обещания в архаичните общества се схващат като слово с голямо социално значение и в никакъв случай – като неангажиращо празнословие (Enright 1996: 16).
Архаичната мисъл не само възприема тези вербални актове синкретич4
но , но им придава по-висок статус и дори можем да кажем – степен на перформативност. Последната се разгръща в две направления: от една страна, самата ритуална заплаха е магия, т.е. слово, носещо необичайно висок енергиен
заряд, а от друга – тя е максимално обвързваща за самия произнасящ. Веднъж
заявил, че ще извърши дадено действие, героят носи бремето на своите думи
и това дали ще ги осъществи, или ще се отклони, е факторът, който дефинира
в най-голяма степен героическия му статус. Клетвата хвалба задава посоката
на героическата демиургично-разрушителна потенция и поради това може да
се разглежда също като специфична „героическа магия“, тип ритуално самообвързване, съпроводено с вербална формулировка, заклятие, извършено
от произнасящия върху самия него. Ключова тук е обвързаността с личната
сила на героя. Клетвата хвалба не призовава свръхчовешки същности да извършат определено действие в полза на хората (макар присъствието им като
свидетели, напр. Земята майка, понякога да е част от клетвения ритуал), а
определя как ще се реализира силата на воина от самия него.
За момента опитите за строго семантично разграничение между изброените думи
(Nolan, Bloomfield 1980: 504; Sutherland 1955: 1133) имат нужда от допълнително обосноваване. По-скоро те се отнасят за едно и също явление (Einarsson 1934: 976).
4
Под синкретично имам предвид изначално недиференцирано, единно, а не съставено от нееднородни елементи, които първо са били разделени.
3
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Струва ми се, това е така, защото дръзкото, носещо енергия заявление за
древното светоусещане е проявление на космическа креативна сила от висш
порядък, каквито изначално са звукът и словото. Именно статусът на словото per se дава ключа към интерпретацията на клетвата хвалба отвъд чисто
дескриптивното отбелязване, че такова явление съществува и че е обвързано
с определена система от вярвания. Заслужава да се подчертае спецификата
на архаичното възприемане на словото преди всичко като комплексно преживяване – факт, който можем да реконструираме, тълкувайки изворите на
индоевропейските и евразийските култури. Опитът за перцептивна реконструкция, който коментирах в началото на статията, имплицира тъкмо идеята, че чувстването на словесността за древния човек има определен примат
над умозрителното абстрактно допускане. Разнообразни доказателства сочат,
че архаичната мисъл възприема думата предметно – буквално като вещ, като
осезаема енергия, произвеждаща конкретен емоционално-телесен резултат.
Ето защо в немалко индоевропейски езици една дума обозначава и словото, и
вещта. Срв. стангл. ceatta – ‘вещ’, но англ. chat – ‘приказки’; хет. тетиа(п) –
‘слово, реч’, но и ‘вещ’; арм. ban – ‘слово’, но също ‘вещ’; пол. rzecz – ‘вещ,
предмет’, лат. res – ‘вещ’, но бълг. реч, стгр. rēma, rētra – и двете със значения
‘реч, слово, изречение’ (Маковский 1996: 20; Вейсман 1991: 1114); бълг. предвещавам – ‘предсказвам’, рус. вещать – ‘произнасям тържествено, предричам’, но бълг. вещ, също бълг. вещер – ‘магьосник, заклинател, гадател’. Ясни
свидетелства за подобно възприятие дават ведическата (преди всичко Самхитите) и древногерманската литература, както и редица келтски и славянски
паметници (Рождественский 2018: 106–110). Тъй като въпросът вече е разгледан по-обстойно, тук ще маркирам само два примера: в англосаксонския
епос се казва, че Беовулф идва да помогне на тероризирания крал Хротгар
„със съвет“, но всъщност убива Грендел във физически двубой (Беовульф
279, 1975: 42), а у готския историк от VI в. Йордан „свирепият род на хуните“ започнал да тревожи съседните племена „с измами и грабежи“ веднага,
щом се увеличил до размерите на племе (Гетика 123, 1997: 85). И в двата
случая каноничното единство на вербално и физическо действие е съхранено отчетливо. Най-дълго представата за словото като предмет, който трябва
реципрочно да се връща на отсрещната страна, се пази в скандинавския свят.
Там дори през XIII в. битува традицията владетели да даряват поетите скалди
за техните хвалебствени песни с на пръв поглед непропорционално скъпи
дарове: мечове, злато, понякога дори цели кораби5. И обратно – убийството

Исландецът Снори Стурлусон (1179 – 1241), автор на „Земният кръг“ – прочутия
цикъл кралски саги, е богато надарен с оръжие от норвежкия ярл Хакон Бесния (? –
1214) за хвалебствените му песни. Друг исландски скалд, някой си Мани, пък съчинил
отделна прославяща песен за това надаряване (Тордарсон 2017: 105–106).
5
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като отмъщение за хулителни стихове е също така разпространена практика
по това време (Тордарсон 33, 2017: 100).
Посоченото до момента може да обясни и факта, че хвалбата се отъждествява със самата победа до степен, че те да не могат да бъдат отличени
една от друга! За „мито-поетическата“ мисъл слово и дело винаги вървят
неразделно: хвалба без реализация е празнодумство, но извършен подвиг
без хвалба също се обезсмисля. Ето защо можем да откроим две първични
функции на клетвата хвалба, които произтичат пряко от креативно-магичната същност на героическия вербален жест: 1. инициираща героическото
действие и 2. присвояваща славата. Разграничаването им, впрочем, е напълно условно.
Всяко героическо начинание изисква съответната хвалба, защото без нея
то би било случаен акт и не би имало своята вербално-фактическа завършеност: иначе казано, то не би могло да се апроприира ритуално от извършилия го герой и с това не би преминало в „героическо безсмъртие“. Ето защо
в скандинавския ареал всяко велико начинание, особено завоеванията, се
инициира с тържествен дързък обет. Една от най-добре известните ритуални клетви хвалби е тази на първия обединител на Норвегия – конунг Харал
Прекраснокосия (850 – 933), който се заклел, че няма да стриже и реше косите
си, докато не завладее цяла Норвегия, иначе ще умре: „Давам обет и призовавам за свидетел бога, който ме е създал и управлява всичко, че няма нито
да стрижа, нито да реша косите си, докато не завладея цяла Норвегия с
налозите, данъците и властта над нея, а в противен случай ще умра“ (Стурлусон 1980: 44). Респективно мащабът на осъществените завоевания в Евразия задължително налага подобаващо вербално затвърждаване. Това може
да обясни обилието на каменни надписи, които съпровождат колосалното
по обем и скорост разрастване на Тюркския каганат (552 – 603). Онгинският
надпис (VІІ – VІІІ в.), посветен на Кутлуг хан, от една страна, представлява
красноречиво свидетелство за героическо емоционално възприемане на възхода като доминиране. Част от надписа гласи: „Аз атакувах много градове,
ходих на много походи, покорих неговата... (липсващ текст)... армия дойде.
Аз повалих техния народ, техните бегове побягнаха (...) народът на Табгач
(...) аз подчиних, смазах, победих (...) до тяхната смърт“. Ханът е наредил
да запечатат не толкова неговите подвизи в качеството им на „държавна история“, а героическата екзалтация от възхода на Тюркския каганат: този буквално космотворчески подвиг трябва да бъде материализиран чрез определена
вербална формула (Малов 1959: 10). Всяко завоевание от такава величина не
може да бъде друго, освен проява на свръхчовешка героическа потенция –
„харизма“ или късмет, успешност, която изисква съответното магико-ритуално словесно дефиниране – присвояване – запаметяване. Без него такава
изключителна проява на битийна мощ би се превърнала в своята противоположност – забрава, т.е. небитие. А подобно развитие би било кощунствено за
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светоусещане, което цени именно ексцеса на енергия и жизненост и ги чества
във всички техни проявления.
Конкретно-чувственото възприемане на словото е особено отчетливо при
клетвата хвалба като вербален акт от по-висок порядък. Архаичният човек
не отделя екзалтацията и покрусата от победата и поражението. Физическото убийство/ надхитряването – хвалбата – издигането на статуса – добиването на материални блага, респективно смъртта – позорът – понижаването на
статуса – загубата на блага са два отчетливо противопоставени комплекса.
Следният стих от Ригведа по най-категоричен начин сочи това единство: „Когато Индра вдигна смъртоносно оръжие срещу великия Данава, своята незнаеща равни сила, когато той го измами, поразявайки го с боздугана, той
го направи най-низък от всички същества“ (к. м., М.Р.) (Ригведа, V, 32.7,
1999: 33). Измамата, убийството на врага и неговото унижение тук очевидно не се мислят като отделни елементи. Съгласно същия мисловен ориентир
самопревъзнасянето, ликуването, физическото оцеляване и утвърждаването на статуса са все така модуси на едно събитие. Естественият начин да се
говори за една победа в ирландските митологични повести скели е именно
хвалбата6, а надмощието над врага се мисли преди всичко като посрамване на
противниковата дързост. Воинът може да се похвали не само с победа, но и с
отделни проявления на силата или дори с помощта на съратниците си, с една
дума – с всичко, което води до надмощие. Така дружинниците на Беовулф са
обявени за клетвопрестъпници, защото техният вожд не можел да се похвали
с помощта им при последната битка в живота си (Беовульф 2872, 1975: 165).
Vice versa, за древния воин понякога дори смъртта е по-предпочитана от
насмешките и хвалбите на враговете. Ариите молят за „отсъствие на срам“
(Ригведа Х, 93.9, 1999: 241), а изразът „за да не могат да се хвалят с това“
(Ðæt hí ne gulpan ðæs) е често срещан в англосаксонски текстове (Bosworth
1989: 477). За древния грък по-голямо зло (kakon) от смъртта е да даде на
враговете повод да му се подиграват и дори за раннорепубликанския римски
етос насмешките (contumeliae) на враговете са не по-малко оскърбителни, отколкото за варварите (Тит Ливий ІІІ, 61–62 1989: 168). Същото разбиране откриваме и в български средновековни апокрифи, където конфронтацията със
силите на злото се възприема в традиционни героически категории. В широко
разпространения южнославянски текст „Слово за пророк Йеремия и поробването на Йерусалим“ пророкът изразява опасението си по следния начин: „Господи, ако предадеш твоя избран град в халдейски ръце, техният цар заедно с
множеството си войни ще се похвали и ще рече: „Укрепих се в светия божи
град!“ (Слово за пророк Йеремия и поробването на Йерусалим 1982).
„Кой се хвали с тази победа? – попитал Кухулин. – Кой, ако не Нат Крантайл. –
отговорил Фиаху.“ (Похищение быка 1985: 198).
6
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Архаичната Другост също се възприема не толкова през призмата на нейната физическа сила, но преди всичко през тази на самохвалството – всъщност това е нейната най-непоносима черта. Така името на противника на Тор
в царството на великаните е Скрюмнир, букв. „самохвалко“ (Стурлусон 1970:
65–66). В руската приказка за Дмитрий Басарга от XV в., която безспорно е
наследник на много архаичен ритуално-състезателен образец, името на врага
е „Несмиян Гордяич“ (надсмиващ се горделивец), а поведението му е жестоко и напълно съответства на този маркер (Слово о Дмитрии 1969: 447–451).
Може би най-красноречивото свидетелство за степента, до която речите на
Другия се отъждествяват със самохвалство – при това независимо от конкретното им съдържание – намираме в епоса на тюрките огузи: там думите на
противника се възприемат като хвалба само защото е противник7!
Класическият героически акт на завоевание или убийство на силен противник за героическото съзнание е изначално демиургичен. То не отделя надделяването над хаоса от създаването на космос, т.е. присвоено пространство
и забогатяване. Насилието и спасението благоденствие са две функции, които
съвременният мироглед противопоставя, но за архаичния те образуват единен
комплекс. Враждебното, Другото, трябва да умре или да бъде подчинено, за
да може да живее и процъфтява Своето – такава е героическата агонистична логика. Оттук и изключително високият статус на клетвата хвалба, чиято
функция закономерно може да се определи като сотериологична (Рождественский 2018: 152). Бидейки инициатор на героическо действие, за древната
синкретична логика клетвата хвалба е именно онзи жест, който поставя началото на благоденствието, разрастването и славата.
Както многократно подчертава М. Елиаде, за митологичната мисъл няма
профанен жест, завещан от бог или герой (вж. Елиаде 1998: 69), а пък пос
ледният не би имал смисъл, ако не се претворява отново и отново. Ето защо
системното изследване на дръзката реч не може да подмине въпроса за мо-

Редовият огузки пастир, който естествено не е сред воините първенци на племето, остава сам срещу враговете и отговаря на предложението им да се предаде (в което
няма нито намек за самоизтъкване) по следния начин: „Не говори празни приказки, куче-гяур, пиещ от една купа с моето куче мръсната ми вода, зъл гяур! Какво се хвалиш
със своя петнист кон, който яздиш? Според мен той не може да се сравни с пъстроглавата ми коза. Какво се хвалиш с шлема на главата си, гяур? Според мен той няма
да се сравни с шапката ми. Какво се хвалиш със своето копие, шейсет тутама дълго,
мръсен гяур? Според мен то няма да се сравни с червената ми тояга. Какво се хвалиш
със своя меч, гяур? Според мен той не може да се сравни с моята гега. Какво се хвалиш
с деветдесетте си стрели на пояса, гяур? Според мен те не могат да се сравнят с моята прашка с пъстра ръкохватка. На далечно или близко разстояние ела насам и узнай
какви са ударите на джигитите, а после си върви“ (Песнь о том, как был разграблен
дом Салор-Казана 2007: 23–24).
7
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делната природа на вербалния акт. Въпреки че свидетелствата за хвалещи
се индоевропейски богове са относително малобройни в сравнение с тези за
героите хора, разполагаме с такива поне във ведически, старогръцки, келтски
и скандинавски контекст. Струва си да приведем самовъзхвалата на Индра
– може би най-архаичната и едновременно с това екзалтирана прослава на
героическата сила:
„Аз бях първи господар на доброто. Аз завоювам богатства постоянно.
Мен призовават (хората) като деца – бащата. Аз давам храна на почитащия (ме)... За Трита аз породих крави от змея... Моят вид е по-ослепителен от този на слънцето. Уважават ме за това, което е извършено
и ще бъде извършено. Това богатство, състоящо се от крави и коне,
добитък, даващ изобилие, златен, аз завладях с един изстрел. Много хиляди аз повалям на земята за почитащия (ме), когато ме опияниха соковете на сома, съпровождани с възхваления. Аз, Индра, никога не съм
губил облог (в състезание, б. м., М.Р.) и нито веднъж не съм попадал в
ръцете на смъртта. Изстисквайки сома, молете ме за благо! Бидейки в
дружба с мен, вие, о, Пуру, няма да претърпите вреди... Предизвикващите на битка аз сразих с един удар, говорейки твърдо, несломим, с прегънатите. Ето, аз сам съм победител срещу един, срещу двама. Какво
ще ми направят трима? Много ще омлатя, като снопи на гумното. Как
така над мен се надсмиват враговете, незнаещи Индра?“ (Ригведа 1999:
X, 48.1–7, 175).
Но въпреки директните свидетелства за архетипните хвалби на божествата, далеч по-значимо е, че като космотворчески акт собствената хвалба обет
не може да носи отрицателен знак, а пейоративно се възприема самовъзвеличаването на противника. Нещо повече, колкото по-висок е статусът на героя,
толкова по-екзалтирано самохвалство предполага! Това обяснява, например,
куриозния от съвременна гледна точка факт, че в скелата „Пирът на Брикриу“
най-прочутият ирландски герой Кухулин е наречен „великият самохвалко на
Улад“ (Bricriu’s Feast 1981: 224). В други митологични повести той е описан
като нечувано горд с храбростта, младостта и мощните си сблъсъци (Сватовство 1985: 66–70; The Wasting Sickness 1981: 174). Самохвалството и дръзката
реч стоят в пряка връзка с харизмата на вожда и са неин напълно веществен
изразител, наравно с подвизите му. За това говори фактът, че в някои германски езици хвалбата се асоциира не просто с воинската сила, а със самото
лидерство: стангл. bēotmæcg означава ‘водач’ (съставна дума от bēot ‘хвалба’
и mæcga – ‘мъж’; срв. също beōt-háta – ‘водач, вожд’) (Bosworth 1898: 87,
654); стангл. gilp – ‘хвалба’, но стисл. gylfi – ‘крал’, ‘водач’ (Nolan, Bloomfield
1980: 501).
Заслужава да се подчертае, че клетвата хвалба не е просто проява на емоция или инстинкт, случайност или „отклонение“, а напротив – тя е вербална
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практика, кодираща етоса на воинските култури и е напълно задължителна
за героическата (само)идентификация. Тази героическа нормативност има
няколко обичайни проявления, част от които ще маркирам по-долу.
Ритуалната хвалба е типичният начин на самопредставяне в героическите култури. Староанглийската епическа поема „Битката при Финсбург“
представя етикета при запознаване на воините преди битка, който включва
размяна на заплахи и самохвалство (Битва 1982: 6) и типологично не се отличава от поетическите вербални дуели на ирландските, тюркските и арабските
воини.
Бидейки магико-ритуално затвърждаване на подвизите, хвалбата едновременно с това може да функционира и като героическо поучение. Такъв тип
пространна хвалба откриваме в „Дигенис Акрит“ (Дигенис Акрит 1994: IV,
48), но той не е характерен само за епоса. „Поучението на Владимир Мономах“ от Лаврентиевската версия на „Повесть временных лет“ (Повесть временных лет 2007: 241–245) е разказ в първо лице за воинския път на черниговския княз Владимир Всеволодович Мономах (1053 – 1125) и за борбите му
с куманите, поляците и други противници. По своята същност „Поучението“,
макар да прокламира християнската етика, отричаща самохвалството, представлява героическо описание на подвизите и премеждията на княза.
Понеже хвалбата е типичният начин за осмисляне на героическия път и
подвизи, за самоопределение и житейска равносметка в героическото общество, в някои случаи особено ясно личи как тя кристализира като идейно-реторически гръбнак на героическия епос. Нолан и Блумфилд сочат, че именно
хвалбите обети (gilpcwidas) са онези актове, които инициират героическото
действие в „Беовулф“, и задачата на англосаксонския поет е да припомни преди всичко тях (Nolan, Bloomfield 1980: 510). Той пази древните дръзки слова
и кореспондиращите им дела по начина, по който са достигнали до него, и
установява съответствието на хвалбите на героите и тяхното изпълнение с героическия еталон. В този смисъл въплъщаването на образцовите думи в също
такива дела е основен фокус на героическата култура и следователно без артикулиране на значението на хвалбата е трудно да разберем и самия епос.
Крали-Марковата героическа защита на подредения свят/ свещеното/
своето от хаоса също се инициира от клетва хвалба: „… дали можем юнак
да се наймем, да отъвнем чиста Света гора, че оставим спомен на земята;
ако можем и я да погинем, па за вера мале че погинем“ (Марко Кралевики
2004: 62–63), която се трансформира в хвалба предизвикателство към врага:
„Мир си седи Жълта Базиргяна, не ти давам чиста Света гора… че ти сечем
нодзе до колена, че ти сечем ръце до рамена“. Неговият архетипен опонент,
в чийто образ прозират централните черти на архаичната стихийна Другост,
му отвръща канонично – с нетърпимо самохвалство: той не ще убие Марко, а
ще го закове жив на портите си, за да може „кой те види, мене да завиди, а на
тебе, Марко, да зафаля, че си чуден по сите крайнини“ (с. 64). Стереотипът
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на Другостта, предаден именно през призмата на нейната самоувереност и
превъзнасяне, прозира отчетливо. След като българският юнак успява да надвие много по-могъщия враг − носител на хаоса, той изпълнява своята хвалба обет, с което смислово завършва героическия наратив: „И тогай се народ
освободи… Па е славно Марковото име… никаде (sic!) се Марко не посрами
и днеска е нему славно име“ (с. 71).
Епико-историческите повести „Слово о полку Игореве“ и цикълът, посветен на Куликовската битка (1380), се придържат плътно към същата героическа матрица: тяхната сюжетна линия е построена върху традиционно формулираните иницииращи обети на князете Игор Светославович (1151 – 1201)
и Дмитрий Донски (1350 – 1389), техните дружинници и воеводи. В „Слово о
полку Игореве“ особено ясно личи нанизът от шаблонни клетви хвалби като
опорни точки, върху които се разгръща повествованието: „Братя и дружина!
По-добре да бъдеш убит, отколкото пленен (...) искам да преломя копие на
границата на половецкото поле (...) или да сложа глава, или с шлем да пия
от Дон“ (Слово о полку Игореве 1969: 199). Хвалбата обет на княз Дмитрий
е еднотипна в повечето повести за Куликовската битка: „Знаете, братя: нали
аз преди вас пиех пиршествената чаша при царя на земята? А сега също
искам преди вас да изпия Христовата чаша, да умра преди вас и да приема
венеца от ръцете Христови“ (Сказание о Мамаевом побоище 1959: 100). В
обета хвалба е въплътен класическият мотив за героическа солидарност: споделянето на обща съдба в двете централни ритуални пространства на воинското общество: пиршествената зала и бойното поле. Тъкмо в свързването на
тези две сфери и чрез думите, и чрез своя съдбоносен избор лидерът трябва
да прояви последователността си – и само съвместното наличие на слово и
дело може да дефинира неговия етос. Следният обет хвалба на съюзните князе на Дмитрий Донски заслужава особено внимание: „Ако бием поганите,
всички ще бъдем живи, ако ли нас надвият – всички ще умрем с обща смърт
– от княза до простите люде. На тези думи се крепи великата войска на
твоите витязи (Тем бо словесем крепится великое войско твоих витязей)“
(к. м., М.Р.) (Сказание о Мамаевом побоище 1959: 95). Макар че сам по себе
си мотивът е трафаретен и особено характерен за древноанглийската поезия8,

„Често викахме на чаша медовина, хвалехме се – кълняхме се (sic!) в славата си
в тези пиршества, в твърдостта си бойна. Нека сега всеки покаже своята смелост,
аз пък ще се боря за древния си род...“ (Битва при Мэлдоне 212–215 1982: 150). Смисловото ядро на поемата е именно в противопоставянето на изпълнената хвалба-обет,
независимо от цената, на бягството от бойното поле. „...Офа бе заклан в боя, но това,
което обеща дружинникът, изпълни: той се хвалеше, кълнеше се на даряващия пръстени или един до друг с радост да влязат в дома си живи, или да легнат на бойното
поле...“ (Битва при Мэлдоне 1982: 288–293, 154).
8
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прави впечатление подчертаването тъкмо на словото като силата, която сплотява цялата войска и задава посоката на колективния подвиг.
От гледна точка на героическия наратив без смелите заявления на Беовулф, англосаксонските воини, руските князе и българския юнак техните
победи биха били случайни действия и не биха имали стойност. Ето защо
артикулирането на клетвата хвалба като проблем насочва към самото ядро
на героизма, което може да се определи като правилна свързаност на слово
и дело. За архаичното съзнание във Вселената има най-различни сили, много
по-могъщи от човека, но собствено човешката кратофания е свързана с реализация, т.е. букв. „овеществяване“ на намерението, и без последното героизъм не може да съществува. От друга страна, дръзката хвалба е маркер на
„героическото авторство“, иначе казано – тя е финален акт на магико-ритуално апроприиране на победата в агона, независимо от неговата разновидност.

Заключение
Горните редове имаха за цел да насочат вниманието на читателя към централното значение на клетвата хвалба, без чието артикулиране самото разбиране за архаичния героизъм и епоса би било непълно. Нейната същност,
свързана с креативната потенция на самото слово, връзката ѝ с магията, функциите и превъплъщенията ѝ като самопредставяне, самоопределение, житейска равносметка и поучение – всички произтичат от статуса ѝ на вербален акт
от по-висш порядък. Тя е слово на героя par excellence.
Накрая бих искал да очертая няколко възможни посоки за бъдещо разгръщане на изследването по тази проблематика. Ключов за формулирането и
интерпретацията на клетвата хвалба се оказва диахронният ракурс и по-точно – разглеждането на психо-митологическата матрица и явленията, които
тя обхваща, като трансформираща се във времето структура със свое ядро,
по-късни наслоявания и архаични рудименти. Тъкмо идентифицирането на
последните в паметниците на редица индоевропейски героически култури
позволи да се формулират редица изходни постановки, които допринасят,
както се надявам, за изследването на героическата хвалба в нейния специфичен контекст. Този подход беше вдъхновен от относително новото направление „компаративна реторика“ и по-конкретно – от идеята да се изследват
вербалните практики на „некласически“ култури „според техните собствени
стандарти“ (Ding 2007: 154). Тъй като сравнително-типологичният анализ е
широко разпространен и доказал действеността си при изследването на архаичните психо-ментални стереотипи, които се характеризират преди всичко с
трайност и привидна поливариантност, едно бъдещо разработване на проблема за клетвата хвалба, на първо място, трябва да се опре на още по-широка
изворова база.
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На второ място, един от акцентите в подбора на изворов материал трябва
да падне върху такива култури и паметници, които съхраняват максимално
древни рудименти. Реконструкцията на един от началните стадии на даден
мито-психологически феномен, доколкото е възможна в отделни случаи, би
дала отправна точка, която е важна, защото анализираните феномени не са статични, а трансформиращи се във времето и подложени на постоянно историко-религиозно преосмисляне и тъкмо като такива те следва да бъдат разглеждани. Разбира се, всякакви претенции за изчерпателност и непоклатимост на
хипотезите са изключени, предвид характера на реконструирания материал.
На трето място, с оглед на по-цялостното разбиране на този тип словесна
практика в древността, трябва много по-мащабно да бъдат привлечени епическите паметници на индоевропейските култури. До момента, доколкото
ми е известно, клетвата хвалба остава неизследван проблем в немалка част
от проучванията върху епическите традиции при различни народи по света.
Нещо повече, при реконструирането на тази вербална практика ресурсите на
фолклорната словесност са останали до голяма степен неизползвани. Това
важи в пълна сила за руския, южнобалканския и българския фолклор (отчасти и епос). От особен интерес биха били не само героическият наратив, но
също и онези сведения и фолклористични изследвания, които са свързани с
вербалния аспект на магията и значението на словото. Струва ми се, че един
подобен подход не само би очертал по-пълно интерпретирания феномен, но
би привлякъл заслужен интерес от страна на специалисти от различни сфери
на хуманитарните науки.
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Татарите в Литва и тяхната етноистория
Венета Янкова
Резюме. Статията е насочена към проблема за интерпретациите и ре-интерпретациите на историята по примери от общността на татарите в Литва. Резултат е от
теренно проучване през 2012, 2015 и 2016 г. и фокусира вниманието върху татарската
етноистория, разбирана като собствен разказ за миналото. В текста са проследени
основните наративи на тази етноистория – за заселването на татари в този район на
Европа, за миналото на общността и за родовите генеалогии. Анализът установява,
че митологията на заселването е героична, в нея централно място има ролята на великия княз Витаутас, а предците са представени като благородни и лоялни воини. В
основните си елементи (сюжет, герои) татарската митография следва траекторията
на доминиращия национален наратив, като подчертава героичното и достойно татарско участие в него.
кази

Ключови думи: етноистория, татари в Литва, родова генеалогия, героични раз-

The Tatars in Lithuania and Their Ethnohistory
Veneta Yankova
Abstract. The article focuses on the issue of interpretation and re-interpretation of
history, based on the Tatar community in Lithuania. It results from field studies in 2012,
2015, and 2016 and draws attention to Tatars’ ethnohistory, understood as the community’s
own story of the past. The article traces the main narratives of this ethnohistory: the
settlement of Tatars in this region of Europe, the past of this community, and its family
genealogies. The analysis outlines that the mythology of Tatars’ settlement is heroic, the
central role in it is played by the great prince Vytautas, and the ancestors are presented as
noble and loyal warriors. In its main elements (plot, characters), Tatar mythography follows
the trajectory of the dominant national narrative, emphasizing the heroic and dignified
participation of Tatars in it.
Keywords: ethnohistory, Tatars in Lithuania, family genealogy, heroic narratives

Татарските мюсюлмански общности в Полша, Беларус и в Балтика (Литва, Латвия и Естония) представляват важен дял от историческото наследство
на средновековното Велико литовско княжество в граничното пространство
между източна Полша, Беларус и Литва. В съвременната хуманитаристика
неговата културна специфика се свързва с идеите за граничност (boundary,
border), за интензивно междукултурно взаимодействие и за културен синтез –
преди всичко между балтийската, източнославянската и западнославянската
културa (Cohen 1994; Sadowski 2001; Norris 2005; Norris 2009).
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Днес татарите в този район на Европа представят форма на типична
историческа диаспора, съхранила се в християнски културен и религиозен
контекст. Татарските общности, живеещи тук, нямат хомогенен състав и са
формирани в резултат от заселвания по различно време. Съществуването им
в условията на самостоятелни национални държави обуславя и някои отлики помежду им, но всички те признават общото си историческо наследство,
което придава културна специфика на целия регион. Съвременни изследвания установяват, че за общностната им идентификация е особено характерна
„усилената“ ориентация към миналото като ценностен ориентир, а от края на
миналия век сред тях протичат близки идентификационни процеси, за целите
на които се актуализират образи на миналото (Assmann 2010; Giordano 2015).
Настоящият текст е част от по-обширно изследване върху разбиранията
за миналото, интерпретациите и реинтерпретациите на историята в балкански и в балтийски културен контекст (Burke 2001; Burke 2005; Янкова 2019;
Yankova 2019). Той е резултат от индивидуален изследователски проект и теренна работа, проведена през септември 2011 г. в Полша в областта Подласие
(селата Бохоники и Крушиняни и градовете Бялисток и Сокулка) и през 2012,
2015 и 2016 г. в Литва (Вилнюс, Каунас, Тракай и селата Немежис, Райжай,
Четирдесет татари и Субартонис). Акцентът на анализа е поставен върху проучванията сред татарите в Литва, като за сравнения и за допълване на наб
люденията на места се привеждат и успоредици с регистрираното в Полша.
По-нататък по-специално ще ни занимава въпросът за т.нар. етноистория –
изграждането на собствен разказ за миналото (образите на миналото в представите на общността, родовите генеалогии и семейните предания и пр.) и
неговото съотнасяне с литовския национален наратив, т.нар. „голям разказ“,
според терминологията на Ж.-Фр. Лиотар (Lyotard 1979). Като теоретическа основа на това изложение се приема концепцията за историческата памет, разбирана като обобщаващ образ на познанието за миналото, изграден
от множество взаимодействащи си представи, осмислени като информация,
функции и процеси на репрезентация, конструктивност, актуализация и пр.
(Янкова 2019а). От своя страна етноистория се схваща като специфичен вид
история на изследваните хора и общности, тяхната концепция за собственото
им минало (Augé 1999: 8−9), която, за разлика от професионалната историография, често е „многосъставна, спорна и абсолютно непостоянна“ (вж. Smith
1999: 28).

Кратки исторически бележки
Определяни като „ранни мюсюлмански общности в Европа“ (вж. Norris
2009), татарите имат повече от шест векa минало в тази част на света (Lederer
1995; Larsson 2009; Jakubauskas, Sitdykov, Dumin 2012; Potašenko 2002; Davies
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2012; Nielsen, Akgönül, Alibašić, Racius 2014; Bairašauskaité, Miškinené 2014;
Svanberg, Westerlund 2016). Установяването им по тези земи е свързано с период от историята на Великото литовско княжество (края на XIV – началото
на XV в.), федерация между Литва и Полша. Масовото заселване на компактно татарско население на територията на Великото литовско княжество се
отнася към управлението на княз Витаутас (Витолд, Витовт) Велики (1392 –
1430), който ги привлича на своя страна като военно-охранителна сила за укрепване на държавната граница и за нейната защита срещу външни врагове.
За изпълнение на военните си задължения татарите получават земя и религиозни свободи.
Основно татарите служат като военни в самостоятелно подразделение
на кавалерията (light cavalry) (Kryczyński 1938: 118; Tyszkiewicz 1989: 19).
Почти до XVI в. татарската военна организация се опира на родовите връзки,
а до края на XVIII в. татарите влагат в своите официални печати тамги –
племенно-фамилни знаци, обозначаващи символична връзка със семейната
традиция и предците (Kryczyński 1938: 71). Като военна сила те участват във
важни сражения с историческо значение за европейските народи, като битката при Грюнвалд срещу Тевтонския рицарски орден през 1410 г., отбраната
на Виена от османските войски (1683) и др. (Norris 2005: 120; Pociūnas 2007:
3−13). Татарски улански полк участва във военни действия срещу войската на
Наполеон в Прусия (1806 – 1807), Беларус (1812), Германия (1813 – 1814) и
пр. Компактното установяване на татарите в този район, религиозната им самостоятелност и дълговременното запазване на родовите връзки и във военната им организация са важни предпоставки за формирането и съхраняването
на татарските общности по тези земи.
През периода след 20-те години на XX в. се наблюдава истински културен и религиозен подем на татарите в района, определян от специалистите като „етническо възраждане“ (Bohdanowicz 1942; Norris 2009: 45; Račius
2014; Račius 2016). През 1926 г. във Вилнюс е създадена татарска организация „Асоциация за култура и образование на полските татари“/„Związek
Kulturalno-Oświatowy Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej“. Тя разгръща богата
културна, научна и публикационна дейност. Особено важно място сред нея заема ежегодното издание „Татарски годишник“/„Rocznik Tatarski“ (Miśkiewicz
1990: 125; Borawski 1986: 299−300; Tyszkiewicz 1989: 142). По това време
се разгръща мащабна програма за историографски, културни и етнографски
изследвания, документират се и се систематизират ценни източници за миналото на татарите. Времето между двете световни войни (1918 – 1940) е период на значими събития, които по-късно оказват определящо въздействие при
формирането на историческата памет и на представите за миналото.
След 90-те години на XX в. с настъпилите демократични промени в страните от бившия социалистически блок се възвръщат религиозните свободи,
създават се нови възможности за културна и религиозна самоорганизация на
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малцинствените общности, възникват благоприятни условия за преосмисляне на собственото историческо наследство. Етническият подем от последната
четвърт на XX в. активизира и нарастващи многоаспектни релации с миналото – история, памет, традиция, наследства (Hartman 1972; Nagel 1995; Norris
2009: 1−3). Благодарение на засилената мобилност интензивните контакти
между татарските организации по света спомагат за активен културен обмен,
конструиране на традиции и формиране на нов татарски образ. Като съвременни тенденции със световни измерения, които въздействат върху динамиката и спецификата на процесите сред татарите в този район, в това число и
върху историческата им памет, трябва да се отбележат глобализацията и засилената мобилност (Norris 2009: 127−130). В този социокултурен контекст се
изостря въпросът за физическото оцеляване на общността, чийто генетичен
запас е подложен на изпитание под влияние на смесените бракове и на миграциите. Всичко това подсилва чувствителността на европейските татари към
случващото се не само на локално и на регионално равнище, но и на стария
континент и в татарския свят изобщо (Sirutavičius 2013). Произтичащото съвсем естествено проблематизира идентификацията и съотнасянето с образци
от миналото − носители на стабилност в ускорено променящия се свят.

Легендарна история
Още от средата на XIX в. като източник на информация за миналото на
татарите учените привличат писмени и устни легендарни свидетелства. За
целта те изследват османски документи и запазени фолклорни текстове (Мухлинский 1857; Tuhan-Baranowski 1896; Krycziński 1938; Borawski, Dubiński
1986; Miśkiewicz 1993). Но ако професионалният подход към тези източници ги анализира чрез критерии като истинност – неистинност, обективност
– измислица и пр., то концепцията за историческата памет дава възможност
да се подходи към тях като към писмени фиксации на собствения легендарен разказ за миналото, който легитимира значими моменти от историята на
общността. В този процес е възможно самият учен да се окаже в ролята на
регистратор и на своеобразен проводник на фрагменти от нейната колективна
памет. Чрез авторитета на записаното квалифицирано слово изследователят
им придава по-висок ценностен статус, като по този начин сам се включва в
социалното конструиране на паметта.
Изследвайки историчността на устната традиция, Ян Вансина изтъква, че историческото съзнание работи единствено на две равнища: начало и
най-близко минало. Времевият хоризонт на паметта е насочен към различни стадии от формирането на представите за миналото, като най-добре се
открояват топосите на първоизточниците и на преживяното близко минало
– те маркират хронотопите на легендарната история (Vansina 1985: 24). Това
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определя и основните наративи в татарската етноистория днес: разказите за
заселването на татари в този район на Европа и разказите за миналото на рода
и за родовите генеалогии.

Митология на заселването – образи и герои
Разказите за началото в легендарната история на татарите следват инвариантния модел на митологията на миграциите, представящ придвижването
от изходната точка на произхода към крайната точка на усядането. Поради
отдалечеността на събитията от епохата на Средновековието не са запазени
достатъчно данни за преселванията като процес, а сведенията за пространството на изхода се съхраняват в обобщаващи и символни форми. Тази информационна недостатъчност се компенсира от разказите за установяването в земите на Великото литовско княжество, които изграждат жизнена и до
днес митография (Giordano 2015: 39−41).
Мигрантските истории се разгръщат като космология, установяването на
ново място е създаване и подреждане на нов свят със свой демиург и свой
център (Vansina 1985: 22). Вариант на легендата за възникване на татарското
село Немежис в Литва и популярната етимология на неговото име обвързват
татарското усядане по тези земи с дейността на великия литовски княз Витаутас:
„Тук бил семейният замък на Витаутас Велики. Най-видната част от
татарите била поселена в Немежис за охрана на княза. Тук умряла
жена му. В знак на благодарност за предаността на татарите, тази
земя (им) била отдадена безмерно, без да бъде измервана. Името е от
полската дума „niemeżąna“ – „вземай земя без да я измерваш!“, „немерена, неизмерена земя“. Тук има река Немежанка. Тук всичко е свързано
с татарите, всичката земя принадлежи на татарите“ (Таир Кузнецов,
с. Немежис, 20.03.2012).
В записания легендарен вариант владетелската резиденция е схващана
като архетип на центъра, около който се изграждат устоите на новата татарска общност. Подчертана е близката обвързаност между сюзерена и предците
първопредходници и първосъздатели, основана на тяхната предана служба
и на благородството им. За местната топография събитията от миналото и
участието на Витаутас Велики в тях придобиват парадигматичен и смислопораждащ характер.
Според легенда за основаването на село Студжанка (Полша), записана
през 60-те години на миналия век от Мацей Конопацки, някога великият княз
Витолд минавал през този район и се възхитил на местенце, наречено Долина. След завръщането си от война той започнал да го посещава. Особено му
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харесвала чистата и студена вода от извора. По-късно на негово място изградили малък кладенец (studnia – на полски). Заради това татарите, които се установили тук, започнали да наричат селището Студжанка (Borawski, Dubiński
1986: 231−232).
Легенда за възникването на село Четирдесет татари (Литва) също се
свързва с дейността на великия владетел. Някога княз Витаутас дарил обширна, но необитавана земя на татарските воини. За да изпълни княжеската
заповед да се населят неговите владения, един от татарите се оженил за четири жени едновременно, които му родили четирдесет синове. Когато братята израснали, изградили селището, по-късно назовано Четирдесет татари
(Borawski, Dubiński 1986: 232−233).
Легенда за названието на татарското село Лукишки, считано за едно от
най-старите татарски поселища („околица“), се свързва с татарин, който служил във войската на великия княз Витолд и владеел тези земи, вероятно получени за предана служба. Известно е по документални данни, че през 1559 –
1567 г. Лукишки принадлежи на братята Измаил и Тагатар Курмашевич, а от
името на техния дядо Лука, живял около 1500 г., произлязло и названието на
местността (Якубаускас 2009: 16).
Според устно сведение: „Когато Витаутас воювал, той взел татарски
воини. А татарите били много добри воини и те били много сериозни. И ето,
Витаутас спечелил войната, Литва завоювал. И той тук ги заселил. Аз в
историята съм чела, той заселил 40 воини. Той им разрешил. И Четирдесет
татари – това е името на селото. Дал им земя, разрешил им на полячки, на
литовки да се женят... Ето и за това ние сме такива смесени... Оттогава
минало повече от шестотин години“ (Раиса Милкамонович, с. Четирдесет
татари, 2012 г.). Последният разказ за заселването несъмнено е повлиян от
популярни исторически четива („Аз в историята съм чела...“). Той отново
експонира представата за татарите като отлични воини и предани служители
на своя сюзерен.
Татарското заселване по тези места е персонифицирано в личността на
княз Витаутас Велики – своеобразен културен герой, който регламентира основните принципи в живота на новодошлите (Giordano 2015: 41−46). Запазените легендарни наративи съдържат етиологически елементи: с общото минало на общността се обясняват хетерогенният произход на татарската общност, а местните локуси се осмислят като изконно свое пространство. При
това те изграждат такава представа за далечното минало, в която татарите се
самоописват обобщаващо като предани воини, получили подобаващ прием в
новата културна среда, подчертано още в анонимния „Трактат за литовските
татари“/„Risale-i Tatar – i Leh“ (1558), създаден от литовски мюсюлманин:
„Ние се заклехме на нашите мечове, че ще обичаме литовците, когато по
време на война те ни уважаваха като военнопленници и при нашето установяване на тази земя ни уверяваха, че този пясък и тази вода и тези дървета
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ще бъдат общи за нас“ (вж. Мухлинский 1857: 14). Такова разбиране мотивира и видимите в обозримо време процеси на адаптация и асимилация на
татарите в слаяноезичната културна среда.
Въпреки че записаните легенди за татарското установяване имат фрагментарен характер, те дават основание да се допусне съществуването на незапазен и незаписан епически разказ за най-важното събитие от миналото на
татарите в този край на Европа – тяхното заселване и генезисът на тяхната
общност (Мухлинский 1857: 15−21, 48; Kryczyński 1938: 93−116). Може да
се предположи, че основният му сюжет е за предания воин и за благородния
владетел (сюзерен), родеещ се с известни образци от средновековния рицарски епос.
Но ако за първоначалата на усядането се разказва в обобщаващи измерения, а събитията се случват в хронологично неопределено „някога“, „отдавна“, „преди шестотин години“ и in situ, то постепенно легендите се историзират и в тях проникват исторически реалии. Някои легенди се отнасят до
конкретни събития и личности от XVII в. и се вписват в запазени генеалогични наративи. Такава е версия на легендата от село Четирдесет татари, според
която селото е основано от четирима татари ротмистри/офицери (Borawski,
Dubiński 1986: 233). С подобен генеалогичен характер са и легендите, които свързват татарските села от областта Подласие в Полша с исторически
събития от XVII в. Според една от тях татарски офицер Самуел Мурза Кшечовски през 1683 г. в битка спасил живота на Ян III Собиески (1629 – 1696)
– крал на Полша и княз на Великото литовско княжество. Признателният крал
го повишил в чин полковник и му подарил селото Крушиняни. През 1688 г.
Ян III Собиески посетил своя избавител, а до началото на XIX в. потомците
на Кшечовски показвали стола, на който седял владетелят, и старата липа в
двора на полковника (Borawski, Dubiński 1986: 234). Според друга легенда от
село Бохоники крал Ян III Собиески дарил свой верен ротмистър с толкова
земя, която успее да обиколи с коня си за един ден – мотив, популярен в етиологичните легенди (Borawski, Dubiński 1986: 234). Така запазените предания
обвързват миналото на общността с разкази за престижен произход и оформят фрагментите на родови митографии.
В центъра на митологията на заселването и генезиса на татарската общност е поставена привързаността на татарските воини към княз Витаутас
Велики и тяхната лоялност към него (Račius, Bairašauskaité 2016: 30). Фигурата на великия княз (ил. 1) е представена в измеренията на своеобразен прародител и герой, който играе основополагаща роля за усядането им на тази
европейска територия (Borawski, Dubiński 1986: 230−231; Mickunaite 2006:
194−196).
За по-специалното отношение на татарите към великия княз са съхранени легендарни сведения още от началото на XVI в. Известна е молба до Сигизмунд I (1519 г.), в която е засвидетелствана религиозна почит към смъртта
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на великия княз: „Нямаме вече славния
Витолд. Той не ни позволи да забравим
за Пророка и ние, обръщайки нашите погледи към светите места, повтаряхме
неговото име, както имената на нашите халифи... Той е известен на нашите
деца и при Солените езера (т.е. в Крим)
и в Къпчак знаят, че ние в нашата земя
не сме чуждоземци“ (вж. Мухлинский
1857: 14). Данни за почит към Витовт се
откриват и в трактат на Михалон Литвин
(1550), където Витовт е наречен „наш
герой“ и се изтъква, че на негово име са
назовани множество места (Хорошкевич
1994: 80, 91). Според А. Мухлинский татарите с преклонение и обожание споменават Витолд, разказват предания за него
и дори създават собствена етимология на Ил. 1. Портрет на Витаутас Велики
името му, свързвано с идеята за опора и в Татарския клуб в с. Райжай.
Снимка: В. Янкова, 2012 г.
подкрепа (Мухлинский 1857: 13).
В съвременни биографични наративи
и родови спомени Витаутас Велики е представен като идеал и мъдър държавник, който с умелата си политика и благосклонното си отношение към новодошлите създава благоприятни условия за тяхното установяване на чужда
земя. В разказите за началото, съхранявани чрез семейната памет, княз Витовт персонифицира най-ранния период от татарското заселване; той е своеобразен демиург, който полага устоите на общността в новата културна среда:
„В нашето семейство на стената винаги е имало портрет на княз
Витаутас... Витаутас бил такъв мъдър княз, литовец, жемайтиец
(Žemaitis)1, но той бил велик княз, който приел нашите предци като свои
и тук нашите предци били почетени – както преди 600 години, може
да се каже и до ден днешен. За нашето семейство Витаутас е този,
поради когото ние сме тук...“ (К. Шафранавичюс, Вилнюс, 22.03.2012).
Витаутас Велики заема важно място в националната памет на народите, считащи се за наследници на Великото литовско княжество, а в днешна
Литва той се приема за национален герой (Borawski, Dubiński 1986: 230−231;
Mickunaite 2006; Sužiedėlis 2011). Ето защо почитта на татарите към Витолд
би трябвало да се разглежда и в контекста на литовския национален наратив.
1

Žemaitija – регион на Литва, който последен в Европа приема християнството.
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Запазени са свидетелства, че още в началото на XVI в. се разпространява
митът за него като герой и като светец (Nikžentaitis 2000: 18−19). Епохата на
управлението на Витаутас и до днес се счита за „златен век“ на Литва. Това е
времето, когато държавата достига апогея на своето могъщество и до най-големия си териториален обхват – тя се простира от Балтийско море до Черно
море. В края на XV и началото на XVI в., когато Великото литовско княжество
претърпява териториални загуби, като израз на „историческа носталгия“ по
изгубеното величие, се актуализират образите на Витолд и на други велики
литовски князе и тяхната роля за укрепването на държавността (Mickūnaité
2004).
В основата на литовския национален наратив е положен романтичният образ на Литва като „земя на князе“ и „земя на герои“, а Великото литовско княжество е представяно в митологизирани и символни измерения.
Разрастването на култа към Витаутас в периода между Първата и Втората
световна война се вдъхновява от патриотично-националистичните движения
около изграждането на независима Литовска република (1918). Новото начало
търси своята обосновка в древността, актуализира се митът за „златния век“,
за „великите князе“, за „историческите битки с кръстоносците“ (Чепайтене
2013). Съвременни изследователи добавят и друга причина за героизацията
на Витолд – необходимостта от подходящ исторически образец, който да легитимира авторитарния политически режим при управлението на президента
Антанас Сметона (1926 – 1940) (Вилимас 2004: 516). Апогеят на този процес
е през 1930 г., когато по повод 500-годишнината от смъртта на великия княз
се осъществява всенародна мемориална кампания (Nikžentaitis 2000: 21−31;
Mickūnaité 2004; Jankevičiūtė 2010: 158−180). Организационният комитет за
тържествата прокламира образа на Витолд като символ на велик властелин,
който обединява всички свои владения в свободна и незвисима държава с
древна историческа традиция и свой център (Nikžentaitis 2000: 27−28). Тогава
се появява и добавката „Велик“ към името „Витаутас“. Едновременно с това
възниква и култ към Грюнвалдската битка от 1410 г., а историческият спомен
за събитието се превръща в част от почитта към великия княз (Вилимас 2004:
517).
В контекста на тези процеси в началото на XXI в. историческата личност
на великия княз Витолд и управляваната от него държава се осмислят като
символен елемент от историческото наследство на татарите и се актуализират
при политическите употреби на миналото (Cohen 1985). В посткомунистическа Литва татарските лидери действено утвърждават идеята за лоялността
на техните предци към литовската държава и нацията. Като израз на почитта
на татарскатa общност към Витаутас Велики е издигнат негов паметник в
Райжай – единственото селище в Литва с доминиращо татарско население
и със старинна джамия, наричано „столица на литовските татари“ (Račius,
Bairašauskaité 2016: 30).
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Друга историческа фигура, която няма измеренията на Витолд в националната памет, но за съвременните татари придобива все по-открояващи се
символни измерения, е Хаджи Гирай/Гирей, хан на Крим (ок. 1428 – 1456;
1456 – 1466) и основоположник на кримската татарска династия Гирай. Според полулегендарно сведение, отразено у Михалон Литвин, Хаджи Гирай
е роден в Тракай (Хорошкевич 1994: 64). Хипотеза на унгарския тюрколог
Дюла Немет отнася приемането на династичното име Гирей със събития около раждането на хан Хаджи Гирай в историческа Литва (Ivanics 2012: 479).
Устният легендарен пласт от тази информация е подкрепян с аргументи от
писмени исторически документи за отношенията между Кримското ханство
и Великото литовско княжество (Мухлинский 1857: 57). Днес предположението за родното място на основателя на татарската династия се обвързва с
емблематичен топос в историята на Великото литовско княжество – Тракай,
където се намира владетелският замък, някога охраняван от татари и караими. Образът на династичния първосъздател мултиплицира своето величие
и могъщество и легитимира татарския статус и татарската принадлежност
на мястото. Чрез идеята за поставяне на паметник на Хаджи Гирай в Тракай
се предприемат действия по символично възвръщане, усвояване отново на
своето пространство, центрирано около фигурата на митологизирания прародител на общността.
Необходимо е да се уточни, че според съвременни социологически проучвания наследството на Великото литовско княжество в масовото съзнание
на литовците заема значимо, но не и най-важно място и се съвместява с идеите на гражданското общество, независимата държава и европейските ценности (Чепайтене 2013: 382−383). Много по-различни са неговите очертания
за татарите в Литва. За тях образът на Великото литовско княжество има мобилизиращ и консолидационен характер, той се допълва от представата за
неговия интеграционен и полиетничен модел, разглеждан понякога даже като
първообраз на съвременния Европейски съюз (Strumiłło 2008).

Генеалогия и родови предания
Генеалогията притежава множество идеологически и символични измерения (Rose 1996). Тя е насочена към диахронните проекции на родовата памет, ролята на рода, около който се формира тази памет, както и към техните
възможни реконструкции и подреждане. Интересът към генеалогията има
своите традиции сред определени слоеве на европейските татари. Възможно
е да се допусне, че той е реликт от унаследени представи за единна общност
със свой привилегирован елит (Chazbijewicz 1993).
Според историческите проучвания от началото на XVI в. сред литовските татари е засвидетелстван стремеж за доказване на благороднически
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произход, с което се утвърждават техните права на земевладелци и се създава предпоставка за изкачване в социалната йерархия (Dumin 2010: 17−18).
Така например крал Зигмунт I признава правото на собственост на рода
Найман, тъй като „имат те свое място... край своите родове така, както
и преди това предците им... свое място имали…“ (вж. Dumin 2010: 17).
Известно е потвърждение за аристократичен произход от 1531 г.: „техният
род в Ордата Карачи-Кипчак е княжески, добър (е), а те са от този род“
(вж. Dumin 2010: 18). През XVII – XVIII в. под въздействието на разширяващите се контакти с Крим сред татарската аристокрация се разпространява
своеобразна мода, добавяне на титула „мирза“ към фамилното име (Dumin
2010: 19).
Интересът към генеалогията особено много се активизира след присъединяването на земите, където са поселени литовските татари, към Руската
империя (1793 – 1795) (Мухлинский 1857: 38−39). Тогава те, както и всички
други шляхтичи, трябвало да докажат с документи своя дворянски произход.
През XIX в. в резултат от либералното отношение на властите с дворянски
права се ползват почти всички литовски татарски родове, т.е. около двеста
рода (Думин 2012: 22). Тези процеси стимулират допълнителен ресурс за мобилизация, който е насочен също към осмисляне на родовото минало. Тогава
се оформят и гербовете на литовските татари. Тази „потребност от генеалогия“ довежда до възникване на псевдоисторически легенди, свързващи даден
род с престижна татарска древност (Dumin 2010: 19−20). Показателно е, че
като отзвук от интереса към източната култура и от идеологията на сарматизма през втората половина и края на XVII в. много литовски, белоруски и
полски родове свързват своя произход с татарите, като мотивират това чрез
полулегендарни и въобразени свидетелства. Известно е, че в края на XVIII –
XIX в. „татарските титули“ (улан, мирза/мурза) и татарският произход сред
полската аристокрация се ползват с висок авторитет (Dumin 2010: 24; Думин
2012: 22).
Като рефлексия от жизнения обществен интерес към генеалогията са родовите легенди, аргументиращи аристократически произход и свързващи го
с полулегендарни, въображаеми събития от миналото и с валоризирана татарска древност (Borawski, Dubiński 1986: 241−242). В записаните през XX в.
родови предания се смесват исторически факти с легендарни мотиви. В тях
паметта на поколенията се разполага между осезаемия времеви хоризонт на
наследниците и обобщените контури на митологичното праначало. Както
подчертава Ян Вансина: „Понякога, особено при родословия, най-близкото
минало и началото се сблъскват в своята последователност в рамките на едно
поколение“ (Vansina 1985: 23, 178). Такъв е разказът на майор Амурат Белак
за прадядо му Кара Мирза: той дълго време воювал в Литва и при една битка
срещу княз Витолд бил ранен, а ордата му – пленена. Милостивият княз дарил
със земя смелите татарски воини в Немежис, Вац, а Кара Мирза – в Лостай.
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Нарекъл го Белак (Бял), за разлика от старото име Кара (черен). По-късно Белак служил на княза в много походи вярно и мъжествено (Borawski, Dubiński
1986: 242). Генеалогичната легенда за рода Белак е фрагмент от митологията
на заселването и преповтаря нейния прототип. Образът на Витолд в нея също
е оформен според зададеното – той е милостив владетел, създател на родовото име и на родовите устои. Веществено свидетелство за реалността на
миналото е лъкът на Кара Мирза − „материална памет“ на домашната история
и превърнат в реликва за потомците. Може да се предположи, че подобни легендаризирани разкази са оформяли значителен фонд от устната история на
множества семейства и родове, все още жизнена до края на 70-те години на
XX в. (Михайлова 1979: 69).
Родовите разкази са продукт на комуникативната памет на поколенията, чрез тях историческият опит функционира в рамките на индивидуалната биография. Известно е, че в продължение на столетия военната служба е
традиционна професия сред заселниците от изток (Мухлинский 1857: 46−47;
Kryczyński 1938: 136−146; Borawski, Dubiński 1986: 27−183). Неслучайно в
родовите предания и в биографичните разкази твърде често се срещат мотивите за воинската служба и за военния ген, а като герои образци се сочат
именити командири с висши военни звания. В плана на родовата памет татарският разказ и участието на предците в него се преосмислят в перспективата
на националната и на европейската история. Миналото, особено героичното
воинско минало на рода, се преживява като ценност и основание за гордост.
В спомените доминират героични образци, възпроизвеждани чрез популярно историческо знание, печатни издания, визуално документиране. Такова
отношение към миналото играе важна етноконсолидационна роля за татарската общност и съдейства за осъществяване на политиките на признаване
от макрообществото. С други думи, последователно изгражданият собствен
легендарен татарски разказ свързва митологизираното минало на общността с нейното настояще, за да легитимира съвременния социален порядък
(Giordano 2015).
Някои родови изследвания, публикувани и широко популяризирани през
времето на т.нар. „татарско възраждане“ (20-те − 30-те години на XX в.),
оказват сериозно въздействие върху интереса към татарската генеалогия.
Критичният научен подход към тях и ревизията на основните им концепции
и аргументации не повлияват съществено върху авторитета им в масовите
представи. Тяхната рецепция е удачен пример за конструктивния характер
на образите на миналото и за актуализацията им за съвременни цели. Така
например в търсене на сведения за далечното минало на своя род в книгата
си „За литовските мюсюлмани“ (1896) Мацей Тухан-Барановски създава теорията за кавказкия (дагестански) произход на мюсюлманския елит (шляхта)
в Литва, която отдавна е преосмислена и въпреки това намира своите съвременни продължители (Borawski, Dubiński 1986: 243−244). Аналогичен е и
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случаят с „Гербове на татарските родове в Полша“ (1929, 1999) на Станислав Джедулевич, който има своите безкритични последователи, търсещи и
откриващи в изданието необходимата им идентификация с престижни предци
(Dziedulewicz 1929).
Днес генеалогичните проучвания сред татарите са обект на засилен обществен интерес. В тях се включват професионалисти и най-вече любители,
изготвят се родови генеалогии и родови гербове, в биографичните спомени се
предава мотивът за престижния дворянски произход на семейството (ил. 2)2.
В повечето случаи тази дейност е предшествана от работа в архиви и позоваване на изданието на Джедулевич. Освен върху историческа и документална основа, тя е изградена и върху безкритична лична интерпретация на
изворите, конструиране на факти и събития от миналото. Обосновка за подобен подход е популярното разбиране за специалния произход като израз на
социален престиж, основание за гордост или друга обществена потребност.
А такава необходимост от елитарност, знатен произход, принадлежност към

Ил. 2. Родословно дърво на рода Александровичи, Вилнюс.
Снимка: В. Янкова, 2012 г.

По време на теренната работа в Литва през май 2016 г. ми бе показано генеалогично дърво на рода Александровичи, изработено по архивни материали, с родоначалник Насъф Турчинович Александрович (XVI в.). Според Елдар Криницкий (Сандыковщизна, Гродно, Вилнюс) основоположникът на рода Криницки е засвидетелстван през
1612 г. у Джедулевич. Учителката Йелена Трачук (Тракай) изготвя съвременно генеалогично дърво на рода си с произход от Крим.
2
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привилегировано съсловие и оразличаване може да се разглежда също като
своеобразна реакция срещу унификацията и съответно мотивира съвременната световна мода към генеалогията (Novak 1971).

Заключение
Основният дял от историческата памет на татарите в Литва се дължи на
опосредствани, усвоени, препредадени опит и знание, придобити чрез различни форми на памет медия, а не в резултат на прекия житейски и сетивен
опит на тези, които си спомнят (Assmann, Conrad 2010: 49; Assmann 2011).
Това до голяма степен обуславя интензивността в процесите на „изобретяване“ на представите за татарското минало днес (вж. Hobsbawm 1983). Близо
стогодишният период, през който се формира татарската етноистория, конструира представа за миналото като героично и достойно. В съвременните
самопредстави на татарите миналото се схваща като героична история, „героически анали“ за „велики мъже“, като основание за гордост, а фигурите за
предците – като герои, воини и благородници. Такова оценностено отношение към миналото играе важна консолидационна роля за татарската общност
и подпомага политиките на признаване от макрообществото.
Митологията на татарското заселване в района е героична „история на
царе и битки“ и на велики мъже, а в нея историята е показана като „метафора
на митичните реалности“ (Hartog 2002; Артог 2007: 53). В такъв разказ за
миналото централна е демиургичната роля на Витолд – прародител и герой,
и на предците, схващани като благородни и лоялни воини. Топоними, топонимични предания и етиологични легенди сочат местните версии на този митологичен текст и очертават топографията на татарското усядане в района и
нейните променливи следи в местната памет. Те конструират по-цялостен и
хармоничен разказ за генезиса на татарската общност по тези земи. Видимо е,
че татарската митография в основните си елементи (сюжет, герои) следва траекторията на доминиращия национален наратив при подчертаване на героичното и достойно татарско участие в него. Семантиката на героичната представа за татарската етноистория се превръща в обосновка на националното
единство в настоящето и в гарант за неговото общо бъдеще. Такова героично
минало е централната идея, около която се обединява и сплотява всяка нация.
Както напомня Ренан: „Героично минaло, велики личности, слава (истинската), това е общественият капитал, върху който се разполага една национална
идея“ (вж. Aсман 2004: 174). 5,
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Народни светци на Запад с календарните функции
на свети Димитър (св. Мартин от Тур, св. Евстатий,
св. Хуберт от Маастрихт, Вси светии)
Любен Ботушаров
Резюме. Статията е продължение на публикацията „Календарното делене на
годината и св. Георги и св. Димитър като народни светци. Към иконографията на
светците като конници“ (Ботушаров 2000), където се разглежда тезата, че на астрономическата ос „пролетно-есенно равноденствие“ в източната част на античния свят е
била разположена календарната митология на Аполон, докато в западната – на Марс.
На Запад св. Георги е запазил позицията си, но св. Димитър е отстъпил вече функциите си на св. Мартин от Тур, който според етимологията на името си е Марсов. В народната култура на Запад функциите на приключване/начало на дейностите са типични и за св. Евстатий и св. Хуберт с разпятието между рогата на елена. Организацията
на времето е сакрален акт. Така в календарното пространство попадат празниците на
западните Вси светии, дори можем да стигнем назад до Хелоуин. Западният св. Мартин (=св. Мрат) прониква чак до Балканския полуостров.
Ключови думи: календарно деление, светци, организация на времето, св. Димитър, св. Мартин

Folk Saints in the West with the Calendar Functions
of St. Dimitar (St. Martin of Tours, St. Eustace,
St. Hubert of Maastricht, All Saints’ Day)
Lyuben Botusharov
Abstract. The article is a continuation of the publication “The Calendar Division of
the Year – St. George and St. Demetrius as Folk Saints. On the Iconography of Saints as
Horse-Riders” (Botusharov 2000). In the publication, the thesis is discussed that whilst in
the Eastern part of the Ancient world, the calendar mythology of Apollo was spread, in the
Western part that of Mars prevailed. To the West, St. George retained his position in the
calendar, but St. Demetrius stepped back and his functions were undertaken by St. Martin
of Tours who, as per the etymology, was of Martian character. In the folk culture in the
West, the functions of ending/beginning of agricultural activities are typical also for both
St. Eustace and St. Hubert with the cross between the horns of a deer. The organization
of time is a sacred act. Thus, the calendar space in the West includes also the festive days
of All Saints’ Day and even Halloween. The cult to the Western St. Martin (=St. Mrat)
penetrated even to the Balkan peninsula.
Keywords: calendar division, saints, time organization, St. Demetrius, St. Martin
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Настоящият текст е опрян на изнесена през 2017 г. лекция на семинара
„Фолклорната словесност: традиции, състояние, тенденции“, организиран от
секция „Антропология на словесните традиции“ в ИЕФЕМ − БАН, и е продължение на тезите, развити в моя предходна публикация за календарното
делене на годината и за св. Георги и св. Димитър като народни светци (вж.
Ботушаров 2000). В онази предишна публикация беше издигната тезата, че
на астрономическата ос „пролетно-есенно равноденствие“ в източната част
на античния свят е била разположена календарната митология на Аполон,
който като св. Георги е също змееборец, и когато настъпят студовете, Аполон
отива в страната на хиперборейците и се завръща чак през пролетта, докато в
западната – на Марс, който в староиталийското време е бил и бог на вегетацията и скотовъдството (Ботушаров 2000: 42). Може би на изток първоначално е
имало един пролетен и един есенен празник на св. Георги, като на Балканите
почитането на св. Георги и св. Димитър се свързва. На изнесената на семинара лекция беше представена схемата на иконографията на светците като
конници. Двамата – непременно в релация един спрямо друг – могат да бъдат
поставени да яздят според протичането на сезоните (изоморфно на слънчевия
часовник и на колелото на живота). Св. Георги идва на бял кон отляво1, от
есхатологичната страна, и отива надясно – към космогоничната. Св. Димитър
язди на червен кон (символиката на цветовете трябва да се разглежда също в
релация) наляво, от зенита към изчезването (=нощ, смърт, семена в земята).
Когато св. Георги и св. Димитър яздят един до друг (според народна легенда те са близнаци), св. Георги (=космогоничният) е винаги десният. На една
изтеглена елипса те биха яздили един към друг, сякаш яздят към световното
дърво, както при везбата „Коньовете“ от Софийско (вж. Боева 2017). На Запад
св. Георги е запазил позицията си. С релация на папа Павел VI обаче той е
обявен за легендарна личност и е изваден от католическия календар (Ботушаров 2000: 41)2. Запазва своя висок празник в Англия и Каталония (Jones 1994:
124). Св. Димитър3 обаче е отстъпил вече позицията на св. Мартин, който
в народната култура на Запад е поел съществена част от функциите му (на
приключване/начало на дейностите), главно на календарното делене на годината (вж. Календарные обычаи 1978).

Ляво и дясно се определят въз основа на правата и обратна перспектива (по
П. Флоренски) – от наша гледна точка и от гледна точка на изображението (=иконата).
2
Все пак остава като memoria ad libitum (=gebotener Gedenktag); дори в Словакия
и Полша е IV. клас светци.
3
Денят на свети Димитър е на 26 октомври в източните църкви, докато католическият празник на светеца е на 9 април и на 8 октомври. В католическия свят той губи
популярност с изключение на Словакия – вероятно остатък от влиянието на св. св. Кирил и Методий, които през IX в. въвели честването му в Моравия и Панония.
1

49

Св. Мартин – според етимологията на името си – е Марсов (Ботушаров
2000: 44). В Античността Марс изчезва през лятото4. Октомврийският кон
(Equus October) е на 15 октомври. Времевият разрез на Октомврийския кон
съвпада с началото на коледния пост – „четиридесетте дена на св. Мартин“
(Qadragesima Sancti Martini), т.е. с края на църковната година (Bieritz 1988:
180). В католическата църква 11 ноември е ден на св. Мартин от Тур (Jones
1992: 1, 172). Има нещо символично в онова „11.11 11 часа и 11 минути (като
начало на карнавала в Кьолн например). Тоест датата 11 ноември не е избрана
случайно. Св. Мартин почива на 8 ноември, на 11 ноември е погребението му.
13 декември е денят, обозначаващ паметта за завръщането на св. Мартин в
Панония (празник III. клас). Според църковното календарче за 2015 и 2016 г.,
издавано от Българската патриаршия, в православната църква 12 октомври
е денят на св. Мартин Милостиви, а според календарчето от 2014 г. това е
св. Мартин, епископ на Тур (Българска патриаршия 2014, 2015, 2016). Житието му е типично за светците от IV в. – християнизираният римски войн
от последните времена на империята. Важната връзка на светеца с Панония
(роден е в Сомбатей)5 и с Франция (епископ на Тур) дава възможност за контаминации. Св. Мартин като народен светец застъпник впечатлявал народа с
аскетичния си живот – той устройва подпомагащи хората дейности, проявява
милосърдие, което проличава
в легендата за разделянето на
палтото си с просяка (Gelmi,
Wimmer, Metzer 1988: 566 сл.
и други). Тази легенда лежи в
основата на разпространена
иконография на светеца (ил. 1).
Представената на семинара лекция съдържаше като
предпоставка становища, разработвани от автора преди.
Разглеждаха се явления на
културата като текст (жития на
светии, легенди, иконография,
вярвания) и дейност (църковни
и народни практики). Прилагаше се информационно-киберИл. 1. Св. Мартин разделя палтото си с просяка нетичният подход към разглеж-

4
5
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Субстратното прозира в земеделските празници „Фасти“.
Сомбатей / Szombathely – град в западна Унгария, близо до границата с Австрия.

дането на културата като човешкото управление на природата, а по-късно и
на „втората природа“, т.е. на самата себе си (Ботушаров 2003: 14). Този модел
включва имплицитно „трите основни компонента на опосредствеността на
човешкото съществуване: дейност, знаковост и мисловност“ (Д. Гинев, по Ботушаров, пак там). Културният текст се третираше в своята каноничност: като
правило (=Maßstab) и легитимност (=законност), а информационният парадокс при каноническото изкуство – „подобно на музиката и фолклора“ (по
Лотман, вж. Botuscharov 1999: 158). Каноническото изкуство се съкращава,
като запазва функциите при промяна на действащите лица (=актантите) (вж.
Греймас 1985: 89 и сл.). Запазването на функциите важи и за смисъла (=Sinn)
и значението (=Bedeutung) на Фреге (Botuscharov 1999: 163), т.е. има равностойни описания на реалния свят, които са различни като класификатори на
индивидуалното съзнание. Разграничението на смисъла от значението е валидно и за пропозиционалността, респ. за каноничния текст като хиперзнак
(ibid.).
Общественото време може да се разглежда както линеарно (необратимо), с което е свързана всяка актуализация6, така и кръгообразно (мислено
като обратимо), каквито са повтарящите се структури (Ботушаров 2004: 71)7.
Организацията на времето (респ. на календара) е сакрален акт. Всеки разрез
(респ. отрязък от времето) има своя повелител и хранител. Всяка култура и
цивилизация снема миналото и го преосмисля. Тази сложна интерпретация
на интерпретацията може да се наблюдава и при християнството8. В аграрните общества се съобразяват религиозни, астрономически (респ. природни) и
социални (респ. икономически) феномени. При това често може да се говори
за преднамерена случайност при разпределението на паметта на светците и
изграждането на техния облик (вж. Ботушаров 2000: 41 и сл.). Така например

Мимоходом беше обърнато внимание също за факторите на измененията (по
Сосюр) и механизмите на изменяемост (като интерференции и контаминации, от една
страна, и асоциации и аналогии, от друга), както и за влиянието на субстрата и адстрата
(конвергенцията).
7
В беседата беше показана рисунката на двукомпонентния модел на времето, която добре онагледява резултата от „постъпателното“ и „възвратно“ протичане на общественото време (Ботушаров 2004: 71). Времето представлява една много деформирана
винтообразна линия, разположена на повърхността на кръгъл цилиндър. Въртенето
можем да осмислим като един календарен цикъл в традиционната култура, изобразен
върху основата на цилиндъра. По образуващата е разположено линейното време, което
може да се мисли както хронологически, така и стадиално.
8
По време на лекцията беше споменато сравнението на Атанас Далчев за превода
и метафората на прозореца, който отразява сложната картина на всичко, видяно в стъклото (Ботушаров 2000: 41).
6
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Вси светии на Запад са равни на св. Мартин като край/начало на църковната
година; трябва да напомним, че есхатологичното е характерно за Изтока, така
както космогоничното – за Запада.
Носител на календарните функции е св. Евстахий (St. Eustachius =
St. Eustathius, което означава устойчив, плодоносен). Неговата католическа и
протестантска памет е на 20 септември. Чудото с разпятието между рогата на
елена илюстрира обръщането във вярата9. Календарната символика на елена
е символика на ловната година.
Св. Хуберт от Лютих (респ. Мастрихт) изземва през VII − VIII в. ролята на св. Евстахий и почти го измества. Неговата памет е на 20 май, но и на
3 ноември. Той е набожен благородник и ловец, затова е патрон на ловците.
Легендата за разпятието между рогата на елена е заимствана по всяка вероятност от св. Евстахий (вж. при Gelmi, Wimmer, Metzer 1988; Melchers 1979;
Wimmer 1993). При разпространения на Запад триптих средното поле се заема от сцената с елена с разпятието между рогата.
При иконографията на Тримата конници от Ханс фон Маре обратното
изображение на лявото и дясното крило следва схемата, която показва заемането на позицията на св. Димитър от св. Мартин.

Ил 2. Ханс фон Маре, „Тримата конници“, триптих (1885/1887, оригиналът е в Мюнхен, Новата пинакотека). Средната картина показва св. Хуберт с разпятието между
рогата на елена

Срв. символиката на Разпети петък (молитвите за обръщането на евреите); чудото на Разпети петък в Парсифал; обръщането във вярата на Апостол Павел, което се
чества на 25 януари.
9
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Ил. 3. Албрехт Дюрер, „Олтарът на Паумгартнер“, триптих
(ок. 1500 г., оригиналът е в Мюнхен, Старата пинакотека).
Дясното крило е „на св. Евстахий“

При „Олтара на Паумгартнер“ на Дюрер дясното крило е заето от изображение на елена с разпятието между рогата.
Разбира се, днес профанацията е неизбежна – в Германия се продава напитката Jägermeister, на чийто етикет е изобразена сцената с разпятието между рогата на елена като символ на „немското“. Подобно профаниране има
и у нас: може да се намери вино с икони на св. Георги и св. Димитър върху
етикетите.
В религиозния календар остава
обаче почитането на свети Мартин.
Вярно е, че родният град на светеца
не стои под неговия знак. И все пак
има поклоннически път от Сомбатей
към Тур, както пролича при посещението ми в Сентготард10 през 2003 г.
Година по-рано лично посетих в
Словакия град Мартин, възникнал покрай готическата църква на
св. Мартин11, а през 2004 г. в центъра
на Мюнхен снимах процесия, която Ил. 4. Процесия с изображението
носеше изображение на св. Мартин. на св. Мартин

Сентготард / Szentgotthard – град в западна Унгария.
Днес институцията на литературния музей „Matica Slovenská“ е изместила доминантата към националната култура.
10
11
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Календарното пространство на св. Мартин включва деградиралия детски празник на началото (=келтската Нова година) – Хелоуин (вж. Celtic
Mythology 1999: 389). Западният св. Мартин има своите рефлексии на Балканския полуостров – в пространството на св. Димитър. Така например в
Српски митолошки речник четем следното: „Свети Мрата 11.ХІ. – Некада
се 11 новембра просльао св. Мартин, па je црква завела да то буде српски
краль Стефан Дечански (1321 – 1331), оснивач манастира Дечана, по коме je
к добно име. Ньега je народ по св. Мартину прозвао Мрата…“ (Српски митолошки речник 1970: 262). Фонетичната форма март е запазена в названието
на месеца.
Свети Мрат, респ. св. Мартин, е повелител на вълците. В негова чест се
колят кокошки. Така е и в България (вж. в Српски митолошки речник 1970:
208 при „мратинци“, Български етимологичен речник 1995: 281 с препратки,
Маринов 1914: 520 и сл.). Гъската е символ на св. Мартин, тя е свързана с
легендата, че гъските го издали, когато се скрил в обора от скромност, за да
не го изберат за епископ. Но гъската като атрибут на Марс е соларен символ,
тя е залязващата и изгряваща сила на слънцето12.
Ето как се озоваваме от Марс през свети Мартин до мратничето (петле)
в Карнобатско.
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II
Фолклорната словесност –
събирачи, публикации, проучвания

Пословиците на Марко Цепенков
и някои характеристики на фолклорната реч
Магдалена Елчинова
Резюме. В статията се дискутира системният характер на фолклорната реч, като
се разглеждат подходът на Марко Цепенков при събирането на пословици и други паремии в условията на все още жива традиция и позицията на самия записвач
като носител на фолклор. Изведени са основни компоненти, комуникативни норми
и функции на фолклорната реч, като се обръща специално внимание на различните
типове връзки между фолклорните речеви форми и жанрове. Методологически анализът е в полето на етносемиотиката и теорията на речевата дейност.
Ключови думи: пословици, фолклорна проза, фолклорна реч

Marko Tsepenkov’s Proverb Collections
and Some Characteristics of Folk Speech
Magdalena Elchinova
Abstract. Discussing Tsepenkov’s approach in collecting proverbs and other paroemia,
evidently determined by a still-living tradition and his position of a folklore bearer, the
paper argues for the systemic character of folk speech. Its constituting components,
communicative norms, and functions are outlined, with special attention to the different
types of links between the folk speech forms and genres. Methodologically, the analysis is
held in the perspectives of ethnosemiotics and theory of speech.
Keywords: proverbs, folk narratives, folklore speech

Проблемът, който се разглежда в тази статия, е за характера на комуникативните процеси в общностите носители на фолклор. Той ще бъде разгледан
през призмата на пословиците, които се характеризират със сложна и дори
противоречива природа, обусловена от принадлежността им едновременно
към системата на езика и на фолклорната култура, от формата им на комуникативни единици, които притежават същевременно речниково значение, от
способността им да се реализират в различни контексти на употреба като информативни твърдения, оценъчни изказвания или предписания за поведение.
Сложната комуникативна същност на пословиците позволява чрез тях да се
проследят някои особености на фолклорната комуникация, включително да
се видят връзките им с други видове фолклорни текстове в процесите на речево общуване в общностите − носители на фолклор.
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Като основа на наблюденията си използвам сбирките с пословици на
Марко Цепенков, по-конкретно текстовете, публикувани в първи том (Цепенков 1998) от многотомното издание на фолклорното му наследство, реализирано от авторски колектив на бившия Институт за фолклор на БАН (сега част
от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей). Томът
съдържа автобиографията на записвача, както и песните и пословиците, записани от него. Въз основа на този емпиричен материал ще се опитам да покажа
как пословиците функционират в единство с други езикови и фолклорни форми от репертоара на фолклорната общност на всекидневно равнище, както и
да коментирам спецификата на техните връзки с фразеологизми, фолклорна
проза и други кратки фолклорни жанрове. По-нататък ще обособя категорията фолклорна реч, която според мене е работещ инструмент за изучаване на
комуникационните процеси в общностите − носители на фолклор. Самото
понятие не е ново и в подобен аналитичен план е разгледано за пръв път от
Доротея Добрева в мащабното ѝ изследване на българските фолклорни анекдоти (Добрева 1987). Проучвайки смисловите и функционалните особености
на българските пословици и поговорки, на свой ред се убедих в аналитичния
потенциал на понятието за фолклорна реч, като се опитах да разширя разбирането за него. Част от разсъжденията ми са включени в предишни мои публикации, но тук за пръв път дискутирам проблема по-систематично.
Ходът на времето налага като необходимо едно уточнение относно категорията фолклорна реч. В края на 80-те – началото на 90-те години на ХХ в.,
когато провеждах интензивни теренни наблюдения върху функционирането на пословиците и поговорките, все още съществуваха жизнени локални
общности − носители на фолклор, т.е. самата категория обозначаваше реални
комуникативни процеси и специфики. Днес ситуацията е силно променена
и категорията фолклорна реч все повече се превръща от актуална практика
в обект на реконструкция. Характер на абстрактна реконструкция приема в
много голяма степен и понятието за фолклорна общност – днес е по-скоро
изключение, отколкото правило, да се намерят и изследват относително обособени локални общности − носители на все още жизнена като система традиционна култура. Нещо повече, макар и да няма задълбочени научни проучвания по въпроса, се наблюдава, че в последните години употребата на пословици и поговорки във всекидневното говорене на днешните българи е силно
редуцирана. Естествено, за това има комплексни причини, произтичащи както от големите социални и културни промени, така и от тяхното рефлектиране
върху езика и речевата практика, да не говорим за коренните трансформации
в сферата на масовите комуникации и медийните технологии. Новата ситуация откроява и нарасналата според мене значимост на качествените сбирки с
фолклорни материали, към които причислявам и фолклорното наследство на
Марко Цепенков, доколкото те са ценен извор на информация за културата на
традиционни локални общности от времето на техния разцвет.
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Особености на пословичната сбирка на Марко Цепенков
Както вече стана дума, в първи том от поредицата „Фолклорното наследство на Марко Цепенков“ са поместени записани от него пословици и други текстове, като част от тях са публикувани преди това в различни други
източници, а друга част са непубликувани архивни материали. Голяма част
от текстовете са подредени от самия събирач тематично под рубрики като
„Справедливост и несправедливост“, „Богатство и сиромашия“, „Завист“,
„Заканванье и отмъщение“, „Добро и зло“, „Хубост“, „Юначество“ и др. Немалък корпус от текстове (2851 на брой) са включени от съставителите на
тома под заглавие „Други пословици и характерни изрази“ и са подредени по
азбучен ред. Характерна особеност са многото на брой бележки, дадени от
самия М. Цепенков (и публикувани като бележки под линия в тома), в които
се правят уточнения относно значението и употребите на съответните текстове или пък се дават детайли като място на записване или връзка с приказки,
обичаи или характерни практики, свързани със съдържанието на паремията1.
На пръв прочит пословичната сбирка на М. Цепенков би могла да предизвика критики, особено от страна на изследовател, който държи на спазването
на стриктни принципи на класификация на текстовете. Веднага се забелязва,
че освен пословици и поговорки сбирката съдържа и множество други кратки
форми като фразеологизми, клетви, наричания, прякори и др., които нарушават класификационната последователност. Наблюдава се и множество повторения на текстове – поради появата им в няколко тематични рубрики или
поради лексикални вариации. Пословичната сбирка на М. Цепенков се отличава и с прилагането на множество по-големи текстове (основно приказна и
неприказна проза или описания на обичаи и практики), които под една или
друга форма илюстрират пословичното значение2. За тези по-големи фолклорни текстове липсват данни дали са записани от хората, от които са чути
и съответните паремии, или пък са добавени от самия записвач по негово
усмотрение. Последното също би могло да се оцени критично, като намеса на
записвача и евентуално отклоняване от автентично получената информация
на терена. В случая обаче именно тези особености ме накараха да избера тази
При цитирането на конкретни примери по-нататък в статията се придържам към
правописа, възприет от съставителите на тома. За краткост след всеки пример посочвам
в скоби само страницата, на която е публикуван (без автор и година), доколкото всички
примери са от едно и също издание. В справочния апарат в края на тома може да се
намерят речник на някои диалектни думи, както и информация за първоизточника на
съответния текст (сборник или архив) – информация, която не смятам за необходимо да
включа в настоящата статия.
2
Отбелязала съм 62 такива текста, като някои от тях се повтарят и дори потретят
по различен повод.
1
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изключителна по характер пословична сбирка, за да анализирам понятието
за фолклорна реч. Когато вниманието се пренасочи от въпроси на класификацията към въпроси на функционирането на паремиите във всекидневната
реч, подходът, приложен от М. Цепенков при събирането и съхраняването
на пословичното наследство, се оказва много ползотворен. Неговите сбирки
позволяват да се усети личното присъствие на записвача, който се проявява
не само като отличен познавач, но и като носител на паремийния репертоар.
Вече отбелязах, че една от значимите страни на Цепенковата сбирка са приложените към голяма част от текстовете обяснения на техните значения. Това е
абсолютно необходимо за разбирането на паремии, вече отпаднали от широка
употреба, както и на такива с локално разпространение. По този начин днешният читател добива представа за характерните употреби на пословиците във
фолклорната култура.
Като представя значението на пословиците чрез най-честите им употреби,
М. Цепенков илюстрира ситуативния характер на текстовете, влизащи в обхвата на фолклорната реч. Този подход, макар и приложен в друго време, с други
цели и събирачески похвати, е напълно в съзвучие с основополагащи твърдения в съвременната паремиология. От една страна, той съответства на широкоприетата дефиниция за пословицата като знак на тип ситуация (Пермяков
1970: 19−20). От друга страна, подкрепя едно наблюдение, направено много
по-късно и със съвременните изследователски средства на фолклористиката и
семиотиката, че във фолклорната култура пословиците не реализират всички
възможности на семантичната си структура, а функционират чрез набор от утвърдени от традицията употреби (Elchinova 1994). Всяка пословица има свое
речниково значение, което отразява присъщата ѝ логическа структура и задава
обема на смисловите ѝ реализации. Потенциално този обем е изключително
голям – пословицата може да се актуализира по отношение на практически
неопределен брой житейски ситуации с подобна структура, но с различни компоненти, в различни темпорални аспекти, с насоченост към отделните етапи
от скáлата информация − оценка − предписание (Крикманн 1978: 94−98). Но
устойчивостта на провербиалния знак има и своите културно-исторически измерения. Действащата културна норма задава определен набор от смисли за
всяка единица от провербиалната система. Това е особено забележимо при сравняване на традиционната фолклорна култура със съвременната – при първата
наборът от смислови реализации е фиксиран и по-ограничен от възможностите, зададени в логическата структура на паремията; сега е по-явна тенденцията
към свободно логическо и асоциативно интерпретиране на пословиците. Този
вид устойчивост засяга и функционалната сфера – фиксиран от традицията е и
наборът от употреби на паремийната единица, като правилата за възможност и
уместност на употребата зависят от различни фактори (Elchinova 1994).
Този утвърден набор от употреби М. Цепенков илюстрира веднъж чрез
тематичната рубрика, в която е подредил съответната пословица, и втори път
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чрез пояснението, което е дал към доста от текстовете, особено към такива с
образна мотивировка на значението. Ето няколко примера:
Овцата от Бога е бла[г]ос[л]оена да носи волна, ама не само за неа
(с. 175). Богатио чоек треба да му помага на сиромасите (с. 330)3.
Воло кога не яди слама, си прежива (с. 191). Пъргав чоек и во празник
нещо приработуат (с. 333).
Търгай танецо и на дупка гледай (с. 198). Работи и гледай да не зияниш
(с. 336).
Дете, ако не плачи, не расти (с. 198). Секой, що не сбърка работа, нема
да спечали (с. 336).
Кай що се родило пилето, тамо си праи седелото (с. 198). Кай що се учел
чоек на търговия, тамо можи да печали (с. 336).
Сите каменье не се[т] оканици. Сите приятели не се[т] верни (с. 235).
Арните круши свиньите ги ядат (Некое добро момче като се ожени и
земе некоя недобра невеста, за него се казва така.) (с. 263).
Големата риба голема вода сака (богат чоек има големи разноски)
(с. 271).
Има примери, илюстриращи многозначността на някои пословици, т.е.
приложимостта им към различни по тип ситуации, съответно свързаността
им с различни теми. Например пословицата И танец водете, и на дупка гледайте е поместена в тематична рубрика 20. Хитрост (с. 197) и в следващата
рубрика 21. Интерес с леко променена форма: Търгай танецо и на дупка гледай (с. 198).
Пословицата На габер сливи не се рагьат (У безчестен чоек чоещина
не барай) е поместена в рубрика 52. Неблагородие (с. 225); нейният вариант
Сливи на габер не се рагьаваат (От прос[т] чоек нема ум да излези) e в
рубрика 79. Глупост (глупавщина) (с. 245).
Тематичната подредба очертава смисловата близост между отделни
пословици, дори наличието на синонимни такива, например Брат од брат
помогнат, по-як ет од еден град (кале – крепост). Брат од брат ко[г]а се
помага, и Господ кье [г]и даруа (с. 264).
В сбирката се съдържат и антонимни пословици, т.е. такива, които обозначават взаимноизключващи се ситуации/противоположни оценки, например: Бракьа ко[г]а кье се сбиат, търчай да [г]и отмиш, оти кье се умъртват; Бракьа колку и да се скараат, пак кье се смират (с. 264). Или пък популярните Братство за братство, сиринье за пари и Брат брата не рани,
тежко кой го нема (пак там).
Първият текст е включен в основната сбирка пословици, а вторият е отбелязан
като бележка под линия към него и обяснява значението на пословицата.
3
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Като специфична форма на обяснение на пословичното значение записвачът използва и прилагането на различни фолклорни наративи. Така се
открояват различните типове връзки между фолклорна проза и паремии –
структурни, генетични, тематични, концептуални и функционални. Тук няма
да коментирам с подробности всеки тип връзка между паремия и фолклорна
проза, защото сам по себе си този въпрос е много обширен. Ще се огранича
до илюстрирането на всеки тип връзка с примери от сбирката на Цепенков.
Необходимо е да се уточни, че така изредените връзки между паремии и фолклорна проза често се припокриват помежду си (например генетичната връзка често е и тематична, а понякога, особено при пословици с немотивирано
значение – и тематична).
Структурната връзка най-общо се основава на структурна близост или
отдалеченост между пословиците, от една страна, и различните жанрове на
приказната и неприказната проза, от друга. Наблюденията ми върху основни
сбирки с български пословици и поговорки, в това число публикувани в различни томове на СбНУ, сбирките на П. Р. Славейков (Славейков 1982), В. Чолаков (1872) и др. очертават в това отношение известни тенденции. Една от
тях е, че паремиите се свързват структурно много по-често с жанрове от приказната проза, отколкото с такива от неприказната. По-нататък, от приказната
проза най-близки по структура и насоченост с пословиците са анекдотите и
хумористичните приказки (вж. и Добрева 1984), в по-малка степен − приказките за животни или легендарните приказки. Сравнително редки са връзките
на пословици с легенди, не съм установила връзки на пословици с вълшебните приказки4, а връзката на пословиците с някои видове неприказна проза
(предания, меморати) не е изследвана.
Пословичната сбирка на М. Цепенков, от една страна, потвърждава тенденциите, но от друга, може да се разглежда и като изключение, доколкото демонстрира относително висока честота на свързаност на паремии с фолклорни наративи. Доколко тази честота на свързаност е наблюдавана от записвача
в практиката и регистрирана в сбирката, или пък е плод на неговия собствен
почерк като носител на пословичния репертоар, е въпрос, който към днешна
дата не може да намери точен отговор. Но независимо каква е причината,
сбирката отразява възможни и присъщи за всекидневната комуникация във
фолклорната общност реалности.
В разглеждания том има множество примери за връзка на пословици с
анекдоти и новелистични приказки, например: Не пули на коньата, море, ти
пули на Коста (с. 182), Мнозина, кога сакат да я праят некоа манджа, я кье я
пресолат, я не кье я досолят (с. 189), До ручек касап, од ручек терзия (с. 226),
Море, и молитфите му помагат на болнио, ама и гирамидкьите (с. 214):
Освен ако пословицата не се използва като повествователен похват, т.е. включи се
в речта на някой от героите или разказвача.
4
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„Си била една жена многу болна од бодеж и го викнала попо, що йе бил
во маалото, да ѝ пеит молитфа, за да ѝ оздрави бодежот. Неколку утринье що ѝ пеа, арно ама не би кабил да ѝ и оздрави. Ко[г]а виде попо,
оти не ѝ оздравуа от молитфите негои, я арнисал и на оденье ѝ нарачал
да клава на бодежо топли гьирамиди. Клавайкьи жената гьирамиди неколку пати, ѝ даде Госпо[д], и помина бодежо, та си излегла на порта
да седи.
Вървейкьи попо, я видел кай седи на порта и йе рекол:
– Ей, жено, виде, оти от молитфите мой ти помина бодежот?
– Сполай ти, о[т]че сфети, на доброто, що ми стори. Вистина од молитфите ми помина бодежо, ама и од гьирамидкьите, що [г]и клаваф
топли, ми помина.
Слушайки попо той сбор од жената, беше се устрамил и си заминал по
пато“ (с. 214).
Наред с това има и примери за връзки на пословици с легендарни приказки: И гьаоло не можи да лажи, ка[к]о некоя лоша баба що лажи (с. 196),
Кой како му мисли на комшията, та[ко] кье му да[д]и Госпо[д] (с. 221), На
скържаио клучо му йе у гьаоло (с. 231).
Не липсват и примери за връзки на пословици с приказки за животни: И
танец водете, и на дупка гледайте (с. 197−198)5, както и с легенда: Лильако
(прилеп) нокье излегуат и нокье се криет, како да ет борчлия на евреите –
толку страв имат (с. 288). Има дори пример, който може да се разгледа като
връзка с меморат: Девет педи мраз вати, рекьите измързнаа, Госпо[д] да чуа
(с. 253)6.
В част от примерите за структурна връзка между пословица и фолклорен
наратив е налице и генетична връзка, т.е. пословицата произлиза от по-големия текст. Такива примери са:
Не пули на коньата, море, ти пули на Коста (с. 182), Госпо[д] да не
да[д]и слеп да прогле[д]а; или – и сиромаф да се обогати (с. 206), Море,
и молитфите му помагат на болнио, ама и гирамидкьите (с. 214), На
лош чоек добро не прай, на жена скришните работи не кажуй и со голем
(забит) чоек тесен приятел не биди (с. 209), Парите го праат чоека да
е юнак, тавминджия и знаен (с. 178):
В първи том примерите за връзка на пословици с приказки за животни са единични, но в трети том, където са поместени записаните от М. Цепенков приказки за
животни, са доста повече, като в част от примерите пословицата е генетично и структурно обвързана с наратива, а в други е използвана като похват на разказвача (вж. напр.
Цепенков 2004: с. 15, 18, 21, 23, 25−28 и мн. др.).
6
В случая примерът не е точно пословица, но се свързва по-нататък с разсъжденията за фолклорната реч, затова го посочвам тук.
5
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„Во старо време имало еден касап во Стамбол, що продаал месо без
кантар; кой колку да сака, толку му сечел и не го търгал. Секой кье го
претъргал и секому токмо му излегувало. Се прочу касапот со тоа нещо
дури до царо. Ко[г]а разбрал тоа нещо царо, се зачудил и сторил ниет
да пойди кай касапо, да види сам со очите свой. Пошол кай касапо и му
посакал да му да[д]ит ока и сто драм месо. Му пресекол касапо и без да
го търга му го дал. Го претъргал царо и кога виде, токмо ока и сто драм
излегло. Уще два пати купил – се токмо му излегло. Итър бидейкьем
царо, му текнало одо[т]що бил касапо толку тавминджиа, и го викнал
при себе на сарай, та му посакал ильада алтъни назаем за некой месец, и
на месецо кье му [г]и да[д]ел со се мамеле. Виде – не виде касапо, изваде
кьемеро и му даде ильада алтъни на царо, асли сите толку му беа. Си
отиде на дукьан и го изгубил тавминджилъко. Секому, що му дал месо, я
поекье, я по-малку и никому токмо не дал. Отишол и царо тебдил и той
купил, и ко[г]а го претъргал, поекье му излегло. Тогай рекол царо:
– Парата го праит чоека да е юнак, знаен и тавминджиа.
На месецо го викнал и му дал алтъните на касапо. Едно [г]и клал во кьемеро и го опашал на голата полойна, почнал да сечи месо токмо, како
напред що сечеше“ (с. 178).
Голяма част от пословиците в сбирката на Марко Цепенков са илюстрирани с наративи, свързани с тях тематично. Такива са например: Яс не я сакам
кривината, ами ко[г]а я нема правината? (с. 176), И ти лажиш, ама и той
лажит (с. 181), Мнозина, кога сакат да я праят некоа манджа, я кье я пресолат, я не кье я досолят (с. 189), И гьаоло не можи да лажи, ка[к]о некоя
лоша баба що лажи (с. 196), Кой како му мисли на комшията, та[ко] кье му
да[д]и Госпо[д] нему (с. 221).
„Одейкьи сф. Иоан при Бога, да му се моли на Бога за некой лугье сиромаси, го стрел на пато некой сиромаф чоек, и отко[г]а се научил, оти
кье оди сф. Иоан при Бога, му се помолил да му речи на Бога, да му да[д]
и Госпо[д] една крава (некой кажуат магаре), да си я молзи и да си рани
дечиньата со мащеница, како що имал негоио комшия.
Одейкьи сф. Иоан при Бога, му се молил за сите лугье и най-после му
посакал една крава да му да[д]и на той сиромаф.
– На той сиромаф, що ти рече да му да[д]ам една крава – му рекол Госпо[д], да му речиш, да ми се моли да му да[д]ам на комшията уще една
крава, и после кье му да[д]ам нему една.
Идейкьи си сф. Иоан назад, го стрел сиромаио, що сакал крава, и му кажал, ка[к]о що му рекол Госпо[д].
– Како, као да му се молам на Бога, да му дайел уще една крава? Триста
години да немам крава и не йе чаре да му се молим на Бога, да му да[д]и
уще една крава на комшията, да да му се сторат две и после да ми дайел
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една мене. Яз молам Бога денье, нокье, да му пцойса на комшията тая,
що я има, пак Госпо[д] сакал да го молам, да му дайел две крави нему.
Ете вака му кажи на Бога, ако одиш при него другаш.
Ко[г]а [г]и чул тие сборои сф. Иоан от той сиромаф, що имал толкуа
лоша мисла, се почудил и си рекол сам со себе:
„Затоа Господ[,] сполай му, не ти дал и нема да ти да[д]и“ (с. 222).
Функционалната връзка е особено видна при паремиите с немотивирано значение, които могат да бъдат разбрани само ако се познава по-големият
текст, който играе ролята на тяхно тълкувание (срв. Елчинова 1994) – вече
бяха посочени няколко такива примера. В допълнение ще цитирам още един
пример с две пословици, които Марко Цепенков илюстрира с една и съща приказка. Под тема 63. Скъперничество са включени следните два текста: Бре, да
е кабил и леб да не яди (с. 230) и На скържаио клучо му йе у гьаволо (с. 231).
Приказката, с която ги илюстрира записвачът, ще преразкажа накратко:
„Един много богат, но стиснат човек спасил някакво момче от смъртоносно ухапване от отровна змия и момчето го завело при баща си, за да му
се отплати за добрината. Момчето било син на дявола и по пътя подучило
човека какъвто и дар да му дава баща му, да му го върне и да му иска ключа
към цялото богатство. Така и станало и в крайна сметка човекът си тръгнал от
дома на дявола с този ключ. Когато стигнал у дома си, той отключил с ключа
и пред очите му се показало цялото богатство, което притежавал. От този момент човекът осъзнал колко е богат и започнал да живее добре“.
Вижда се, че докато втората пословица е свързана с тази приказка генетично, то при първия текст връзката е по-скоро функционална, доколкото
наративът насочва към определено тълкуване на паремийното изречение.
Накрая, концептуалната връзка между паремии и фолклорна проза произтича от общата принадлежност на отделните текстове към едно и също културно знание, т.е. към обща система от норми, ценности, споделени разбирания,
светоглед и модели на поведение. Този тип свързаност в сбирката на М. Цепенков не е илюстрирана толкова чрез връзка между пословица и наратив,
колкото чрез обяснение на други видове текстове – клетви, благословии, наричания и др., чрез характерни практики на локалната общност. Подобни примери са: Се пулит, како гайгура на яйце (с. 195) (фразеологизмът се обяснява с
наблюдението как въпросната птица се грижи за яйцата си, докато се измътят);
Болен се кани да яди, а здравио и да не го каниш, кье си яди (с. 266): „У нас
има обичай, когато отива човек на госте, домакинът ще го подканва да руча,
а гостенинът, ако е некой, що не се срамува, ще му отговори така: „Море,
де бре, братко, що туку ме каниш да ядам, болен се канит да ядит“ (с. 344).
Анализирайки пословичната сбирка на Марко Цепенков през призмата
на понятието фолклорна реч, трябва да се спра накратко и на присъствието
на други кратки фолклорни форми или характерни изрази и фразеологизми
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сред пословичните текстове. Тук няма да дискутирам категориалните разлики между разнообразните фолклорни и речеви единици, а само ще обобщя
и илюстрирам разновидностите им и ще се опитам да обоснова решението
на записвача да ги включи сред пословиците и поговорките. Започвайки с
най-кратките форми, в сбирката се срещат различни прозвища, като например: Лаж-Петко. Лажи-Богоройца. Търчи-Лаж (Иминьа имаше у нас); Лажи-Богоройца. Се со колненье сака да [г]и кандисуа лугьето, да ако го познаваат, оти лажит (с. 180); Пепелаш (с. 182).
Включени са също немалко на брой клетви: Жени кье бара, жельки да го
опоят околу врато (с. 190), Бело море и Църно да обидиш, па аир и берекьет
да не видиш (майчина клетва) (с. 264), Буйцата и чумата да го удрит, та да
се откопачит (клетва) (с. 266), Каменье и дървя да те бият по глаа, синко,
кога не си послушливо (с. 281).
Срещат се и благословии: Камен и дърво, синко, да ватиш, стреб[р]о
и злато да ти биди (майчина благословия) (с. 281). Някои от тях са част от
обичайни практики: „Господи Боже, поможи!“ – речи и работи (с. 175), Дай,
Боже, здравйе, ако лани не спечалифме, годинаава кье спечалиме (с. 237).
Сред разнообразните кратки непословични текстове се срещат още:
а) детски наричания и броилки: Асан, подкасан, со вървцата опасан, вървцата се скьина, Асан загьина, сонце зайде, Асан се найде. (Детинцка шега)
(с. 192), Било, що било, сойкьино крило: сойката летна, мачката клепна
(с. 265) (Детинска поговорка) (с. 344);
б) характерни изрази и заричания: На шиа те земам, ако те лажам
(с. 198), Гьупцко лето или сиромашко лето, или малото лето (с. 206) – по
Митро[д]ен ко[г]а вакьа студ, и по той студ се подобруат времето, тоа
лето е сиромашко (с. 338), Аирлия, бурлия, пресна му чивия. (Казва се на тогози, който купи нещо и се излъже) (с. 262), Бре, нити една аспра не придаам
(за пазарлък като се прави) (с. 265);
в) народна метеорология: Ако нема на Божик (Коледа) бело (снег), кье
нема на Гьургьевден зелено (трева) (с. 263);
г) фразеологизми: Бел како катран (с. 265), Ми капна лицето от страм
(с. 290), Му помина болес[т]та како на некое куче (с. 291).
Желанието на Марко Цепенков да обясни значението и употребите на
пословичните текстове го кара да изведе разнообразните им форми на свързване с вярвания, приказки, анекдоти, гатанки, фразеологизми. Тези съотнасяния подкрепят мисълта, че между различните фолклорни словесни видове
съществува дълбоко единство на познавателно, идеологическо и функционално равнище. Нещо повече, като включва в сбирките си с пословици още
прякори, благословии, благопожелания, клетви, фрази и ритуални реплики,
Цепенков насочва към една връзка, която не се открива пряко в значението или начина на функциониране на тези толкова различни единици. Тази
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„грешка“ от гледна точка на стриктните научни класификации е всъщност
точност и обективност от страна на този познавач „отвътре“ на фолклорната култура. Тя отразява тенденцията към синтез на разнообразните словесни
форми в речевата дейност на носителите на фолклора, подчиняването им на
общи тенденции и закономерности в плана на фолклорната комуникация. По
такъв начин подходът на М. Цепенков добива особено актуално звучене с насочеността си към открояване на системността и единството на фолклорната
култура и в частност на фолклорната реч.
Така, без да разполага с последователна научна концепция, М. Цепенков
се оказва много актуален от гледна точка на съвременното семиотично изучаване на пословиците, отразявайки, за разлика от мнозина други събирачи,
разнообразните аспекти на сложната им комуникативна природа.

Същност на категорията фолклорна реч
Сбирката на М. Цепенков подкрепя идеята да се обособи и анализира
понятието за фолклорна реч. Последното визира единството и спецификата
на речевата дейност в различните общности − носители на фолклор. Доротея
Добрева дефинира понятието така: „Анекдотите, подигравките, прякорите,
пословиците и фразеологичните единства са част от „фолклорната реч“ на дадена група. Те отразяват конвенционално възприети, стереотипизирани модели, които преобладват в същата тази група. Важна е общата социална и психологическа предпоставка за тяхното възникване и разпространение“ (Добрева
1987: 88). Тръгва се от презумпцията, че една локална или етнична общност
се реализира чрез споделената култура, т.е. от системата от знания, практики, техники, ценности, включително и от специфичната си речева практика.
Разглеждайки фолклорната общност като речева общност, следва да обърнем
внимание на речевия ѝ репертоар (т.е. на набора от словесни знаци и текстове, които са в обръщение в нея), на специфичните ситуации и правила
на употреба за всеки вид от този репертоар, на нормите на общуване между
различните индивиди в рамките на общността, съобразно техните роли и статуси. Актуален става и въпросът за формирането на речевата способност, т.е.
за овладяването на речевия репертоар от всеки индивид в процеса на неговата
социализация.
Основните компоненти на фолклорната реч са речевата общност и речевият репертоар. Фолклорната речева общност е локалният етносоциален
колектив или обособена на друг принцип социална група, в която са активни процесите на фолклорна комуникация в един продължителен интервал от
време. Речевият репертоар е комплексът от елементи, намиращи се в обръщение в процесите на фолклорна реч. Той обхваща единици от различен ранг: от
системата на езика (местна диалектна лексика, групов жаргон, фразеология,
етикетни формули) и от системата на фолклора (всички чисто словесни видо69

ве – клетви, благословии, пословици, гатанки, скоропоговорки, детски стихчета, броилки, тълкувания на сънища, гадателни формули, собствени имена,
превърнали се в нарицателни, анекдоти, предания, легенди, меморати, ритуални реплики, всички видове приказки).
Всички те изграждат единна функционална система, значима съставка
на общностния семиозис, структурирана върху закономерностите и механиз
мите на речевата дейност като страна от социалната активност на членовете
на фолклорната общност. Тъй като става дума за реч, т.е. за знаци и знакови
системи в динамиката на техните употреби, структурността е трудно забележима, скрита зад изключителното разнообразие от форми и процеси. Тя се
очертава в дълбочина, на равнището на онези правила и ограничения, от които зависят функционирането на отделните елементи, тяхната обвързаност с
определени ситуации на употреба и зависимостта от социално-ролевата стратификация на фолклорната речева общност. Единството на разнообразните
елементи, които влизат във фолклорния репертоар, се проявява и във връзка с
глобалните социокултурни функции, които те изпълняват в съответната общност. Тук следва да се подчертае, че речта е сфера на свързването и синтеза
между елементи от различен порядък, а не на тяхното разграничение и класифициране. Ето защо, когато говорим за фолклорна реч, се интересуваме от
функционалното единство, връзките и взаимодействията между елементите
от речевия репертоар7.
Функционалната общност между всички фолклорни видове текстове
най-добре изпъква в процесите на интеграция и обособяване на фолклорната
общност – от етноса до функционалната група, на идентификация и самоидентификация на общността и всеки неин член. В тези процеси различните
фолклорни форми се спояват в устойчива система от знаци, текстове, значения, правила и пр., която се осъзнава в рамките на конкретната общност като
уникална, отличаваща я от другите (независимо от реалните различия), като
своеобразен „таен език“, който създава чувство за приобщеност между „своите“, „посветените“, на самоосъзнатост и самочувствие спрямо останалите.
Речевата сфера е особено активна при изразяване на тези социалнозначими
процеси. Можем да обобщим, че същността на фолклорната реч е естественото свързване на разнородни словесни форми в процесите на речевата комуникация във фолклорната общност с оглед реализацията на глобално значими
функции като консолидиране на общността, общностна идентификация и самоидентификация, разграничаване от културно различните.
Вътрешното преструктуриране на разнообразните компоненти на фолклорната реч се осъществява чрез проявлението на няколко взаимносвързани
При тези разсъждения за особеностите на фолклорната реч се опирам върху основни постулати от теорията за речевата дейност (вж. Леонтьев 1974).
7
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тенденции. Една такава структурираща ос обхваща дихотомията автоматизирана/ритуализирана употреба. На единия полюс стоят езиковите единици,
на които е присъща безсъзнателната, напълно автоматизирана употреба, на
другия полюс са строго ритуализираните фолклорни текстове като клетви,
благословии, ритуални реплики. Голямата част фолклорни словесни видове
стоят между тези две крайности, в зависимост от ситуативната си обвързаност, от степента на регламентираност на тяхното изпълнение (приказки, легенди, предания, пословици, анекдоти и пр.).
Друга структурираща двойка е преплитането на тенденциите към утилитарност и към художественост във фолклорната реч – като се започне от чисто
функционалните образувания (думи, фразеологизми) и се върви към единици с
все по-нарастваща степен на художественост (например вълшебните приказки,
при които може да се говори за поява на осъзната художествена фикция). Типична за речта на фолклорната общност като цяло е нейната образност. В тази
връзка отношението приложност/художественост се превръща в един от организиращите фактори в сложната динамична структура на фолклорната реч.
То е отношение от функционално естество, т.е. актуализира се не само спрямо
структурата на отделните фолклорни видове (срв. разделението „приложни“
– „художествени“ текстове), но и според принципите и начините на употребата им. Например фразеологизмите като езикови единици, независимо дали са
образни или необразни, в речевата практика имат чисто утилитарно предназначение. Когато обаче фразеологичната единица става елемент от структурата
на някакъв фолклорен текст – словесен (приказка, легенда и пр.) или обреден
(оплакване, баене, песен и пр.), значително се променя функционалният ѝ облик. Тогава фразеологизмът се проявява като изобразителен, т.е. художествен
похват, подчертаващ спецификата на съответния фолклорен вид текст.
Във фолклорната реч съществува тенденцията към максимално и пълноценно използване на потенциалните възможности на отделния образ – продук
тивните образи се движат от текст в текст, като се преобразуват според природата на включващите ги структури. Например вече видяхме, че аспектите на
свързване между пословици и фолклорна проза са генетична връзка, концептуална връзка, структурна връзка, функционална връзка. Ролята на свързваща
нишка изпълняват също и циркулиращите в културната традиция собствени
имена, добили разпространение като експресивни названия за обозначаване
на отделни човешки черти или на тип човешко поведение. Тези имена освен
самостоятелно, функционират и в състава на фразеологични единици, пословици, анекдоти, вицове и хумористични приказки, приказки за животни. Невинаги може да се каже дали едно име произлиза от сюжетен текст, за да се превърне в нарицателно, или пък след като получи широка популярност в своята
обособеност (когато произхожда от конкретна житейска случка например),
става част от разгърнат текст. Различните форми на реализация на такова име
обаче значително разширяват семантичния и функционалния му обем.
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Фолклорната реч снема специфичните за отделните съставящи я единици формални, структурни и семантични особености в единството на целенасочените им социалнозначими употреби в рамките на дадена фолклорна общност. Всички езикови и фолклорни единици освен специфичните си функции изпълняват и такива от по-общ характер: включват се в процесите на
социално взаимодействие, проявяват се като активни фактори в процесите на
обособяване и самосъхранение на общността, на идентификация на отделния
индивид с нея и др. Това са измерения, в които е неоспорима връзката между
лексика, фразеология, паремии, фолклорна проза. От житейска гледна точка
те са и най-очевидни, затова и носителите на фолклорния речев репертоар
обикновено не осъзнават различието между видовете единици.
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Публикациите на фолклорни материали
в списание „Български книжици“
през Възраждането (1858 – 1862) – между устното
и печатното, традицията и модерността
Николай Вуков
Резюме. Настоящата статия представя и анализира публикациите на фолклорни произведения в едно от най-авторитетните списания през Възраждането. Въпреки
че фолклорни материали се обнародват в редица периодични издания през 60-те и
70-те години на XIX в., първото издание, което посвещава обособява специален раздел
за фолклорни материали и превръща публикуването на фолклор в центъра на своята
програма, е „Български книжици“. Статията проследява обнародването на различни
по тип и характеристики фолклорни произведения на страниците на списанието и
откроява подходите за тяхното полагане в публицистичен контекст – чрез редакции,
съпътстващи бележки и допълнителна информация за тяхното записване. Отделя се
внимание също на мрежата от сътрудници на списанието, много от които са сред дейните събирачи на български фолклор през този период. Въз основа на направения
анализ е откроена ролята на сп. „Български книжици“ в осъществяването на срещата
между устна и печатна култура, между традиция и модерност в средата на XIX в.
Ключови думи: публикации на фолклорни произведения, периодичен печат,
XIX век, публицистичен контекст

The Publications of Folklore Materials in “Balgarski Knizhitsi”
Journal (1858−1862) – between the Oral and the Printed,
Tradition and Modernity
Nikolai Vukov
Abstract. The current article presents and analyzes the publications of verbal
folklore in one of the most prestigious journals of the Bulgarian Revival. Although folklore

materials were published in a series of periodicals during the 1860s and 1870s, the first
edition that dedicated a separate section of folklore materials and turned the publications
of folklore into the center of its journalistic program, was “Balgarski Knizhitsi” (Bulgarian
Booklets). The article traces the appearance of different by their type and characteristics
folklore works on the journal’s pages and outlines the approaches for their positioning into
the press context – through editing, accompanying notes, and additional information about
their recording. Attention is paid to the network of journal correspondents, many of whom
were among the active collectors of folklore in that period. Based on the analysis carried
out, the article points out the role that “Balgarski Knizhitsi” had in enabling the interface
between oral and printed culture, tradition and modernity in the middle of the 19th century.
Keywords: folklore publications, periodical press, 19th century, press context

74

Народното начало е едно от главните начала в нашия век.
То стои на първото място, току-речи, във всичките съвременни
въпроси; и на изучението на народността никога не се е
обръщало толкова внимание, колкото се обръща в нощи време.
Д. Мутев, „Народна книжнина и българска старина“
(Сп. „Български книжици“, част I, кн. I, март 1858)

Един от значимите моменти в културната история през ранномодерната
епоха и XIX в. е свързан с „преоткриването“ на народната култура, намерило
израз в засилен интерес към събиране, записване и популяризиране на фолклорни произведения чрез средствата на печатното слово. Част от обширен
и продължителен процес, обхващащ различни краища на европейския континент, тази среща между устното и печатното слово, между традиционната култура и модерните средства на комуникация, е с важни последствия за
протичащите в този период трансформации и за големия прелом, който ще се
случи с европейската култура на прага на XIX в. В контекста на тези процеси фолклорната култура не само ще бъде обект на засилено внимание и ще
придобие трайно присъствие на печатната страница, но ще бъде превърната в
част от една нова културна реалност – събирана с цел обнародване в печатни
материали, редактирана и адаптирана спрямо изискванията на съответните
издания, популяризирана чрез посредничеството на печатната преса и „четена“ от читателска публика. От сферата на непосредствено общуване и „естествена среда“ в традиционното общество фолклорът е пренесен в сферата
на печатната култура с нейните специфични механизми за надлокална и пречупена през писменото слово комуникация. Този преход едновременно съдейства за неговото документиране и съхраняване под формата на фолклорни
записи и публикувани произведения, но също така му придава редица непознати преди значения, превръща го в част от новите за времето търсения на
колективна идентичност в контекста на зараждащите се модерни национални
култури.
Неразривна част от протичащите през XIX в. в Европа процеси, за българите този трансформационен момент, свързан със срещата и взаимодействието между устната култура и печатната страница, съвпада с последните две десетилетия на Възраждането, когато събирането и публикуването на фолклорни произведения е в пряка връзка с усилията за утвърждаване на националната идентичност и с борбите за новобългарска просвета, независима църква и
политическа свобода. Обнародването на фолклорни материали заема основно
място сред засиленото през този период издирване на свидетелства за миналото, езика и културата на българския народ – в такъв контекст фолклорът се
оказва непосредствен източник на информация за културна специфика, езикови особености и исторически податки, вярвания и обичаи, образи и символи.
Наред с известните сборници с народно творчество през 60-те и 70-те години
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на XIX в. (на Братя Миладинови, Л. Каравелов, Ст. Веркович, В. Чолаков и
др.), най-значителната проява на усилията за публикуването на фолклорни
произведения намира в периодичния печат, който през въпросните две десетилетия преживява бурен разцвет, с около 30 вестника и списания на български език в Османската империя и над 60 издания в държави като Румъния,
Русия, Сърбия и др. С изключение на издания със строго икономическа и
търговска насоченост или тези на туркофилската преса, повечето вестници
и списания през периода публикуват фолклорни материали, включвайки ги в
раздела за „Книжевни вести“, обособявайки ги в самостоятелна рубрика или
„разпръсквайки“ ги във всички свои раздели и страници.
Публикации с фолклорни материали излизат още в първите български периодични издания – „Любословие“ (1844 − 1846) и „Български орел“ (1846 −
1847), а след това през 50-те години в „Цариградски вестник“ (1848 − 1862).
Първото периодично издание обаче, при което публикациите на фолклорни
материали се явяват в центъра на журналистическата програма, е „Български книжици“ (1858 − 1862), издавано в Цариград. Негов основател и първи
редактор е Димитър Мутев, един от най-образованите българи за времето си.
След неговото преместване в Болград през 1959 г. редактори последователно
са Иван Богоров, Гаврил Кръстевич, Тодор Бурмов и Сава Филаретов. Сред
сътрудниците на списанието са редица изтъкнати представители на българската интелигенция на времето – П. Р. Славейков, К. Миладинов, Т. Шишков
и мн. др. Списанието има предимно научнопопулярен характер. Публикува
оригинални и преводни статии, посветени на българската история и език,
развитието на славистиката и учебното дело, прави преглед на актуални политически, икономически и литературни въпроси (вж. Тодорова 2010). Радващо се на голяма популярност сред образованите българи в Цариград и сред
читателската аудитория в различни български краища, списанието посвещава
специален раздел на проблемите на българския фолклор и запазва този раздел
в почти всеки свой брой до четвъртата си година, когато придобива предимно
политическа насоченост.
Настоящата статия има за цел да представи публикациите на фолклорни
произведения на страниците на това авторитетно списание през Възраждането и да анализира тяхната функция с оглед на просветителските и книжовните задачи, които то следва като своя политика. В статията се прави преглед
на публикациите на фолклорни творби в различни броеве на списанието и се
изследват начините, по които те се появяват на печатната страница – редактирани, озаглавявани, съпровождани от пояснителна информация, коментирани. Като се вземат за отправна точка изследвания, посветени на културното
значение на печата и печатното слово в ранномодерната епоха и модерността
(Boureau et al. 1987; Chartier 1987; Habermas 1993), както и проучвания върху историята на българския периодичен печат през Възраждането (Андреев
1932; Боршуков 1965; Пундев 1927−1930), в статията се поставят въпроси,
76

свързани с мястото на народното творчество сред обграждащите ги публицистични материали, с мрежата от сътрудници, които захранват изданието с
фолклорни материали от различни български краища, и с новите функции,
които фолклорната словесност придобива в протичащите през този период
структурни трансформации на публичната сфера.
Още в първия брой на изданието са публикувани три фолклорни песни,
включени като пример за „Македонското наречие“ (част 1, кн. 1, 1858 г.):
„Слънцето ми е на заодъ“, „Што е вребъ на поройна црковь“ и „Похвалил се
е богатиот“. Песните излизат в контекста на очерка „Мисли за българскиот
язик“ и това илюстрира много ясно дедуктивния начин, по който почти всички фолклорни материали в списанието са поставяни в контекст: „При това
кратко изложение приспособяваме няколко народни песни на македонското
наречие, които в много отношения са любопитни“. Включването на фолклора като аргумент в публицистичен текст по такава тема насочва към една от
особено важните „употреби“ на фолклора в периодичните издания – като предоставящ материал за лингвистичен анализ и като опора в прокарването на
хипотези и теории за характера на българския език, за неговия исторически
развой и за връзката му с големите езикови групи, като тази на славянските
езици например.
В петата книжка на списанието са публикувани пет народни песни
(част I, кн. 5, 1858): три от Сава-Филаретовия сборник (една юнашка за Марко и две любовни песни – и трите от Софийско) и две песни на „македонското
наречие“, от сборника на П.З. (една лазарска и една за „Град градила самовила“). Публикуваните песни са показателни за начина, по който през периода
на Възраждането се дава относително пълно описание на фолклорните материали (макар че този принцип за подробни данни относно мястото, вида
и информатора на фолклорните материали невинаги е спазван в броевете на
„Български книжици“). Книжка 5 хвърля светлина върху друг аспект от стратегията на списанието към фолклорните материали – налице е ясно изразено намерение за обхващане на различни видове фолклорни текстове, напр.
епични, обредни, любовни и фантастични песни, като спрямо текстовете не
се следва друг принцип на подбор освен яснотата и правилността на техния
запис. Както показват публикациите в по-късните книжки, фолклорните текстове обикновено се придружават от статии с етнографски характер, които,
макар и невинаги пряко свързани със съдържанието на фолклорните текстове, подсилват историческия контекст и задават подчертано исторически код
за възприемането на тези текстове. Така, например, публикуваните в книжка 5 фолклорни материали са предшествани от кратката програмна статия на
Д. Мутев „Народна книжнина и българска старина“, която откроява значението на фолклорните произведения като източник на историческа информация.
Този възглед към народните песни, ритуали и вярвания на народа като ценен
извор за неговото минало и културна идентичност има трайно присъствие в
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българската народонаука през Възраждането. Подет още в изследванията на
Ю. Венелин през 20-те и 30-те години на ХIХ в., той обвързва патриотичните
и научни мотиви за събиране на фолклорни материали, като „вдъхновението
за това е не толкова естетическата, а историческата интерпретация на тези
материали“ (вж. Тодоров 1989: 67).
Богатството и разнообразието от фолклорни произведения, публикувани
в „Български книжици“, проличават дори при кратък преглед на материалите,
публикувани на неговите страници. Народните песни са най-предпочитаният тип фолклорни материали, събрани и публикувани в четирите годишнини
между 1858 − 1863 г. В първата годишнина, състояща се от 24 броя, има публикувани народни песни в почти всеки брой: осем песни, записани от Г. Теохаров (в книжки 6, 7, 8, 9); 3 песни от сбирката на Aр. П. З. (кн. 7). Публикуваните три песни от Г. Теохаров в кн. 8 са за борбата на Стоян с мечка, за болен
Стоян и една хороводна. В книжка 10 са публикувани две народни песни от
сбирката на Шишков (за Гергьовден и за Кара Богдан) и една песен от сбирката на Н. Бончев. В книжка 11 са включени две народни песни от сбирката
на В. Беров (една любовна и една за болна Зечка) и 4 песни от сбирката на
Шишков (две любовни, една балада и една за Пенка, която била заспала). В
книжка 12 – една народна песен от сбирката на В. Беров (за болна Мила), а в
кн. 13 – една народна песен, записана от ученика Константин Стоянов Задгорски от Сливен („Войник на сватбата на жена си“). В книжка 14 са публикувани народни песни от сбирката на Шишков (юнашка песен за Муса Кеседжия;
за плача на роби и робини и за Стоян и Заманда войвода). Публикуваните в
кн. 16 две народни песни са отбелязани като събрани от Василий Димитриев
Жеравненец – чути са в Жеравна и са изпяти от Василиевата Власюва съпруга
(една любовна песен и една за Йованчо, принесен в жертва).
В трета част на първата годишнина присъствието на фолклорни творби
на страниците на списанието продължава. В книжка 18 е публикувана една
народна песен, събрана от Васил Дим. Жеравненец (за болен Въло), една песен от сборника на Иван Стефчов (за Гюро юнак и мома Ангелина) и една от
сборника на Шишков (за Мартин и Стайко войводи). В книжка 19 са обнародвани три фолклорни песни от сбирката на Стоян поп Андреев Робовски
(две любовни и една балада), а в кн. 20 – една народна песен от Велика Д. в
Шумен (за Радул юнак) и една от сборника на Иван Стефчев (за Донка в тъмница). От публикуваните в кн. 21 песни една е от сбирката на Ив. Стефчев
и една от колекцията на Ив. Х. В. Драгоев. В книжка 22 е публикувана една
песен от сборника на П. Р. Славейков, една от сборника на Ив. Хр. Драгоев и
една от сборника на Стоян поп Андреев Робовски. В книжка 24 излизат две
народни песни – една юнашка и една за Гергьовден.
Във втората годишнина на списанието през 1859 г. публикациите на фолклорни произведения отново представляват цяла поредица и ясно показват
следването на последователна редакторска политика. Повечето от публику78

ваните песни са събирани от Ив. Драгоев Ямболчанин – един от най-постоянните сътрудници на списанието. В книжка 2 излизат две народни песни,
събрани от Ив. Драгоев – първата е „Посгодил се е млад Стефан, младо войниче, който се оженил, а кумове му били Царя и везиря (слушана от Йорданка
Куцукорска, в Сливен)“, а втората – „Кукувица кука и събира войници (Ямбол)“. В книжка 3 излизат две народни песни, отново от сборника на Ив. Х.
Драгоев Ямболчанин – за Стоян, който пита гората защо е повехнала, а тя му
разказва за трите синджира роби, и юнашката песен за Милица, която сгодява
Иванчо за добра мома котленка, с герои Михалчо, Филип Маджарин и Марко
Кралевики. Освен народни песни тази книжка включва също интересния етнографски материал „За урочасването“ – отново съпроводен с кратко резюме:
„Как трябва да съдиме за народното вярване, че погледът на очите може да
бъде вредоносен. Суеверие ли е това или наистина бива урочасване. Сравнeние с поверията на други народи; психологическо обяснение“. В книжка 4 са
публикувани две народни песни – „Стоян преборва мечка стръвница (от Сливен)“ и „Черна се е чума задала“. Втората песен продължава в кн. 5, като така
илюстрира умелата редакторска политика за разпределяне на фолклорните
материали в различни броеве и за поддържане на читателското очакване за
завършека на песента. Същевременно, това издава и своеобразното адаптиране на фолклорните текстове към литературните и публицистични конвенции
от XIX в., при които различни по своя обем и характер литературни произведения са издавани на части в продължение на различни броеве на вестници
и списания.
В книжка 6 от 1859 г., където са публикувани две народни песни от сбирката на Ив. Хр. В. Драгоев (за момче Иванчо, който станал цар, и за Бельо,
който бил обесен от Сераскери паша), започва издаването на „Български народни притчи, събрани и записани от П. Р. Славейков“. Както и при редица
други случаи с публикуване на фолклорни материали в периодичния печат от
Възраждането, съпровождащите коментари от събирачите и редакторите притежават особена ценност с оглед както на мотивите, водещи до съответното
отпечатване на фолклорни произведения, така и във връзка с технологията
по тяхното събиране и обнародване: „От пословиците или притчите, които
сега ще печатам, печатаха се в Цариградски вестник преди две-три години
няколко, но защото станаха много погрешки и в излагането, и в печатането,
ще повторя пак да се печатат с малко някои обяснения за историческото
и поучителното им съдържание…“; „Като народното достояние те трябва да се напишат тъй както народът ги изговаря, и затова по-наръчно ми
се видя естественото им правописание, т.е. фонетическото начало. Но, за
много причини, останах пак при общоприетия от нашите учени среден път
– между фонетическото и историческото начало“.
Публикуваната в кн. 7 народна песен е от Ив. Хр. В. Др. и е за борбата
между три сестри – Арда, Марица и Тунджа. В книжка 8 продължава прак79

тиката с публикуването на етнографски материали – този път с подробното
етнографско описание „За Русско бесарабските българи“, включващо информация за психологически характеристики, обичаи, разлики спрямо останалите народи, история на заселването им и обществена управа. В книжката
продължава печатането на „Български народни притчи“ на П. Р. Славейков,
съпроводени с коментари за езиковите им особености и честотата на тяхната употреба от българите. Любопитен детайл в тези коментари представлява
бележката за произхода и разпространението на представените фолклорни
материали: „Комай сичките от притчите, що съм ги приготвил да печатам,
са от Източна България“.
В книжка 9 е публикувана една народна песен, записана от Никола Ст.
Караниколов, учител (за Златан млад годеник) и съпроводена с бележката, че
е „Послушана от Петко Гайдарджия на сватбата в Ямбол, 19−20 февруари
1859“. Освен нея в книжката са публикувани също и „Два български ръкописа (от П. Р. Славейков)“, намерени в Килифарево и Белковец и съпроводени
с кратки сведения за двете села. В книжка 12 продължава обнародването на
песни, събрани от И. Х. В. Драгоев – излизат една любовна песен („Излезла
мома на разход“), една балада („Тодор Тодорки думаше“) и една хумористична песен. Обнародваната в кн. 13 песен отново е от И. Х. В. Драгоев и е
любовна по тематика – „Стойко Стоенки думаше“. В книжка 15 излизат две
песни от Ив. Хр. В. Др. – „Сандал Марички думаше“ (любовна) и „Пойди
мома Румена на вода“. В книжка 18 излизат български народни песни, събрани от Х. Д. Паничков, както и юнашката песен „Събрали се сички кральове“,
посветена на облога между много царе за това кой ще надвие Крали Марко,
който накрая посича всички. От книжка 17 в три поредни книжки продължава
публикуването на „Български народни притчи“ на П. Р. Славейков. В първата
от тях Славейков вече е разширил изворовия си материал от различни български краища и прави уточнението, че „жителите от Западна България
имат повече притчи, по-често ги употребяват и по-често им е наречието в
притчите“. Особено ценни тук са и наблюденията му за начините, по които
записва фолклорните материали, и за народностните особености на събраните пословици: „В записването на притчите имах за правило да ги чуя от
устата на народа и тъй да ги запиша. Но не съм гледал само от простият
народ що излезе, а и от по-необразованите що съм дочул не съм пропустил
да я не запиша. От туй всеки може да забележи и чужди, но то не е повече от 20−30 турски и толкова гръцки, според непосредственото сношение,
което нашият народ има с тези два народа: десетина руски, които нашите
учени са принесли и 5−6 влашки, които от покрай Дунавски места съм събирал. Но и за тази чуждица аз съм чакал да я чуя на български език и тъй
съм я записал“. Всички поговорки са съпроводени с обяснения, привеждане
на случка за илюстрация или коментар за контекста на употреба. Към публикуваните в кн. 19 пословици и поговорки са приведени също примери за наз80

дравици и описания на Коледа, Ивановден и др. празници, когато има обичай
да се вдигат наздравици.
Публикациите на народни песни в третата годишнина на списанието
през 1860 г. включват в кн. 1 две песни от сборника на Ив. Стефчев – за Стоян
хайдутин, който казва на жена си да му опере ризата, за да се белее; и за Никола, който уловил в реката вместо риба – човешка глава (развръзката е за
това как заробили жената на Никола и децата им, а Никола обесили, защото не
могъл да си плати данъците). В книжка 3 присъстват три български народни
песни, записани от Мария Еньова, „ученица от Айдемирското училище (при
Силистра)“, а в кн. 4 – една народна песен (за Лазар и Петкана) от сборника на Ст. П. Андреев Робовски. В книжка 5 откриваме две народни песни,
събрани от Николай Ж. Гьокчернелиев Шумненеца – първата е „слушана от
Всемилостивата му майка“, а втората е „слушана от доброречивата му съседка Марийка Иванова“. Освен тях в книжката присъства и една народна
песен от сборника на Стоян П. Андреев Робовски – за Рада Николова годеница и глухоням Никола, Радино либе. В книжка 6 е продължена практиката
по публикуване на кратки фолклорни форми – обнародвани са осем народни
гатанки от сборника на Ст. поп Андреев Робовски, като те са съпроводени с
пояснителния коментар „Гатанките ги готвят в събрания различни, като:
по тлаки, по седенки, по хора и проч.“. В книжка 9 е публикувана една народна песен (за невярна Недка), а в кн. 12, където са отпечатани продължението
и завършекът на „Народни песни у южните славяни, според Ю. Венелин“ на
Т. Н. Шишков и е представена една песен за Крали Марко, съпроводена със
следния коментар: „И тъй, от заключението се вижда, че тази песен ние
трябва да наречем „как Марко намерил бащината си сабя“. Тя е пълна с внезапности“. При следващите книжки присъствието на народни песни на страниците на списанието видимо намалява и се свежда до две народни песни,
събрани от М. К. Шоп от Люлин планина, издадени в кн. 23.
Любопитно свидетелство представляват публикуваните в кн. 7 пет „български народни стихотворения“. Записани от Д. Василиев и включващи песни
закачки (напр. „за пияниците“), тези творби отчетливо свидетелстват както за
преплитането на народно и лично литературно творчество, така и за неустановеността на жанровите модели, във връзка с което понятия за литературни произведения са отнесени към фолклора. Самият факт, че е трудно да се
прецени дали това наистина са народни песни, или са литературни опити,
ясно откроява заимстването на стилистични елементи от фолклора в първите
литературни прояви през Българското възраждане, както и това, че за да бъде
прието като важно, авторското литературно творчество трябва да изглежда
„народно“ по характер. В случая става въпрос за неустановени критерии в
отношенията между фолклора и литературата, което дава основание на изследователи като Й. Холевич да говорят за „хибридни явления между литература
и фолклор“ през тези десетилетия (Холевич 1988). Според Б. Ничев наличие81

то на такъв „неустановен критерий“ в периода на националните възраждания
на южните славяни е предпоставка за продължителната културна зависимост
на региона от фолклора (Ничев 1976).
През четвъртата си годишнина (1861 − 1862) списанието променя коренно облика си – както в типографски аспект, така и по съдържание. С изключение на последните броеве вече изобщо спират да се печатат народни умотворения и изданието приема предимно политическа и новинарска насоченост.
Редакторите не публикуват обяснение за радикалната промяна в политиката
му, а най-правдоподобната причина вероятно е смяната на редакторите – от
1860 г. главен редактор става Т. Бурмов, под чието влияние списанието приема по-търговско ориентирана програма. Единственото изключение в новата
политика по отношение на фолклорните материали са броевете около честването на Деня на Кирил и Методий и Гергьовден, когато на страниците му е
публикувано подробно етнографско описание на народни обичаи.
Въпреки че „Български книжици“ проявяват подчертано предпочитание
към народните песни като представителна форма на народната култура, на
страниците на списанието излиза цяла поредица от материали, отнасящи се
към други дялове на народното творчество. Сред тях най-важно място заема
Славейковият сборник с пословици и поговорки, първата част от който се
появява в кн. 6 на втората годишнина и продължава в кн. 17, 18 и 19, както и
в кн. 8 от третата годишнина на списанието. Това е един от първите сборници
с български пословици, който, публикуван изцяло след Освобождението, остава най-голямата по рода си авторска сбирка от пословици и поговорки дори
до наши дни. Сбирката предлага ценна информация за издателската стратегия
на Славейков – за процеса на сравняване и коригиране на вече публикувани
версии, за съпровождането с пояснения за тяхното съдържание, за необходимостта от записването им максимално близко до народния говор. Това, което
прави сбирката на Славейков изключителна, е фактът, че всички събрани и
публикувани поговорки са придружени с обяснения относно техния контекст
и случаи на използване, както и с бележки относно техните езикови характеристики. В това отношение както принципите, следвани от събирача, така и
политиката, следвана от списанието, дават много добър пример за по-нататъшните опити за събиране и обнародване на фолклорни произведения.
Друг важен момент, който заслужава да се открои във връзка със съдържанието и функционалните характеристики на „Български книжици“, е това,
че на неговите страници се отделя сериозно внимание на проблемите на българското минало, което създава повече или по-малко историографски облик
на списанието. Въпреки че статии за българската история се публикуват в редица други периодични издания от това време, историческите статии в „Книжиците“ се различават по степента, в която се опитват да базират исторически предположения не на случайни хипотези, а на документи и предварително проведени проучвания. По мнението на Г. Боршуков на „Книжиците“
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липсва наивността на статиите на Фотинов в „Любословие“, а историческият романтизъм отстъпва на по-сериозна аргументация (Боршуков 1965: 96).
Това, без съмнение, повлиява както на подбора на публикуваните фолклорни
материали, така и на оценката на такива материали от читателската публика.
Историографски трудове в „Книжиците“ създават ниво на очакване за „историческа обективност“ у читателите и придават на публикуваните в списанието фолклорни текстове смисъла на документални материали. Въпреки че тази
цел не е ясно изразена в специално заявена програма, така както през същия
период това правят текстовете и вестниците на Раковски, тя хвърля светлина
върху значението на контекстуализацията (историческа, филологическа, революционна или образователна) на фолклорните материали и на начина, по
който те се привеждат като доказателствен материал в периодичните издания
през Възраждането.

Заключение
Представените примери с публикации на фолклор в сп. „Български книжици“ разкриват трайното присъствие на такъв тип материали на страниците
на това издание през Възраждането и позволяват да се направят няколко основни извода. На първо място, присъствието на тези материали се превръща
в целенасочена и системно следвана стратегия. Тя е зададена още в първите
негови броеве и е следвана от различните редактори до четвъртата му годишнина, когато списанието придобива подчертано политическа насоченост във
връзка с протичащите борби за църковна независимост. Тази редакционна
стратегия намира израз в последователно включване на различни произведения на народното творчество (предимно народни песни, но също пословици,
информация за народни обичаи и др.) в почти всеки негов брой. За нейното
осъществяване списанието разчита на широка мрежа от сътрудници в различни български краища и черпи от разнообразни източници, включително
от вече публикувани етнографски проучвания и сбирки с народно творчество.
Всичко това разкрива ясно интереса към фолклора като импулс на времето,
намиращ израз в разнообразни практики за неговото записване и популяризиране, но същевременно очертава специфичната отвореност и рефлекс на
печатните форми в черпенето на материали, форми и смисли от този културен
ресурс.
На второ място, публикуваните на страниците на списанието фолклорни
материали показват набор от подходи за тяхното адаптиране и приспособяване към печатния контекст. За достигане до печатната страница фолклорният
текст преминава през няколко фази на културно „пречупване“ и извеждане от
неговата естествена среда на битуване – на записване от съответния записвач
и предаването му в писмена форма, на изпращане посредством кореспондент83

ската мрежа до редакторите на списанието, на отпечатване в публицистичното издание и на последвалото четене и осмисляне от грамотни читатели и образовани интелектуалци. С встъпването си в печатен контекст фолклорът се
включва в характерната за Възраждането връзка писател − творба − възприемател (вж. Леков 1988), превръща се в печатно произведение – близко до първите български литературни произведения от това време и до голяма степен
подчинени на сходни културни конвенции. Фолклорът преминава, по думите
на Е. Файн, от изпълнение към печатна форма (Fine 1984) и влиза в полето на
книжната култура с нейния праг на достъпност, обусловен от грамотността
(вж. Daskalova 1994), и с нейния специфичен модел на културно възприятие,
обусловен от престижа на писменото и печатното слово като символ на модерност и цивилизованост (вж. Генчев 1988).
Не на последно място, публикациите на фолклорни материали в сп. „Български книжици“ ясно свидетелстват за протичащите в този период, по определението на Хабермас, дълбоки структурни изменения в публичната сфера.
Появата на периодичния печат като нов културен феномен, неговото разпространение сред грамотното българско население и предаването на новини, политическа и културна информация чрез него създават нов тип „въобразена“
общност – надлокална с оглед на нейните териториални измерения, опряна на
печатното слово като комуникационен канал и насочена към осъществяване
на актуални за времето културни, образователни и политически задачи. Разпространението на фолклорна информация чрез периодичния печат едновременно съдейства за постигане на себеидентификация и консолидация на тази
общност и преобразява нейната споделена традиционна култура, пренасяйки
я и съизмервайки я с новите за времето средства на комуникация и публичност. Като първи пример за системно прилагана политика по отношение на
публикуването на фолклорни произведения сп. „Български книжици“ може
с основание да се изтъкне като имащо ключово място в тези процеси и като
важен фактор за тази структурна трансформация на прага на модерността.
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Народни приказки с легендарни сюжети
в чешкa среда
Ярослав Отченашек
Резюме. Статията е посветена на темата за чешките народни приказки с легендарни сюжетни елементи в контекста на фолклористичните изследвания въху приказките и фолклорната словесност в чешката култура1. Анализират се чешките сборници, съдържащи разкази от този тип, от XIX и XX в. с оглед на обстоятелствата
на тяхното записване, изследванията върху тях и рецепцията им в наши дни. Представени са основни сюжетни схеми и мотиви в чешките приказки, като споменатите сюжети са идентифицирани според актуалната международна систематизация на
Аарне–Tомсън–Утър (АТУ). Специално внимание е отделено също на съвременните
употреби и интерпретации на някои от анализираните приказни сюжети.
Ключови думи: чешки фолклор, устни разкази, фолклорни приказки, легендарни приказки

Folk Tales with Legendary Themes
in the Czech Environment
Jaroslav Otčenášek
Abstract. The article study deals with the issue of Czech folktales with legendary
elements in the broader context of folklore research on folktales and verbal folklore in
Czech culture. The study analyzes Czech collections containing narratives of this type
from the 19th and the 20th century, the conditions of their recording, the research on these
texts, and their present-day reception. Major storylines and motifs in Czech folktales are
presented in the article, the mentioned examples being identified by the current international
systematization of Aarne–Thompson–Uther. Special attention is paid also to the uses and
interpretations that some of the analyzed folktales receive nowadays.
Keywords: Czech folklore, oral narratives, folk tales, legendary tales

Една от интересните, но все още донякъде подминавани области в модерните фолклористични изследвания в чешки контекст, е темата за традиционните повествования с легендарни сюжети. В днешно време фолклорните
легендарни разкази заслужават специално внимание, особено във връзка с
новите религиозни движения, които в много отношения използват препратки

Статията е подготвена с подкрепата на Чешката фондация за наука (GA ČR),
дог. № GA17-05373S.
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към традиционната религиозност, макар и в променен контекст и явно с променени функции.
Изследвания на традиционни и алтернативни форми на религиозност се
провеждат от дълго време и в Чешката република. Става дума за комплексна
проблематика, в която изходните положения от фолклористична гледна точка
се отбелязват засега главно във връзка с традиционните религии2. Специализираните по-синтетични студии за легендарните елементи и източници на
чешкия словесен фолклор също не са много – изследванията са силно редуцирани и нерядко цензурирани, особено в периода 1948 – 1989 г., като през
този период повечето специализирани текстове е трябвало да бъдат идейно ангажирани. Достатъчно е напр. да цитираме Československá vlastivěda,
dil III. Lidová kultura (Чехословашко родинознание. Т. III. Народна култура)
(Československá 1968), където в подраздела за легендарните приказки четем:
„Отличават се доста често със сатирична насоченост и остра социалнокритична нотка, реагираща на класовите противоречия във феодалното общество“ (Československá 1968: 261). Промените след 1989 г. отстраниха идеологическия натиск и ограничения в чешкото общество и дадоха възможност
за свободни проучвания също в областта на традиционната набожност и на
свързаните с нея фолклористични изследвания. Да се продължат обаче изследвания, прекъснати за повече от 40 години, се оказа трудно и сложно. Комунистическата антирелигиозна политика в Чехословакия в много отношения наистина беше успяла да изкорени редица традиции, свързани с народната духовна култура, още преди да бъдат достатъчно проучени.
Tози сложен процес е отразен добре в статиите в Lidová kultura.
Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska (Народна култура. Етнографска енциклопедия на Чехия, Моравия и Силезия) (Brouček, Jeřábek 2007),
които са непосредствено свързани със сферата на традиционната религиозност и с нейното отражение в словесния фолклор3. Обобщен преглед на чешките легендарни приказки и образа на Месията – Спасител, е представяна в
моя предишна публикация: Аntropologie narativity. Problematika české pohádky
(Антропология на наративността. Проблеми на чешката приказка) (вж.
Otčenášek 2012: 56–58 и 98–101). Някои изследователи насочват своя професи-

В Чешката република постепенно започват да се изследват и съвременното „езичество“ (новоезичество), рецепцията на „екзотичните“ религиозни практики и т.н. В
много отношения става дума за закъсняла реакция на движението ню ейдж, както го
познаваме напр. от Западна Европа през 70-те до 80-те години на ХХ в. За общо въведение в ситуацията вж. Lužný, Nešpor a kol. 2009.
3
Става дума преди всичко за следните статии: Бланик, идеален владетел; Ечминек;
Исус и свети Петър; Легенда; Народна набожност; Култ към Мария; Приказка; Отшелник; Легенда/предание.
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онален интерес към различни частни теми, свързани с традиционата религиозност, особено по времето на барока (Holubová, Suchomelová 2014, Holubová
2015), или подхождат към темата от други гледни точки, напр. като обект на
етнокартографията (Otčenášek 2018). Ситетични студии върху чешката традиционна религиозност се появяват сравнително рядко (вж. напр. Nešpor 2006).
През последните години в чешката етнология се усеща силно липсата на нови
издания (антологии на народни предания, легенди, пророчества и др.), а публикациите от XIX в., които съдържат най-много от нужните текстове, са вече
труднодостъпни за широката аудитория. Този проблем отчетливо изпъква при
сравнение с подхода на българските колеги, сред които наблюдаваме целенасочено публикуване на по-стари и нови записи, включително и на такива,
които досега не са публикувани (напр. Баева 2013; Змей 2016).

Тематичен обхват
В съответствие със съвременните фолклористични изследвания схващаме легендарните приказки и предания въобще като народни повествования – разкази, в които се появява и действа Бог (било то християнският или
друг) или богове (в античния свят и при политеистичните общества изобщо),
както и персонажи като светци, ангели, пророци или тълкуватели на светите
книги или вярата, мъченици, отшелници, евентуално „свети“ мъже и жени
от народа. Легендарните приказки (Legendary Tales, Religious Tales) са много
близки до народните легенди и предания въобще и така често се стига до
преплитане на тези форми. Към тях могат да се отнесат също етиологичните
легенди, особено тези, които описват сътворението на света и неговото устройство, включително и сътворението на човека (в чешката фолклористика
напр. Šalanda 1990a; Brouček, Jeřábek II 2007: 468). В тези разкази Бог, боговете и светците творят или досътворяват света или по-късно бродят по света и
контролират, евентуално оправят неговото функциониране, награждават или
наказват поведението на човека. Главни герои в тези сюжети са Бог, светците или ангелите, или човек, който по някакви причини се среща с тях. Противници на главния герой са също хора (най-често след това биват жестоко
наказвани), силите на ада или техните помощници (дяволи, паднали ангели и
пр.) и много рядко други свръхестествени същества, които нямат божествен
произход (Смъртта, Бедността и др.).
Легендарните разкази са тясно свързани с митологичните повествования,
тъй като приказките/легендите за сътворението на Земята, на някои растения,
животни, хора и др. произлизат пряко от митологическата традиция и приемат от нея някои мотиви (напр. фатално наказание и др.). Едновременно с
това тези повествования са често и етиологични легенди (понякога дори етимологични), понеже обясняват произхода на някои явления или обществени
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принципи и правила (напр. АТУ 751A4 Фермерка се превръща в кълвач или
ATУ 774L Гъби от слюнката на св. Петър), евентуално произхода на тяхното название (напр. ATУ 756B Разбойникът Мадей (Захорж) и прословутото
„ложе на Захорж“, което, разбира се, отвежда към древногръцкото „Прокрустово ложе“). Други сюжети имат съвместни мотиви с народните песни, особено с баладите – това са случки от групата сюжети Истината ще излезе наяве
(ATУ 780–799), особено Пеещите кости (АТУ 780, която в чешката традиция
е позната в обработка като балада на Карел Яромир Ербен Златният чекрък
(Erben 1948: 42–54; в областта на баладите срв. Sirovátka, Šrámková 1990).
Това са повествования за потулени убийства, които причиняват терзания на
извършителя си, като накрая истината все пак излиза наяве. Друг път става
дума само за лъжи и кражби, но ходът и развръзката на сюжета са аналогични.
Следваща област на преплитане са хумористичните и пародийни описания – разкази за наподобяване на действията на светците, за неправилна
интерпретация на действията на Бога и светците и т.н. (напр. ATУ 1476A Молитва към майката на детето Исус, ATУ 1829 Жив човек замества статуя
на светец, ATУ 1855A Еврейка убеждава родителите си, че ще роди месия).
В редица приказки Бог и светците не се проявяват пряко, а се включват косвено в сюжета. Малко по-различни са легендарните приказки за човека, който
стига или почти стига до небесата/рая (напр. ATУ 802 Селянинът в рая). Тези
текстове имат подчертано сатиричен характер и се доближават до народните
хуморески. Обратно на това, случките с човека, оплел се в мрежите на дявола,
са много по-мрачни. В тях още по-силно е подчертана моралната страна на
човешките действия, които могат в определени случаи да преобърнат съдбата
и накрая да спасят човека, който е бил осъден да пропадне в ада. Освен това
отново се потвърждава, че съюзничеството с дяволските сили, дори понякога
да изглежда невинно и предвидимо, никога не води до нищо добро (напр.
ATУ 815 Дяволът съдира кожата от трупа). Точно в духа на народната поговорка Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění (буквално „Направи добро на дявола, с пъкъл ще се отблагодари“). По-нататък към групата на легендарните
приказки спадат и случките за наказаните високомерие и надутост спрямо
Божието дело, за страданията на отшелниците, които се сблъскват както със
своята съвест, такa и с провокациите или капаните на дявола (ATУ 839A*
Отшелник и дявол).
Въпросът за произхода на сюжетите на легендарните приказки е сравнително сложен. В целия корпус на тези истории намираме преки древни
предхристиянски влияния – напр. разказът АТУ 845 Старецът и смъртта
се среща още в басните на Езоп. От други антични разкази прониква цяла
АТУ – код на международната класификация на сюжетите на Аарне–Tомсън–
Утър (вж. Uther 2004).
4
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редица мотиви, но в преработен християнизиран вид (вместо Зевс и Хермес
странстват по земята Бог и св. Петър). Главен източник на сюжети за легендарните приказки в европейски контекст са преди всичко религиозните писания: еврейският Стар завет, Талмудът и историите от различен характер
в Кабала. Съществена роля играят непостижимостта и неразбираемостта на
някои Божи дела и решения. Напр. сюжетът АТУ 759 Божието правосъдие
(преди наричан Тайните Божи намерения) описва странните действия на
ангела (напр. заколването на детето), които са неразбираеми за човека. Отделните действия са обяснени по-късно и накрая добиват смисъл. Целта на
тези разкази е да потвърдят, че човек не може да познае Божия промисъл.
Друг източник на сюжети са християнският Нов завет, житията на светците
и свързаните с тях легенди, които по-късно оформят по-обширни легендарни
сбирки – напр. Legenda aurea от XIII в. (Botík, Slavkovský I 1995: 302–303) и
апокрифни творби (Bošković-Stulli 2006: 41–44). Периферна роля имат сюжети, взети от други традиции (най-често от индийската и от персийско-средноазиатската).
Може да се предполага, че сюжетността на европейските легендарни
приказки се е доразвила най-късно по времето на барока, когато прекомерната барокова показност на религиозността в католическите страни поражда голямо количество сюжети от този тип. Легендарните приказки обикновено остават незаслужено встрани от интереса на изследователите, тъй като не става
дума за особено развити повествования – те нямат драматично променяща се
завръзка (като вълшебните приказки), твърде често им липсва хумор, а развитието на действието е като цяло схематично. Освен това още от Просвещението тези разкази са възприемани по-скоро като инструмент на религиозната
пропаганда, отколкото като част от народното словесно творчество. От друга страна, учените от XIX в. (особено от втората му половина) интензивно
търсят връзката на легендарните приказки (както също на вълшебните и на
приказките за животни) с езическите и митологични времена, като се опитват
също да откроят следи от европейския предхристиянски анимизъм и тотемизъм (Cocchiara 1985: 129–219). Обратно на това, социалистическата етнография счита легендарните приказки за продукт на религиозното потискане на
народните маси през епохата на развития феодализъм, което е доста проб
лематично твърдение дори за своето време (Československá 1968: 261). През
XX в. издаването или популяризирането на легендарните приказки постепенно намалява, тъй като те вече се считат за немодерни и често наивистични.
Минимално е представянето им във филмова или телевизионна обработка и,
ако изобщо го има, те са използвани главно или като пародия, или като хорър.
В действителност легендарните приказки са най-морализиращите сред
останалите приказни истории, използват се за подчертаване на християнските
стойности и нагледно и разбираемо показват какви наказания могат да сполетят човека при неспазване на правилата и обратното – какви награди го очак90

ват, ако живее съобразно правилата (т.е. изпълняват възпитателна роля). Олекотени и дори сатирични са някои сюжети, които описват функционирането на
Рая или които се присмиват на надутостта и некадърността на св. Петър. Ако
си позволим леко преувеличение, можем да кажем, че отношенията между Бог
и св. Петър, които са представени като отношение учител – ученик, в някои
случки звучат дори забавно и наивно, подобно напр. на отношенията между
Шерлок Холмс и д-р Уотсън (срв. напр. сюжетите АТУ 774D Св. Петър е един
ден на мястото на Бога или АТУ 774L Ненаситността на св. Петър).
Още от средата на XIX в. популярността на легендарните приказки в Западна Европа и в чешките земи постепенно намалява, поради това количеството на записите при теренните фолклористични изследвания е сравнително малко и със сигурност не отразява съвсем точно отношението на нашите
предци към този компонент на традицията.
Според международната систематизация Aaрне–Tомсън–Утър (ATУ)
народните легендарни приказки имат числен диапазон 750–849. Завръзките
очертават няколко области според дейността на главния герой: а) Бог награждава и наказва (АТУ 750–779); б) Истината излиза наяве (ATУ 780–799);
в) Раят (ATU 800–809); г) Дяволът (ATУ 810–826) и д) Други легендарни
приказки (АТУ 827–849). В чешките земи наративните традиции са като цяло
богати и тематично много пъстри; те обаче не излизат от общоевропейската
рамка, дори обратното – чешкият фолклор е много „типичен“. С подчертана
специфика е само малък процент от записаните народни приказки, предания
и легенди. В чешките земи можем да приемем определена граница, след която
интересът към този дял на народната словесност съществено спада, и тази
граница е свързана с реформите по време на управлението на император Йозеф II (1765 – 1790) и с постепенното проникване на идеите на Просвещението в чешкото общество. Тази тенденция не се променя и в рамките на т.нар.
чешко народно движение (Възраждане), когато традициите на чешкия фолклор се оказват значим компонент при изграждането на съвременната чешка
идентичност, а основният акцент – в съответствие с преобладаващия вече Романтизъм – пада върху фолклора с вълшебни елементи и с предполагаеми
митологични корени.
Едва през ХХ в., в периода между двете световни войни, настъпва промяна в отношението към значението на народното творчество в полза на модерната популярна култура. След комунистическия преврат през февруари
1948 г. този процес е забавен за известно време, тъй като народната култура
(съответно това, което под влияние на съветската културна доктрина е представяно като „народно“) се изтъква като най-важна съставка в изграждането
на новото социалистическо общество. Легендарните теми и сюжети обаче са
третирани в съответствие с актуалните по онова време антирелигиозни кампании и са целенасочено потискани, блокирани и поставяни в неизгодна позиция. Все пак, още от средата на 60-те години на XX в. започва постепенно
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изоставяне на тези тенденции и чешката култура започва да се приближава,
макар и с редица отклонения, към актуалната световна популярна и медийна
култура, като тази тенденция продължава усилено и след 1989 г. Въпреки това
традиционният легендарен фолклор остава все така в сянката на другите фолклористични проучвания.

Легендарни приказки – публикации
Ако се насочим към сферата на чешките легендарни приказки, част от
фолклорните текстове са все още разпръснати в първоначалните печатни
сбирки (най-често от XIX в.) или се намират в архивите като ръкописни материали. По-синтетичен подход към тези фолклорни сюжети се появява едва
през XX в. Първата чешка антология само с легендарни приказки и предания е със заглавие
Českoslovanské báje o pánu Ježíši (Чешкославянски легенди за господ Исус). Излиза през 1907 г.
и съдържа 47 текста (Křemen 1907). През 1927 г.
следва втора сбирка – вече значително обработени и литературно стилизирани приказни разкази от този тип на Юлиус Кошнарж, Pán Ježíš
v českých pohádkách (Господ Исус в чешките
приказки) (Košnář 1927) с 35 текста. Изтъкнатият познавач на чешкия фолклор от предвоенния период Вацлав Тиле (1867 – 1937) е един от
първите, които се опитват да обхванат чешките
народни приказки и част от легендите в своя
епохален тритомен труд Soupis českých pohádek
(Събрани чешки приказки) (Tille 1929, 1934 и
1937). В него съставителят включва също избрани легендарни приказки и предания, обаче
липсват някои текстове и ръкописни източници
Ил. 1. Корицата на Христос и
св. Петър. Неизвестен автор, – Тиле подхожда доста критично и много от тях
не приема за фолклорни. Основната част от тях
1910 г.
Източник: Josef Křemen. Čes- обаче е класифицирана и коментирана от него.
koslovanské báje o pánu Ježíši. Освен това през 50-те – 80-те години на XX в.
издателство „Одеон“5 публикува в поредицата
Praha, 1910.

Основано през 1953 г. като Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění
(Държавно издателство за художествена литература, музика и изкуство), от 1966 г. –
„Одеон“.
5
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Lidové umění slovesné (Устно народно творчество) произведения на чешкия
устен фолклор в модерна обработка, съпроводени с коментари и бележки.
Така излизат редица по-стари, на практика недостъпни сбирки, както и ръкописни текстове, които също съдържат редица легендарни сюжети – напр.
на Бенеш Метод Кулда, Йозеф Щефан Кубин и др. (Kulda 1963; Kubín 1958).
След 1989 г. излизат само няколко поредици и подбрани текстове с легендарни приказки и предания, които са взети от по-стари, вече публикувани сбирки
(напр. Košnář 1991; Němcová 1996). Днес интересът на издателите към този
тип фолклор е по-скоро периферен.

Ил. 2. Облог на ангел и дявол. Автор: О. Земина, 1927 г.
Източник: František Číp. Pověsti, pohádky a lidový
humor na Novopacku. Praha, 1927, с. 44.

Ил. 3. Св. Павел. Автор: Петр Диллингер, 1942 г.
Източник: Bedřich Beneš Buchlovan. Kytička
kvítí pro malé čtenáře. Praha, 1942, с. 33.
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Ил. 4. Гости във Витлеем. Автор: Адолф Кашпар, 1929 г.
Източник: František Bartoš. Kytice. Praha, 1929.

Най-общо легендарните теми в чешкия фолклор се проявяват в редица
области и жанрове, като най-изразителни са вероятно в преданията (легендарно предание), след това в приказките и народните песни (духовни песни,
балади), а много по-слабо застъпени са в другите форми на народната словесност – пословиците, хумореските, останалите народни песни, анекдотите и
т.н. В рамките на стандартната класификация на словесния фолклор съществува и формата на народната легенда, която обаче измежду всички форми на
народното словесно творчество в най-висока степен се поддава на т.нар. интерференция, т.е. преплита се с други проявления на традиционния наратив,
най-често именно с преданията и приказките. В чешка среда има записани
сравнително малко „чисти“ народни легенди. До известна степен изключение
правят някои моравски региони, особено Валашко.
Първата по-голяма сбирка на легендарни фолклорни разкази публикува
Божена Немцова. В своите чешки народни небивалици тя включва общо тринайсет текста от този тип, десет от които описват приключенията на Господ
Бог и св. Петър на Земята. Всъщност това е сбирката с най-голям брой публикувани приказки с легендарно съдържание през XIX в. (вж. Němcová 1954)6.
В същия период Карел Яромир Ербен публикува седем приказки от този тип,
като текстовете излизат на няколко етапа чак до XX в. (вж. Erben 1955). Вацлав Кролмус включва три такива разказа в своя тритомен труд за живота на
старите чехи (Krolmus 2011, 2013, 2014), Матей Микшичек – два (Mikšiček
1943), а Йозеф Станислав Меншик – шест легендарни текста (Menšík 1856,
1862). Следваща по-голяма сбирка от дванайсет случки публикува малко

Там, където е възможно, посочваме съвременно издание със съответните бележки
и коментари.
6
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по-късно Бенеш Метод Кулда (Kulda 1963), само по един текст публикуват
Йозеф Кошин от Радостов (Košín z Radostova 1872), Франтишек Байер (Bayer
1874) и Йозеф Брунцлик (Brunclík [1886]7). След тях Йозеф Б. Коларж-Коховски – седем текста (Kolář-Kochovský [1886], 1888), a Ян Карел Храше – девет
приказки (Hraše 1893, 1903). Само четири разказа са записани при голямата
инициатива на сдружение „Славия“ (Dvořák 1984), затова пък тринайсет приказки ще намерим в сбирките на Франтишек Бартош (Bartoš 1895). Изследователят на Силезия Винцен Прасек записва голямо количество легендарни
предания, но само една приказка (Prasek 1888). По-късните проучвания на
Иржи Поливка допринасят към публикуването на три текста (Polívka 1916),
а обширните теренни проучвания на Йозеф Щефан Кубин добавят двайсет
нови записа (Kubín 1964, 1974). При изследванията в Ходско Индржих Шимон Баар записва три разказа (Baar 1975), а Ян Франтишек Хрушка 21 текста – последното впрочем е най-голямото количество легендарни приказки,
записани от един изследовател (Hruška 1920, 1925). Taка можем да продължим до последните фолклорни проучвания през 60-те и началото на 70-те години на ХХ в., където записаните легендарни приказки са вече съвсем малко.
Ако отнесем записаните народни приказки с легендарно съдържание към
общото количество записи, то още в края на XIX в. ще получим по-малко
от 5% приказки. През междувоенния период, с постепенното отслабване на
влиянието на църквата върху ежедневния живот на населението, разказите с
легендарен характер стават все по-периферни. Освен това, както споменахме по-горе, в периода 1948 – 1989 г. сериозното проучване на легендарните
текстове въобще е било слабо или като цяло ненасърчавано. От легендарните
мотиви в днешно време можем да срещнем на терен само отделни предания
и отгласи от тях (вж. Luffer 2014) или пък трансформация на традиционния
фолклор в модерните, съвременни легенди и предания (Janeček 2006, 2007,
2008).

Днешното схващане и използване
на легендарния фолклор
Темите, от които съвременната чешка култура черпи вдъхновение, са почти безгранични, поради което народните наративни традиции имат по-скоро
слабо присъствие. Макар че на пръв поглед това не е съвсем видимо, след
1989 г. чешката филмова приказка, например, е изцяло поле за авторско творчество. Без съмнение, изключение от тази тенденция прави успешната приГодината на издаване, посочена в средни скоби, е определена от Националната
библиотека на Чешката република, тъй като не е посочена в оригиналното издание.
7
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казка на режисьора Иржи Страх Anděl Páně (Ангел Божи) (2005), в която са
използвани няколко сюжета от легендарните приказки, предания и народни
легенди (Otčenášek 2012: 177). Нейното продължение от 2016 г. обаче – Anděl
Páně 2 (Ангел Божи 2), се отклонява изцяло от легендарните теми и сценарият изобщо не се съобразява с тях. Използването на фолклорни източници
и модели в новите културни форми е много по-слабо отпреди, макар и да се
подчертава определена „народност“ дори в постмодерните сюжети, в които
напразно бихме търсили някакъв фолклорен източник. Всъщност вече говорим за феномена на фентъзи сюжетите, а въпросът защо филмовите и телевизионните творци чувстват нужда да „облекат“ във фолклорна стилистика
(костюми, език, традиционни сгради и пр.) дори един напълно нефолклорен
разказ се нуждае от специално изследване.
В днешно време приказките от легендарен тип са почти неизвестни на
широката публика, особено на по-младите. Те много рядко се включват в
сбирките за малките читатели и отдавна вече не се разказват вкъщи. Така
този интересен свят с рефлексия на християнския морал и стойности в народното разказване става все по-отдалечен от съвременния човек. Комплексен и
теоретично обоснован поглед върху традицията на чешките народни легендарни приказки ще получим при систематизираното публикуване на поредицата от чешки народни приказки, което започна като цялостен проект през
2019 г. (вж. Otčenášek 2019, 2020). В тази поредица на легендарните приказки
ще бъде посветен отделен том и това може да се окаже добра възможност за
събуждането на читателския и изследователския интерес към тях в днешно
време.

Заключение
Най-общо можем да кажем, че в чешката фолклорна традиция легендарните приказки представляват относително обособен приказен вид с главен
акцент върху възприемането на християнските стойности и традиции. Сюжетите като цяло описват и показват какви са правилата за живота на добрия
вярващ, какви награди може да получи човек за такъв живот и обратно – какви наказания могат да го сполетят, ако това съответствие е нарушено, ако
правилата не се спазват или се отричат. Популярността на тези легендарни
сюжети започва да намалява през първата половина на XIX в. във връзка с
разпространението на идеите на Просвещението, с постепенната индустриализация и началото на по-значителна миграция от селата в градовете, както и
с бурното развитие на съществуващите научни области и развитието на нови
такива. Определени сигнали за тези промени могат да се открият в сбирките
с народно творчество, които се публикуват от 30-те години на XIX в. В тях
броят на записаните легендарни приказки, макар и с известни вариации, по96

степенно намалява. През XX в. те определено са вече периферно явление. В
някаква степен това може да е повлияно и от интереса на самите събирачи
и теренни работници, които в духа на Романтизма предпочитат вълшебните
приказки. Във всички случаи тенденцията към загуба на сюжетите от този
тип е безспорна.
Легендарните сюжети в чешките народни приказки представляват наистина малка, но много пъстра област от запазените паметници на традиционното разказване. През XIX в. приказките все повече се възприемат като
текстове, предназначени преди всичко за децата, и често пъти се адаптират
и променят в този дух. Постепенното изчезване на традиционното устно разказване издига значението на печатните текстове. Легендарните приказки в
чешка среда никога не са имали преобладаващо присъствие в дяла на народната проза и в сравнение с останалите видове народни приказки винаги остават често на заден план. Така още през XIX в. по-голямата част от публикуваните разкази с легендарен характер са насочени главно към детския читател,
като обикновено се подчертава моралната страна на случката, понякога дори
в изцяло сантиментален дух.
Въз основа на направения по-горе преглед на легендарните приказки можем да констатираме, че от групите сюжети, класифицирани според международната систематизация по близост на сюжетите на Аaрне–Tомсън–Утър,
в чешката традиция най-разпространена е групата сюжети за странстването
на Исус със св. Петър по Земята (ATУ 750–779). Както вече беше посочено,
наградите за богоугодните люде и наказанията, които Исус отрежда за алчните, мързеливите и негостоприемните, имат предимно етиологичен характер
и служат за обяснение на това как напр. са създадени гъбите, пчелите и др.
По-слабо застъпени са приказките за истината, която излиза наяве (ATУ 780–
799) – истории за опити да се прикрие убийство или кражба, за разкрити лъжи
и измами. В много по-голяма степен обаче тези теми са застъпени в народните балади. В печатните издания сравнително рядко се срещат приказки за
небесата/рая – за хората, които са били там и са се върнали отново на Земята,
за някои грешки и недоразумения, които могат да се случат в рая и др. под.
(ATУ 800–809). По-многобройни са приказките с легендарен характер, които
са посветени на деянията на дявола, на сблъсъците му с обикновения човек,
на начините да се избегне пъкълът, дори когато героят е продал душата си и
т.н. (ATУ 810–826). За съвременното общество обаче светът на народните легендарни приказки е много далечен. Изключение правят сюжетите, възприети
от съвременната попкултура, които обаче най-често са представени в пародийна и хумористична светлина.
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III
Ритуални практики
и словесни проявления

Обредната система във „Веда Словена“
Пламен Бочков
Резюме. Статията е опит за цялостно изследване на аспектите на обредността,
описани в песенните текстове и бележките към тях от двата тома на сборника „Веда
Словена“, издадени от Стефан Веркович в края на XIX в. Става дума за обредните
лица, обредните действия, обредното пространство, обредните вещи, функциите и
символния език на календарните ритуали, главно от втория том на сборника (издаден през 1882 г. в Санкт Петербург). Тезата на автора е, че целият голям обреден
цикъл (от декември до декември) представя разказ (в символи) за преход в два плана
– социален – като инкултурация на следващото поколение чрез ритуали на прехода,
отделяне, изпитание, обучение и наново приемане в общността, от една страна. И
природен преход, от друга, който маркира ежегодната промяна от зима към лято и
обратно, с участието на хората в съответните ритуали. След подробен анализ на конкретни текстове е формулиран изводът, че в песенната тъкан на сборника имаме две
равнища на посвещение – едното е на цялата общност чрез изпитанието на преселението (с акцент в първия том), а другото е на полово-възрастовите групи вътре в нея
(с акцент във втория том).
Ключови думи: ритуал, инициация, социален преход, природен цикъл, песни

The Ritual System in “Veda Slovena”
Plamen Bochkov
Abstract. The article poses an attempt for a comprehensive study of all the aspects
of the rituals described in the song texts and their accompanying notes in the two volumes
of “Veda Slovena” collection published by Stefan Verkovich in the end of the 19th century.
These aspects include the ritual characters, ritual space, ritual objects, functions, and
symbolic language of character rituals presented mainly in the collection’s second volume
(published in 1882 in Saint-Petersburg). The author promotes the thesis that the entire
big ritual cycle (from December to December) represents a narrative (in symbols) about
the transition in two planes – social and natural. Whilst the social one comprises the
enculturation of the following generation through rituals of transition, education, and a
new acceptance in the community, the natural one marks the annual change from winter
to summer and reversely, with the participation of people in the respective rituals. Based
on a detailed analysis of concrete texts, the author concludes that the song texts in the
volume present two levels of initiation – of the entire community through the history of
resettlement (emphasized in the first volume) and of the gender and age groups within it
(emphasized in the second volume).
Keywords: ritual, initiation, social transition, natural cycle, songs
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Съвременните изследвания върху „Веда Словена“
Интересът към „Веда Словена“ периодично се разгаря и затихва. Вероятно сме в цикъл на затихване, след като последователно в предишните няколко
години между 2012 – 2019 имаше известно активизиране: голям интердисциплинарен проект на средношколци под ръководството на Гергана Тончева със
съдействието на Oбщина Сатовча и гръцката Неа Неврокопи (с публикации и
конференция в Сатовча), след това две (които са ми известни) защитени докторски дисертации на Миглена Христозова (Hristozova 2012) в Мюнхен и на
Денис Исаев (Исаев 2016) в НБУ и моята книга „Веда Словена“ – 140 години
по-късно“ (Бочков 2016). Също така специален брой на eлектронното списание „Онгъл“ по темата (Онгъл 2014), нови материали и изследвания (Христозова 2011, 2017, 2019; Марушев 2019), обсъждания, по-кратки публикации. И
по това време обаче, а и във всичките години на дискусията преди, значително по-рядко се коментират обредите, описани във втория том на „Веда Словена“, излязъл през 1882 г. в Санкт Петербург (всички цитати в тази статия
са от изданието на „Веда Словена“ от 1997 г. – ВС, т. I, 1997). Изключение
правят студията на Гатя Симеонова в посочения специален брой на електронното списание „Онгъл“: „Празничността във „Веда Словена“ (Симеонова
2014a), други статии и студии на Г. Симеонова (1999, 2000, 2014б) и частта
от книгата на И. Богданов „Веда Словена“ и нашето време“ (Богданов 1991)1,
които остават засега единствените указания за интерес към тази страна от
сагата около „Веда Словена“. Както пише самата Г. Симеонова, обредността
на „Веда Словена“ се изследва „рядко, почти мимоходом и винаги в контекста
на друг научен проблем“ (Симеонова 2014a: 108). С оглед на направеното от
Г. Симеонова дълбинно изследване на текстовете от двата тома на сборника с
отношение към обредността, ще фокусирам усилията си в тази статия върху
обредни лица и обредни действия, които са специфични за „Веда Словена“ и,
които според мен, могат да допринесат за изясняване на въпроса за смисловата връзка между текстовете от двата тома, а оттам и за тяхната автентичност.
Тезата ми е, че освен календарни, част от описаните обреди са също посветителни и се отнасят към все още непроучен инициационен цикъл на „празнуващата общност“ във „Веда Словена“.
1. Кои са описаните обреди във втория том на „Веда Словена“?
Описаните във втория том на „Веда Словена“ обреди и обредни песни
обхващат цикъл от декември до декември, т.е. една календарна година. Ци-

Цитатите в текста са по препубликуваната монография в двутомното издание на
„Веда Словена“ от 1997 г.
1
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къл, очаквано съответстващ на земеделски тип култура, каквато е българската фолклорна култура от края на XIX в. Подробно поименно представяне на
всички обреди от първия и втория том намираме в студията на Г. Симеонова
(Симеонова 2014a: 125−136). Тя открива обща схема на протичане на обредите в определена последователност: молба, поклон, служба, прошка, даряване
(Симеонова 2014a: 113). В анализа на обредите Симеонова набляга на връзката им със събития от бита на общността: смяната на сезоните, земеделския
труд в различните му фази, почитане на природните стихии, отбелязване на
завършека на преселението. Обредите са с имена на богове, юди, юнаци, персонифицирани природни стихии или културни дейности (Симеонова 2014a:
142).
Отбелязвам важното твърдение на И. Богданов: „Анализът на основните
мотиви в книга II на „Веда Словена“ ни убеждава, че религиозно-култовите
представи, отразени в обредните песни, събрани в нея, са не от християнско,
а от езическо време, от епохата, когато установилите се в този край славянски племена са още езичници, но техният култ е подложен на влиянието на
езическите култове на по-старите обитатели на полуострова и предимно на
траките“ (ВС I: 587).
В книгата си от 2016 г. аз също правя опит да систематизирам обредите
от втория том на „Веда Словена“ според указанията за последователността
им в календара и техните основни характеристики. Един от изводите е, че в
песните от втория том липсват текстове от семейния обреден цикъл: раждане
– женитба – смърт (но пък в първия том епическите песни обсъждат тъкмо
раждането на героя Орфен/Уфрен, неговата сватба и смърт!). В същото време сватбената обредност в Родопите е изключително разгърната и отлично
запазена до най-ново време. И този факт тепърва ще изисква аргументирано
обяснение. Моят прочит на обредността е по-скоро в полето на символите,
посочени от Търнър като една от четирите основни функции на ритуала (Търнър 1999). Символната система на обредите от „Веда Словена“ се отличава със своя латентен (по Търнър) смисъл, кодиран в пространствени, вещни,
действени, персонални и времеви категории. По този начин символите изграждат своеобразен таен език, разбираем само в определен културен кръг.
Допускам, че за сметка на липсващите семейни обреди във „Веда Словена“
целият голям обреден цикъл представя разказ (в символи) за преход в два
плана: социален – като инкултурация на следващото поколение чрез ритуали
на прехода, отделяне, изпитание, обучение и наново приемане в общността,
от една страна. И природен преход, от друга, който маркира ежегодната промяна от зима към лято и обратно, с участието на хората в съответните ритуали
(Бочков 2016: 181−182).
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2. Кои от тях съвпадат с описаните от Д. Маринов в „Народна вяра
и религиозни народни обичаи“?
Сред най-често цитираните и ползвани източници за традиционната българска обредност от втората половина на XIX и началото на XX в. е книгата на Димитър Маринов „Народна вяра и религиозни народни обичаи“,
публикувана първо като том на СбНУ (Маринов 1994). Една съпоставка с
този класически етнографски труд и записите от „Веда Словена“ би показала
каква точно е аналогията на обреди като Коледа, Мръсни-дене, Сурвак-ден,
Суров-ден, Гергьовден, Еньовден, Колчув ден, Ладов ден и др. с общобългарската традиционна обредна култура. Г. Симеонова е установила, че значителна част от обредите във „Веда Словена“ съвпадат напълно или приблизително с класификацията на Маринов, която, от своя страна, следва религиозния
християнски празничен календар. Друг е въпросът, че в самата технология на
обредните действия, в детайлите, изложени било в песенните текстове, било
в бележките на Веркович към тях, има смущаващи противоречия, на които
по-късно ще се спра.
Тук трябва да се каже, че всъщност става дума за един вид реконструкция
(теоретична) на обредността на носителите на традицията от „Веда Словена“. Тази реконструкция се опира на три източника. Първо, самите песенни
текстове, в които се споменават подбудите, целите, средствата и начинът на
изпълнение на някои обреди (например песните около Коледа или около Гергьовден). Второ, бележките на Веркович, от които се разбира (понякога) кой
изпълнява песните, в какъв контекст (времеви, пространствен и пр.), с каква
цел и при какви условия (когато има изисквания към изпълнителите). И трето, косвени сведения от наименованията на обредите, от кореспонденцията
на Веркович (по повод прословутите „църни пуйки“ например), от записи на
Веркович (и Дозон) извън текстовете от „Веда Словена“ (вж. ВС II: 405−430).
Създадена по този начин, реконструкцията очертава един хипотетичен вариант на изпълняваните обреди. Като че ли най-пълно могат да се възстановят
действията по организирането и провеждането на обредното жертвоприношение – курбана. В останалите детайли има значителни празноти, което допълнително затруднява постигането на адекватно описание. Например лесният за разпознаване Еньовден, известен като обредност по цялата българска
етническа територия, монографично изследван от В. Ганева-Райчева (Ганева-Райчева 1990), във „Веда Словена“ присъства с две песни, без никакви
указания за обредните лица и действия, като втората песен по същество е пак
инициационна, доколкото разказва за моми, отведени в гората от Друида за
три месеца обучение в билкарство и върнати обратно, вече като лечителки
(ВС I: 334−336). Единствено от бележките на Веркович разбираме, че става
дума за специален ден в годината, когато билките са лековити и че Друида е
горско божество, лекуващо всякакви болести. Или да вземем Ладов ден, раз106

положен в самия край на календарния цикъл, предполагаемо преди Коледните
празници и след Колчув ден (Никулден). Тук са поместени 6 песни, повечето
с герой Лазар, а бележката към тях е лаконична, че става дума за „празник на
момците и момите, който празник празнували със свирки и хора“ (ВС I: 372).
Иван Богданов вижда пряко съответствие с общобългарското ладуване и дори
полага песните като сватбени, доколкото наричанията за женитба по време на
ладуването, според него, са посветени на славянската богиня на любовта и на
брака Лада (ВС I: 602). Само че в песните никъде не става дума за наричане,
няма сведения за действията на момите на този ден, нито пък изобщо цялата
символика на песните с името на Лазар, песните и танците, още повече слънчевата женитба за мома Деница се вписват в посочения времеви период, а са
характерни по-скоро за пролетната обредност преди Великден.
В крайна сметка ние имаме пред себе си не система от календарни обреди, а песенен фолклорен цикъл, препращащ към все още не напълно изяснена
ритуална действителност, дори когато тя външно наподобява познатите традиционни български празници и обичаи.
3. Кои са уникални за „Веда Словена“ и какво разкриват?
Изхождам от убеждението, че смисълът на отделните обреди може да
бъде постигнат само в рамките на определен контекст, ето защо няма да се
опитвам да тълкувам обредите един по един, а по-скоро ще търся онова, което
ги превръща в свързан културен текст.
Тук ще изброя обреди, за които не намирам категорично потвърждение
за съответствие с познатите ни от различни етнографски региони фолклорни
празници. Това са Власин-ден, Лестувичен-ден, Първен-ден, Масин-ден, Угавита-дене, Сирин ден, Витин ден, Вишин ден, Зарев ден, Дравин ден, Изочна
дене, Гроздин ден, Пазир ден, Руен и др. В някои от тези имена лесно прозират познати календарни фолклорно-религиозни празници като Благовещение
зад Лестувичин-ден или Сирни заговезни зад Сирин ден, но това са мои спекулации от съвпаденията между имената, без да има такова потвърждение,
както казах, нито в текстовете на песните, нито в бележките на Веркович.
Гатя Симеонова подробно е представила и анализирала съвпаденията и
разминаванията, включително в названията, на отделните празници с много
подробни историко-лингвистични коментари (Симеонова 2014a: 151−159).
Измежду „оригиналните“ обреди ще се спра по-подробно на Масин ден и
Дравин ден като примери в подкрепа на моята хипотеза за посветителния
характер на част от обредните песни във „Веда Словена“.
На Масин ден (23 април) три или девет моми стоят три дни или три години в пещера в гората заедно със стария ходжа. Предхожда го Първин ден (четири дни преди Гергьовден според Веркович), когато зимата си отива и бого107

вете настоятелно изискват курбан, за да се отбележи преходът към пролетта и
лятото (ВС I: 310). Формално Масин ден е от кръга обреди около Гергьовден
и това е легитимно основание да се тълкува като календарен. Защо смятам,
че в случая с обредността на Масин ден става дума за инициационен ритуал?
Примерът с момите и стария ходжа в пещерата покрива напълно схемата на инициационните ритуали – задължителното отделяне на неофитите от
общността (пространствено и физически под наблюдението/ръководството
на жреца/шамана), изолацията като изпитание (срв. престоя в пещерата като
метафора на поглъщане от змееобразно чудовище или възрастна жена=временна смърт), последвалото завръщане с възвестяване на нов цикъл или пос
тигнато благо. Особено показателна е Песен 4 на Масин ден. В нея Фратна
Юда самувила дава златни криле на девет моми да фръкнат до гората и да
служат три години в пещерата на Йогница Бога. Идеята на службата е да се
умилостиви Йогница Бога, за да не налюти Слънцето и то да пресуши Дунав
и да изгори пшеницата. В последвалата песента бележка Веркович пише: в
този ден се събирали девет моми и преобличали други три малки моми до
15-годишни и ги откарвали в гората в някоя пещера, където отивал по-рано
ходжата; момите престоявали там три дни с ходжата и после се прибирали по
домовете си (ВС I: 307).
В описанието на Дравин ден (август) момък престоява в пещера, откъдето излита със златни криле и отива на небето да служи девет години (ВС I:
340−342). Лично майката на момъка юнак Драве го води в пещерата по молба
на Юда самовила. Вариантите са няколко, но още от първия става ясно, че
пребиваването на юнака в пещерата е временно, след което той бива поет от
друг юнак (вероятно вече посветен) – Лана юнак Груйо войвода, който ще го
отведе на небето, за да се обучи и след това да се спусне на земята и самият
той да обучава юнаците. Една сложна схема на последователно обучение от
учител към ученик, който сам става учител и т.н. Показателна е въвеждащата
бележка на Веркович. Според него става дума за ритуал отпреди повече от
100 години, т.е. от средата на XVIII в., когато през август момите закичвали
ралото с цветя, а кметът колел курбан от три крави край закиченото рало в
чест на „онойзи, който изнамерил уралото и научил человеците да урат и да
сеят пшеница“ (ВС I: 340). И в този случай може да се проследи класическата
схема на инициационните ритуали с временно отделяне и изолиране на посвещавания (в пещерата), неговото изпитание/обучение (на небето) и връщането му в общността, но в ново социално качество.
Цялата структура на обредните песни около Гергьовден се оказва преплетена с ритуалното отделяне на момите в пещера и „откриването“ им в
кулминацията на обреда, завършващ с песни и курбан. Един по-любопитен
епизод от този цикъл е скритата златна чаша в пещерата, където момите, сами
или съпроводени от стария ходжа, се крият временно (ВС I: 324−325). „Пътуването“ на юношите винаги е отвътре навън – от пространството на дома,
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селището, в сферата на културното, те се отправят към дивото, гората и оттам
обратно навътре – в пещерата, към затвореното пространство, но вече във
функцията му на „долу“, „тъмно“, „гроб“. Преходът е както пространствен,
така и емоционален. Момите страдат в пещерата, молят за помощ. Защо в
пещера? Пещерата е изключително богата на миторитуални значения фигура.
Тя е в опозиция на дома, селището, на културния ред, тя е по-скоро дом на
хаоса, на демоничното и отвъдното. Поради това обичайно пещерата е обитавана от чудовища, но и от жреци, които търсят тайно знание (Маразов 2011:
51), което е особено важно в нашия случай.
4. Кои са обредните лица?
Основно моми, възрастни мъже, ходжи, юди (най-често)! За ролята на
юдите в цялостната идеологическа концепция на „Веда Словена“ представих
своя възглед в по-ранен текст (Бочков 2017). Най-рядко се появяват момците.
Като правило, Г. Симеонова забелязва масираното участие на момите в обредността, но се задоволява само да го опише, без да потърси по-дълбоко обяснение (Симеонова 2014а: 147−148). Това че моми са водещите обредни лица,
научаваме предимно от бележките на Веркович към песенните текстове. Той
посочва момите като изпълнителки на всички песни, без изключение. След
това се оказва, че момите подготвят обредните костюми – главно закичване
с венци и цветя, и най-накрая пак те са тези, които извършват курбана и редят обредната трапеза. Така отначало докрай момите участват в обредността,
което се подкрепя и от съдържанието на самите песни. В тях отново се набляга, че момите имат задължението да подготвят курбан, правилно да изберат
мястото (много често скрито) и ритуалната жертва (птица, дребен или едър
добитък). Те придружават всичките си действия с песни – от подготовката
през извършването и благодарствената гощавка в края.
Що се отнася до юдите, ходжите, по-рядко кметовете, те изглеждат като
модератори на ритуалния процес. Юдите обикновено го задействат с подтик
към момите или с директен упрек, че пропускат времето за жертвопринасяне.
Юдите определят правилата и рамките на провеждане – време, място и вид
на жертвата. Най-накрая те посочват и адресата на ритуала − за кого да е
жертвата. Всичко това виждаме като пример в Песен 2 на Масин ден – Дурга
Юда и Барва Юда заръчват на момите курбан за бога Йогница от „царни пуйки позлатени“, отвеждат ги в гората, където ги даряват с бели цветя, и след
това ги изпращат при царя на Бела града да даде курбан на Бога от суро агне.
Момите колят агнето под песен и сядат на трапезата на царя за три недели
време. За финал те орат, сеят и жънат пшеница (ВС I: 303−305). Ходжите и
кметовете имат друга роля – те съпровождат момите до гората, респективно
до пещерата, следят да се изпълнят всички условия по правилното приготвя109

не на курбана, връщат обратно момите до селището и най-често ги гощават
на обща трапеза.
Доминиращото присъствие на момите може да се обясни с концепцията
за посветителния характер на описваната обредност, независимо дали става дума за типично календарен обред, или за такъв със смесена функция. И
в двете ситуации момата е централният фокус на обредността, като целта е
нейната максимална социализация в предбрачния период. Защо за момците
това не е толкова съществено или поне така се вижда от текстовете? Вероятно
зад това обстоятелство се крие подчертаната патриархалност на общността,
усилена веднъж от консервативния, затворен начин на живот на хората от западнородопските селища и втори път от мюсюлманската религия.
5. Кои са обредните действия?
В част от песните обредните действия по нищо не се различават от описваните десетилетия наред в българската етнография и фолклористика. Група
моми обикалят селото и пеят във/пред всеки дом. Стопанката ги посреща и
дарява/гощава. В края на това обредно ходене момите се събират в дома на
една от тях на ритуална трапеза. С това резюме обаче се изчерпват приликите
с познатата традиционна българска обредност. И започват отликите.
Коледната песен под номер 12 е характерен пример за преплитането на
календарна и посветителна обредност. По принцип това сливане е познато и
често коментирано в ключа на мъжката инициация за коледуването и женската – по Лазаровден. Във „Веда Словена“ нещата са преобърнати. В тази песен
12 Вишну Бога вижда как по чешмите се задяват моми с момци и решава
с гръм да ги избие. Следва молба на Коледа Бога да се забави наказанието
за това прегрешение, за да може да се роди Млада Бога със Златната книга, който да обучи момите и момците (на „правилно“ поведение към Бога).
Младият бог учи три години момите и момците и едва след това се качва на
небето, където го очаква майка му Злата. Песента е от 685 стиха и е по-скоро
епическа, подобно на песните от първия том, отколкото обредна. В бележката
към нея обаче се твърди, че се пее от моми на смесено „опако хоро“ на самия
ден Коледа, след обиколката на малките деца по къщите (ВС I: 239−246). Известна е ролята на танца във възрастовата инициация, а така също и в брачните церемонии. Неслучайно в българския фолклор момите се крадат за брак
именно от хорото. Аналогични на тази песен са текстовете на предходните и
следващите няколко коледни песни от сборника – моми и момци прегрешават
с поведението си и Бог им отрежда наказание със смърт, но то бива отложено
до тяхното обучение от новородения Млада Бога.
Като смислов контрапункт на Песен 12 стои Песен 14, където малки деца,
9-годишни, вместо да отидат на Дунав и да се шегуват с Бога, отиват в пеще110

рата при новородения Млада Бога и го даряват с ябълки и грозде. Изненаданата майка заключва трите хиляди деца в пещерата, докато отиде до небето
за ответни дарове (ВС I: 430−433). Аз тълкувам и този текст като указание за
инициация и заради възрастта на децата, и заради изолацията (насилствена) в
пещера, но най-вече заради техния брой – три хиляди. Според мен тук става
дума за хипербола, подсилваща значението на акта на посвещаване. За сметка
на това липсва каквото и да е указание за благословиите, така характерни за
коледуването – кой благославя, кого благославя (липсва указание, че пеят и
момци), кой кого и с какво дарява в коледната нощ. Има значителни противоречия и смесване на архаични и християнски елементи (пещерата − гроб на
траките, и тримата царе, носещи подаръци на Младия Бог в същата пещера в
християнския ѝ прочит!), по-точно елементи на фолклорното християнство.
В предговора Веркович изрично подчертава, че „песните от този том са съб
рани от мен от устата на помаците – или мюсюлманските българи – и нито
една от християни. Те са събирани по пазарите на Македония и Тракия – във
Валовища, Варакли-Джуми, Неврокоп и др.“ (ВС I: 222−223). Но и тук Веркович си противоречи: след като изброява селата и певците, от които са записвани песните, добавя последно изречение: „Всички тези песни са записани от
устата на народа по пазарите от моя приятел Гологанов“ (ВС I: 223), за да ни
остави в недоумение кой всъщност е записвачът − Гологанов или Веркович?
Във всички варианти на песните около Коледув ден раждането на Млада
Бога е в пещера, което напълно съответства на познатата от античността идеограма на пещерата като женско лоно, вагина, където стават тайни зачатия и
тайни раждания (Маразов, 2011: 51−53).
Въпросът е – кой е обектът на ритуала на посвещение? В познатите ни
анализи на коледуването това са неженените мъже, момците, за които участието в коледарската дружина е изпитание за правото на брак (женитба). Във
„Веда Словена“, от моя гледна точка, това са всички младежи от общността
– момичета и момчета в предбрачна възраст, които поравно, очевидно, ако са
коректни сведенията на Веркович, участват в обредността (момчетата ловуват в гората за курбана, а момичетата пеят) и едновременно постигат правото
на брак (женитба).
6. Мястото на курбана!
Прави впечатление масираното присъствие на курбана като главно обредно действие, около което се ориентират участниците (и наблюдателите) на
обреда. Почти всеки от описваните обреди включва колене на курбан – птица
или по-голямо животно. В студията на Гатя Симеонова са изведени типологически три вида курбани: за узнаване на греха, за опрощаване на греха, благодарствен курбан (от текстовете на първи том). И във втория том Симеонова
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установява, че курбанът е средоточие на обредността. Тя го определя като
основна форма на общуване между хората от общността и техните небесни
покровители и извежда някои от най-устойчивите (повтарящи се) характеристики. Важно е, че всичко, което трябва да се знае за курбаните, според
текстовете от „Веда Словена“ е описано в книга – Ясна или Златна книга.
Книгата подчертава легитимността на този тип знание и в същото време разграничава социокултурната среда, която има привилегията да я ползва, от
„другите“, безписмените. Курбаните могат да бъдат лични или общоселски, с
кръвна или безкръвна жертва. Самото ястие и начинът му на приготвяне не се
споменават. Една-единствена подправка (куприца) присъства в песните и тя
е с неясен произход, вероятно копър. Освен изисквания към жертвеното животно – от какъв вид да е, с какви качества, какъв брой, има изисквания и по
отношение на огъня, използван за курбана. Г. Симеонова отбелязва няколко
разновидности на ритуален огън, незагасващ, „вечен“ и специално разпален,
като вторият задължително е на скрито, тайно място (Симеонова 2014a: 142
и сл.).
Дали всички тези особености на курбанната традиция, представена във
„Веда Словена“, се припокриват с дълбочинното изследване на Г. Благоев
върху мястото на курбана в традиционната култура на българите мюсюлмани
(Благоев 2004) – това е тема, която изисква отделно проучване, и е предмет на
бъдещи мои занимания. Тук ще подчертая, че силното присъствие на курбаните косвено подкрепя твърдението на Веркович от предговора към втория том,
че песните са записвани само от българи мюсюлмани от Западните Родопи.
7. Има ли връзка между първи и втори том по отношение
на посветителната обредност?
Веднага трябва да кажа, че лексемата „пещера“ във „Веда Словена“ се
използва с няколко значения. В първи том „пещерата“ е преобладаващо в полето и по-скоро се асоциира с изба, мазе, зимник, т.е. място, където се съхранява зимнината. Това се разбира и от контекста на употребата на думата.
Най-често крале се тревожат, че поради бедствие или вреда на противник
(Сура ламя) няма да има реколта и „пещерите“ ще останат празни. Крал кани
други крале в неговите „пещери“ в полето да видят стадото и виното му (ВС I:
46−47). Обратно, във втори том „пещера“ е място в гората, нависоко и скрито,
където обитават юди или други същества и където изпращат момите.
Ролята на пещерата от втори том в първия играе тъмницата, „зандана“.
Там е хвърлен Сада крале от песента за женитбата на Талатина крале – една
от най-дългите изобщо в сборника. Две юди причакват Сада крале, син на
Талатина крале, на брега на морето и го хвърлят в „зандана“ да изчакат връщането (отнякъде) на „стару Хару устарелу“, който да го хвърли в морето
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да го изядат рибите и пилците (ВС I: 89−90). Сами по себе си змееборските
песни от цикъла за Талатина крале също могат да се интерпретират като съобщаващи за посветителни ритуали. В една от тях кралят е заключил трите си
дъщери в тъмни зандани, където ги пазят три змии с по три глави и с по шест
опашки (ВС I: 95). Във втора − сура ламя е забранила сватбите (ВС I: 105), а
в трета − поглъща седем моми наведнъж и иска като данък от гражданите по
десет моми и десет момци на ден (ВС I: 119). Неведнъж в литературата е коментиран мотивът за „заключените“ сватби и погълнатите юноши (Иванова,
Маразов), като той неизменно се свързва семантично с ритуалите на преход и
временната смърт (поглъщане, изчезване, затваряне) на посвещаваните. Временното отсъствие е част от изпитанията с цел придобиване на нов социален
статус и признаване от общността.
Интересен вариант предлага песента „Рожение Орфеево“, където младата невеста Горска Юда по съвет на Слънцето иска да се „своди“ със съпруга
си Юдинска крале в „бела година“ и докато я чака, се скрива в кладенец в гората (всъщност се крие от баща си Ринда крале, който настоява за „свождане“
без условия, което препраща мотива към затворените в кули/тъмници дъщери
– срв. мита за Даная). Едва когато горските юди свалят черните си кърпи за
глава и ги заменят с бели, невестата излиза от кладенеца и ляга до съпруга си
(ВС I: 124−151).
Към този семантичен кръг следва да добавим и следващата песен за женитба на Форлен юнак (с оригинално заглавие по Веркович „Пак за рождението на Орфея, но различно“). В нея Форлен юнак си търси съпруга и подходящата се оказва затворена в пещера „темна темница“, защото майка ѝ е
любила Слънцето. Юнакът дълго не успява да открие пещерата, но по съвет
на змия я намира, скрита дълбоко в гората, засвирва с вълшебната си свирка
и момата излиза със златна китка на главата (ВС I: 161−163). Затворената в
пещера дъщеря на Слънцето допълва цялостната картина на песенни мотиви
за отделяне на юноши от общността, временното им изчезване, най-често
като предбрачно изпитание, и последващото им завръщане в ролите на невеста и младоженец. Подобно на нимфите от древногръцките митове, момите
временно се оказват затворени в пещера, която в случая е ясен пространствен
индикатор за преход. В пещерата нито нимфите, нито момите са сами. В първия случай нимфите са водени от бога на прехода Хермес, при момите това е
възрастният ходжа.
8. Бележките на Веркович към описанията на обредите.
Какво ни казват?
Голямата главоблъсканица идва тъкмо от бележките на Веркович към някои от песните. Тези бележки вместо да доуточняват оскъдната информация,
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която идва от самите текстове, по-скоро я разколебават. Имам предвид случаи като този с представянето на Ладов ден, където в бележките Веркович
споменава като изпълнители моми и момци, а обредът очевидно насочва към
лазаруването. Или бележката към хубавата коледна песен в притурката (ВС I:
430−433), от която се разбира, че песента се изпълнява от моми, противно на
канона на традицията коледните песни да се пеят само от неженени мъже.
Още по-колоритна е бележката към неозаглавена обредна песен (ВС I: 373),
в която се посочва за курбан от три черни кокошки, даван от малко дете за
първия учебен ден в чест на Жива юда Самувила. Тези и други бележки внасят безпокойство за коректността на Веркович при описанията на обредите
и особено за техните източници. Ако действително събеседниците са само
мюсюлмани, както Веркович твърди, то смесването (произволно и несистемно) с християнски образи е странно, при това в отсъствието на каквито и да
било индикации за ислямска религиозност. Ходжите от песенните текстове
са по-скоро старейшини на общността, застинали във времето ипостаси на
жреците от древността, отколкото ислямски проповедници.
Още в бележките към първата коледна песен от втория том Веркович
твърди, че за Бъдни вечер момците излизат в гората, улавят каквото и да е
пиле и заедно с кокошки или овни се приготвя обредна вечеря. И още нещо
– тази нощ девет моми със запалени борини (факли) обикалят селото и пеят
коледни песни (ВС I: 228). Тъкмо обратното на етнографските данни, според
които трапезата на Бъдни вечер е постна, а обиколката на селото е от момци.
Дали можем да разглеждаме тези податки като елемент от някакъв игрови модел? Към такава интерпретация се насочих в книгата си от 2016 г.:
„Това, което виждаме като свързан смислово текст, всъщност да е текст игра.
На първо място, имаме игра на символи. Затова имената толкова объркват и
изглеждат измислени. Затова са повторенията и вмъкнатите сюжети. На второ
място, имаме игра на действия. Раждането не е истинско раждане, а игра на
раждане, затова протича за три дни или се удължава до три години. Битката
не е истинска битка, а игра на битка, затова след края ѝ ламята пада на дъното
на езерото или в морето, ужким убита. Моми орат, сеят и жънат, което е игра
на земеделство. Дори курбанът, който е на пръв поглед ясен референт в общностната култура, е игра на жертвоприношение с по три черни пуйки, девет
ялови крави, три гълъбчета, девет овни и пр. Скриването в пещерата на момите, престоят на юнака на небето, постоянното прехвръкване между небето и
земята на юдите, юнаците, змиите е игра на световете, преобръщане на „горе“
и „долу“, сливане в едно общо пространство на обиталищата на Слънцето и
на Бог, и на това на хората, юдите, кралете и юнаците. Но най-вече това на
момите и момците, които, изглежда, са голямата цел на обредния песенен
цикъл“ (Бочков 2016: 183−184).
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9. Как обредната система се вписва в идеологията на епоса
от първия том и какво ново научаваме за „Веда Словена“?
Според мен в песенната тъкан на сборника имаме две равнища на посвещение: едното е на цялата общност чрез изпитанието на преселението (с
акцент в първия том), а другото е на полово-възрастовите групи вътре в нея
(с акцент във втория том). В първия том изпитанието има за цел да потвърди
готовността на общността да поеме отговорност за мисията да цивилизова
отвъдните земи, накъдето се е запътила. Такава идея лансира и М. Христозова: „От тази гледна точка, пише тя, е възможно предположението, че песните
от том първи са част от единен календарно-ритуален цикъл, обединен около
осмислянето и премоделирането на прехода от стара към нова година, от стар
към нов ред“ (Христозова 2014б: 72).
Хипотезата, че във „Веда Словена“ е представена обредност за инициация, уплътнява картината за мястото на този сборник в българската фолклорна словесност. Макар че разполагаме само с обредните песенни текстове и
частично с някакво описание на самите обредни действие в интерпретацията
на Веркович, тези данни са добра основа за ново, задълбочено и прецизно
изследване на цялостния миторитуален комплекс, обрисуван в двете части на
сборника. Ще се окаже, че двете части на „Веда Словена“ са дълбоко свързани. В първата се представя преход („пътуване“) на общността от далечно място на „край света“, където са живеели „дедовете“, до тучната, необработена,
нецивилизована земя отвъд (на юг от) Дунав. След овладяване на новата земя
пътуването свършва и започва установяването на културните практики. Във
втората част се представя преходът на юношите („затварянето“) от детството
към зрелостта. Така цялостният разказ във „Веда Словена“ се оказва разказ
за „пътуването“ – физическо, но най-вече културно и социално, от дивото,
далечното, природното към божественото, близкото, културното.
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Пътят на „Божия огън“ – динамика на сакралност
в словесни проекции
Владимир Демирев
Резюме. Отправна точка за анализ в предложения текст е легендарно предание,
чиито герои са двама братя християни, устояли на насилствения натиск да си сменят
вярата. Тяхната саможертва е в основата на мотивацията за създаване на манастир
край бликнало аязмо. Организиращ в този сюжет е устойчивият мотив за „пътуващия“ огън (пламък, огнено кълбо, „Божи огън“) между сакрални топоси, ситуирани
в обща пространствена конфигурация. Според фолклорните представи този огън има
божествен произход, като обединява в общ сакрален контекст места с лечебни гробове на светци. Така се утвърждава представата за сакралност чрез съсредоточие в
едно цяло на важни за фолклорното съзнание места. В разгледания случай този огън
е основният код, чрез който динамиката на сакралност получава активното възпроизвеждане в познати словесни проекции.
Ключови думи: легендарно предание, сакрални места, „пътуващ“ огън, гробове
на светци

The Path of “God’s Fire” – Dynamics of Sacredness
in Verbal Expressions
Vladimir Demirev
Abstract. The point of departure for the analysis in the current text is a legendary
historical narrative about two Christian brothers who stayed firm against the violent
pressure to change their faith. Their self-sacrifice is the basis of the motivation for creating
a monastery near a spring of sacred water that appeared there. The organizing point in
this plot is the stable motif about the “traveling” fire (flame, fiery ball, “God’s fire”) that
moves between sacred loci situated in a shared spatial configuration. According to folklore
notions, this fire has celestial origin and unites within a common sacred context sites with
saints’ graves that are viewed as providing cure. This affirms the notion of sacredness as a
concentration at one place important for the folk mentality sites. Perhaps in this case fire is
the major code through which the dynamics of sacredness attained active reproduction in
familiar verbal expressions.
Keywords: legendary historical narrative, sacred sites, “traveling” fire, saints’ graves

Настоящата статия ще насочи вниманието към три места на територията
на Сливенска област, които имат редица общи белези и – макар да се различават по отделни свои характеристики, са обединени от тайнството на „Божия
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огън“1. Тяхната позиция в местното знание е устойчива и това предлага широк спектър от многоаспектна и многопластова информация. Определяща в
него е системността на битуване и възпроизводство във всяко конкретно време и историческа ситуация. В местното знание е закодиран наследен културен
текст, чиято роля е определяща за динамиката в процесите на възпроизводство на това знание. А локалните специфики са с решаващо участие в изграждането на вариант в системата на общоетническия културен модел. И нещо
много важно – местното знание е семантичен еквивалент на потребностите
на неговите носители в съответствие с ценностния им критерий за значимост.
В този смисъл то е в основата на изграждането на фолклорната история.
Наследената и съхранена информация в конкретния културен пласт е
осмислена във фолклорното знание, в което съществена роля играе митопоетичното мислене. Динамична позиция в това мислене има представата за
сакралност. В голяма степен тя представлява специфичен синтез от наследени
фолклорни знания и вярвания и от знанията и вярата, съотносими с конкретен
култ. Тази представа е определяща и за типологията на сакралните топоси,
битуващи във фолклорната история, респективно и за ролята им в системата на сакралната топография. Те имат ключово значение като организиращи
ядра в пространството (селищното, локалното, регионалното, общоетническото), съотносимо с процеса на неговата организацията по модел, обхващащ
най-общите черти от организацията на космоса в митологичните представи
и културата на етноса и включващ номинация на най-важните обекти с оглед
маркирането на своето пространство (вж. Калоянов 1989б: 75, Калоянов 1991:
169). Изключителен определител в тази номинация е съхранената историческа и културна информация, т.е. нейното осъществяване е невъзможно без
функцията на информационния код. Динамиката в развитието и жизнеността
на сакралните топоси е пряко съотносена с динамиката на неговото възпроизвеждане. Не на последно място, проекцията на този код в сакралните топоси
продуцира сакрализацията на пространството и етническата територия и това
е може би най-важното при изграждането на сакралната топография. Нейните
съставни имат своя проекция в реалното пространство и спрямо конкретиката на културния пласт. Определящо за тяхната позиция обаче е осмислянето
им във фолклорната история именно съобразно степента на важност, която те
имат в собствената културна парадигма.
Едва ли е необходимо да уточнявам, че сакралността като факт и явление не е в застинало състояние, а е в непрекъснато динамично възсъздаване в различни варианти в зависимост от конкретния хронотоп. Степента на

Текстът представя резултати от работата по проект „Културни ресурси, валоризиране на наследства и местно развитие“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“
(ДН 20/12 от 2017 г.).
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сакралност се определя именно от потребностите на общественото съзнание,
от съхраненото наследено знание за сакралните топоси на локално и регионално равнище, от тяхното осмисляне чрез тези потребности в синхронен
план. Взаимодействието на различните пластове има своята мотивация във
фолклорно-митологичното мислене с оглед изграждането на точно определен
модел на сакралност.

Манастирът „Св. Илия“
Край с. Чинтулово, Сливенско, чрез дарения и доброволен труд след
1999 г. е построен нов манастир „Св. Илия“ (ил. 1). По-скоро става дума за
възстановяване на стар манастир, който е започнал да се руши към 1965 г., когато вече е нямало кой да го обслужва. Наглед всичко това изглежда ясно, но
в историята на сакралното място е налице своеобразна динамика, обвързана
с промяната на типа сакралност. Има няколко момента, които моделират тази
динамика.
Началото. Местно предание разказва за двама братя − Димитър и Илия,
които били аргати при местния бей (султан). Според един от вариантите жената на бея направила гюзлюми, но изказала гласно съжаление, че мъжът ѝ е
в Мека (или в Истанбул) и не може да ги опита. Тогава Илия предложил да му
ги занесе. Тя се учудила, но му загънала в чевре (кърпа) с поднос и му ги дала.
Когато след време беят се върнал, я похвалил за вкусното ястие, което Илия
му занесъл за една нощ, защото на другия ден се върнал. Тогава се досетили,
че Илия е с особени качества и трябва да е човек на Аллах. Беят наредил да го

Ил. 1. Манастирът „Свети Илия“ край с. Чинтулово.
Снимка: В. Демирев, 2010 г.
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обърнат в неговата вяра заедно с брат му Димитър. Но те отказали категорично и побягнали. Беят заръчал като ги настигнат, да ги убият, да ги погребат
и да преименуват гробовете им с турски имена – Али и Касъм. Димитър бил
настигнат и убит, а Илия бил настигнат и тежко ранен, а там, където капнала
кръвта му, бликнала вода на аязмо. В друг вариант той се помолил на Господ
за капка вода и тогава бликнало аязмото. Помолил Господ да не го оставя там
и тогава тялото му се вдигнало и отишло на Ада тепе (Светиилийски възвишения) край с. Омарчево, Новозагорско.
Според друго предание местен човек − Киро Савака, построил теке „като
турска гробница“ заради Димитър и гробът се почитал както от българи, така
и от турци. Същевременно обаче, когато искали да обърнат вярата на Илия,
го завели при текето (което означава, че вече е съществувало, а не е било построено заради Димитър), където дервишите го заплашили, но той отказал да
смени вярата си.
Във вариант на преданието тялото на посечения Илия паднало до с. Омарчево, на Ада тепе, където построили в негова чест теке. Или на мястото, където е бил посечен, се спуснали седем кандила и той се възнесъл (вж. Демирев,
личен архив, с. Чинтулово, 2010 г.).
Името на селото. Старото име на селото е Касъм баба, Касъмово, а в
по-стари османски документи се среща и „Касъм оба“ – общността, групата
на Касъм (вж. Дечев 2008: 271). „Касъм“ в превод от турски означава „Димитър“, т.е. селото носи името на Димитър.
Ще цитирам един от ранните записани варианти от Илия Гудев между
1887 и 1889 г. (Гудев 1949: 158): „За Касъмово разказват, че ся намирало
теке (Касъм баба). Някой си султан от Генджелийските имал двама братя
слуги (Димитър и Илия). Като искал да ги потурчи. Те обаче, като се известили за това, побягнали от него. Затова султанът заповядал, дето се стигнат да се убият и гробовете да ся потурчат. Едина от тях Димитър заклали на място на сегашното теке, от което ся нарекли и селото Касъм-баба,
а другият Илия на югозапад от Омарчево, дето има днес теке Свети Илия.
Разказва ся, че и днес излизал нощя огън и отивал на Св. Илия на текето и
до сутринта ся пак връща на Касъмово в текето“. Вариант на това предание
публикува и изследователят С. Табаков (Табаков 1986: 460−461).
Лечебният гроб на св. Илия. В момента върху основите на старото теке е
издигната нова седемстенна постройка с купол, в която е ситуиран лечебен гроб
на св. Илия. Впоследствие помещението е моделирано като параклис, а върху
лечебния гроб е поставен мраморен саркофаг, върху който са изписани имената
на двамата братя „Св. мъченици Илия и Димитър Чинтуловски“ (ил. 2). Стенописи с икони на тяхно изображение има и върху външната стена на параклиса
до входа му. Всъщност като че ли тази динамика в промяната на „патрона“ на
лечебния гроб, продължена и утвърдена чрез икони на двамата, има своята логична мотивация в легендарното предание, в което те са субститут на вярата.
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В общ план преданието е с основен
мотив устояване на вярата от двама братя
и е известно в различни варианти по отношение на тяхната съдба и последиците. От
гледна точка на съвременното му битуване
началото на манастира е свързано с братята Димитър и Илия. Но дали това е началото на сакралния топос тук? Във варианти
на преданието има моменти, подсказващи
за вероятно наличие на сакралност отпреди християнския манастир. Видна е също
непоследователността в хронологията на
събитията в сюжета относно съдбата на
основните персонажи и съществуването на
двете текета и на манастира.
Текето. Според един от вариантите
Ил. 2. Лечебният гроб на
заловеният Илия е заведен на текето при
св. св. Димитър и Илия Чинтуловдервишите, за да го принудят да смени вяски. Снимка: В. Демирев, 2017 г.
рата си. Това означава, че там вече е имало
постройка, свързана с изповядването на алианството – обител на дервиши. Не
се споменава обаче името на текето. В друг вариант текето е наречено Касъм.
Устойчив мотив в преданията е построяването на теке „като турска гробница“ от българина Киро Савака, заради убития Димитър. Необяснимо остава защо българин построява теке (като своеобразен оброк) в името на Димитър, който загива заради устояване на християнската вяра – логиката изисква
да бъде построен християнски храм. Теке обаче е построено и на Ада тепе до
с. Омарчево в чест на възнеслия се там Илия. Дори в преданието се говори,
че „нощно време огън тръгва от текето край Чинтулово към текето на Ада
тепе и се връща обратно“.
Вярата. Във всички варианти двамата братя не сменят вярата си, убити
са, но… в тяхна чест има построени текета и дори лечебен гроб на Илия. Пос
тройка с гроб в нея е типична за алианството и в повечето случаи се нарича
тюрбе (вж. Миков 2006: 5−18, Миков, Алексиев 2003: 70−87). Тук постройката е висока, седемстенна – насочваща за „седемте духовни братя“ (Миков
2006: 14). Добре личат основите на старото теке. Такова изоставено теке с
гроб има на Ада тепе, но по предание и сведения на Евлия Челеби е с патрон
Кадемли баба (Койчев 1997: 14−15).
Ада тепе. Друго предание допълва динамиката в мотивировката на текето на Светиилийските възвишения. „На 200 − 300 метра от Пет могили има
голям бял камък с много красиви и оригинални орнаменти – Бабата. Според
преданието камъкът бил хвърлен от св. Илия от Светилийските възвишения,
уж когато поискали да превърнат неговото оброчище в турско теке“. А спо122

ред Евлия Челеби, посетил
текето през 1652 г., там живял седем години Кадемли
баба султан, който бил овчар
и свирел на кавал (вж. Койчев
1997: 14−15). Той получава
одежди лично от основателя на Бекташийския орден
Хаджи Бекташ Вели (Ников
2010: 117−118). След смърт
та му султан Мехмед Челеби
(Мохамед І – 1413 − 1421)
заповядва изграждането на
Ил. 3. Текето на Светиилийските възвишения.
теке, месчид (малка джамия) Снимка: В. Демирев, 2016 г.
и завие и подчинява като вакъфи седем села. От имотите на текето остават топонимите Дервишки герен
и Дервишка могила край с. Полско Пъдарево и Дервишки рът и Дервишки
топрак край с. Омарчево (вж. Дечев 2008: 271−272). На текето всички аяни
ходили на поклонение с почит. А над гроба на Кадемли баба висял кавал над
главата му (Койчев 1997: 14−15).
Налице са сведения, че на върха на Светиилийските възвишения, където е Текята (ил. 3), в Античността е имало старо тракийско светилище, а
през Средновековието там са изградени християнски храм и средновековна
крепост. Те били разрушени при османското нашествие, но по-късно българското население построява манастир с патрон свети Илия (Райчевски 2008:
166).
До около 1960 г. около Бабунар и Текето е ставал голям събор на Илинден, на който се събират хора от близки и далечни селища, преспиват там,
пият вода от извора, вземат от нея за вкъщи, връзват конци от дрехите си по
храстите, оставят дарове (животни, дрехи, жито), колят курбани, палят свещи
(Василев 2010: 31, Райчевски 2008: 166). Съгласно записания от мен разказ
на Донка Петрова от с. Полско Пъдарево „има стаи за нощуване – там преспивали, за да са лекуват, хора с недъзи вярвали, че ще слезе свети Илия да ги
лекува“. Мюсюлманите също идват тук, но на Гергьовден (Хъдърлез), и също
колят курбани, устройват борби (дори има място с такова наименование –
Гюреша), а напоследък на този ден идват циганите мюсюлмани (Василев
2010: 31, 24). Българите също променят впоследствие деня на посещението
си тук – на Великден, на втория ден на Великден (Василев 2010: 25). Разказът
на Донка Петрова потвърждава тази промяна: „Сега на Великден са ходи. Влизами в текето от изток, обръщаме се на изток – там има две малки нишички от двете страни и в тях има икони, кръст, свещник, палим свещи, слагаме яйца. Гробът е пълен с камъни“ (ил. 4). По сведения на възрастни гробът
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в миналото „бил покрит с
червено кадифено наметало
и от тавана на текето били
спуснати красиви полилеи,
върху които се палели свещи“ (Василев 2010: 25). Донка Петрова уточнява също, че
„на север от върха на Текето
имаше едно място с кладенец
– Сюнлюка, където имаше
много камъчета с кръстчета
върху тях − естествени“.
Ил. 4. Лечебният гроб в текето на връх Св. Илия.
На Текята се осъщестСнимка: В. Демирев, 2016 г.
вяват и поредица от обредни
практики. „Имаше един камък, вграден на северозападна стена на Текето,
който всички се протягаха да го достигнат, да го пипнат за късмет, нависоко беше и трябва да се надигаш, за да го стигнеш. Като квадрат беше
камъка, с по-особен цвят и структура от другите камъни – бял, като мрамор“ (ibid.)
При посещението ни на Текето през 1986 г. попаднахме на интересно
съоръжение, западно от сградата − спирала, направена от забити в земята
камъни с вход от север. По информация на местни хора въпросното място се
казва Куцанка − „охлюв“. Който отиде там, влиза в спиралата на куц крак (не
се установи на кой от двата крака се стъпва) и се стреми да стигне до центъра
(вж. Василев 2010: 25). Някои твърдят, че трябва да се стъпи на камъче. По
описание на С. Райчевски, който цитира П. Детев, забитите камъни са варовикови, спиралата е по посока на часовниковата стрелка, а в центъра е побит
мраморен стълб с дупка в средата, където се събира вода. Стремежът на пок
лонниците е да достигнат до каменната колона, да намокрят болното място
от тялото си с водата от дупката, за да се излекуват. Това се прави и за здраве
(Райчевски 2008: 168).
При посещението на Текето през 2017 г. установих, че спиралата не съществува, а с камъните от нея е оформен голям кръст върху земята. Камъкът
с дупка в средата, който е бил в центъра на спиралата, се намира вътре до
една от стените. „В Текето на гроба има едно място като дупка, сядахме и си
спущахме краката в нея – тъй ги лекувахме“ (по информация на Д. Петрова).
Това действие е част от комплекса обредни практики, извършвани тук (Василев 2010: 25, Райчевски 2008: 168). Сега гробът е запълнен изцяло с камъни,
като личат само контурите му, очертани с едри камъни. И още нещо – според изложението на Й. Петров „Един век след ликвидирането на дервишкия
орден през 1826 г. пъдаревският дюлгерин Куц Желязко снема от кубето на
текето мюсюлманския символ полумесеца и на негово място монтира хрис124

тиянския кръст“ (Василев 2010: 32). Напоследък върху Текето също са поставени два кръста.
Ето и описание на Текето от турския пътешественик Евлия Челеби:
„Оттам минахме града Енидже и като вървяхме два часа по посоката към
Мека, достигнахме Пътната станция на текето Кадемли баба султан. Той
бил от цариградския орден на бекташиите и лично бил един високооценяван праведник. Погребан е под едно превъзходно високо оловно кубе.
По главната стена на текето по повод на различни кончини са написани
красиво множество коранични стихове, а на преградите-парапети – предания. На стената на главното блаженство има един стих от преславните стихове на Божието слово. На четвъртата страна има повече от сто
вида свещници, кандила, кадилници и канделабри. Понеже обичаният
покойник бил овчар и обичал да свири на кавал, над главата му има два
тръстикови кавала и стоят два чифта цървули. Този обичан покойник бил
погребан от Гази Михал бей по времето на Гази Худавендигяр. Кубето,
сградата за безплатни благодеяния, камъните, складовете, летните и зимни площади, параклиса, оборите − всичко било (строено) от Гази Михал.
Това е голяма гробница, от която подават глави три свода. Тя е на високо
гористо място, та височината на върха ѝ осветява света. Това е едно високо място за разходки“ (Челеби 1972: 90−91).
Ако се обърнем към ситуацията край с. Чинтулово, по силата на формалната логика се стига до извода, че преди доминацията на християнството в
местността Мешите/Старите меши е налице сакрален топос, свързан с исляма: теке – обител на дервиши. Не е изключено преди това на същото място да
е имало християнски храм – хипотеза, която е напълно възможна. Устойчив
мотив в преданието е, че местният бей (султан) заръчва насилствената смяна
на вярата на братята – негови чираци. Което означава, че тук е живяло мюсюлманско население. И най-вероятно то е било алианско. За това нататък ще
бъдат приведени и косвени аргументи.
Нека погледнем отново към сюжета на преданието. Убитият е Димитър и
в негова чест е построено някога текето, така се назовава и селото – Касъмово
(Касъм боба). За негов гроб обаче не се говори – за сметка на това се прокрадва подразбиране за гроб на Касъм боба. Илия, според някои варианти, е убит
(посечен) тук, но се възнася на Ада тепе и там му построяват теке (въпреки че
в цитираната информация на Евлия Челеби текето е свързано с Кадемли баба
султан). Според друг вариант е посечен, но не мъртъв, и след молитва се възнася на Ада тепе, но тук, край Чинтулово, бликва аязмо от капките на кръвта
му. В момента има храм (седемстенен, като теке) с лечебен гроб на св. Илия
във възсъздадения манастир, който също се назовава „Св. Илия“, но за брата
Илия преданието говори, че не е погребан тук. В същото време старото име
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е Касъмово, но сакралното място не е обвързано с Димитър като конкретна
реализация на сакралност – няма гроб, още по-малко лечебен, само името
на селото е в тази посока. По силата на формалната логика, имайки предвид
името на селото и убийството тук на Димитър, манастирът би трябвало да се
казва „Св. Димитър“ и лечебният гроб да е негов. Но от друга страна, бликването на аязмото е от кръвта на Илия. Аязмото, според вярванията, е с лечебна
вода и функция и е свързано с практиката да се строят християнски храмове
до аязми.
Относно съществуването на теке преди манастира говори фактът за неговото обръщане в параклис. С. Табаков обяснява: „Поради възобновените
напоследък вярвания в „житието“ на Касъм/Димитър селяните от Касъмово с
прошение до Народното събрание успяват да обърнат текето в параклис (указ
от 15 април 1905 г., Държавен вестник от 14 май с.г., бр. 100). На 20 юли,
Илинден, по молбата на касъмци сливенският митрополит осветил гробницата и я нарекъл параклис „Св. Илия“ (вж. Табаков 1986: 461). А в мой запис в
с. Жълт бряг на 28 юни 2006 г. жител от същото село ми разказа въз основа на
чуто от стари хора, че когато „решават да закрият текето в Касъмово“, го преместват в с. Новачево, в гробището му, където съществува и досега (Демирев,
личен архив, с. Жълт бряг, 2006). Всъщност става дума за тюрбе като вариант
на теке. Налице е четиристенна малка постройка със ситуиран в нея гроб с
дървена пирамидална конструкция върху него. Явно е, че ако се е осъществил
акт на пренасяне с цел съхраняване на ислямска сакралност, то това не е се
е случило в точно съответствие със съществуващия храм (теке) в Касъмово
(Чинтулово), „обърнат“ в параклис.
Друг е въпросът защо това „пренасяне“ се е случило в с. Новачево, където населението е сунитско и за него не е типично наличието на тюрбе/теке.
При все това – според мой по-късен запис в селото – тюрбето се посещава от
местното население през м. май, като се извършват колене на курбан и съпътстващи обредни практики. „Теке боба – всяка година по 23 − 24 май правим
курбан, ходжите го правят. Ядем. Всички ходат – жени, деца, всички. Палят свещи. От старите тъй сми чули. Ходжата прави молитва. Там има
стая, гроб. И таз година правихме там байрам. Там не пийме“ (Демирев,
личен архив, с. Новачево, 2010 г.).
Когато през 1985 г. за пръв път посетихме тюрбето, видяхме остатъците
от свещи и дарове в него върху гроба, което показваше, че то е посещавано от
местното население, дори в онези времена на т.нар. „Възродителен процес“
(Демирев, личен архив, с. Новачево, 1985 г.). Заслужава да се отбележи, че
местните хора не посочват името на патрона Касъм боба, както е според едно
от преданията, а говорят само за Теке боба, т.е. за текето на бобата, но кой
точно не се помни.
Странно е присъствието на двата персонажа на Димитър и Илия, обединени от идеята за устояване на вярата и с различно участие в нейната
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р еализация на конкретното място. Те са заедно в началото, но впоследствие
всеки има свой път в сюжета: Димитър е свързан с името на селото, а Илия с
лечебността на водата и със сакрализацията на друго място – Ада тепе (което
е далече от първоначалното място и от неговото именуване – Светиилийски
възвишения), както също със завръщане в по-късно време и с построяването
на манастир на мястото на текето с патрон св. Илия и лечебен гроб. Допустимо е предположението в конкретния случай да става въпрос за локален вариант на близначния мит (МНМ 1987: 174−176, Бочков 1982, Попов 1991) в
контекста на конкретно вероизповедание (въпреки че двата персонажа не са
в семантична връзка като светци близнаци) с оглед утвърждаване на християнски сакрален топос.
При изследване на топонимията в Сливенско (Дечев, Демирев 2012) беше
събран обилен материал с наименования на местности, които, освен че са с
турски произход, са със специфична етимология и конкретна информация,
свързана с религията на алианите, но съхранена в селища със сунитско население, а и в такива, където отдавна няма турско население (вж. Дечев 2008:
271). В центъра на град Сливен например през 1859 г. е имало две текета на
дервиши (вж. Табаков 1986: 475).
Въз основа на направения дотук анализ може да се направят следните
изводи:
1. Видно е и едва ли подлежи на съмнение, че става дума за динамичен
сакрален топос.
2. Динамиката на сакралност се продуцира във времето чрез местни легенди и предания.
3. Съгласно логиката на местното знание началото се съотнася със
сакралността на алианите (казълбаши) и наличието на теке. Не бива да се
изключва и хипотезата за съществуването в по-ранно време на християнски
храм, построен край аязмото.
4. Цитираните местни названия в землищата на селищата в бившата Сливенска околия дават основание да се предположи, че в този район в по-ранно
време са живели алиани (казълбаши) и вероятно от този период са текетата
край с. Чинтулово и на Ада тепе, а впоследствие се е осъществила смяната на
алиани със сунити.
5. Във връзка с двете текета са налице и епоними като наименования на
селища: Касъмово и Теке махле (Графитово, Новозагорско) до Ада тепе.
6. Унаследяването на наличната алианска сакралност от християнското
население, осмислянето и мотивирането ѝ чрез легендарни предания (с вероятна локална интерпретация на близначния мит) са свързани с пренасянате
на техните свръхкачества и най-вече с бликването на аязмото. Впоследствие
„обръщането“ на текето в параклис става със законов акт, но съхраняването
на старата сакралност е чрез преместване на текето във вариант на тюрбе в
гробищата на сунитското село Новачево.
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7. Християнският манастирски комплекс е построен след 1905 г. и е обновен в днешно време.
8. И накрая, построяването на сграда в рамките на този комплекс със седем стени и купол е върху основите на старото теке, които личат добре, като
мотивирането на числото седем (на стените) е чрез местна легенда за спускане към мястото на седем кандила от небето (субститут на божествен огън).
Ситуирането в тази сграда на лечебен гроб на свети Илия е по подобие на
гробовете на бобите в текетата. Налице са съответно предания за излекувани
хора от нелечими болести (нямо дете проговаря, болен от левкемия оздравява, неможещ да ходи прохожда и др.), дошли на поклонение пред този гроб и
преспали в манастира. Всички оставят дарове там. Много поклонници вземат
вода от аязмото за здраве и носят на болни хора у дома. А на Илинден тук
става голям храмов празник − събор с обричане на курбани за здраве.

Местността Текята край с. Научен, Новозагорско
На около един километър северно от селото се намира местността Текята. Сега там расте рехава гора от различни дървесни видове, но хора от селото
споделят, че някога е имало голяма мешова (дъбова) гора. По информация
на местен жител2 тук през 1850 г. е построена църква, която е изоставена и
възстановена около век по-късно – такъв надпис има върху плоча над входа
на параклиса: „Възстановен 1946 г.“ (ил. 5). Възстановяването е станало възможно чрез дарения и доброволен труд от местни жители.
В средата на параклиса,
под дървен капак, има вкопано
правоъгълно трапче с размери
60 cm дължина, 40 cm ширина
и 30 cm дълбочина, като дъното е покрито с пясък и в единия ъгъл има керамично кандило. Това трапче е известно
сред местното население като
„Гробчето на Света Елена“3
Ил. 5. Параклисът „Св. св. Константин и Елена“ (ил. 6). Тук хората сядат, като
си слагат краката в него, за да
при с. Научен. Снимка: В. Демирев, 2017 г.

Информатор: Стоян Атанасов Стоянов, р. 1926 г., с. Научен.
Информатори: Данка Велева Стоянова, р. 1933 г., 7. клас, с. Сърцево; Стоян Атанасов Стоянов, р. 1926 г., с. Научен.
2
3
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се лекуват – така „виждали хаир“.
Битуват предания за излекувани
болести. Всъщност пак според
местното знание, гробът на света
Елена бил в югоизточната част на
тази местност, но изкопали от него
пръст и я донесли в направеното
гробче в параклиса. Местните хора
нямат информация за наличие на
аязмо наоколо. Не е съхранено
знание и за съществувал някога Ил. 6. Гробчето на св. Елена в параклиса
ислямски храм – теке, но наиме- „Св. св. Константин и Елена“ при с. Научен.
нованието на местността (Текята) Снимка: В. Демирев, 2017 г.
отвежда в тази посока.
Любопитна е ситуацията с масовите посещения на това място и съотносимостта им с празници от традиционния и християнски календар. Сборът
на селото е на 2 юни, на „Костадиновден“ – св. св. Константин и Елена. На
Илинден на това място се обричат и колят курбани с посещения на хора както от селото, така и от други селища в околността, които преспивали срещу
този ден за здраве4. Оказва се, че някога се е празнувало тук на св. св. Константин и Елена, но впоследствие празнуването се преместило на Илинден.
Едно от обясненията е свързано с аграрните практики „по череши и лозя“,
които съвпадали с „Костадиновден“, и затова е преместено на Илинден. Когато попитах местната жителка Данка Стоянова дали е чувала за манастира край с. Чинтулово, тя отговори, че знае от местни хора: „От Текя махле
(Графитово) са дигнало едно кълбо от пламък, тука спира и след туй на
Чинтулово − туй станало на Илинден. […] Наши хора, шофьори на камион, като са връщали в селото срещу Илинден през нощта, видели един огън
по небето, който отивал към Текето и тогава повярвали, че го има“5. Тук
припомням преданието за огъня, който се движел между манастира (текето)
край Чинтулово и върха с текето Свети Илия. В друго предание патроните на
двата празника битуват заедно: „От нашти съм чувал, че свети Илия свирял
с кавала на Свети Илия (Светиилийски възвишения) долу над Омарчево, а
света Елена играяла с кърпата горе на Тикята над Научен. Аз едва помня с
баба Марина попа на комка и преспахме там, ма не мога да си спомня на кой
празник, ама топло беше времето“6.

Информатор: Данка Велева Стоянова, р. 1933 г., 7. клас, с. Сърцево.
Информатор: Данка Велева Стоянова, р. 1933 г., 7. клас, с. Сърцево.
6
Информатор: Желязко Динев Дряновски, р. 1945 г., с. Научен.
4
5
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В цитираните предания и информация относно разгледания топос се
очертават няколко интересни момента:
1) Наименованието на местността – Текята;
2) Наименованието на параклиса – Св. св. Константин и Елена;
3) Смяната на деня (празника) за масово празнуване от „Костадиновден“
към Илинден или възможната обратна по-ранна динамика;
4) Актът на преспиване „за здраве“ срещу Илинден;
5) Мотивацията и утвърждаването на значимостта на календарния топос
Илинден чрез „пътуващия“ пламък от Ада тепе (Свети Илия) към Научен и
Чинтулово;
6) Наличието на гроб на света Елена в местността Текята и на лечебно
„гробче на света Елена“ в параклиса.
Тези няколко момента показват, че определено става дума за сакрален
топос със специфична динамика в неговата сакралност. Наименованието подсказва за евентуалното съществуване някога на ислямски храм – теке. Тук
трябва да се отбележи, че в местното знание е съхранена информация за живяло тук турско население, което е имало джамия в селото и вероятно е било
сунитско. Но дали първият сакрален храм е бил теке, като това е дало името
на местността, засега не е установено. А това би предполагало някога тук да
е живяло и алианско население. В същото време, според местните предания,
преди да се засели на това място българското население, то е образувало селища на други две места – Авлан кьой и Сидюлю махле. Което означава, че
сегашното българско село Научен (Юрене) е по-късно. Възможно е районът
да е обитаван преди това от алианско население, което да е имало и свой храм.
Колкото и нелогично да изглеждат нещата на пръв поглед, явно е налице
специфична динамика на сакралност и в ситуацията на Текята край с. Научен,
която е съотносима с разгледания горе модел на сакралност край с. Чинтулово
и на Светиилийските възвишения.

Заключение
Връщането към заглавието на това изложение позволява да се направят
някои изводи относно „Божи огън“ и словесните му проекции в местното знание, както и неговата натовареност в сакрален аспект спрямо организацията
на пространството и неговата сакрализация.
1. Видно е, че и в трите разгледани сакрални топоса са налице достатъчно белези, очертаващи плътно семантично сходство, отвеждащо към идеята
за връзка между тях.
2. В трите топонимът Теке с вариантите Текята, Текето е устойчив.
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3. И трите места са свързани с християнски празници, имащи за патрони
християнски светци, както и с масови посещения при събори на тези празници. Името на патрон на теке е запазено само на Ада тепе – Муса Чобан, или
Кадемли боба. Там е и гробът му. Но той е сочен и като гроб на свети Илия.
4. Съществен елемент е наличието на лечебен гроб на християнски свет
ци или трансформация на гроб на ислямски светец в лечебен гроб на християнски такъв.
5. Извършват се обредни практики с лечебен характер.
6. Налице е трансформация на ислямския храм теке в християнски храм
или допълнително изграждане на такъв, както и битуването в местното знание на предание за съществувал манастир.
7. В географски план трите топоса са отдалечени на голямо разстояние
един от друг, но в пространствен аспект са в обща сакрална конфигурация, в
която Светиилийските възвишения (Ада тепе), с всичкия динамичен хронотоп върху тях, изпълняват функцията на мощен сакрализиращ пространството топос.
8. В същия контекст е и устойчивият в преданията на селищата и около трите топоса мотив за „пътуващия“ огън (пламък, огнено кълбо, „Божи
огън“). Този огън има ясни проекции в пространството, очертаващи движението му между утвърдени сакрални топоси – от манастира „Св. Илия“ край
с. Чинтулово към Светиилийските възвишения и обратно, от Светиилйиските
възвишения към местността Текята и параклиса „Св. св. Константин и Елена“
край с. Научен и от там към манастира край с. Чинтулово. Ясно очертаният
му път от и към Светиилийските възвишения говори за тяхната роля на централен сакрален маркер на сакрализирано пространство, заключено в триъгълник. Според фолклорните представи този огън има божествен произход,
като обединява в общ сакрален контекст места с лечебни гробове на светци.
Така се утвърждава представата за сакралност чрез съсредоточие в едно цяло
на важни за фолклорното съзнание места. Може би този огън е и основният код, продуциращ високата степен на възпроизвеждане на динамиката на
сакралност в утвърдени словесни проекции.
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Семейната обредност в България през социализма
Мария Маринова-Панова
Резюме. Статията е посветена на промените, които настъпват в традиционната
семейна обредност след 1944 г. в България, когато в страната се предприемат стъпки
за установяване на нов, социалистически мироглед. Докато, от една страна, се отрича
практикуването на църковните тайнства и обреди, от друга − се внедряват редица
политики и практики, прилагани в Съветския съюз. Въз основа на богат набор от
публикувани и архивни документи, както и на публикации в периодични издания,
е проследено налагането на нови граждански ритуали, изграждането на специални
сценарии за тяхното провеждане и различните парадокси, съпровождащи тяхното
изпълнение. Специално внимание е отделено на новите функции и осмисляне, които
придобиват в социалистическия граждански церемониал елементи от традиционната
обредност и от източноправославните тайнства и обреди.
Ключови думи: традиционната семейна обредност, комунистически период,
граждански ритуали, обредни сценарии

Family Rituals in Bulgaria during Communism
Maria Marinova-Panova
Abstract. The article is dedicated to the changes that took place in traditional family
rituals after 1944 in Bulgaria when steps were undertaken in the country for establishing
a new, socialist, view of life. Whilst, on the one hand, the practice of church sacraments
and rites was prohibited, on the other, policies and practices applied in the Soviet
Union were actively introduced and implemented. Based on a rich set of published and
archival documents, as well as on publications in the periodical press, the author traces
the imposition of new civic rituals, the preparation of special scenarios for their carrying
out, and the different paradoxes that accompany their performance. Special attention is
paid to the new functions and interpretation that elements of traditional rituals and Eastern
Orthodox sacraments and rites attained in the socialist civic rituals.
Keywords: traditional family rituals, communist period, civic rites, ritual scenarios

Семейната обредност е важна част от традиционната празнична система,
тя е свързана с трите основни етапа на преход в човешкия живот – раждане,
женитба и смърт. Елементите, които я изграждат – обредни вещи, обредни
действия и обредна словесност, не само съдържат определени митологични
пластове, но и отразяват редица обществени промени, които характеризират
съответната традиционна култура такава, каквато е достигнала до модерните
и постмодерните общества. Нещо повече – семейната обредност до голяма
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степен е своеобразна илюстрация на иновационните процеси в дадено общество.
Българската традиционна семейна обредност е не само подробно опи
сана в публикувани и архивни материали, но и системно анализирана1. В
последните 30 години многоаспектно е проучван и периодът, в който българското общество се развива в рамките на социалистическия лагер, а обществените процеси са дирижирани от тоталитарната форма на управление
(Беновска-Събкова 2001; Еленков 2009; Знеполски 2010; Калканджиева 2002;
Пашова 2006; Иванова, Лулева, Попов, 2003; Лулева, Васева и др. 2012). В
тези изследвания неминуемо се засяга и състоянието на семейната обредност
в съответния период. Сред публикациите обаче, в част от които са използвани
и архивни документи, не е представена цялостната картина, тъй като най-често изследователите са имали други задачи. Предмет на настоящия текст ще
бъдат законовите, идеологическите и административните документи и мерки
след 1944 г., целящи налагането на нов модел в семейната обредност. Ситуацията ще бъде представена такава, каквато е изразена в стремежите на
държавната, партийната и административната власт, без да се отразява реализацията ѝ според разказите на респондентите, което е предмет на друго
изследване.
Преди да премина към основната тема, е необходимо да се направи кратка справка за периода, обхващащ времето от възстановяването на българската държавност след 1878 г. до налагането на комунистическата власт след
9 септември 1944 г. Първият „Закон за забележаване ражданията, женитбите
и умиранията“ (ЗЗРЖУ) е утвърден с указ от 10.12.1880 г. (вж. Хронология
б. г.). Той регламентира воденето на регистрите по гражданското състояние
(раждане, женитба и смърт) от духовните лица за изповядващите съответната религия. През 1892 г. обаче воденето на тези регистри се възлага на общинските съвети, което е регламентирано със закон, последван от правилник (ЗЗРЖУ 1892; ПЗРЖУ 1893). В продължение на половин век законовата
система, определяща тази регистрация, търпи известни промени, без да се
изменя основният принцип – ражданията и умиранията се регистрират преди
извършването на съответните религиозни тайнства и обреди, докато регистрацията на женитбата става след извършването на съответното религиозно
тайнство. Необходимо е да се отбележи, че през 1936 г. е направен опит за въвеждане на факултативен граждански брак, който обаче е отхвърлен от Бъл-

Сред многобройните изследвания по темата вж. напр. Арнаудов 1931; Вакарелски 1974; Вакарелски 2008; Етнография на България 1985; Жекова 2012; Иванова 1984;
Кръстева-Благоева 1999; Маринов 1894; Маринов 1984; Маринов 2003; Обреди и обреден фолклор 1981; Симеонова 2000 и др.
1
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гарската православна църква (Калканджиева 2002: 101−102; Папучиев 2006:
70−71). Така до налагането на новата форма на управление в България след
9.09.1944 г. основните документи за източноправославното население са кръщелно и венчално свидетелство.
Налагането на социализма като форма на държавно управление, съпроводено с войнстващ атеизъм и опит за превъзпитание на населението, резултат от идеологическите промени, води след себе си и редица опити за преосмисляне и трансформация на семейната обредност. Този процес с малки
изключения следва модела, наложен в СССР. Там сред първите декрети на
съветската власт (от декември 1917 г.) е този за гражданския брак, за децата и за въвеждането на книги − актове за гражданското състояние (Декрет о
гражданском браке 1917), а през декември 1918 г. е приет и декрет за гражданските погребения (Декрет о кладбищах и похоронах 1918). През 1927 г. е
приет „Кодекс за брака, семейството и опекунството“, в който тъй наречените фактически бракове са приравнени към регистрирания гражданския брак
(Кодекс законов о браке 1927). Забележително е, че за първи път гражданската регистрация на бракосъчетанията се обявява за задължителна едва на
08.06.1944 г. (Указ 1944). Въпросът защо това става едва в последната фаза
на Втората световна война остава отворен. Трябва да се отбележи обаче един
любопитен факт – Никита Сергеевич Хрушчов регистрира своя брак с Нина
Кохарчук едва през 1965 г., след като живеят на семейни начала повече от
40 години (Хрущев б. г.). В България обаче още през м. май 1945 г. излиза
Наредба-закон за брака, с която се обявява за единствено законен гражданският брак, а църковната венчавка, макар и не категорично забранена, вече
няма законови функции и може да бъде извършвана само след гражданската
регистрация (Наредба-закон за брака 1945). Следва „Закон за заменяване кръщелните свидетелства…“, приет през 1946 г. (Закон 1946), според който като
законов документ се признава единствено актът за раждане. От 22.02.1950 г.
влиза в сила Правилник за водене регистрите за гражданско състояние, издаден от Министерство на правосъдието (ПВРГС 1950). В него са регламентирани всички правила за издаване на актове за гражданско състояние както на
граждани на НРБ, така и на чужди такива.
За един сравнително дълъг период държавната администрация се ограничава единствено с регистрирането на трите основни събития в живота
на човека. Това е период, през който и в СССР текат идентични процеси.
Нещо повече – докато у нас това става в общинските съвети, там тези служби
(ЗАГС – органи за запис на гражданското състояние) са част от службите за
вътрешен ред (НКВД – Народен комисариат за вътрешните работи). Едва в
края на 5 0-те години те преминават към местната изпълнителна власт, което е
наложено с постановление на Министерския съвет на СССР (Постановление
ЗАГС 1957). То е последвано от решение на пленум от 1957 г. и конгрес от
1958 г. на Всесъюзния ленински комунистически младежки съюз за въвеж136

дане на празничност при регистрацията на граждански брак и именуване на
дете (Лебина 2014). Вследствие на тези решения първо в Ленинград, а след
това и в Москва, и в някои по-големи градове започва да се мисли за въвеждане на празнични церемонии при бракосъчетанията, а по-късно и при именуването на новородените. Паралелно с това започва и налагането на граждански погребения. Процесът на реализация обаче е бавен. През 1964 г. излиза
Постановление на Съвета на министрите на Руската съветска федеративна
социалистическа република за въвеждането в бита на съветските хора на
новите граждански обреди (Постановление 1964). По инициатива на ЦК на
КПСС същата година в Москва е проведено и първото всесъюзно съвещание
семинар по съветските обреди (Орлик 1979: 16). През 1968 г. е приет Закон за
утвърждаване основите на законодателството на СССР за брака и семейството. В него изрично се отбелязва: „Службите на ЗАГС осигуряват тържествената обстановка при регистрацията на брака със съгласието на лицата,
встъпващи в брак“2 (Закон о браке и семье 1968). Естествено, предвидените
церемонии са преднамерено идеологизирани. Нещо повече – появяват се ред
„научни“ изследвания, в които се доказва практическият произход на обредите, като се налага мнението, че религиозното им осмисляне е резултат от класовите общества (Обряды и обрядовый фольклор 1974; Угринович 1975; Суханов 1976; Емелях 1978: 111−124; Левкович 1976; Руднев 1979; Руднев 1982;
Традиционные и новые обряды 1981). Водещи съветски учени са впрегнати
в агитационната система (напр. Бромлей 1979)3. Провеждат се общосъюзни и
републикански методически семинари, на които се правят научни обосновки
на процесите и се споделя опит в налагането на новите ритуали, а материалите от тях се издават в огромни тиражи (Социалистическая обрядность 1979;
Традиционные и новые обряды 1981 и др.).
Какво се случва у нас през същия период? В „Решение на Политбюро на
ЦК на БКП от 26.12.1957 г. относно мерките за засилване и подобряване на
атеистическата пропаганда в страната“ се отбелязва: „Нужно е да се обърне внимание за създаването на тържествена обстановка при сключване
на гражданските бракове и гражданската регистрация на новородените,
като се използват умело отделни моменти от старите народни традиции“
(БКП 1965: 171). Мерките са насочени против практикуването на религиозни
тайнства и обреди. Същите теми са засегнати и в информация на Лъчезар
Аврамов, завеждащ отдел „Пропаганда и агитация“ на ЦК на БКП, за състоянието и задачите на атеистичната пропаганда в страната от 16.07.1959 г.

Преводът е мой – М. М.-П.
Проф. дин Ю. В. Бромлей е съветски историк и етнограф, от 1966 г. е директор на
Института по етнография при АН СССР, академик от 1976 г. (Козлов 2001: 3−9).
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(Аврамов 1959). Проблемите, свързани със създаването на нов, социалистически граждански церемониал, се поставят и пред научната етнографска
общност. През 1960 г. в статия на бившия вече директор4 на ЕИМ Б. Божиков
се настоява: „за свързване на етнографските изследвания с практиката на
социалистическото строителство, за съзнателна и открита борба срещу
вредните отживелици, религиозните предразсъдъци, вярвания и обичаи“
(Божиков 1960: 522). През следващата година изискванията за празничност
при бракосъчетанията за първи път се появяват в статия на Милко Ковачев
на страниците на ведомственото списание „Народни съвети“ (Ковачев 1961:
23−31), като от 1965 г. започват редовно да се публикуват информационни
материали относно въвеждането и утвърждаването на тържествените граждански ритуали. В тези текстове се отчитат постигнатите резултати по места,
споделя се опит, изказват се препоръки за подобряването на дейността.
Темата за създаването на нова, социалистическа гражданска обредност
продължава да се появява в партийни и държавни документи от началото на
60-те години. Такова е постановление № 14 на Министерския съвет на НРБ,
издадено на 4.04.1962 г.5, което е посветено на внедряването на гражданските ритуали. През същата година в Плевен е проведен пленум, посветен на
разработването на примерни правила за гражданските ритуали с помощта на
Етнографския институт (Петков 1971: 7−8). През 1963 г. излиза брошурата
„Съвременната народна сватба“ с авторски колектив под ръководството на
проф. Христо Гандев. Тя е резултат от изследване на учени от Етнографския
институт от периода 1960 − 1962 г. за състоянието на селските сватби от различни райони на страната. Целта на авторите е „да се постави въпросът за
сватбата на научна основа от етнографско и социалистическо гледище, за
да се подпомогне оформянето на съвременната сватба на село със стари
смислени обичаи, за да се запазят някои черти на националната култура в
едно социалистическо по смисъл вече явление“ (Гандев и кол. 1963: 3−4).
Партийният елит продължава да следи процесите. В решение на Сек
ретариата на ЦК на БКП от 27.12.1966 г. се заявява необходимостта „да се
внедряват и утвърждават създаващите се нови обичаи и ритуали, свързани
с различни моменти от живота на хората – раждане, кръщаване, сключване на граждански брак, погребение и др.“ (Решение от 27.12.1966: 277).
Според Милко Ковачев въз основа на това решение са изградени комисии по
бита и гражданските ритуали при окръжните и градските народни съвети,
които са помощен съвещателен общински орган с оглед въвеждането на нови-

От 1959 г. директор на ЕИМ е проф. д-р Хр. Гандев (Минков 2004: 44).
Документът не е ползван de visu, а по данни от публикация на М. Босев (Босев
1973: 31).
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те граждански ритуали (Ковачев 1968: 23−24). През 1966 г. излиза книгата на
Николай Мизов6 „Празниците като обществено явление“ (Мизов 1966). В нея
се прави опит да се обоснове празничната система от марксистко-ленинска
и атеистична гледна точка. Глава V е озаглавена „Бит и празници“ и в нея се
разглежда празничността при сватбата и при раждането на дете. Специално
внимание се обръща на факта, че в новото социалистическо общество дори
на тези лични празници е необходимо да се придаде обществено значение.
През 1967 г. в гр. Пловдив е проведено национално съвещание за обмяна
на опит във връзка с въвеждането на гражданските ритуали, което М. Ковачев
определя като повратен момент (Ковачев 1968: 21). Подобно мероприятие е
посочено и в информация от Димитровград (Нинова 1973: 27). Доказателство, че в социалистическа България се следи и следва съветският опит, е
публикация на Илия Петков, който съобщава, че през същата (1967) година
на съвещание в с. Гулянци, Плевенско, е изнесена информация за московския
и ленинградския опит в областта на социалистическите ритуали от председателя на Окръжния съвет за изкуство и култура (ОСИК) и член на Окръжния
комитет на Отечествения фронт, а в окръжния вестник „Септемврийска победа“ са публикувани преводни материали за ритуални тържества от Ленинград „заедно с текстовете на пожеланията“ (Петков 1971: 11). През 1966 и
1967 г. се издават брошури с агитационен характер, разкриващи красотата на
новите празници, които същевременно служат и като наръчници за тяхната
организация (Белчева 1966, 1967; За социалистически бит и ритуали 1967).
През 1967 г. на страниците на сп. „Народни съвети“ Милко Ковачев прави обзор на внедряването на гражданските ритуали в по-широк (надрегионален, национален) мащаб. Той отбелязва, че не е изградена добра материална
база за провеждането на веселите ритуали и определя като слабост практиката при тях да се произнасят „много речи от различни лица“. Авторът обръща
конкретно внимание на траурните церемонии, като отбелязва, че там все още
има редица слабости, между които недостатъчната атеистична пропаганда
(Ковачев 1967: 31). През следващата година е отпечатано и първото методическо ръководство за провеждането на новите семейни церемонии, включено
в книгата му „Социалистическите ритуали и задачите на народните съвети“
(Ковачев 1968). Последната има до голяма степен програмен характер. В нея
авторът разглежда проблемите, свързани с въвеждането на социалистическата
обредна система, като цитира партийни и държавни документи. Втората част
на книгата е посветена на подробно описание на трите граждански ритуала,

През периода 1964 − 1988 г. Н. Мизов е ръководител на секция „Научен атеизъм“
в Института по философия при БАН, от 1972 г. е ст.н.с. I ст. (професор). Вж. www.
philosophybg.com (ползвано на 03.12.2017 г.).
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като освен на реда на действия в тях авторът обръща внимание и на отделни
елементи от традиционната обредност, които биха могли да се запазят или
които трябва да се изкоренят. През същата година в списание „Народни съвети“ излизат четири информационни материала, посветени на въвеждането
на гражданската обредност. Изводът, който може да се направи от тях, е, че
въвеждането на празничност при сключването на граждански брак към края
на 60-те години вече е факт за цялата страна, а на много места се практикува и
другият радостен обред – „обявяване име на дете“. Почти всички обаче отчитат слаби резултати при въвеждането на гражданската погребална обредност.
Това предизвиква прилагането на нови мерки от страна на партията държава
за овладяване и на този, може би най-личен, дял от семейната обредност.
На 2.04.1969 г. е проведено заседание на Министерския съвет на НРБ,
на което е приет проект за постановление за внедряване на гражданските ритуали7. То отчита не само значението на „битовите народни обичаи и традиции в обществения, семейния и личния живот на човека“, но преди всичко
ролята им „за патриотичното и комунистическото възпитание на младеж
та“. На Комитета за изкуство и култура се възлага „да осигури в близките
години създаването на художествени произведения за литературно и музикално оформление на гражданските ритуали“. Издаването на инструкция за
внедряването и провеждането на гражданските ритуали се възлага на управ
ление „Изпълнителни комитети на народните съвети“ при Министерския съвет, съгласувано с Министерството на правосъдието, Националния съвет на
Отечествения фронт, Централния комитет на ДКМС, Централния съвет на
профсъюзите, Комитета за изкуство и култура, Етнографския институт и изпълнителните комитети на окръжните народни съвети8. Постановлението е
утвърдено с протокола от това заседание9. В същата архивна единица е включена преписка от 28.01.1972 г. между главния секретар на Комитета за култура
Ст. Ганев и началника на отдел „Обща канцелария“ при Министерския съвет,
засягаща задачите, поставени пред Комитета за култура. В първото писмо,
адресирано до Стефан Петров, се съобщава, че вече е създаден „нов отдел
‘Народен бит, граждански ритуали и традиции’“, но за организирането на
неговата дейност са необходими съответните нормативни документи10. Същата дата носи писмо, съпровождащо част от исканите документи. В него се
съобщава за изпращането на препис от Постановление № 14 на Министерския съвет от 14.04.1969 г. и от Разпореждане № 338 на Комитета за стопанска

ЦДА, ф. 136, оп. 48, а.е. 15, I, л. 1−3.
ЦДА, ф. 136, оп. 48, а.е. 15, I, л. 3.
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ЦДА ф. 136, оп. 48, а.е. 15, I, л. 4.
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ЦДА ф. 136, оп. 48, а.е. 15, I, л. 6.
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координация от 28.07.1970 г. „относно внедряване на граждански ритуали и
услуги на населението при извършване на погребения на починали лица“11. В
това писмо изрично се уточнява, че „Инструкция за работата на изпълнителните комитети на народните съвети по внедряването и изпълнението
на гражданските ритуали не е утвърждавана и няма такава“12. Споменатата Инструкция е изготвена по-късно, през 1971 г. (Методиев 2010: 44−46).
Преди това обаче партията държава се заема с решаването на проблемите, свързани с погребалната обредност. В поредица от архивни документи се отразяват мерките, които са необходими за въвеждането на безплатни
услуги при извършване на погребения на починали лица13. В резултат от
това в края на 1970 г. е обнародван Правилник за погребенията, който влиза
в сила от 1.01.1971 г. В него се отбелязва: „Гражданският погребален ритуал е съвкупност от действия, извършвани при строго определен ред и в
името на определена идея при прощаване с починалото лице от близките
му и обществеността. Необходими елементи на гражданския ритуал са:
идейност, тържественост и емоционалност, за чието постигане имат съществено значение символиката, музиката, словото и обстановката (помещението, в което се извършва ритуалът). Целта на ритуала е да приобщи
присъствуващите към определена идея, което се постига чрез емоционално
въздействие“ (Правилник за погребенията 1970). Както се вижда от цитирания документ, дори и при този ритуал политическата пропаганда отново
е изнесена на преден план. През същата година е създадена Комисия по ритуалите към Държавния съвет на НРБ, председателствана от Пеко Таков14. На
11.03.1971 г. излиза решение на секретариата на ЦК на БКП, озаглавено „За
още по-широко внедряване на новите социалистически ритуали“, въз основа
на което управлението на Комитета за изкуство и култура трябва да се разшири с нов отдел – „Народен бит, граждански ритуали и традиции“. Както беше
отбелязано по-горе, този отдел вече е бил създаден към 28.01.1972 г.
Налагането на последователна идеологизация на гражданските семейни
церемонии обаче не е прокламирано единствено в партийни и държавни решения, във ведомствени или специализирани издания. То е оповестявано и
на страниците на ежедневната преса. В този смисъл е важно да се цитира и
една статия на Христо Панчаров, публикувана на първа страница на в. „Работническо дело“ на 14.11.1971 г. В нея той заявява: „Социалистическите
ритуали не са само обикновени празненства, веселби. Те са важен дял от

ЦДА ф. 136, оп. 48, а.е. 15, I, л. 5.
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13
ЦДА, ф. 136, оп. 51, а.е. 321, л. 2−3, 9−12, 13−21, 37−39.
14
ЦДА, ф. 405, оп. 10, а.е. 127, л. 22.
11
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идеологическата работа на партията за възпитанието и превъзпитанието
на народните маси. Чрез тях партийните и масовите организации могат
успешно да влияят върху съзнанието на новия човек. Празниците и ритуалите като важна част от бита на хората са важен елемент в системата на
управление на духовните процеси в нашето общество“. Според него: „Борбата за граждански ритуали е идеологическа борба за съзнанието на хората. Религиозните отживелици ще изчезнат завинаги тогава, когато във
всички важни моменти от човешкия бит се наложат много по-смислени,
по-вълнуващи, по-тържествени граждански ритуали, съхранили всичко хубаво от българските обичаи“ (Панчаров 1971: 1). Статията открито прокламира манипулативния характер на социалистическите церемонии, които се
възприемат като неизменна част от комунистическата доктрина.
За решаването на проблемите на социалистическата гражданска обредност се привличат и учени от академичните среди. През 1972 г. е публикуван
доклад на Борис Тумангелов, изнесен на първия конгрес на Българското историческо дружество (1970 г.), в който авторът прави кратка характеристика на ритуалите с оглед внедряването им в народния бит (Тумангелов 1972:
287−291). Този кратък текст свидетелства за опитите за научна обосновка на
проблемите, свързани с утвърждаването на гражданската обредност. През
1975 г. в статия в списание „Българска етнография“ Делчо Тодоров15 отбелязва, че към Етнографския институт са се обръщали официално „за компетентна научна помощ“, но според него „понякога той се оказваше неподготвен за
това“ (Тодоров 1975: 28). Авторът изказва мнение, че от етнографската наука
се е очаквало „да отговори аргументирано, научно обосновано на актуалните задачи“ и цитира няколко изследвания, посветени на внедряването на
„нови семейни и граждански ритуали“ (Тодоров 1975: 28). Като основна причина за появата на необходимост от създаването на тези ритуали той посочва
закономерното и бързо отмиране на „традиционната обичайна система“,
което налага заменянето ѝ със „съвременни, социалистически по съдържание
празници, обичаи и ритуали“, което не може да се реализира по административен път, но „с най-активното съдействие на етнографите вече са утвърдени и влязоха широко в практиката на цялата страна нови граждански
ритуали, изградени в духа и етническото своеобразие на традиционната
обичайна система“ (Тодоров 1975: 29). Цитираната статия илюстрира етапа
на създаване на регионални сценарии главно за ритуала, съпътстващ подписването на граждански брак.

Н. с. Дeлчо Тодоров е първият ръководител на секция „Етнография на съвременността“ при ЕИМ, формирана през 1973 г. (Минков 2004: 63; Иванова 2018: 131).
15
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През 1977 г. вероятно окончателно е оформен новият програмен документ16, посветен на социалистическата гражданска обредност – „Основни насоки за развитие и усъвършенстване на празнично-обредната система в НРБ“
(приети от Държавния съвет на заседанието му от 12.04.1978 г.). В общите
положения, изпълняващи ролята на увод, е заявено, че партията и държавата
полагат усилия за усъвършенстването на празнично-обредната система, тъй
като „празниците и обредите имат голямо значение за издигане политическото съзнание и духовната култура на народа“ (Основни насоки 1978: 505).
В документа се поставят основните задачи пред празнично-обредната система, най-важни сред които са утвърждаване на комунистическите идеали,
патриотично възпитание и внушаване на братска дружба и вярност към СССР
и КПСС (Основни насоки 1978: 506). Централно място е отделено на социалистическата символика, която трябва да присъства в ритуалните зали: „При
провеждането на празниците и изпълнението на обредите все по-широко
трябва да се използуват такива изразителни, популярни и обичани от народа символи, каквито са националното знаме, гербът на Народна република
България, червеното знаме на партията, петолъчката, сърпът и чукът, паметниците и портретите на видни личности, а също и вечните символи на
народа за здраве, щастие и дълголетие“ (Основни насоки 1978: 508).
С оглед реализацията на поставените задачи, БАН трябва да подготви
единен класификатор на по-важните събития в живота на обществото, колективите и семейството; да състави празничен календар, който да послужи
за основа на примерни селищни календари; да изработи единен именник17,
включващ „цялото именно богатство на българския народ, натрупано през
вековете“, а Комитетът за изкуство и култура да подбере подходящи слова,
музика, символика и реквизит от народното творчество, от класическото наследство на българската и световна художествена литература и изкуство (Основни насоки 1978: 508). Тези насоки са последвани от Постановление № 53

Необходимо е да се отбележи, че още на 19.06.1973 г. на заседание на председателството на КИК И. Маринов представя информация „Основни насоки за социалистическите граждански ритуали“ (ЦДА, ф. 405, оп. 10, а.е. 127, I, л. 1, 17−38). Според
предложеното проекто-решение от докладващия тези насоки след като се одобрят и в
тях се отразят направените препоръки, е необходимо да се внесат в Комисията по гражданските ритуали при Държавния съвет до 25.06.1973 г. (ЦДА, ф. 405, оп. 10, а.е. 127, I,
л. 36). Самите основни насоки са част от същата архивна единица – л. 39−72. От началото на 1978 г. датира записка на Т. Живков до членовете на Държавния съвет с бележки
по предложения за обсъждане текст (Живков 1978: 12−29).
17
Вероятно е съставен именник за служебно ползване, тъй като някои от респондентите споменават за наличието на такъв. Но едва 10 години по-късно е публикуван
официален именник (Заимов 1988).
16
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на МС на НРБ от 20.10.1978 г. (Постановление № 53 1978) за създаване на
Комисии по социалистическите празници и обреди и за приемане на Правилник за работата на комисиите по социалистическите празници и обреди
(ПРКСПО). В него са определени съставът, структурата и задачите на Националната комисия по социалистическите празници и обреди и на окръжните и
общинските комисии, както и организацията на работата им (ПРКСПО 1978:
938−940).
Особено важно свидетелство за последвалите събития са спомените на
проф. дфн Радост Иванова. Според нея към КИК е сформирана Комисия за
социалистическите празници и ритуали с „куп подсекции“, в които са привлечени представители на научно-творческата интелигенция. Между тях важно
място заемали секцията „Научна обосновка“ с председател директора на Етнографския институт чл.-кор. В. Хаджиниколов и „Художествено-творческа
секция“, оглавена от директора на Института за фолклор проф. Т. Ив. Живков
(Иванова 2018: 130−131). За същността на дейността им красноречиво е определението на Р. Иванова: „Няма да изброявам колко заседания се провеждаха, какви симпозиуми се организираха, докладите от които се публикуваха
в сборници, понякога предназначени само ‘за служебно ползване’“ (Иванова
2018: 131). Целта на тази дейност била трите обреда „така да бъдат променени и подобрени, че да могат да съперничат на ритуалите в църквата.
Нещо повече, те трябваше да бъдат по-привлекателни, по-емоционални,
по-красиви от църковните… Експериментираха се варианти на сценарии
като се използваха различни слова на обредното лице“ (Иванова 2018: 131).
Многобройни са публикациите, посветени на новата обредност, не само
в списание „Народни съвети“ или в „Атеистическа трибуна“, но и в различни специализирани издания. Проблемите, свързани с тази обредност, заемат важно място и в изследвания на утвърдени учени от БАН. В статията си
„Проблемът за традиционното и съвременното в семейните обичаи и празници“ Д. Тодоров за пореден път се спира на някои недостатъци в гражданския
церемониал, като коментира еснафските елементи в сватбата, ресторантьорското обредотворчество, несполучливите опити за създаване на сценарии за
семейни празници и др. (Тодоров 1980: 101−106). Й. Николов се занимава с
терминологични разсъждения в статията си „Понятийно-категориалният апарат на социалистическата празнично-обредна система“, поместена в сп. „Българска етнография“ (Николов 1980: 3−16).
Публикуват се също монографични изследвания и сборници по тази
тема. През 1980 г. излиза книгата на Н. Мизов „Празници, обреди, ритуали“
(Мизов 1980). В нея се включват социологическо, философско и историческо
изследване на празнично-обредната система и на ролята ѝ за социалното и
идейно-естетическото въздействие върху формирането на социалистическата личност. През 1984 г. излиза сборникът „Проблеми на социалистическата
семейно-празнична система“ (Проблеми 1984), в който са включени статии
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на водещи учени в областта на етнологията. В увода към изданието е отбелязано, че науката изостава от практиката, което е отчетено на високо държавно
ниво, и се установява: „в нашата страна е извършена изключително богата
дейност, която се нуждае от задълбочен научен анализ“ (Проблеми 1984: 5).
Водещи в сборника са статиите на акад. В. Хаджиниколов (с. 7−22), който по
това време е директор на ЕИМ – БАН, и на директора на Института по фолклор проф. дфн Т. Ив. Живков (с. 23−40).
Средата на 80-те години е свързана със заключителния етап на т.нар.
„Възродителен процес“18, който остава извън предмета на това изследване.
Необходимо е обаче да се отбележат някои публикации, свързани с него, но
отразяващи проблеми на социалистическата семейна обредност. Една от
тях е изработването на социалистически празничен класификатор19. Според
Р. Иванова секцията „Етнография на съвременността“ към ЕИМ получава
„държавна поръчка да изработи национален празничен класификатор на
събитията, които могат да се честват с празници… с цел да се отговори
адекватно на изискванията на партийното и държавно ръководство и да се
елиминира християнско-религиозното съдържание на обредите и празниците“ (Иванова 2018: 131). По това време в списание „Българска етнография“ е
включена специална рубрика „Проблеми на съвременната празнично-обредна система“20.
През 1986 г. излизат най-после дългоочакваните сценарии на Националната комисия по социалистическите празници и обреди, които уеднаквяват
ритуалите в цялата страна. Вече „излизат от мода“ фолклорните елементи в
гражданския сватбен ритуал. Затова пък той е наречен „венчаване“, а свидетелствата за бракосъчетание – венчални свидетелства. В спомените на Р. Иванова, свързани с утвърждаването на тези сценарии, се казва: „В един момент
обаче дойде време Георги Джагаров, заместник-председател на Държавния

Понятието „Възродителен процес“ за изследвания период е свързано с насилствената смяна на имената на изповядващите исляма български граждани. През 1964 г. се
провежда неуспешна акция за смяна на арабско-турските имена на жителите на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград, които са помаци (Груев, Кальонски 2008:
52−53). В периода 1970 − 1974 г. насилствено се сменят имената на помаците в Родопите
(Пак там: 64−87). Последният етап от Възродителния процес е свързан с насилствената
смяна на имената на българските граждани от турски произход (Пак там: 106−193).
19
И. Минков посочва следния авторски колектив: Делчо Тодоров − ръководител,
Гатя Симеонова, Живка Стаменова, Игнат Минков, Максим Младенов и Яна Ройдева
(Минков 1985: 37, бел. 2). Д. Тодоров отбелязва, че в началото на 1985 г. Националният
класификатор е под печат (Тодоров 1985: 5, бел. 2). За съжаление, изданието не е достъпно в научните библиотеки.
20
Някои от статиите в рубриката са: Василева 1985; Тодоров 1985; Минков 1986;
Стаменова 1986; Макавеева 1986; Кирилова 1988 и др.
18
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съвет и председател на Съвета по развитие на духовните ценности на обществото при Държавния съвет на НРБ, известен поет и сценарист, да
омъжва дъщеря си. Запознал се с досега написаните сценарии и слова, не ги
одобрил и променил всичко по свой вкус, написал и ново слово. Тогава Комисията организира експеримент на предложения от него сценарий… В него
бяха събрани накуп младоженците, и Ботев, и Левски, и Родината… поезия… авторът обоснова идеята си да напише сценария с ниското ниво на
досега предлаганите и с желанието му да въведе своя като единен сценарий
за цялата страна. Със завидно самочувствие заяви: „Реших, че докато аз не
сложа пръст, нищо няма да се получи!“. Така досегашният труд на всички
сътрудници от Комисията отиде ‘на кино’“ (Иванова 2018: 131−132).
Обект на внимание във въпросните сценарии са и трите граждански семейни церемонии. Много от тези материали вече не са съхранени и достигането до информация за тяхното съдържание и протичане е рядкост. По-голямата част от материалите, които съм използвала в своето проучване, ми бяха
предоставени от покойната Лидия Добревска21 − ритуално лице в гр. Брезник
от 1968 до 1990 г. Това беше един невероятен шанс, тъй като независимо от
всички други опити да намеря сценарии извън отделни фрагменти, публикувани в някои статии или брошури, усилията ми не се увенчаха с успех22.
Лидия Добревска обаче беше съхранила в личния си архив както собствени
ръкописни и машинописни сценарии, така и копия на такива, които е получавала по време на съвещания за обмяна на опит. Сред тези материали бяха и
брошурите „Именуване“, „Венчаване“, „Погребение“. Този архив представя
сравнително пълна картина на етапите на формиране на гражданската семейна обредност в България. Той отразява дейността на едно ритуално лице, работещо в малък град, в който жителите до голяма степен се познават. Трябва
да се отчете и фактът, че Лидия Добревска, независимо че се е съобразявала
с наложените норми и изисквания, е подхождала индивидуално към всеки
отделен случай, което личи от запазените ръкописни и машинописни слова.
Според нея: „За да спечелиш хората, тре‘ва много труд, но тре‘ва отвътре
да те кара, просто да имаш вътре зрънцето на доброто към човека, към
т‘ва“. Това определя и отношението на съгражданите ѝ към провежданите от
нея церемонии.
Особено интересна в материалите от Брезник е ситуацията с внука на
брезнишкия свещеник, който е част от групата деца, участващи в радостните
ритуали. Л. Добревска неколкократно споменава за неговото участие и раз-

Искам специално да благодаря на доц. д-р Валентина Райчева, която ме свърза с
тази забележителна жена.
22
При разработването на настоящата публикация не е използван архивът на Р. Иванова, предоставен на ИЕФЕМ.
21
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казва за срещата си с бабата на детето: „Аз тръгвам за ритуалната, тя тръгва за цръквата и се срещаме на път. И тя много, баба попадия беше много
приятна жена, и казва: Лиде, о‘чето се сърди, че Борко отива при тебе, аз
му викам: Отче, не се сръди, да отива със другите деца! А той отговара:
„Дедо, че ходим при леля Лида, там пееме, казваме, хората не [ни] се радват, черпат ни, а при тебе, ти у кухнята кръщаваш“. Ето детето, казва,
какво искаш“. Заслужава внимание и друг момент от разказа на длъжностното
лице, свързан със семейството на свещеника. След неговата смърт се извърша
гражданско именуване на правнук на попадията. По думите на Л. Добревска
възрастната жена пристига първа в ритуалната зала и на закачката, направена
по този повод от длъжностното лице, отговаря: „А-а, Лиде, аз тре‘ве да си
уважа. Каквото кажат младите, а ние възрастните, каквото тре‘ва, ние
ш‘е си пра‘ме“. Тези два случая са изключително интересни и особено важни,
защото са свидетелство, от една страна, за значението на гражданските ритуали в града, възприемани като празници – дори семейството на свещеника
става част от тях. От друга страна, и в двата разказа присъстват елементи,
свидетелстващи, че религиозни кръщенета продължават да се изпълняват от
жителите на гр. Брезник.
Трогателни елементи има и в някои други машинописни сценарии. Всичко това обаче е резултат от личностните възможности и обаяние на отделни
ритуални лица. Що се отнася до сценариите, включени в регионалната брошура за погребение за Пернишки окръг от 1976 г., или до трите брошури със
сценарии от 1986 г., както и до сценария за Граовска сватба (единственият,
с който разполагам от етапа на фолклоризация на церемониите), в тях изобилстват куриозни моменти. Ще приведа тук само няколко примера, като
начало – с погребалните церемонии. В брошура, включваща сценарий за
гражданско погребение на Окръжния дом за социалистически бит и култура
– гр. Перник, издадена през 1976 г., са включени Правилникът за погребенията от 1970 г., методически указания за целия погребален цикъл, озаглавен
„Граждански ритуал ‘Погребение’“, „Слово, произнесено при погребението
на др. Боян Българанов“, както и „Примерни прощални слова“ (с. 18−23).
В тях неизменно се подчертава, че смъртта е безсилна да изтрие следите,
„да изгаси без жалост светлината, оставена … на земята“ от покойника. Отделните текстове са класифицирани по следния начин: за младеж, за
отечественофронтовски активист, за работник (служител), за кооператор и за
член на ОФ, като се препоръчва за всеки конкретен покойник да се съставя
отделно прощално слово, „което да отразява неговия специфичен живот“.
Интересно е едно съждение, включено в сценария за активист на ОФ: „Какво
е животът? Животът е едно постоянно умиране и възобновяване. По него
всички вървим. Неумолимата смърт прекъсна пътя на другаря …“. Словата са насочени към живите, които ще съхранят в паметта си спомените за
покойния, набляга се на празнотата, настъпила в резултат от смъртта, която
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във всички случаи се определя като преждевременна, изтъква се предимно
загубата за обществото.
Извън това обаче трябва да се признае, че независимо от декларирания
атеизъм в разгледаните текстове, те не остават чужди на известна мистика
и обредна символика. На първо място в тях се наблюдава персонификация
на смъртта, която най-често е неумолима, но може да бъде и „безсилна да
изгаси следите…“, тя е „без жалост“ и т.н. В някои от препоръчителните
сценарии се включват преки обръщения към покойника (в примерното слово
за младеж, в надгробното слово на обредника)23. Съхранени са практиките за
поставяне в ковчега на цветя при прощаването, наличието в обредната зала на
„запалени свещници“ от двете страни на покойника и др., които в традиционната обредност имат сакрална символика.
В някои случаи обаче в стремежа за оригиналност се допускат явни опорочавания. В една брошура, излязла през 1981 г., която е посветена на семейните обреди и празници във Великотърновски окръг, авторите Елена и Георги
Миткови споделят опит от организирането на театрализирани възпоминания
в гробищните паркове, с участието на актьори, специални декори и музика,
напомнящи антично театрално представление. При това предложението им е
да се създаде график на възпоменателните дни в различните населени места,
така че съответната театрална трупа да може да обслужва определен регион.
Според авторите въвеждането на общите граждански възпоменания рязко е
увеличило броя на гражданските погребения в съответните населени места
(Миткова, Митков 1981). Оставям информацията без коментар.
Друга несъобразност е допусната в сценария за Граовска сватба. Той е
образец за опит за ритуализиране на обреди, изнесени извън традиционните
обредни места (моминия и момковия дом) и пренесени в обредната зала заедно с фрагменти от песните (по-често изпълнявани в речитатив и то от деца).
Редът на изпълнението на песните обаче е произволен, например, по време
на влизането на младоженците в обредната зала едно дете разгъва бялото
платно, сватбарите хвърлят върху него монети, а друго дете събира платното
(в традиционния обред така се въвеждат младоженците (или само невестата) в момковия дом). През това време звучи песента „Ела се вие превива…“
(традиционно изпълнявана при извеждането на невестата от бащиния ѝ дом).
Тогава свекървата подава на булката стомна с вода и пита хляб (ритуал при
въвеждането в дома), а дете произнася благословията от името на свекървата.
Необходимо е да се отбележи, че самите благословии са традиционни, но е
странно произнасянето им от деца. Докато младоженците вървят по платното,

В брошурата, цитирана от А. Пашова, се препоръчва като заключение на прощалното слово „сбогуване, благодарности и обещания за продължение на жизненото
му дело“ (Пашова 2006: 330).
23

148

по магнетофона звучи „маркова сватбена песен“ (става въпрос за песните от
Кралимарковия цикъл, които в района се пеят на трапеза). Същевременно
има някои куриозни препоръки – кумът трябва сам (!?) да разчупи погачата
над главите на младоженците (в традиционните обреди ритуалното разчупване на погача винаги става от двама души), а кумата хвърля жито и бонбони
към сватбарите вместо над главите на младоженците.
Така изложеният сценарий, независимо от претенцията си да представи традиционната граовска сватба, трудно може да се приеме дори като ритуализация на традиционната обредност. Включените фрагменти от обредни песни са представени без елементарен ред, независимо че би трябвало
да илюстрират някакви „обредни“ действия. Изпълнени в ритуалната зала,
където се санкционира гражданският брак, те изглеждат още по-неприемливи, дори от заклеймената от Делчо Тодоров „ресторантьорска обредност“
(Тодоров 1984: 115−116). Театрализирането на благословиите, особено когато
са произнасяни от деца, също е абсурдно. Остава надеждата, че в сценариите,
правени със съдействието на учени от ЕИМ, нещата са по-професионални. За
съжаление, не разполагам с такива материали.
Още по-абсурден е сценарият, наложен повсеместно след публикуването
му през 1986 г. В него са трансформирани елементи от църковното тайнство
– самата церемония е наречена „Венчаване“, въведени са като задължителни
атрибути венчета от хартиени цветя. Нещо повече: неколкократно трансформираната строфа (предназначена за хорово изпълнение): „Ние сме твои чеда,/
народе наш,/24 слава, слава на тебе народе наш,/ сега и во веки веков,/ слава!“,
напомня Божествената литургия, където звучи: „Слава на Отца и Сина и Светия Дух! Сега и винаги и во веки веков. Амин“. Нo aко в християнското богослужение този възглас е израз на дълбока вяра, то неколкократното повтаряне
на рефрена от гражданския церемониал звучи пародийно.
Разгледаните сценарии представят, макар и непълно, документалната
страна на социалистическия граждански церемониал. Независимо че той е
предназначен да измести религиозното санкциониране в трите най-важни етапа от жизнения цикъл, в тях неволно (а може би целенасочено) са включени
редица елементи от източноправославните тайнства и обреди. Социалистическата гражданска обредност, резултат от целенасочена партийна дейност и облечена в държавни решения, се изгражда и внедрява основно в продължение
на повече от 30 години (1957 − 1989). Но независимо от естествените модернизационни процеси в българското общество през втората половина на ХХ в.,
силовото налагане на секуларизацията и на войнстващия атеизъм не успяват да
се превърнат в мирогледна основа за голяма част от населението на социалис-

Първата фраза се променя последователно така: „Приемаме и се обричаме…;
Приемаме и се венчаваме…; Приемаме и всичко ще делим…“.
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тическа България. Въпреки това те и до днес оставят своя отпечатък върху ритуалните практики, свързани с основните обреди от личния и семейния цикъл.
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Sbornik po sluchaĭ 30-godishninata na sektsia „Etnografia na savremennostta“ v EIM,
sast. N. Velcheva. Sofia: BAN „Marin Drinov“, 31−62.
Миткова, Е., Г. Митков 1981. Съвременни семейни празници и обреди (по материали
на Великотърновски окръг). София: Наука и изкуство. // Mitkova, E., G. Mitkov
1981. Savremenni semeyni praznitsi i obredi (po materiali na Velikotarnovski okrag).
Sofia: Nauka i izkustvo.
Наредба-закон за брака 1945. Наредба-закон за брака. – Държавен вестник, бр. 108,
12.05.1945. // Naredba-zakon za braka 1945. Naredba-zakon za braka. – Darzhaven
vestnik, 108, 12.05.1945.
Николов, Й. 1980. Понятийно-категориалният апарат на социалистическата празнично-обредна система. – Българска етнография, кн. 3, с. 3−16. // Nikolov, Ĭ. 1980.
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IV
Разказани истории –
словесни и безсловесни аспекти

Разкази със и без думи. Време, място, хора
и умения – множествените контексти
на словесния фолклор
Слободан Дан Паич
Резюме. Настоящата статия е посветена на отношението между разнообразни
словесни и безсловесни контексти на разказването във фолклора. Въз основа на различни примери от практики в миналото и съвременността, статията разглежда темите за устното предаване на памет от традиционните разказвачи на истории/певци, за
преодоляването на трудности и тежки житейски ситуации чрез словесни практики, за
невербалните аспекти на словесния фолклор и за съвременните форми на разказване
като перформативно споделяне на устна история. Специално внимание е отделено на
субектите, пренасящи и предаващи памет чрез словесни практики, на подтекстовите
значения и на психологическото пространство в процеса на разказване.
Ключови думи: устно предаване на памет, разкази за житейски трудности, невербални аспекти, традиционно и съвременно разказване

Stories with and without Words. Time, Place, People,
and Skills – Manifold Contexts of Verbal Folklore
Slobodan Dan Paich
Abstract. The paper is dedicated to the relationship between different verbal and
non-verbal manifold contexts of narrating in folklore culture. Based on diverse examples
of practices in the past and in the contemporary world, the article discusses the topics
of memory’s oral transmission by traditional singers/ narrators of stories, of overcoming
hardships and difficult life situations through verbal practices, of non-verbal aspects of
verbal folklore, and of contemporary forms of narrating as a performative sharing of oral
history. Special attention is paid to the subjects carrying on and transmitting memory
through verbal practices, to the subtext meanings, and the psychological space in the
storytelling process.
Keywords: oral transmission of memory, hardship narratives, non-verbal aspects,
traditional and contemporary storytelling

Встъпление
Преди да пристъпя към анализ на отношенията между словесни и безсловесни аспекти в разказването на истории, бих искал да се спра на няколко
базисни постановки, задаващи необходимия контекст за разбиране и интер161

претиране на словесните традиции по принцип. На първо място, бих искал
да откроя спецификата на т.нар. „устна памет“, или по-точно начините за
предаване на паметта по устен път. Става въпрос за основното умение на традиционните разказвачи на истории и певци да тренират и поддържат паметта
си посредством словесни практики. Те разчитали на това умение като основен и ключов носител на културни ценности и като успокояващ и поучителен израз на общностна споделеност. В такъв културен контекст епическите
песни, митовете и преразказаните истории оформяли центъра на събитията,
отбелязвани извън местата за поклонение.
На второ място, бих искал да подчертая ролята на словото и словесните
традиции за преодоляване на трудности от индивидуално и колективно естество. Културните разкази за травмата и тяхното присъствие и функция в
обществения и индивидуалния живот чрез митове, истории и песни са вградени в много устни традиции по света. Можем да ги открием в различни
митологични сюжети и в лечителски практики, опиращи се на митологични
мотиви. Много от тях имат сходна структура и редица общи характеристики.
Показателен пример в това отношение са разказите, свързани с древната египетска богиня Изида и с почти идентичните лечебни танци − италианската
Тарантела Пизика и египетския Зар, поддържани от жени за жени в продължение на хилядолетие. На тези разкази предстои да се спра по-подробно в
този текст.
Трети важен проблем, който бих искал да откроя, е свързан с невербалните елементи на словесния фолклор. Добре известно на изследователите е това,
че подтекстът е сред най-често присъстващите елементи на всяко разказване,
като в редица случаи той има и ключова роля в разбирането на разказаната
история. Освен подтекста, сравнително по-недоловими и невинаги осъзнати
са невербални елементи на словесния фолклор като продължителността на
разказа, характеристиките на мястото, предметите, дрехите, носени при разказване, и пр. Всички те разкриват различни аспекти на културната практика
на разказване, а така също свидетелстват за нейните социални аспекти. Както
е известно, голям брой археологически находки разкриват много ранното създаване на общностни, споделени и символични места и много от тях са били
свързани вероятно с тези първоначални форми на размяна и поддържане на
словесни практики и сюжети.
Не на последно място, в настоящия текст бих искал да обърна внимание
на съвременното разказване на истории като перформативно споделяне на
устна история. Много от дейностите на Фондация „Артшип“, на която имам
честта да съм ръководител, са насочени към изследване и подпомагане на нови
изпълнителски практики в съвременното изкуство. Конкретно дейностите на
формация „Артшип арт“ са посветени на търсене на нов начин на изразяване
в сценичните практики и в театралните изпълнения пред публика. Събраните
в рамките на тези изследвания разказани истории поставят важния въпрос за
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социалните последици от това човек да присъства едновременно в повече от
една култура, от това да е дете или внук на имигрант/бежанец и същевременно да поддържа принадлежност към други култури, от които произхожда и от
които черпи културен ресурс.

Словесните фолклорни традиции, условия, тенденции
В своята книга „Последни приказки“ Карен Бликсен (под псевдонима
Исак Динесен) започва своя кратък разказ „Празната страница“ с встъпителна сцена, предадена в едно изречение: „Край портата на древния град седеше
стара мургава, забулена в черно жена, която изкарваше прехраната си, като
разказваше истории“. След това изречение дълбочината на думите, изречени
от разказвачката към нейните слушатели за това как се е научила да разказва
истории, веднага разсейва привидния ориентализъм на сцената:
„С баба ми – разказва тя – преминах през тежко обучение. „Бъди вярна на
разказаната история“, ми казваше старата вещица. „Винаги бъди непоколебимо вярна на историята“. „Защо трябва да съм такава, бабо?“ – питах
я аз. „Трябва ли да ти давам причини за това, глупачке? – провикваше се
тя. – И си тръгнала да ми ставаш разказвачка на истории! Защо след като
ще ми ставаш разказвачка, трябва аз ти давам моите причини! Добре,
чуй тогава: там, където разказвачът е верен и твърдо се придържа към
историята, там в крайна сметка тишината ще говори. Там, където историята е изкривена, тишината е празнота. Но ние, верните, когато изречем
последната си дума, ще чуем гласа на тишината – независимо дали една
малка сополанка като тебе го разбира или не“ (Dinesen 1957: 10).
Подобна препратка към разказа на Бликсен може да се възприеме като
любопитна интерпретация на разказването на истории или като колоритно
въведение в темата за фолклорното разказване. Като наративно средство обаче встъпителните пасажи едновременно скриват и определят (под формата на
разказване на историята) същността на устните традиции като свидетелстващи за органичната и неразривна връзка между словесни и безсловесни елементи.
В главата, посветена на паметта, книгата на Дейл Първс „Невронаука:
Трето издание“ ясно формулира вербалните и невербалните аспекти при
функционирането на паметта:
„Човешката памет включва поредица от биологични стратегии и анатомични субстрати. Основни сред тях са системата за създаване на спомени, която може да бъде изразена с помощта на езика и може да бъде
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достъпна за съзнанието (декларативна памет), и отделна система, която
се отнася до умения и асоциации, които по същество са предезикови и
действат до голяма степен на несъзнателно ниво (недекларативна или
процедурна памет)“ (Purves et al. 2004: 753).
Основното умение на традиционните разказвачи на истории/певци било
тренирането и поддържане на навици и практики за запаметяване по устен
път и за устно предаване на памет. Те разчитали на това умение като основен и ключов носител на културни ценности и като успокояващ и поучителен израз на общностна споделеност. Епическите песни, митовете и предаваните истории се оказват така в центъра на събитията, отбелязвани извън
местата за поклонение. Всички те свидетелстват за изключителната памет на
носителите на тази устна традиция и за комплексния набор от практики и
умения, необходими за нейното поддържане. Темата за невероятната памет
на традиционните разказвачи е била коментирана вече в редица мои статии
в поредицата от сравнителни културни изследвания на Фондация „Артшип“
(Artship Foundation Comparative Cultural Studies). Изследователския екип от
„Артшип“ често използва различни примери за певци и разказвачи на митове,
легенди и приказки в опита да се разберат по-добре начините на предаване и
поддържане на фолклорно знание.
Както вече подчертах, разказвачите и певците на истории и приказки са
основните носители на културни ценности и на успокояващия поучителен
израз на общностна споделеност. Тази специфична културна форма процъфтява в прединдустриалната епоха, като в по-отдалечени региони продължава
да съществува до началото на ХХ в., преди да бъде окончателно изместена от
радиото, киното и телевизията. Певци и разказвачи на приказки, изпълняващи изцяло по памет огромен набор от песни и истории, могат да се открият
в етнографски и музиколожки материали по целия свят. Моите лични проучвания включват наблюдения и материали, събирани от Балканите, Анадола,
Черноморския регион, Кавказ и Централна Азия. Резултатите и изводите от
тези проучвания потвърждават универсалността на устното предаване и неговата роля в поддържането на паметта.
В своята знаменита книга за устната традиция и епическата поезия „Пев
ците на приказки“ Алберт Лорд включва превод на интервю с един от последните изпълнители на епически песни, живял в планинските райони на Босна.
Интервюто е записано през 30-те години на ХХ в. от М. Пери:
„Когато бях овчарче, те [певците на приказки] идваха вечер в къщата ни,
или понякога отивахме при друг човек в селото. Тогава някой от певците
взимаше гуслата и аз слушах песента. На следващия ден, когато бях със
стадото, сглобявах сам песента, дума по дума, без гуслата, като я пеех по
памет, дума по дума, точно както певецът я беше изпял... След това се
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научих постепенно да движа с пръсти по инструмента и да нагласям пръс
тите към думите, а пръстите ми ме слушаха все повече и повече... Не пеех
пред мъжете, докато не научех много добре песента – само пред моите
млади другари, но не пред по-възрастните от мене ...“ (Lord 1960: 39).
Опитайте се да си представите който и да е съвременен тийнейджър,
първо, да слуша епическа песен в продължение на няколко часа и, след това,
да я повтаря на следващия ден по памет. Колко дипломанти или докторанти
могат да го направят в подготовката на своите работи? За разлика от тях, нег
рамотното овчарско момче е притежавало ум с гъвкавост и капацитет, които
са му позволявали да помни, без да зависи от писмени записи, при това е
притежавало дълбока увереност в способността за разбиране, запаметяване и
възпроизвеждане само чрез устни средства.
Посоченият пример от книгата на А. Лорд може да ни помогне да разберем по-добре динамиката на създаване и поддържане на словесните традиции. Към възпроизвеждането на песента се подхожда като първо се започне
от общия тематичен смисъл на сюжета и едва след това се стигне до подробностите за отделните събития в историята. Епическата песен се запаметява
като цяло, а едновременно с това и на отделни части, като пространствен и
времеви континуум във вътрешния свят на разказвача. По подобен начин традиционната музика в миналото се мисли, практикува и изпълнява в рамките
на устната традиция за усвояване на умения и запаметяване на огромно количество музикални елементи от различни източници. Разнообразните занаяти,
традиционни умения, различни видове музикални традиции, усвояване на
трансцендентни способности и др. са част от цялостен процес на чираческо
обучение, на културно споделяне и запаметяване на предадените знания.
Другият аспект, който поставя загадка по отношение на интелектуалната
дисциплина и строгост на тази традиция, е фактът, че повечето певци на приказки са били „неграмотни“ – в смисъл, че не използват четенето и писането
като мнемоника и средство за комуникация. Акцентът върху грамотността е
продукт на западния, държавния или имперския контрол върху знанието и
ценностите, част е от мироглед, който заклеймява неграмотността и отрича
на неграмотните каквото и да е интелектуално значение. Независимо от това,
че в повечето случаи не знаят четмо и писмо, носителите на тези устни традиции, традиционните разказвачи и епически певци не само изумяват с изключителния капацитет на своята памет, но същевременно показват, че паметта
разчита и на други (понякога дори по-успешни способи) за своето съхраняване и предаване във времето. Преди да пристъпим към биологичния и психологическия контекст на настоящото изследване, бихме могли да посочим, че
са налице доказателства за системни методи за наблюдение и запаметяване на
сложни и усъвършенствани системи, записани устно като мнемонични техники за пренасяне и културно споделяне на мъдрост.
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Паметта, езикът и неврологията
В опит за нетрадиционен подстъп към сложния феномен на словесните
традиции и техните социални функции, ще се върна към книгата на Дейл
Първс и кол. „Неврологията“. Книгата представлява енциклопедично издание с актуална информация, предназначена за експерти, запознати с темата,
за студенти и за обикновени читатели относно откритията и развитието на
неврологията. Изданието включва обилни анатомични и невронни илюстрации и схеми, представящи резултатите от проведени изследвания, заедно със
съпътстващите ги диаграми и таблици. Изследванията в съвременната неврология хвърлят любопитна светлина към това, което хората от древни времена са трупали като опит, наблюдения, устно предадени знания и алегорични
разкази. Те предлагат интересен ракурс към спецификите на поддържане на
памет по устен път от гледна точка на невронната динамика в осъществяването на езикова комуникация. В книгата на Д. Първс разделът за развитието на езика започва с разсъждения за удивлението на родителите, когато
наблюдават скоростта на езиковото развитие при детето си. Тази способност
я имат всички деца от всички възрастови групи. Преди да се върна отново към
книгата на Първс, ще обърна внимание на биологичната основа на езиковите
практики, като коментирам накратко някои етапи от растежа на ембрионите,
за които изучаването на език представлява органично продължение.
От обширните изследвания, свързани с развитието на ембрионите, ще
представя кратък набор от наблюдения върху слуха като сетиво, което първо
се развива и което става повод за различни проучвания за корените на културния опит. През първия месец и половина на бременността специфичните
тъкани в областта на главата започват да се диференцират в клетъчни клъстери за мозъка, ушите, носа, очите и устата, приемниците на външни сигнали
и неврологичния център – мозъка. На този етап ембрионът е половин сантиметър, около 0.6 cm в най-дългата си посока, и има формата на ядка кашу,
но само една четвърт от нейния размер. Слухът е първото сетиво, което се
развива в акустично достъпната среда на утробата. Не става въпрос само за
разпознаването на гласа на майката и на други членове от семейството – развито е също чувството за пространство, което насочва ембриона да завърти
първо главата си към изхода в последните етапи на бременността.
Друг важен момент от бременността при хора, който е във връзка с възможността за споделяне на информация и с необходимостта от поддържане
на социална близост, са движенията на мускулите на матката, които започват
през шестата седмица и са известни като контракции. Резултат от стягането
на мускулите на матката за няколко минути, тези контракции представляват
подготовка за раждане както за майката, така и за детето. Счита се, че контракциите са от съществено значение за крайната цел на бременността и за
разпознаване на сигналите за предстоящото раждане.
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В сборник от 1954 г. със свои статии „Спомени при раждане, травми при
раждане и тревожност“ педиатърът и детски физиолог Д. У. Уиникот е включил специален раздел за процеса на раждане. За Уиникот кратките влияния
на околната среда (пространство в утробата) преди раждането представляват
важен фактор в подготовката за раждане. Контракциите дават на ембриона
усещането за естествено завръщане в подхранващата и защитна среда на
утробата. Споменът за безопасното завръщане след контракция е основата за
първичното осъзнаване на разликата между околната среда и Аза. За Уиникот
това, че на ембриона „не му се налага да реагира“ е единственото състояние,
при което нематериалното психологическо индивидуално Аз в утробата може
да започне да съществува в своята цялост. Митовете, легендите и приказките
в общностна среда предлагат това усещане за възстановена близост и индивидуална идентичност като единна дихотомия и съвместно съществуване на
социалното Аз и не-Аз във външния свят.
От друга страна, ако разглеждаме процеса на сънуване като един от
психологическите органи на нематериалните мозъчни способности, тогава
някаква ембрионална форма трябва да съществува в съзнанието на нововъзникващия индивид. По същия начин както слухът и сънуването трябва да се
появят през деветте месеца и в последното тримесечие са вече добре развити
в подготвящото се за излизане от утробата същество. Сънуващата, атавистичната памет на малкия мозък изисква влакната, които ще обединяват двата
фронтални дяла, когато се задействат от метафори и символизиране, да са на
място като основни неврологични локуси за разбиране на интеграционните
двигатели на словесни разкази. Притежаващо способности за въображение
и символизация, бебето е снабдено и с редица вродени инстинкти и черти,
които се проявяват по време на раждането и след това. Забележителни и присъщи за повечето деца са например удивителните умения за научаване на
езици.
В книгата на Първс се правят наблюдения върху възрастни − свидетели
на езиковото развитие на детето: „Всъщност много видове усвоено поведение
се придобиват на ранен етап от живота, когато опитът оказва особено силно влияние върху последващото поведение“. За да подкрепят наблюдението
върху ранните „силни влияния“, Д. Първс и колегите му правят сравнителен
паралел с резултатите от изследванията за ранното развитие на гласа на пеещите птици:
„Особено характерен е чувствителният период за изучаване на ухажващи песни от канарчета и чинки. При тези видове качеството на ранното
използване на сетивата е определящият фактор за последващите възприятия и поведенчески способности. Освен това, периодите за усвояването
на тези и други форми на поведение са ограничени по време на постнаталния живот, което предполага, че нервната система се променя, така
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че да стане устойчива и да не се поддава на по-нататъшните стъпки в
развитието“.
Това важи също за издаването на глас и за усвояването на езика при хората, след което сложните системи за учене стават отворени като потенциал
за усвояване на знания през целия живот. Д. Първс и неговите колеги посочват, че процесът на научаването на новороденото птиче да пее илюстрира
взаимозависимостта на вътрешно присъщите фактори и тези, обусловени от
околната среда:
„Чувствителният период за изучаване на пеенето включва начален етап
на сензорно усвояване, когато невръстната птица слуша и запаметява песента на близък възрастен мъжки учител (обикновено от нейния собствен вид), и последващ етап на вокално обучение, когато младата птица
наглася собствената си песен към вече запомнения от преподавателя модел посредством слухова обратна връзка“.
Придобитата памет остава като индивидуална особеност и дава характерен облик през целия останал живот на птицата. Д. Първс и колегите му
отбелязват също, че „при липса на наставник или ако са отгледани само в присъствието на друг вид, птиците произвеждат изключително необичайни „изолирани“ песни или песни от приемни видове, нито една от които не успява да
привлече женски от своя вид“ (Purves et al. 2004: 753–758). Освен че хвърля
светлина върху приемствеността при различните видове, този пример помага
също да се посочи връзката между лишаването от учене и намаляването на
ответните реакции, което има съществено значение за съвременните деца,
имитиращи медии, анимационни филми и игрово поведение, а не органично
усвоените реакции на себеосъзнаване и социализация. Наред със социалните
нрави и споделените наблюдения от природата, традициите на разказване са
имали ролята на хранилища, на опазващи и даряващи на разума необходимия
неврологичен нематериален ресурс.

Преодоляване на трудностите чрез словесни практики
Разказите за трудности и травми и за тяхното присъствие и успокояваща
функция в обществения и индивидуалния живот са намерили израз в редица
митове, истории и песни и могат да се открият в различни устни традиции.
Тук ще се спра на примера с древноегипетската богиня Изида (която е имала функциите също на модел за подражание за преодоляване на загубата), и
на още два примера, свързани с много сходни лечебни танци – италианската
Тарантела Пизика и египетския Зар, изпълнявани от жени за жени. Някои от
168

основните идеи, свързани с трудности, травми и тяхното преодоляване, са
представени в публикации от поредицата сравнителни културни изследвания
на Фондация „Артшип“ през последните десетилетия1, а общите концепции
за психологическите елементи в историята на културите са извлечени от университетските курсове, преподавани от мен в продължение на няколко десетилетия. Водени от идеята да се разшири обхвата на историята на изкуството
в посока история на изкуството и история на идеите, тези курсове бяха с интердисциплинарна насоченост и включваха също психология, сравнителни
културни изследвания, география и др.
В архаичните пластове на нашето съзнание ние отблъскваме непоносимите нива на ирационална тревожност чрез необходимостта и механизмите
на митове, истории и споделени стилизирани спомени/истории на предците.
Нерядко тези процеси се осъществяват чрез форми на персонификация. Да се
олицетворява означава да се представят нещата или абстракциите като притежаващи собствен характер, като въплътени в личности, подобни на човека или имащи разбираеми човешки качества. Тези персонифицирани образи
обаче могат да изпълняват психологическа/биологична функция. Точно както
физическото тяло непрекъснато работи, за да поддържа телесните течности в
движение, температурата почти постоянна, стомашната киселина на управляеми нива и т.н., така и психологическото Аз произвежда компенсиращи, успокояващи образи и невербализирани сюжети в сънищата или в прото-историите, които да ни помагат за справяне с житейските трудности. Постоянното
взаимодействие между дълбокото безпокойство от необятността и непредсказуемостта на света и укрепващата близост чрез човешката, хуманизираща
връзка е в самата същина на семейния и общностния живот. Тази връзка никога не изчезва. Точно както бебетата се нуждаят от постоянно успокояване
и хранене, така и възрастните, но по сложни начини, се нуждаят от образи и
сюжети, които да ги насърчават за възможни общностни връзки.
Когато олицетворението има продължително присъствие и започне да
съществува във времето, може да се пристъпи към някоя простичка история.
Тази ембрионална история, своеобразно индивидуално предчувствие, е изпълнена с радост от възможността индивидът да се присъедини към установения поток от вече съществуващи истории и добре познати митове. Може
би това е причината, поради която децата обичат да слушат добре познати

Разгърната версия на тази част от текста е публикувана в статията по доклада,
представен на 16-ия международен симпозиум по културология „Разкази за травма“ в
Егейския университет 2017 г. в Измир, Турция, „Възможна възстановителна функция
при отваряне на митични рани: древни традиции и съвременно представяне, споделяне
и теории“ (Possible Restorative Function of Opening Mythic Wounds: Ancient Traditions and
Contemporary Portrayals, Sharing and Theories).
1
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приказки отново и отново. Въпреки че думата персонификация предполага
човешко лице или фигура, приписването към природни и създадени от човека
предмети и животни на определени качества на душата или духа, т.е. анимизмът, представлява проява на един и същ процес.
В перспективата на тази интерпретация травмата нарушава и отправя
предизвикателство към стабилността и безопасността на личните и общностните връзки. Критичният момент внезапно поставя на фокус индивидуалните
човешки характеристики. Индивидите и човешките групи реагират по различен начин на предизвикателствата и неяснотите на травматичните преживявания. Пример за тези неясноти е процесът на физическо/биологично раждане,
който представлява едновременно своеобразна травма и внезапното ѝ разрешаване.
Разбирането на някои аспекти на вътрешния свят на доброволното и неволно въобразяване (функцията на въображението) може да разкрие нови
възможности за анализ на травмата и посттравматичните процеси. Особен
интерес в това отношение представлява например ролята на разказите и разказването в прединдустриалните общества като едно от средствата за справяне с травмата. Любопитен проблем са също психологическата основа на
словесните практики и свързаната с нея способност за поддържане на човешкия психически свят чрез сублимация, сънуване и културна изразност.
Травмата, изразена в митологични и литературни разкази, може да предложи
обща връзка с архаичните слоеве на нашето социализирано Аз и да хвърли
известна светлина върху ритуалите на общото освобождаване от тревожност
и изкупление на травмата чрез олицетворения и символни действия.
Процесът на въображение е важен за възстановяване на близостта с хората. Правим това всяка нощ в сънища, където чрез динамични образи и активен процес на персонификация преминаваме през самолечение и неминуемо
задълбочаваме себепознанието си. Тази персонифицираща функция и нейното проявление като елементарни невербални последователности с повествователен потенциал биха могли да бъдат отправна точка за изучаване и разбиране на необходимостта от създаване, изучаване и повтаряне на историите за
митично страдание и изобразяване на травматични събития и преживявания.
В Древен Египет емблематичният визуален език на символите е важно
средство за предаване на по-фини и по-дълбоки аспекти под повърхността
на очевидното. Визуалните разкази в Древен Египет имат специално място
за проявяване на символично значение, като се използват главите и особено
шапките на богове и фараони. Изида, едно от централните божества на египетската система от вярвания, е представена с короната на Празния трон на
главата си. Емблемата и йероглифът на Празния трон са най-архаичното изображение, свързано с Изида (Paich 2017: 8). Значението на Празния трон не
е само символ на скръбта от загубата на нейния съпруг Озирис във война, но
също на понасянето на агонията от раздялата с изконната, обгръщаща всичко
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същност с усещането за съмнение и изоставеност. Това е аспектът, който прави Изида човекоподобна. При всички сили, които ѝ се приписват, тя е потопена в травмата от дълбоката раздяла и скръбта. Нейното съзерцание, скръб
и действия имат качествата да окажат помощ и изкупление на нуждаещите се
слушатели или на хора, които просто търсят близост и утеха, като си спомнят, повтарят или слушат историята за нейното изпитание и трансформация.
В основата си тези видове скръб, подкрепящи митичните повествователни
традиции, образи и ритуали, са известни в различни култури по света и имат
разнообразни форми.
Женските музикални обреди също имат трайно присъствие в редица общества и като културна практика се запазват почти до средата на миналия
век. Един от тези обреди е традицията на лечебния танц Тарантела Пизика,
при който словесните средства, музиката, песента и ритъмът играят централна роля. Тарантела Пизика е традиция, която била поддържана в уединени и
защитени места, често временно приспособявана към домашните или общите пространства. Тези дейности, събирания и фестивали били изпълнявани
от жени и били предназначени за жени. Тъй като проявите били извършвани
само сред жените, писмени документални доказателства за тях почти не съществуват. Подобен тип устни традиции се практикуват до днес (или поне са
се практикували до средата на ХХ в.), но в малки групи или на основата на
лично общуване в някои части на Северна Африка и Източното Средиземноморие, включително Южна Италия, Балканите, Мала Азия – Източна Анадола и територията по границите на Ирак и Иран. Сред тях има две форми
на този тип традиции, които са били обект на голям брой етномузиколожки
и антроположки изследвания: изключително сходните помежду си лечебни
танци и музика на египетския Зар (Harding 1996: 9) и южноиталианската Тарантела Пизика (Paich 2005: 15). В своята енциклопедична творба от 1641 г.
Magnes, sive De Arte Magnetica Атанасий Кирхер задава въпроса: „Защо отровените от тарантули не могат да бъдат излекувани по друг начин, освен с
музика?“ (Kirsher 1641). Примерът насочва ясно към връзката на музиката,
ритъма и словесната изразност с древното знание – връзка, която съвсем не
е очевидна за непрактикуващите специфичните устно предавани културни
форми.
Направеният дотук кратък преглед позволява да се отвори дума за възможните функции на музиката и словото в заздравяването на физически и
душевни рани с различни митологични сюжети. Това е пряко свързано с основната тема в текста, а именно, че универсалността на митовете и споделяните разкази за тях предоставят съкровен и работещ ключ за разрешаване на
индивидуални проблеми. Мъдро изграденият набор от идеи, ценности и атмосфера на разказите има за цел не само да помогне за справяне с трудностите и травмите, но също да задълбочи самопознанието, да донесе облекчение в
страданието и да укрепи социалните връзки.
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Невербални аспекти на словесния фолклор
Подтекстът е сред най-често присъстващите елементи на всеки разказ,
разговор, предаване на информация за събития или споделяне на спомени.
Ролята на подтекста е анализирана най-вече в литературата, посветена на театралната подготовки, но тя може да се наблюдава, разбира се, не само там,
а също и във всекидневната комуникация, в обществени прояви и различни
културни практики. Полезен подстъп към темата ни предлага описанието на
театрална работилница в публикацията „Процеси и практики по изграждане
на прототипи“ (Prototyping Service Processes and Experiences), чиято седма
глава е озаглавена „Подтекст“ и започва със следното определение: „Подтекстът е театрален метод, който може да разкрие по-дълбоки мотиви и нужди,
като се фокусира върху неизказани по време на репетицията мисли“2. Описанието, предложено от тази работилница, се позовава също на ключовата
книга на Соня Мур (1984) „Системата на Станиславски: професионалното
обучение на актьора“, като още в началото перифразира мислите на С. Мур за
подтекста: „Терминът има няколко взаимосвързани значения в театъра, но можем да мислим за подтекста като за неизказани мисли на герой, които могат
да бъдат намекнати от неговите действия. Казано по друг начин, подтекстът е
това, което имаме предвид, но не казваме“ (Moore 1984: 39).
В заключителните страници на своята книга „Изкуството на подтекста
– отвъд сюжета“ (Baxter 2007: 112) Чарлз Бакстър цитира Дж. A. Макферсън
(McPherson 1998), който в своите мемоари „Рачешки сладкиши“ прави следния коментар, вдъхновен от разговор на двама млади хора, между които тече
ухажване: „Забравеното е за нюансите на звука, които само използват думите
като баласт за полета на височината и интонацията. Всъщност именно височината и интонацията носят смисъл“ (McPherson 1998: 37). Тази артикулация на дълбоко усетен подтекст на разговора дава добра основа за размисъл
относно способността да се постига разбиране, която всеки притежава като
вродена динамика. При устното предаване на традиционни истории, легенди
и митове са налице както културно споделен подтекст, така и интерпретативен подтекст, задаван от разказвачите. По-неуловими и често само загатнати
са невербалните елементи на словесния фолклор като продължителността,
характеристиките на мястото, предметите и дрехите, използвани по време на
изпълнение.
Подходящ пример за това са сибирските и алтайски символични стълбове за миграцията на птиците, които са неразделна част от устната традиция.
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Ил. 1. Наличието на тотемни елементи е част от хижата за церемонии
на Притежателите на мъдростта

Древното разбиране и очакването на миграционните модели на птиците изиг
рават важна социална роля в научаването и поддържането на отношенията
между човек и природа. Словесните прояви на притежателите на сибирската
мъдрост, извършването на лечебни действия и по-неформалното разказване
на истории са средства за предаване на специфични културни намерения и
традиции. Ритуалните процедури, костюмите, предметите и разказите помагат за общностното сближаване, за възстановяването на социалната близост
и за постигането на чувство за свобода и пълноценност. Сезонните ритми играят значителна роля в тези процеси. За притежателя на алтайската мъдрост
липсата на мигриращи птици намалява жизнеността и има негативно въздействие върху участието в общностния живот. Символните стълбове обоз
начават очакването за пълно зареждане с енергия от прелетни птици в дните
на по-продължително слънчево присъствие. Особеностите на този пример
дават усещане за наличието на разнообразни перформативни елементи, които са неразделна част от разказването и от употребата на езика по принцип.
Като заключителен момент в този дял ще разгледам накратко пространството и неговата роля като невербален компонент, неразривно свързан с
процеса на разказване. Тези свои наблюдения съм коментирал в статията си
„Сценография и духове на мястото: зареждане на публичното пространство с
мито-скулптурни елементи за изпълнение“, представена като доклад на проведения през 2008 г. в Прага Международен сценографски форум (Paich 2008:
1, 48−49). В рамките на това събитие беше организирана и Международната
научна конференция „Транслитериране – историята и теорията на сценографията: интердисциплинарно създаване и четене на изображения в развлекателна среда“. Ако хвърлим поглед към понятията в заглавията на тези прояви,
ще забележим редица пространствени невербални елементи, функциониращи като контрапункт на изговорените думи: сценография (сценичен дизайн),
дух на мястото (genius loci), зареждане на публичното пространство (общи
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зони за събиране), мито-скулптурни елементи (тотеми, изваяни персонификации, съдове за дарения, талисмани), интердисциплинарно създаване (изработване на пространствени елементи: метални предмети, дърворезба, керамика, текстил и др.), четене на изображения (културно успокояващи визуални средства). В резюмето на въпросната статия пространствените и визуални елементи от древните културни традиции са въведени по следния начин:
„Традиционната концепция за дух на мястото има редица значения, вариращи
от специалната атмосфера на дадено място, през човешките културни реакции към мястото, до представите за духа пазител на мястото“.
За словесните практики и традиции връзките между създаването на места, разказването на истории и пространствата за ритуални прояви могат да
служат като невербално хранилище за споделяне на разказ. В опита си да
обоснова представите за дух на мястото, в текста от 2008 г. поставям следните въпроси: дали знанието за дух на мястото започва с маркирането на територия; дали териториалният инстинкт е общ за всички биологични същества;
кои особености са характерни за човешките претенции за територия; дали
създаването на общностно, споделено, церемониално и символично пространство е функция или резултат от териториални претенции. Тези въпроси
могат да се четат като редукционистки наблюдения, ограничаващи разбирането за изключително богатство, дълбочина и разнообразие на контекстите,
свързани със словесните традиции. Ако се приемат като стимулиращ импулс,
въпросите обосновават спонтанните и смислови древни разумни отговори на
външната среда и вътрешното познание.
Голям брой археологически находки разкриват много ранното създаване на общи, споделени и символични места. Някои от представените тук примери отразяват контрапунктното присъствие на невербални елементи. Това
е очевидно в културите, където словесните
наративни традиции са достъпно образование
за всички и ценни инструменти за изграждане
на социални връзки. Примерът, който бих искал да посоча, е от Средиземноморието. Заедно
с примера за стълбове за мигриращите птици
той демонстрира местната изобретателност и
естетика в отношението на човека към околната
среда. Подобни примери със символно намерение могат да бъдат намерени във всяка култура
Ил. 2. Житни класове, висо- или субкултура по света.
Златните церемониални житни класове са
ки 29 cm, направени от злато.
Намерени са в Сиракуза око- били част от обред, посветен на Деметра и Кора,
изпълняван в Елевзина и на много други места
ло IV − III в. пр.Хр.
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в Древна Гърция. Обредът представлявал мощен, целенасочен сценичен инструмент, който имал обединяваща функция за участващите в него. Провеждал се всяка година в най-важния ритуален момент на церемонията. Житният клас въздействал на въображението – изглеждал почти реален и въпреки
това е стилизиран. Публиката го възприема като изкуство, но същевременно
споделя вътрешен спомен, опрян на действителната реалия. Това е, което ги
свързва и изпълнява ритуалната цел на момента. Този пример предава смисъла на големия ритуал, перформативното действие и парадокса на разказването: репрезентация, която понякога дава стимул за по-дълбоката метафорична
връзка с представеното, отколкото самия суров обект.

Съвременното разказване като перформативно
споделяне на истории
В тази част от текста ще се спра на изследванията на Фондация „Артшип“ в сферата на съвременното изкуство като поставящо редица въпроси,
свързани с контекста и начините на изразяване. Инициативата на Фондацията
от 2011 г. „Разкази със и без думи“ вдъхнови също заглавието на тази статия. За да направя встъпителен коментар към възможно най-широк спектър
от съвременни перформативни действия за разказване на истории, ще се спра
на следния пример, илюстриращ дискурса върху съвременното разказване на
истории. Примерът е откъс от текст, описващ представление на Театрална
трупа „Артшип“ от 2011 г.:
„Истории, разказани с погледи, истории, чути като музика на неясни езици, реални предмети, които издават тонове, ръце, пълни с въображаеми
предмети, наследствени вещи от жестове на предци, танцуващи крака,
рисуващи невидими карти“.
Бележките в програмата хвърлят допълнителна светлина върху намеренията в театралното представление:
„Това скромно предложение, подобно на работата на много други малки театрални трупи по целия свят, дава своя предизвикателен принос за
приемствеността на театъра на живо, за разказването на истории и за интуитивните действия и преживявания. То представлява също дискретно
предизвикателство от страна на неясни езици и отдалечени етнически
групи към съвременника с неговото настояване за субтитри и едноезична
медийна смилаемост. То отдава почит на загубените способности да слушаме митовете на нашите съседи като музика. При все това то не е носталгична реконструкция на миналото, а оригинална съвременна творба,
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изникнала от несигурности, епифании, кризи и пробиви в процеса на
работа на Театрална трупа „Артшип“. Вашите съседи са тези, които ви
разказват вечни истории“ (Artship Ensemble 2011: 1−2).
Перформативният формат е артикулиран като театрални миниатюри,
които лежат в основата на инициативата „Разкази със и без думи“ от 2011 г.
От 1986 до 2002 г. трупата изпълнява театрални миниатюри под различни
имена – с продължителност от 7 до 15 минути, обикновено включени в антология от 12 до 14 етюда. Съгласно описаното в бележките към програмата от
изпълнението, през 1997 г. „театралните миниатюри не са фрагменти, а цели
произведения. Макар външно да се различават много по своите теми и стил,
тези произведения търсят и създават единно нематериално поле, атмосферата на представлението“. За да откроя по-добре връзката между процеса на
разказване на истории и поддържането на словесните традиции, ще направя препратка също и към представленията на трупата „Крехък камък“ към
Фондация „Артшип“ през 2010 г. Представлението беше проведено в театър
„Контрапулс“ в Сан Франциско със заглавието „Крехък камък“. Ето бележките и по това представление: „Колективната памет предизвиква древни преживявания и ги пренася в нашия съвременен свят. Изхождаме от схващането,
че в скритите дълбини на молекулярното, клетъчното и въображаемото „аз“
на всеки един от нас се съдържа ехото на първичните митове и начините за
придобиване на знание и разказване“ (Artship Ensemble 2010: 1−2). „Крехък
камък“ се основава на идеята за вечната подхранваща мъдрост на жените разказвачки, предаващи уменията за разказване във всички култури по света. В
представленията на трупата отделяме място и насърчаваме преодоляването на
границите между дисциплините и изграждането на нови начини на мислене.
Още от самото начало внасяме няколко ключови словесни компонента, които
ще породят бъдещото усещане, визия и споделена естетика за представлението, елементи от костюмите, декорите, реквизита и музиката. Започваме с тези
словесни компоненти още докато създаваме образите, сюжета, запомнените
устни разкази, матрицата и самия текст.
Като заключителен пример в настоящия текст ще посоча случай, който
съм разглеждал в детайли в доклада си „Раждането на представление: някои
мисли за динамиката на създаването на театрална постановка“, представен
на Международната конференция „Обучението по изпълнителски изкуства
днес“ (Performing Arts Training Today), организирана през 2009 г. от Международния театрален университет. Докладът се опираше на примери от различни
програми за изпълнение и подготовка, организирани от трупа „Артшип“, и
представяше протичащия седмичен процес като провеждане на репетиции,
изграждане на умения, вдъхновяващи импровизации и съвместно създаване
на матрицата на нововъзникващия спектакъл. В трупата новият проект преминава през цяла поредица от взаимосвързани, но самостоятелни фази. Ос176

новните моменти, зареждащи с енергия и пораждащи съвкупност от смисли,
са тези, свързани със словесните традиции и с етнографски, антроположки и
етномузиколожки материали. Тъй като трупата не се опира на предварително готов текст или сценарий, ние използваме термина „матрица“ за всички
повтарящи се елементи в живото представление. Матрицата се създава чрез
импровизация, постепенен „инкубационен период“, запаметяване, желание
за пресъздаване и споделяне. За трупата театралната матрица представлява
единно поле, съдържащо всички потенциално написани, но в основната си
част предавани устно и запомнени елементи за постигане на изразност. За
разлика от термините „текст“ или „сценарий“, терминът и разбирането за
„матрицата“ се използват за всички повтарящи се елементи на живото представление като тип разказ. Матрицата може да бъде определена като общ корен или модел, чиито проявления са белязани от толкова много сходства, че
надхвърлят всички отделни компоненти, включени в тях. Матрицата е по-голяма и по-жива от което и да е описание, писмен текст или списък на нейните
съставки. Нейната живост е в практиките на устното предаване, в изразяването на споделена културна памет.
Следваният от трупата процес на пораждане на смисъл включва пет самостоятелни, но вътрешно свързани фази – импровизация, инкубационен период, поява на матрицата, развиване на матрицата (репетиции) и споделяне на
матрицата (представления). Тези компоненти ясно показват, че става въпрос
за нещо много повече от сценарий, предварителен текст или разписване на
хода на представлението. От петте фази в процеса специално място заслужава
импровизацията (вж. Paich 2009: 2), която позволява да се проследи връзката
със съвременното разказване на истории като перформативен начин на споделяне по устен път. Важен аспект в работата на театрална трупа „Артшип“
са продължителните изследователски занимания с архаични и традиционни
културни практики като средство за обогатяване на съвременните творчески
практики. Трупата интегрира тези традиции по своеобразен начин в своите
представления, а някои от проведените изследвания пряко или индиректно
повлияват върху протичащите импровизации. При някои теоретични направления в театрознанието импровизацията има основна роля в изграждането на
дадено представление, а според други, които разчитат главно на предварителния текст и следването на сценария, импровизацията няма особено значение.
Трупа „Артшип“ схваща импровизацията като първа фаза в колективното пораждане на бъдещо представление.
Нека се вгледаме за кратко в импровизацията като творчески процес. Ако
импровизацията се е превърнала в цел сама по себе си, може да се автоматизира и да се превърне в регресивна практика. За да се избегне това, трупата „Артшип“ следва разбирането, че импровизацията трябва да се вписва
в общия тематичен тон на бъдещото представление. Не е проблем да протича идиосинкретично повтаряне, стига то да е насочено към постигането на
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определена експресивна проява у изпълнителя. С други думи, търсенето не
е непременно в посока на творчески инвенции и невиждана преди това изразност – по-скоро се цени простотата от това да се съхрани изразността на
групата като цяло. Случаите на спонтанни прояви на поетическа изразност от
страна на отделните изпълнители имат значение най-вече с оглед на бъдещото развитие на представлението. Като съхранява памет за тези прояви, трупата функционира като своеобразен инкубатор за матрицата и нейните бъдещи
смисли. Деликатната игра на задържане, изпълнение и тематично очертаване
вътре в рамките на трупата се превръща в отправна точка за по-нататъшното
протичане на матрицата, без то да е предварително зададено и ясно от самото
начало.
Като една финална ремарка във връзка с предаването и пресъздаването
на словесните традиции ще си позволя да отбележа, че при традиционните
разказвачи може много ясно да се види балансът между предварително структурирана и отрепетирана информация, от една страна, и импровизацията от
друга. Разказвачът е верен на матрицата (на запаметения по устен път разказ),
но я възпроизвежда по свой начин на момента. По сходен начин съвременното разказване на истории в практиките на трупа „Артшип“ представлява съвкупност от устно и визуално запаметени реакции към определена културна
информация, които са градивни съставки на една споделена матрица.

Заключение
В настоящата статия бяха разгледани отношенията между разнообразни словесни и безсловесни проявления на разказване. Въз основа на различни примери за съвременни начини на създаване и предаване на разказ, бяха
засегнати теми, свързани с устно предаване на памет, разкази за трудности
и тяхното преодоляване, физическо и психологическо пространство на разказване. В заключение бих искал да насоча вниманието към пример, който
е на границата между устно и писмено общуване. Примерът е откъс от стихотворно произведение, известно като Protennoia („Първоначална мисъл“),
която е част от философската библиотека „Наг Хамади“, открита през 1945 г.
в Египет благодарение на щастлива случайност. Текстовете са останали скрити в глинени съдове в продължение на две хиляди години (вж. Meyers 2009:
721). Поразителен е фактът, че някога някой е направил подбор и е заровил
записите, които иначе са щели да изгорят или да бъдат разрушени. Този акт
на подбиране и съхраняване на значими писмени свидетелства е доказателство за упоритостта на човешкия дух и твърдата позиция те да продължат
да съществуват независимо от всички препятствия. Повечето от документите
вероятно също са част от устна традиция, фиксирана в ръкописна форма в
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случай че традицията изчезне. Силното усещане за устна, а не за писмена
култура, вероятно е в основата на Protennoia:
Аз съм Протеноя, Мисълта, която живее в Светлината.
Аз съм движението, което живее във Всичко,
тази, в която Всичко заема позиция,
първородният сред онези, които се появиха,
тази, която съществува преди Всичко.
Движа се във всяко същество,
чифтосвам се, оплождам и се размножавам с тези, които ме обичат,
аз съм осъществяването на Всичко,
Мейротея, славата на Майката,
произнасям своите думи в ушите на тези, които ме познават.
Аз съм Глас, който говори тихо.
Живея в Тишината, която заобикаля всеки.
Това е скритият Глас, който живее в мен:
в рамките на непонятната Мисъл
в неизмеримата Тишина.
Текстът на Protennoiа отеква като древен глас във вътрешния свят на
разказвача, изобразен от Карен Бликсен в „Празната страница“: „там, където
разказвачът е верен и твърдо се придържа към историята, там в крайна сметка
тишината ще говори“.
Настоящата статия откликва и изследва богатството на вербални и невербални елементи на повествователните традиции. Тези елементи могат да
насочват към изначалната необходимост от изразяване на мисли и чувства
под формата на словесни прояви, истории, митове и легенди, които съставляват устната традиция и може да се разглеждат като надежден инструмент за
постигане на знание и социална свързаност.
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Разкази без думи: бележки върху безсловесните
форми на разказване
Велислав Алтънов
Резюме. В статията се разглеждат различни форми на безсловесно общуване и
се коментират възможностите за предаване на идеи, чувства, настроения и пр. без
думи, чрез средствата единствено на телесната изразност. Обърнато е внимание на
различни аспекти и проявления на безсловесното предаване на информация и споделянето на смисъл чрез жестомимични и пластични действия – езика на глухонемите, визуалните изкуства, изразяването на емоции в животинския свят, изкуството на
пантомимата и др. Специален акцент е поставен върху подсъзнателното изразяване
на мисли и емоции чрез езика на тялото, засвидетелствано например в работата на
криминални психолози. В края на статията са представени два експеримента, проведени от автора в опит да се проследят възможностите за предаване на разказ без
думи.
Ключови думи: разказване, невербална комуникация, телесна изразност, пантомима

Stories without Words: Notes on the Non-Verbal Forms
of Narration
Velislav Altanov
Absract. The article deals with different forms of non-verbal communication and
comments on the possibilities for transmitting ideas, feelings, moods, etc. without words,
through the means only of bodily expression. Attention is paid to different aspects and
expressions of the non-verbal transmission of information and the sharing of meanings
through gestures and physical actions – the language of deaf and dumb people, visual arts,
expressions of emotions among animals, pantomime, etc. Special emphasis is paid to the
subconscious expression of thoughts and emotions through body language, as testified in
the work of criminal psychologists. In the end, the article presents two experiments carried
out by the author in an attempt to trace the possibilities of conveying a story without words.
Keywords: narration, non-verbal communication, bodily expression, pantomime

Темата на тази статия е свързана с предизвикателството без помощта на
човешка реч да се постига изразяване и споделяне на идеи, състояния, мисли
и отношение спрямо предмети, хора, явления и към света като цяло. Като
отправна точка ще направя няколко наблюдения по темите, свързани с общуване, словесност, езика на жестовете и др. Както самата дума общуване
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показва, значението ѝ е свързано с извършване на нещо общо, заедно, свързано, съвместно. Общуването се опира на предаването и споделянето на информация – идеи, мисли, знания, внушения, чувства, състояния, отношения,
нагласи и пр. (Илиев 1997: 9−12). В живота си човек общува по различни
начини. Основно той го прави вербално, словесно – чрез думи, т.е. чрез своя
говор или „реч“, но го прави също и поведенчески – напр. с движенията на
тялото, с поза, положение на фигурата, жестове. В своята съвкупност те се
наричат пластика – движенията на ръцете, стойката на тялото, динамиката
на придвижване, походката (вж. Илиев 1993; Инджев 1987). Към формите на
невербално общуване можем да прибавим и богатия набор от възможности,
които дава лицето, физиономията с мимика – спокойните или сключени вежди, усмивката, челото, наклонът на главата и пр. Докато словесното общуване
или изразяване се осъществяват чрез човешката реч и представляват форма
на словесна комуникация, телесният начин, чрез който човек изразява себе
си, се нарича „пластичен“ и „жестомимичен“. Всъщност може да ги определим като два различни езика: 1. Вербално-словесен, речеви, и 2. Пластичен,
жестомимичен.
Между двата езика е налице интересно съотношение по количествени и
качествени показатели. Счита се, че на речта се отделят приблизително около
20% от усилията и уменията на човека за общуване, докато останалите 80%
се падат на тялото – на физическата пластика на тялото, жестовете на ръцете
и мимиката на лицето (вж. Инджев 1977; Пийз, Гарнър 2000). Съсредоточаването на човек най-вече върху словесните форми на изразяване обаче оставя
настрана други негови способности за предаване и споделяне на информация, като по този начин пренебрегва и потиска тяхното значение. Настоящата
статия има за цел да отдели специално внимание на идеята, че освен своето
слово, освен речта, човек притежава и други способности да изрази, изобрази и представи себе си, да разкрие своите вътрешни състояния, настройки,
нагласи и отношение, като тези способности в някои отношения дори могат
да превъзхождат средствата на човешкото слово. Става дума за способност
за физическо представяне, за външна репрезентативност – способност, която
е носена от неговото тяло и е различна от словесните му способности. Тази
способност е присъща главно на човека, но както ще стане ясно от редовете
по-долу, във висока степен може да бъде отнесена и към животните. Без да
притежават богатството на човешката реч, те също си служат с арсенал от
невербални средства, за да изразят своите състояния, емоции и отношението
си към заобикалящия ги свят.
Разбира се, човешкото общуването в значителна степен се опира на словото, вербалните прояви и речеви способности на хората. При все това, ако
огромната част от усилията си човек използва за своето речево изразяване,
какво се случва с останалите изразни способности, какво представляват те,
как точно се използват? Безсловесните форми на изразяване са отдавна из182

вестни като форма на общуване и са били обект на различни проучвания.
Любопитен пример в това отношение е езикът на глухонемите, създаден специално език, на който желаещите да се обучат могат – посредством жестомимично общуване, да се интегрират и включат в живота на останалия свят. При
използването на този език се налага прибягване до допълнителни средства, с
които да се компенсира липсата на отчетливо изричане и ясно представяне
на доловимо и разбираемо слово. Вероятно това е една от причините, поради които някои от хората със слухови проблеми се реализират успешно като
мимове. България има традиции в това отношение – напр. в съществуваща
театрална трупа от такива актьори към Съюза на глухите, които изпълняват
пантомимно-театрални миниатюри и представления.
Изкуството и по-специално театърът, където пластично-пантомимните
средства на изразност имат ясно откроен периметър, е друг емблематичен
пример за провеждането на невербална комуникация. Осъществяването на
изкуството се определя от вида на съответното изкуство (сценично, музикално, изобразително и пр.) и се предполага от неговия творчески характер
и особености, но при всички тях става въпрос за създаване, сътворяване на
нещо, за дейност, която човек извършва и която довежда до краен продукт
в резултат от своя творчески акт. Чрез творчеството си човек удовлетворява
своя изконна потребност за създаване на нещо, което не е съществувало преди това, или за пресъздаване на нещо, което не го е имало дотогава в същия
вид, вариант или форма. Чрез изкуството човекът формира съществуваща
действителност, въплъщава своите представи, фантазии и пр. в образи, цветове, действия, форми, музика и т.н. Тези форми обикновено са обобщаващи,
но имат и доза конкретика. По отношение на театралното изкуство за актьора
е важно то да следва определена логика и последователност, за да изгради
сценичен образ, като също представи неговата предистория и вътрешен живот (вж. Кох 1977: 21).
Представляваща тип безсловесно изкуство, пантомимата в най-висока
степен представя човешката способност да се предаде информация и да се
проведе общуване, без да се използват ресурсите на речта. Названието „пантомима“ идва от старогръцките думи panta – всичко и mimai – подражавам,
и означава наподобяване, подражание на всичко. Съответно, тя има смисъла
на изкуство, способно да изобразява всичко в заобикалящия ни свят от предмети, животни, хора и явления, като ги имитира и изразява (Инджев 1977: 7).
Малко по-ясен и точен е преносният смисъл: пантомимата всъщност е способността у човека единствено със средствата на физическото тяло – мимика,
жестове, пластика, да изрази и, по-скоро, да изобрази всичко (Илиев 1997: 19).
В древността са представяли с „пантомима“ онези неми сцени – танци, движения, действия, мимики и жестове, с които хората са изразявали например
радост от победна битка, сполучлив лов, сватбена церемония или преклонение пред всемогъщо свръхестествено същество.
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С развитието на сценичните изкуства през вековете умението да се „копира“ и „имитира“ престава да бъде достатъчно и постепенно се надгражда
в стремежа да се удовлетворят нарасналите естетически и духовни потребности на хората. Когато майсторите на пантомимното изкуство започнали да
улавят и да предават типичните черти на цели групи хора (търговци, войници,
селяни, монаси и др.), развитието на пантомимата достига нов етап – както
по отношение на изразните средства, така и на проблемите, които вече се
третират. Самото понятие „пантомима“ придобива нови смислови значения.
Най-съществена промяна този тип изкуство достига през ХХ в., когато творецът, натрупал огромен запас от наблюдения, съумява да ги изучи поотделно,
да ги разложи на съставните им части, да създаде от тях свои образи. В този
смисъл пантомимата преминава през трите описани периода: „подражаване“,
„обобщение“ и последния, който включва в себе си анализ и синтез и който
днес има толкова много школи и направления в развитието си, че е трудно да
бъде обозначен с едно име. Трябва да се признае, че подобни наименования
на периодите в развитието на пантомимата са в значителна степен условни.
Те помагат това сценично изкуство да не се възприема само като застинало и
оформено във вида си веднъж завинаги, а като динамична и гъвкава система
(Инджев 1977: 8). Освен като самостоятелно изкуство пантомима има също
в драмата, операта, мюзикъла, кукления театър, цирка и клоунадата (Добро
вольская 1975: 13). Ако драматичният актьор обаче действа приоритетно чрез
словото, то пантомимният – ако изобщо използва слово, го прави като спомагателно действие и набляга предимно на целия останал арсенал от физически
възможности на тялото.
Пластичният и жестомимичен език може да се наблюдава не само в театъра, но и в редица други сфери на човешката дейност. По авторско виждане,
този език съществува и в други изкуства, където присъства подобен тип изразност. Става дума за език, който се отнася до способностите на човешкото
тяло чрез поза, наклон на тялото, мимика и жестове да се постигне „изказ“,
да се предадат и внушат мисли, чувства и състояния. Най-яркият пример е с
изобразителното изкуство. Може да се каже, че при него основният изразен
език в много отношения е именно пантомимен. В изобразителното изкуство
обикновено няма нито музика, нито текст (освен по изключение надписи за
автора и заглавието под или на самата творба). В живописните платна или
стенописи има цвят, който понякога се употребява целенасочено, за да подчертае и предаде определена символика със съответни настроения, емоции
и пр. Всичко останало в творбата се изразява и представя единствено и само
със средствата на пластичния, жестомимичния език на тялото – разбира се,
когато в художественото произведение има репрезентация на човешко тяло.
Добър пример в тази връзка е скулптурата „Давид“ на Микеланджело.
Създадена във Флоренция през 1501 – 1504 г., тя изобразява младеж в изправена позиция, обърнал дръзко глава с гневен и решителен поглед. Ръката
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е отпусната свободно до тялото и в нея виси прашка, а във вдигнатата под
брадичката друга ръка се вижда камък. Скулптурата представя библейския
Давид, малко преди да предприеме своята стъпка към противника. Всичко
това се отправя като послание към зрителите единствено и само със средствата на човешкото тяло, изведени пластично като визуален език, който може
да се определи като своеобразна пантомима. В друг пример – картината на
Йожен Дьолакроа „Свободата води народа“, е изобразена сцена от Френската
буржоазна революция – група хора вървят през барикадата с оръжие в ръце,
жена с гола гръд развява френското знаме, а долу е паднал мъж, вероятно вече
мъртъв. Разбира се, много може да се говори и анализира за символиката и
смислите, които художникът е вложил в картината си. По-важно тук обаче е
да отбележим, че основното средство, на което творецът разчита за разбиране на съдържанието на творбата, е човешката телесна изразност – пластика,
мимика, жестове. Именно чрез тях, без словесни средства, е изобразена характерна сцена от развитието на бойните действия, предадена е динамиката
на революцията и е представен синтетично „разказ“ за случващото се на парижките барикади.
Когато говорим за възможностите за постигане на изразност, не можем
да подминем въпроса за предаването на емоции и състояния посредством
езика на тялото. Вероятно най-фундаменталният труд, посветен на техническо изследване на външната, безсловесната изразност, е този на Дарвин „Изразяването на емоциите при човека и животните“, издаден през 1872 г. (вж.
Дарвин 2003). Трудът е посветен на изследване на мимическото изразяване
на чувства и потребности сред хора и животни и на връзката между човека и
представителите на фауната в постигане на телесна изразност. Проучването
на Дарвин е последвано от много други опити за описване и анализ на несловесни знаци и сигнали при животните, както и от усилия да се разчетат у
тях различни емоционални реакции и състояния – виновност, задоволство,
радост, срам и пр. Отглас на тези проблеми намираме и в съвременни изследвания върху невербалните послания на живите същества. Едно от тях е
изследването на авторите Джо Наваро и Марвин Карлис „Какво казва тялото“
(2011). Джо Наваро е дългогодишен оперативен служител на ФБР. Неговите познания в областта на скритите послания на хората са му помогнали да
разкрие и вкара в затвора не един закоравял престъпник, при това дори такива, които ловко са успели да заблудят други служители и дори детектора на
лъжата. От този служител обаче те не успяват да се укрият. На авторите на
книгата принадлежи изразът: „Виждам какво си мислиш“ (Наваро, Карлинс
2011: 7). Идеята им е, че човек предава своето вътрешно състояние, страхове,
опасения, мисли, съмнения и дори несъзнателно чувство на гузност. Наваро
си поставя за цел да установи и опише точно този особен, скрит език на тялото, който човек несъзнателно проявява в ежедневието си, като разчита тези
вътрешни и невидими за всеки друг „предавания“ на мисли, състояния, нагла185

си и чувства, излизащи наяве чрез жестове, пластично поведение и мимика.
Според авторите на книгата лимбичната система в мозъка е двигател на този
скрит език в човешкото тяло (Наваро, Карлинс 2011: 10).
Резултатите от труда на Наваро и Карлис намират приложение в правосъдната система и правораздаването. В този смисъл те нямат нищо общо със
сферата на изкуството, със сценичното поведение и пантомимата. Същественото в случая обаче е, че въпросното несъзнателно човешко поведение почива на вътрешни закономерности и особености, които винаги намират изражение, независимо дали се съзнават, или не. Докато актьорите, които майсторски владеят жестомимичния израз, са изучили и владеят езика на пластиката,
външните сигнали на тялото, жестикулирането, различните лица и гримаси,
те съвсем целенасочено ги предават на публиката в театъра, за да ги направят
явни и видими. Съответно, двата случая са противоположни и донякъде ваимноизключващи се, защото при първия тип определени хора се опитват да
скрият мислите, чувствата и състоянието си, но някои техни прояви и действия ги издават. Във втория случай актьорите не само не крият вътрешните си
състояния, а напротив, понеже са овладели способностите за представяне на
чувства, идеи и състояния, ги показват съвсем целенасочено. И в двата случая обаче имаме наличие на ясен и конкретен несловесен език и изразност
у хората, като първите целенасочено се прикриват, а вторите откровено се
демонстрират и показват.
На същата тема са посветени също различни трудове, които разкриват
безсловесни знаци и сигнали, предавани от хората и видими за околните, подобно на първия случай – несъзнателно. Разликата е, че тук става въпрос за
естествено човешко общуване и взаимоотношения със съответните послания
и изразност, докато в предишния пример престъпници целенасочено прикриват свои емоции, състояния и настроения и ги разкриват впоследствие по косвени и недостатъчно прикрити знаци, свързани с тяхното телесно поведение.
Изследователят на невербалната комуникация Албърт Михърбиън определя
процентното съотношение в цялостното послание, предавано при общуването от страна на хората, като съставено от 7% словесна част, 38% гласова част
и 55% несловесна част, т.е. мимика, жестове и пози. Друг изследовател, Рей
Бърдуистъл, установява нещо подобно въз основа на собствени наблюдения:
той изчислява, че словесната съставка на общуването очи в очи е около 35%,
а над 65% от междуличностното общуване се осъществява несловесно (Пийз,
Гарнър 2000: 14). Може да се припомни в тази връзка твърдението на актьора
и мим Чарли Чаплин, че „чрез очите възприемаме 97%, докато със слуха само
3%“ (Инджев 1977: 43). Като пример в подкрепа на това свое твърдение актьорът посочва, че една жена може да „изпепели“ с поглед един мъж, без при
това да си отваря устата.
Когато говорим за функциите на невербалната комуникация, е добре да
хвърлим поглед и към мястото, което тя има в общуването при животните.
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Както вече стана дума, представителите на животинския свят общуват помежду си само безсловесно, тъй като словото е присъщо единствено на човека. При тях има звуци, интонации и свързана с тях емоционална натовареност.
Звуците са различни сред различните животни, като те представляват сигнали
съответно на радост, предупреждение, страх, заплаха, любовни знаци и т.н.
Но с това като че ли приключва „съдържанието“ и информацията от звуците,
които те издават. В този смисъл цялото тяхно общуване и изразяване може
да са звукови, но определено са невербални. Случаят с папагалите и техните
способности да имитират успешно човешка реч изобщо не ги прави изключение, именно защото при тях се касае за имитиране, копиране на определена последователност от сигнали, съчетания от наподобяване на поредица от
звуци, но не и за фактическо автономно говорене или словесно изобразяване,
присъщо единствено и само на човешката реч.
В случая с човека изразността може да протича напълно несъзнателно.
Това е една от основните идеи на авторите на труда „Езикът на тялото. Скритият смисъл на думите“, а именно, че между словата, които човек изрича, и
невербалните послания, които неговото тяло отправя, може да има разлика
и дори противоречие (Пийз, Гарнър 2000: 16−17). Иначе казано, човешките
думи могат да твърдят едно, а позата на тялото – пластика, жестове и поведение – да изразяват нещо съвсем друго. Изследователката на сценичната
изразност Галина Добровольская разказва как в Неапол, а и по други места
в Италия в миналото, е можело да се наблюдават различни битови жестове и
поведение на обикновени хора по градските улици – търговци на роби и отношението, което те демонстрират към „стоката“ си, гладуващи бедняци, показващи с ръце желание да се нахранят, купувачи, които с извъртане на главата
и напускане на мястото демонстрират негодувание от неимоверно високата
цена. И всичко това само с жестове и телесно, без думи. Въз основа на анализираните примери авторката заключава, че в Неапол „всички се изразявали
пантомимически“ (Добровольская 1975: 14). Всички те са си служили с определени мимики на лицата и с жестове. В случая, въз основа на използваните
жестове, авторката определя начина, по който гражданите се изразявали, като
„пантомимен“.
Според изследователя Васил Инджев жестовете, които човек използва,
са различни видове: илюстративни, условни и психологически Илюстративните или изобразителните са тези, които съпровождат говорната реч и я
потвърждават. Условните жестове не илюстрират нашето слово, а по-скоро го
заместват. Такива жестове са придобилите интернационално значение, като
„йероглифите“ за тишина – поставен вертикално показалец пред устните.
Подобни са и церемониалните – отдаване на чест, прекръстване, приветствено махане с ръце. Най-значителни и дори най-важни са жестовете от третия
вид – психологически или емоционални. Те изразяват нашето отношение към
външния свят и следователно се занимават с процесите, протичащи в мисли187

те, чувствата и намеренията на хората. Смислените оттенъци са безбройни.
Те могат да изразяват симпатия, нежност, неприязън, отвращение, ненавист,
радост, ликуване, възторг, болка, страх, ужас и много други емоции. Психологическите жестове притежават свои особености и могат да имат самостоятелно значение, независимо от словото. Могат да се съчетават с него като
емоционален акцент, но могат да бъдат в пряко противоречие със словото. В
такива случаи те заслужават по-голямо доверие, отколкото думите, защото
думите могат да бъдат лъжливи, докато жестовете, подобно на интонациите,
разкриват първичните, непосредствени и искрени реакции на човека (Инджев
1974: 38).
Направените дотук разсъждения резонно поставят въпроса какво би се
получило, ако хората си поставят цел − задача, при която да отправят послания как да споделят идеи, чувства, състояния и пр., ако напълно изключат
своята словесно-вербална речева възможност и изразност. В опит да намеря
отговор на този въпрос предприех преди време два експеримента с публика, с
оглед на реакциите към безсловесни форми на разказване.
Пример 1. През 2015 г., по време на инициативата „Ден на отворените
врати“ в ИЕФЕМ – БАН, секция „Антропология на словесните традиции“
организира кът за разказване в залите на Етнографския музей на ИЕФЕМ –
БАН. Идеята беше да се споделят с гражданите дейности, извършвани в института. Секция „Антропология на словесните традиции“ представи изпълнение на български народни приказки. В опит да разчупя изразността, реших
да опитам следното: опирайки се на известната народна приказка „Лъвът и
котето“, изпълних приказката в комбинация с пластично-игрови разказ, като
въвеждах различните персонажи (лъв, коте и човек) с актьорско изпълнение и
съответно разигравах историята пред зрителите. Експериментът включваше
две части. Първата беше свързана с представяне на героите в разказа, а след
това и самата ситуация:
Първо лъвът среща котето. То е малко, мило и гальовно. Лъвът го пита:
„Побратиме, види се, че си от моя род. Но защо си толкова малко? Къде
живееш ти?“. Котето отговаря: „Ами... аз живея с човека“. „Човек ли?
Какво е това? Не съм го чувал. А той силен ли е?“. „О, изскимтяло котето,
той е силен и много страшен, често ме бие“. Лъвът предложил покровителствено: „Я ме срещни с него, та да си премерим силите!“. Котето го
повело и на една поляна те срещнали човека. Лъвът се обърнал към него:
„Побратиме, дойдох да премерим силите си“. Човекът от страх почти
изгубил ума и дума. Преглътнал, опитал да диша спокойно, събрал кураж
и отвърнал, сякаш всичко е наред, прикривайки своя вътрешен страх:
„Добре, побратиме. Но аз съм почнал една работа. Би ли ми помогнал да
я довърша и после ще си премерим силите?“. „Разбира се – отговорил лъвът. – Какво да направя?“. „Ами сложи лапата си ей тук“. Човекът цепел
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огромно дърво и в цепнатината бил поставил един клин, който да държи
тази цепнатина. Щом лъвът сложил лапите си в цепнатината, човекът с
едно дърво избил клина, разцепеното дърво се затворило и го стиснало
здраво за лапите. Човекът сграбчил една сопа и почнал да налага лъва.
Отчаяно лъвът опитвал да отскубне лапата си, но тя била заклещена. Човекът продължавал да го бие със сопата. Със сетни сили Царят на животните едва успял да се отскубне и търтил да бяга. По пътя се сблъскал
с котето, което го последвало, бягайки презглава. Стенейки от болка по
гърбината си, пъшкайки и куцайки, лъвът изохкал: „Олеле, побратиме!
Ох, ох, сега разбрах защо ти си толкова малко! От толкова бой аз дори и
колкото теб нямаше да порасна!“.
Във въпросното изпълнение няма изцяло безсловесен разказ. Налице е
комбинация между народна приказка и актьорско изпълнение, успоредно с
нейното разказване. Особеното в случая е, че в миналото баби и дядовци са
разказвали подобни приказки и със сигурност са го правили забавно. Вероятно също са правили опит за подобно изиграване. Но като цяло не са ставали
свидетели на подобни приказки, съчетани с актьорско изпълнение. А в случая е налице точно това. На практика авторът изиграва всеки от персонажите
поотделно и последователно, съобразно техните образи, като представя също
техните взаимоотношения.
Пример 2. През 2016 г. в рамките на семинара „Фолклорната словесност“
в ИЕФЕМ – БАН проведох втори експеримент, включващ сходна ситуация.
Вземайки предвид дългогодишния си опит от театралната сцена, както и
своите лични наблюдения, с въпросния експеримент си поставих за цел да
разбера какво би станало, ако словесните изразни средства бъдат изоставени или ако са напълно изключени и заместени с невербални, т.е. основно с
пантомимно-пластични. В рамките на семинарната сбирка изпълних пред колегите в аудиторията няколко варианта на безсловесен разказ. Всичко, което
използвах за този разказ, бяха движения, ритмика, жестове, мимика, потропване с крака и общо пластично представяне, с цел да разкажа история, без
да произнеса дори дума. Предизвикателството в случая беше именно това,
че инициативата се осъществяваше от страна на секция „Антропология на
словесните традиции“, т.е. на пръв поглед в разрез с нейния тематичен профил. Основният въпрос, от който се водех, беше „възможно ли е човешкият
словесен израз да бъде заменен с обратното – с безсловесно изразяване“, т.е.
да се направи безсловесен опит за разказ и представяне на история с мълчание, което да бъде заместено с друга форма на изразяване или разказ, в
случая пантомимно-пластичен. Това се оказа любопитно предизвикателство.
В представения експеримент беше изобразен кон, като идеята се опираше на
класическия сценичен етюд на световноизвестния мим Жан-Луи Баро. При
своето гостуване в България през 2015 г. Баро „разказа“ пред публика следна189

та история: той изобрази кон и неговото обяздване от ездач. И изобразяваше
ту коня, ту ездача, който се качва върху него и го яхва. Постепенно двамата
започват леко да прибягват в тръс, изобразявайки това с ръце, крака и най-вече с потропване по земята, симулиращо елементи на тръс и галоп.
В театрално-сценичното изкуство този тип етюд се нарича „класически“.
Създаден от актьор мим, той започва да се изучава като образец и от други
актьори, като всеки актьор допълва или модифицира изпълнението. В случая с Жан-Луи Баро, по негово свидетелство, когато той няколко часа е репетирал в залата, използвайки единствено краката, положението на ръцете и
стойката на тялото си, в една от паузите бил попитан от чистачката, която го
видяла: „Извинете, г-н Баро, какво правите днес толкова с... този кон?“ (вж.
Баро 1986). Въпросът ѝ е свидетелство за разчитането на този пластично-пантомимен език, разучаван и прилаган години наред от актьора. Това беше и
целта на представения на семинарната сбирка експеримент – да се постигне
и изиграе разказ, като се използват единствено средствата на безсловесната
изразност. Нищо не се изговаря, нито разказва. Не и с думи. Въпреки това
обаче представеното все пак може да се разчете и да стане ясно и разбираемо
от зрителите, пред които се изпълнява.

Заключение
Темата на настоящия текст може да бъде определена в значителна степен
като „опит за примирение“ между вербалните и невербалните способности
на хората. Словото има своята красота и е неразделна част от културната история на човечеството. А жестомимичните и пластични действия са не само
допълваща, но и неразделна част от способностите на човека и неговото тяло
да изразява, показва и представя себе си. Така както словото е неотделимо от
човешкия интелект и мисъл, по същия начин безсловесните му пластични,
жестомимични и пантомимни способности представляват начин човекът да
манифестира и осъществи себе си, представяйки така света с цялата му дълбочина, красота, достижения и величие.
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Разказване на приказки в класната стая
Присила Хау
Резюме. Разказването на приказки е най-старият образователен метод в света.
В продължение на хилядолетия хората са разказвали приказки, за да предадат нравствени ценности, родови истории, културни норми и дори знание за теми, застъпени в
училищните програми. В настоящата статия, посветена на разказването на приказки
в класната стая, черпя от своя опит на професионален разказвач в различни училища,
като не само представям приказки пред ученици, но също провеждам семинари и работилници за разказване и писане на приказки. В текста се опирам също на опита на
други разказвачи и на учители, които използват приказки в своите часове. Във връзка
с моята изследователска стипендия в България през 2015 г. по програма „Фулбрайт“
в статията съм използвала също няколко примера от български народни приказки.
Ключови думи: разказване на приказки, фолклорни приказки, училищни програми, преподаване

Storytelling in the Classroom
Priscilla Howe
Abstract. Storytelling is the oldest educational method in the world. For millennia, we
have been telling stories to teach morals, family history, cultural norms, and even subjects
in school curricula. In this article on storytelling in schools, I draw on my experience as
a professional storyteller in schools, not only performing but also conducting workshops
on storytelling and writing. I also draw on the experience of other storytellers and teachers
who use storytelling in schools. In light of my 2015 Fulbright Scholarship researching
folktales under the aegis of IEFSEM-BAS, I have also used several Bulgarian folktales as
examples.
Keywords: storytelling, folktales, school curriculum, teaching

Основното в разказването на истории е осъществяването на връзка между участниците в процеса. Разказвачът се свързва с историята и със слушателите. Слушателите се свързват с историята, с разказвача и помежду си. В
училище това преживяване става част от историята на класната стая. Хората
разказват истории по много причини: за да уверят слушателите си, че са част
от съответната общност, за да предадат знание, за да убеждават, просто за
удоволствие и пр. Независимо дали става въпрос за приказки, лични истории
или истории от книги, разказването на истории има потенциал да прави ученето по-интересно. Самата връзка, която се изгражда в процеса на разказване,
е един от ключовете към научаването.
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„Разказването на истории е споделяне на опит. Когато разказваме, ние
показваме готовността си да бъдем уязвими, да разкрием пред другите
най-дълбоките си чувства, нашите ценности. Този вид голота, която показва, че се вълнуваме от това, за което говорим, кани децата да слушат с
отворени умове и сърца. Това да се насладим заедно на една история създава съвместно преживяване. Когато е направено добре, разказването на
истории създава усещане за спокойствие. То установява връзка на радост
между разказвач и слушател и сближава хората помежду им, възрастен
с дете, дете с дете. Това отношение се пренася и в други сфери, тъй като
децата са склонни да изпитват доверие към човека, който разказва добре
истории“ (Baker, Green 1977: 17).
Разказването на приказки е естествен инструмент за преподаване при
най-малките ученици, особено когато се учат да четат. Лесно можем да разберем защо, ако хвърлим поглед към приказката „Дядо вади ряпа“, позната в
много славянски култури и предадена на български в рима от Ран Босилек.
Дядо белобради ряпа взе да вади.
С две ръце я хваща, силно се напъва, пъшка и опъва – тя се не поклаща.
Дядо баба вика. Тича баба Мика, тича дядо хваща.
Двама се напъват, ряпата опъват – тя се не поклаща.
Баба внучка вика. Малката Иглика припва баба хваща.
Трима се напъват, ряпата опъват – тя се не поклаща.
Внучка Шарка вика. Шарко за Иглика се юнашки хваща.
Всички се напъват, ряпата опъват – тя се не поклаща.
Шаро Маца вика. Маца от зимника тича и се хваща.
Дружно пак напъват, ряпата опъват – тя се не поклаща.
Най-подир Писана вика и Гризана.
Дружно се напъват, пъшкат и опъват, ряпата измъкват, вкъщи я замъкват.
И там всички с нея сладко се гостили.
На първо място възниква въпросът за думите, използвани при разказването. В САЩ много от децата не знаят какво е ряпа или че расте под земята.
Така че когато разказвам, започвам именно с пояснение за някои от думите,
като се опитвам предварително да отгатна какво публиката би разбрала или
какво няма да може да разбере. Когато е възможно, предпочитам да запазя
интересни речникови думи и изрази, вместо да опростявам историята. Може
понякога в хода на разказа да дам кратко определение на някоя дума, ако видя
озадачени погледи или ако децата попитат за нейното значение. Използването на богат и описателен език ми помага да нарисувам пред децата словесни
картини с думи, а така също и да обогатя техния речник с по-рядко срещани
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или необичайни думи. В тази връзка разказвачката на приказки Джудит Блек
отбелязва следното в своята книга „Развиване на грамотност с разказване на
приказки в класната стая“: „Устният език предхожда четенето и писмения
език. За придобиващия грамотност ученик това означава, че използването
на лесни за четене, поетични, ясни и изразителни устно произнесени думи,
споделени по начин, който не плаши, но емоционално ангажира (тоест с разказване на истории), става част от базисната употреба на езика за учениците“
(Black 2009: 13).
Версията на приказката „Дядо и ряпа“, която разказвам пред американски
ученици, включва и думи на български език, за да може така децата да получат допълнителна информация за историята и да си дадат сметка за съществуването на други култури и езици. Разказът включва ритмизирана реч, рими
и повторения. Според статия в сп. Psychology Today „[п]овторенията, ритъмът
и римуването имат решаваща роля при децата за обработване на речта, която
чуват, и за синхронизиране на връзките между слуховите и езиковите мрежи
в мозъка. В крайна сметка децата използват тези мрежи, за да овладеят фонологичното осъзнаване, способността да разделят говоримия език на неговите
съставни звуци. Това умение е от ключово значение за четенето“ (Denworth
2014). Повторението дава също така опора на паметта за слушателите на всяка възраст – за разлика от четенето на книга, слушателят не може да обърне
страницата назад, ако е забравил някой герой или сюжет.
При живото разказване на приказки в класната стая, независимо дали
историята се разказва от учителя, или от специално поканен за това гост,
разказвачът осъществява пряка връзка със слушателите. Когато аз разказвам
приказки пред ученици, обикновено задавам въпроси на децата, подсказвам
им различни неща във връзка с хода на историята, а може и да променя малко
историята в зависимост от техните реакции към дадена ситуация. Това съвсем не е така при повечето театрални постановки, където актьорите запазват въображаемата „четвърта стена“ между пиесата и публиката, и е коренно
различно от гледането на телевизия или видео. Пряката връзка с публиката
създава пространство, където историята е динамична, а не застинала в една
форма. Дори приказка, разказвана в продължение на поколения, се развива и
се променя чрез взаимодействие между разказвача и аудиторията.
Когато разказвам „Дядо и ряпа“, приканвам младите слушатели да извършват движенията на дядото, който слага ръце около ряпата и се опитва да
я издърпа от земята. Докато правят това, установявам зрителен контакт с тях
и се усмихвам, за да ги насърча да ме следват при имитиране на следващите
движения. Това дава удовлетворение за учениците от кинестетичен тип – тези
деца, които учат най-добре, когато извършват движения с тялото си. Езикът,
който използвам, включително ритъмът и повторенията, действа добре на
учениците, които възприемат най-добре информацията, когато е предадена по
слухов път. Учениците от визуален тип пък обичат да виждат картините във
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въображението си и възприемат най-добре чрез начина, по който моето лице,
тяло и жестове предават историята. При повечето хора тези стилове на учене
и възприятие са комбинирани, но обикновено у всеки има предпочитание към
единия от тях. Разказването на истории по този начин се харесва обаче на
всички видове слушатели.
Често децата повтарят редове от приказката без подкана или аз ги каня
изрично, като им казвам: „Опитайте с мене“. Децата, които се присъединяват
и повтарят някоя фраза или физическо движение, изпитват наслада от това,
че сами могат да възпроизведат историята. Във версията, която разказвам за
тази история, последното същество, което всъщност помага да се издърпа
ряпата, е бръмбар. Знам, че във версията на Ран Босилек съществото е мишка.
Не помня точно откъде през 90-те години намерих тази версия с бръмбара,
но започнах да я разказвам и добре си спомням насладата от звука на думата
„бръмбар“ при разказването на приказката. В края на разказа питам децата
кой е изял по-голямата част от ряпата след изваждането ѝ от земята и всички
се провикват: „Бръмбарът!“. Докато децата слушат приказки, те се научават
да разбират последователността на събитията и могат да предскажат какво
ще се случи след това. Без да знаят, те усвояват ценни умения, преди да са
се научили да четат, и вече познават основната структура при разказването
на истории. Както Боб Бартън отбелязва в своята книга „Истории в класната
стая“:
„Устната традиция живее в истории, които възрастните разказват и четат на децата. Стройната повествователна линия привлича децата към
преживяването и им помага по време на тяхното пътуване в сюжета. Тъй
като чуват разказа, те са в състояние да разберат думи, идеи, обичаи и
ценности, които са положени извън техните четивни способности. Споделянето на истории с деца им позволява да навлязат в минали, настоящи
и бъдещи светове, да преживеят живота слушайки, да усвоят и запаметят по интересен, безопасен и стойностен начин. Слушането на истории,
разказани или четени на глас, подхранва у децата бъдещи способности за
четене“ (Barton, Booth 1990: 35).
Като бивш служител в библиотека за детски книги мога да свидетелствам
също за важната роля, която разказването на приказки има за въвеждането на
децата в света на книгите. В моя предишна работа разказването на приказки
беше един от основните начини за запознаване на децата с четенето. В едно
основно училище, където имах за кратко ангажимент да разказвам приказки
на ученици, казах на децата къде в училищната библиотека могат да намерят сборници с народни приказки, след като разказах една страшна история,
която бях научила от такава книга. Те се втурнаха към този рафт с приказки и
заеха за вкъщи повечето от книгите там.
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Децата научават повечето от уменията за четене чрез разказването на истории. Според детската психоложка Маргарет Доналдсън историите засилват
езиковото им развитие не поради използването на езика сам по себе си, а
поради това, че те са опрени на „човешките намерения“. Доналдсън счита,
че дори най-малките деца могат да разпознаят човешките намерения в историите, ако те се основават на някаква точка или цел, която има смисъл в
живота. За психоложката разбирането на езика на това ниво в крайна сметка
поражда осъзнаване и контрол върху него, което е от основно значение за развитието на самосъзнанието в мисленето, критичен фактор за разгръщането
на интелекта. Следователно най-ранното обучение на децата винаги трябва
да включва истории: разкази за нашето споделено наследство, като например
народни приказки, както и собствени истории на децата. По този начин те
имат достъп до човешките намерения, от което, казва Доналдсън, „произтича
същинският процес на научаване“ (Cooper 1993: 10).
Народните приказки със сигурност могат да се използват в социално-емоционалното обучение (SEL), което е считано за обучение, развиващо
човешкия характер. В тази връзка Бартън и Бут изказват следното твърдение:
„Разказът е жив контекст за осмисляне. Той може да засили рамката на
въображението на развиващото се дете, да придаде валидност на важни
чувства, да породи прозрения, да подхрани надежда, да намали тревогите и да осигури богат живот на въображението. Историите предоставят
на децата начини да се справят конструктивно с вътрешните си преживявания, предавайки интуитивно и подсъзнателно разбиране за собствената си природа. Да бъдеш човешко същество в този свят означава, че
трябва да приемаш трудни предизвикателства, но също така означава, че
ще срещнеш и прекрасни приключения. Една от задачите на детството
е детето да изпробва себе си във въображаеми ситуации […]“ (Barton,
Booth 1990: 10).
На най-простичкото ниво истории като „Дядо и ряпа“ учат децата на сът
рудничество и зачитане на усилията дори на най-малките и наглед незначителни участници. В тази връзка съм изготвила специална програма за разказване
на приказки, наречена „Доброта, състрадание и смелост“, предназначена за
училища, занимаващи се със социално-емоционално обучение. В тази прог
рама често разказвам приказката за Баба Меца и лошата дума, чието заглавие
създава у американските деца очакването, че в нея ще има ругатни или нецензурни думи. Ето един типичен сценарий, когато разказвам тази приказка:
Децата седят с кръстосани крака на килима на библиотеката и слушат
внимателно. Лицата им са сериозни, докато слушат приказката за дърваря и
Баба Меца, за лошата дума, която дърварят ѝ казва, и за това как Баба Меца
му дава урок да внимава повече с това, което изрича. Тези американски деца
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никога не са чували преди народната приказка, която е така добре позната на
българчетата. След приказката децата седят абсолютно неподвижни и тихи.
Започвам да задавам въпроси.
– Как се почувствахте от тази история?
Вдигат ръце, първоначално колебливо. Историята ги е смутила. Притес
нени са за Баба Меца. Чудят се дали е простила на приятеля си.
– Някога казвали ли сте нещо недобро на някого по погрешка? Умишлено
ли сте го правили?
Успокоявам ги, че и аз съм правила това и че съм се чувствала зле след
това. Те стоят мълчаливо. Един или двама може да вдигнат ръка, за да кажат,
че и те всъщност са правили такова нещо.
Питам ги: – Какво бихте направили, ако кажете нещо болезнено на приятел? Какво бихте казали?
Те вдигат ръце с предложения, първоначално колебливо, след това малко
по-уверено.
Обръщам им внимание, че има едно нещо, което не бива да казват, ако
попаднат в тази ситуация, нещо, което хората често изричат в неудобни ситуации: „Само се шегувам!“. Забелязвам, че учителите кимват утвърдително.
Споделям, че тази фраза е толкова болезнена, колкото дърварят, който
казал на Баба Меца, че ѝ миришела устата.
Докато говорим за народната приказка, учителите също слушат внимателно, доволни, че децата разбират смисъла ѝ. Те знаят кое дете в класа трябва да чуе поуката от приказката. Безброй учители са ми казвали след разказването на приказки, че тази специално е оказала най-силно въздействие върху
тях и техните ученици.
В едно училище разказах приказката за Баба Меца и лошата дума в края
на часа. На излизане от класната стая чух как учителят помоли деветгодишните ученици да обсъдят историята по двойки. Последващи дейности като
тази разширяват опита на децата от разказване на приказки и усилват посланията, които приказките носят.
Тази история е необичайна в моя репертоар. Обикновено съветвам новите разказвачи да разказват само истории, които обичат. Първия път, когато я
чух, тя не ми хареса. Стори ми се твърде морализираща, прекалено назидателна. Продължих да чета и да сравнявам различни нейни версии и въпреки
че все още не ми харесваше, по някакъв странен начин ме привличаше. Реших
да опитам. В края на краищата, мислех си, ако публиката не реагира добре на
нея, нищо не ме задължаваше да остане в репертоара ми. Сега обаче я разказвам с голямо удоволствие. Колкото повече я разказвам, толкова по-очарована
съм от реакциите на публиката и от дискусиите, които протичат след това.
Ние не знаем и нямаме власт над това кои истории ще предизвикат вниманието на публиката ни, макар че можем да правим догадки въз основа на
опита, който имаме. Докато пиша тези редове, все още спазвам заповедите за
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изолация вкъщи заради пандемията от COVID-19. Провеждам ежедневни онлайн сесии с разказване на приказки за деца. Моята аудитория обхваща деца
от три до десет години, като присъстват също и няколко по-големи. Повечето
от тях се включват в сесиите всеки ден. Преди няколко седмици реших да се
възползвам от възможността и да разкажа българската приказка „Неродена
мома“. В обичайни условия не бих разказала тази сложна народна приказка
на малки деца. За моя изненада обаче слушателите я харесаха и след това
няколко пъти поискаха да им я разкажа отново. Това ми напомня за две неща:
децата може да проявят желание да слушат приказки доста над своето ниво
на разбиране и често биха слушали една и съща история отново и отново,
докато не извлекат от нея смисъла, който им е необходим.
Моят опит показва, че най-често това, от което децата се нуждаят в една
история, е надеждата. С финансовата подкрепа на Националния фонд за изкуства на САЩ, Театър „Ню Виктъри“ и фирмата за културни изследвания
„Волфбраун“ беше проведено продължително проучване за въздействието,
което изпълнението на живо има върху децата. Въпреки че изследването засяга театрални събития на живо, а не конкретно разказването на приказки,
което е близко до театъра изкуство, резултатите бяха насърчителни:
• Децата, на които е предложен театър на живо, са много по-способни да
си представят живота на другите.
• Децата, които наблюдават театър на живо преди осемгодишна възраст,
коментират, че „театърът е за някой като мен“. (Проучването установи, че
тази тенденция е по-слаба при деца, които не са гледали театър на живо преди
тази възраст.)
• При децата се наблюдават редица характерни въздействия, след като
гледат театралното представление на живо, сред които например съотнасяне
с личния опит, усилване на социалните връзки, естетическо израстване и мотивация за действие.
Отговорите и коментарите на проучването показват, че различните видове изпълнения предизвикват различни нива на въздействие. Неочакван резултат от изследването на „Ню Виктъри“ е това, че децата, които се занимават
със сценични изкуства в рамките на тригодишна програма, имат по-оптимистичен поглед към своето бъдеще, отколкото своите връстници. Те могат да си
представят различно бъдеще – включително например записване в колеж и
др. Казано метафорично, чрез сценичните изкуства младите хора откриват и развиват надежда (Chapman, Halpern 2019: 3)1.
Изграждането на надежда и съпричастност, като се дава възможност на
децата да се видят отразени в разказаните истории, е достойна цел. Достойн-
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Подчертаването присъства в оригиналното проучване – б. авт.

ството обаче не трябва да се лансира като проповед. Като цяло лично аз предпочитам да не извеждам изрична поука от приказките. Задаването на отворени въпроси на публиката след края на приказката и провеждането на дискусия
върху нея позволяват на слушателите да създават свои интерпретации. Често
разказвам американската смешно-страшна приказка „Едноокият призрак с
черно око“, подходяща за разказване около лагерен огън. В нея героят е бебе,
което успява да изплаши призрак, след като семейството му безуспешно се е
опитвало да направи това. За мене беше загадка защо тази история е толкова
популярна, докато не разбрах, че слушателите придобиват временно чувство
за сила, когато персонажът, който обикновено се приема за най-слаб, се оказва най-силният. Децата често се провикват: „Това бебе е толкова смело!“.
Понякога учителите могат да счетат за нужно да използват някой разказ
като косвен начин за повдигане на въпроси, свързани с поведението в класната стая. Българският терапевт Цвета Мишева-Алексова и нейната колежка Милена Манова са написали „Защо все аз?“ − полезен сборник приказки
във фолклорен дух, за да помогнат на деца в затруднения (Мишева-Алексова,
Манова 2014). Разказвачите Боби и Шери Норфълк пък са съставители на
сборник с приказки и упражнения за провеждане на социално-емоционално
обучение със заглавие „Поуката от приказката“. В него те правят следното
уместно наблюдение за приказките и техните слушатели:
„Не очаквайте незабавни, конкретни резултати. Разказването на приказки е инструмент със силно въздействие, но не е като да използвате мотика. Както Сюзън Щраус ни предупреждава в „Силата на факта“, „когато
използвате мотика, резултатът е веднага наличен и предвидим. Една приказка може да отлежава години във въображението на слушателя, преди
слушателят да каже: „Аха!“. И разказвачът има малък контрол върху това
какво послание слушателят ще извлече от историята. „Така е. Няма начин да знаем кога или дали „аха“ ще се случи – просто от време на време
имаме привилегията да станем свидетели на неговата поява“ (Norfolk,
Norfolk 1999: 21−22).
Присъединявам се към мнението, че невинаги знаем какви уроци слушателите ще извлекат от приказките и дали действително ще вземат това, което
възнамеряват. Както казва разказвачът Доналд Дейвис в един семинар, който
посетих през 1994 г., „собственик на смисъла е слушателят, не разказвачът“.
Когато за първи път започнах да разказвам истории през 1988 г., научих южноафриканска приказка за слон, който глътнал едно бебе. Разказах я на шести седемгодишни деца в училище. По-късно същия ден видях две от децата
в магазина за хранителни стоки. Те дотичаха до мен и ми казаха: „Вие сте
разказвачката на истории! Разказахте ни онази история за кралете и кралиците, принцовете и принцесите!“. Нямах представа за какво говорят. Доколко199

то знаех, нямах приказки за кралски особи. Тогава си спомних, че в разказа
„Унанана и слонът“ има един ред за крале и кралици. За тези деца това е била
най-важната част от приказката.
Друга програма, която предлагам на училищата, е „Разказване на истории, писане на истории“. В нея използвам силата на разказване на истории, за
да насърчавам у учениците на възраст над десет години да пишат. Започвам
с разказване на смесица от народни приказки, лични разкази и литературни
истории. Обсъждаме кое е това, което прави една приказка добра, и каква
е нейната базисна структура. Най-простата структура, която преподавам, е
следната:
Някой иска__________,
Но __________,
Така че, ___________.

Прочетох им една приказка и след това я преразказах, за да покажа разликата между писмени и устни версии. Всичко това постепенно довежда до
писане заедно. Когато имам повече време с учениците, разиграваме някои от
игрите с приказки от „Граматика на фантазията“ на Джани Родари – книга,
за която за първи път научих от един служител в българска библиотека през
1988 г., много преди да бъде преведена на английски (Rodari 1996). Разиграваме причудлива смесица от народни приказки, при която смесваме герои и
сюжети от популярни приказки. Или разказвам грешно някоя позната приказка, за да могат да ме поправят. В процеса на игра с приказки децата научават
за структурата на приказките, за развитието на героите, за техните описания
и т.н.
Има безброй ползи от това децата да придобият знания за особеностите
на фолклорния процес. Изследователката Патриша Чанчоло пише за резултатите от такъв проект в класната стая, при който се сравняват варианти на
народни приказки:
„Чрез свързването на децата, тяхното етническо или културно наследство
и географското разпространение на приказките, учителят помогна за обединяването на групата, като се съсредоточи върху отделните деца в нея.
Акцентът върху културното наследство и географията насърчи младежите да се гордеят със своето наследство. Това също им помогна да схванат
идеята, че хората винаги са разказвали истории за своите преживявания,
чувства и взаимоотношения помежду си и че приказките са оформени от
човешкия опит, който винаги се усвоява при всяко преразказване. С други думи, децата научиха, че приказките се оформят от мястото, където
живеят разказвачите, от обичаите и моралния възглед на хората, които
ги разказват, както и от ценностите на групата. Героите, идеалите, жела200

нията и дори образите, които хората създават, се влияят от мястото и от
културата, от която разказвачите произлизат“ (Cianciolo 1993: 82).
В програмата „Дълбоки корени, силни деца“ работя с деца, като се опитвам да открия техните положителни семейни истории и семейни традиции.
Започваме с основни умения за интервюиране. Разказвачът Дъг Липман ме
научи на игра с интервюиране, насочена към изграждане на умения за задаване на отворени въпроси. В тази игра аз си намислям приказен герой и
карам учениците да ми задават въпроси, за да открият кой е той. Ако зададат
отворен въпрос, като например „Кажете ни къде живеете“, печелят точка. Ако
зададат затворен въпрос, например „В гората ли живеете?“, точка печеля аз.
Учениците бързо се включват в такова приятелско състезание. Разговаряме с
тях за моментите, когато в дадено интервю е необходимо да се зададат затворени въпроси. Обсъждаме подкани за истории и практикуваме ангажирано
слушане. Те се прибират у дома, за да интервюират роднини или по-възрастни семейни приятели. След като са събрали материал, работим върху презентационните им умения, така че да могат да разкажат историите на целия
клас. Без да го заявявам изрично, научавам учениците да слушат внимателно,
да извличат повече информация, да различават важните неща и да развиват
ценни умения за устно представяне. По време на тази практика се осъществяват връзки между поколенията. Обучавам класа как да слуша добре всяка
презентация и как да дава подходяща оценка на своите съученици. Всяко дете
в класа представя история, поговорка, песен или традиция, като изразява с
това и гордостта си от семейната култура.
Разказвачът на приказки Марни Гилард, автор на „Разказвач на приказки,
учител по разказване“, в продължение на десетилетия насърчава децата да
разказват истории в класната стая:
„Тъй като преживях отново силата, която разказването на приказки има в
предоставяне на себепознание и възможности за себеизразяване, считам
тази дейност като своеобразно ядро в моето преподаване. Моите ученици изпробват различни лица и гласове при разказването на приказки;
намират смелостта да освободят собствения си глас; виждат се един друг
по различен начин, а също и света възприемат различно благодарение на
историите, които слушат, и тези, които разказват“ (Gillard 1996: 5).
Неведнъж в моята кариера като разказвач на приказки съм виждала деца,
които иначе никога не са участвали в клас, да вдигат ръце с предложения да се
разкаже някоя приказка, за голяма изненада на учителите. Други разказвачи
също споделят често подобни наблюдения.
На дълбинно ниво разказването на приказки в класната стая може да има
редица ползи, за които учените едва отскоро започват да си дават сметка. Про201

учване на учени от Принстънския университет, използващо специален тип
сканиране на мозъка, е установило, че мозъкът на разказвачи и слушатели на
приказки се синхронизира в процеса на разказване, създавайки по този начин
съпричастност и по-висока степен на разбиране (вж. Gowin 2011).
Разказването на приказки подобрява критичното мислене. Приказките за
трикстери, приказките гатанки и тези с дилеми са идеални за включване на
по-големи деца в процеса на откриване на смисъла. Така например, ако разкажа българската приказка за Насредин Ходжа, който се грее на светлината
на луната, бих могла да спра по средата, за да попитам учениците какво мислят, че той трябва да направи. Както може би си спомняте, в тази история
Насредин Ходжа твърди, че може да прекара студена нощ на дърво без огън,
без одеяла и без допълнителни дрехи, които да го стоплят. Той успява да го
направи и когато селяните го питат как се е справил, той казва, че е наблюдавал луната и се е греел от нея, а те заявяват, че с това свое действие е загубил
облога. Това е моментът, в който мога да спра и да попитам какво трябва да
направи. След като се появят различни предложения, продължавам да разказвам останалата част от приказката. Насредин Ходжа поканил всички в селото
на гости. Те пристигнали и започнали да чакат да им поднесе храна. Чакали,
чакали, и накрая го попитали къде е яденето. Той ги завел в кухнята, където
видели огромен чугунен чайник, пълен с вода и ориз на дъното, под който
била запалена една свещ. Те му казали: „Ходжа, тази свещ никога няма да
затопли водата, така че да кипне“. На което той отговорил: „И лунните лъчи
никога няма да стоплят човек, качен на дърво в студена нощ“.
Мога да разкажа и една приказка с дилема, при която няма ясен край,
като например приказката за седемте очни ябълки, разпространена сред племето бури в Нигерия. Един мъж, съпругата му, майка му и тъща му били всички слепи. Той усетил с крака си, че на земята има нещо. Било купа със седем
очи. Поставил две в празните дупки на своите очи и прогледнал. Дал бързо
две на жена си. След това дал една на майка си и една на тъща си. Кой трябва
да получи последното око? Ако го даде на майка си, съпругата му може да
се ядоса, а ако го даде на тъща си, ще нарани майка си. Обсъждането на тази
приказка с по-големите ученици е често много оживено (Bascom 1975: 94).
Приказките учат децата да се замислят за скрити под повърхността неща.
В българската приказка „Езикът на животните“ главният герой, на когото е
дадена дарбата да разбира речта на животните, чува кобилата да казва на
коня, язден от съпруга, че тя носи три. От това мъжът разбира, че както кобилата, така и съпругата му, която кобилата носи, са бременни. Когато разказвам
приказки като тази, виждам как на лицата на децата се появява разбиране,
подобно на това, когато отгатват гатанки.
Разказвачката Маргарет Рид Макдоналд, която е също автор и фолклорист, изтъква аргументи в подкрепа на разказването на приказки в различни
часове от учебната програма:
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„Учудва ме, когато учителите твърдят, че нямат време да включат разказване на приказки в учебната си програма. Повечето приказки отнемат
по-малко от десет минути, за да се разкажат. А и те могат лесно да паснат на различни предмети от учебната програма. Приказки за природата
могат да се включат в часовете по естествознание или други науки. Приказки за различни култури могат да се подберат в часовете за социалните
дисциплини. Приказки с пеене могат да се използват в часовете по музика. Можете да включите приказки с математически пъзели в учебната
програма по математика. А всяка приказка може да се използва, за да се
подобрят езиковите умения“ (MacDonald 1994: 9).
Макдоналд посвещава целия си живот в създаването на тематични сбирки от приказки като „Приказки за мира“ и „Грижа за земята“ (MacDonald
2005a; MacDonald 2005b). Други американски разказвачи издават сборници
по конкретни теми, като Шарън Крийдън – „Честното си е честно: народни
приказки от цял свят за справедливостта“ (Creeden 1994), Рут Стотер – „Златната брадва и други народни приказки за състрадание и алчност“ (Stotter
1998), и „Изпреждане на приказки, изтъкаване на надежда“ – под съставителството на Ед Броуди, Джей Голдспинър, Кейти Грийн и Рона Левентал (Brody,
Goldspinner, Green, Leventhal 2002).
Етиологичните приказки – народни приказки, които обясняват как и защо
съществуват определени неща в природата, са особено полезни за започване
на дискусия, например за науката. В българската приказка „Слънчева женитба“ Слънцето решило да се ожени и поканило всички животни на празника.
Всички пристигнали, с изключение на Ежко Бежко, който се скрил под земята. Другите животни отишли да го доведат и го намерили да гризе камък.
Слънцето го попитало защо и таралежът отговорил: „Знам, че това е твоят
сватбен ден и съответно знам, че след като се ожениш, ще имаш деца. И сега
е много горещо, но когато има повече слънца, ще бъде твърде горещо за посевите в земята. Просто свиквам, че няма да има нищо друго освен камъни за
ядене“. Тази простичка приказка е добър повод за провеждане на обсъждане
за изменението на климата. Американските разказвачи Марта Хамилтън и
Мич Вайс са събрали подобни етиологични приказки в сборника „Истории за
как и защо: приказки от цял свят, които децата могат да четат и да разказват“
(Hamilton, Weiss 1999).
Някои прости математически идеи също могат да бъдат представени
чрез приказки. Разказвам например една приказка от Мианмар за пиле, което
обещало половината си торта на една котка. То изяло една четвърт от тортата. После още една. Правя формата на четвъртинките с ръце, като небрежно
споменавам, че две четвърти правят половина. Или разказвам класическата
арабска приказка за човека, който оставил седемнайсетте си камили на своите
трима синове, настоявайки, че най-големият трябва да вземе половината, вто203

рият син − една трета, а най-малкият да получи една девета, без да продават
или да убиват камили. Синовете помолили старец да им помогне. Когато той
им заема своята уморена от път камила, те успяват да направят подялбата.
Най-големият получил девет камили, вторият шест, а най-малкият получил
две, като накрая върнали обратно на стареца оставащата една камила.
Преподаването на приказки може да започне с легенди и предания. Какви
са историите, разказани за даден народ или за определено място? Когато посещавам гимназиите, питам има ли истории за духове в района. Почти винаги
има някаква стара къща, стар път или скала, които служат като декор за такива разкази. Друг мощен инструмент за преподаване е това децата да разказват
историите на исторически или легендарни личности, облечени в съответните
костюми. В Съединените щати съм виждала деца да изобразяват фолклорната
фигура Пол Буниян2. Представям си дете, облечено като Хитър Петър да разказва истории за своите подвизи, или момиче, пресъздаващо перипетиите на
Мара Пепеляшка като своя лична история.
Разказването на приказки в класната стая може да бъде незабравимо преживяване за слушателите и да продължи дълго след края на урока. Райвс Колинс и Памела Купър отбелязват в тази връзка следното:
„Когато ги питат за любимия им учител, за много хора умението да разказва добре е качеството, което най-силно помнят, а не толкова способността да си организира материала или притежаването на задълбочени
познания по съответния предмет. Един ученик от гимназията изрази това
по следния начин: „Когато г-жа Никълсън ни разказа свои истории за
това защо е искала да стане учител по естествени науки, какво я е очаровало и защо, ние също започнахме да обичаме науката. Не знам точно
защо, но някак исках и аз да открия нещата, да ги видя така, както ги
вижда тя. Ученето се превърна в забавно предизвикателство“ (Collins,
Cooper 1997: 5−6).
Ще проявя небрежност, ако не спомена последния аспект, а именно
забавлението от това да се разказват и слушат истории. Джак Магуайър обръща специално внимание на това в своята книга „Творческо разказване на
истории“:
„Най-важно от всичко е това, че разказването на истории само по себе
си представлява особено приятна форма на социален обмен. То не само
обединява разказвач и слушател, но също така свързва и двамата с вселеПол Буниян (Paul Bunyan) – дървар великан, герой в американския и канадския
фолклор (Б. съст.).
2
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ната на човешкото. Когато разказвате истории на деца, вие ги отвеждате
в сфери отвъд ограничените кръгове на тяхното ежедневие и им давате
внезапни проблясъци за възможностите в живота, които иначе не биха
получили. От своя страна вие получавате достъп до самите слушатели и
до света на детството, който някога сте обитавали, но който може да сте
забравили“ (Maguire 1985: 14).
Когато децата слушат истории, те са ангажирани и се забавляват. Смеем
се заедно. Дишаме заедно. Учим заедно. Влизаме във връзка помежду си.
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V
Словесни форми и фолклор
в съвременния свят

Фалшивите новини: възможните дефиниции,
връзки и употреби на понятието
Ангелина Илиева
Резюме. Статията представя и обсъжда феномена на фалшивите новини, който
през последните години привлича все повече общественото внимание. В съществуващите академични изследвания дефинирането на фалшивите новини е все още неясно
или незавършено. Като взема предвид същностната изменчивост както на дигиталната медийна среда, така и на протичащите в нея съдържания, авторът разглежда и
анализира хетерогенните елементи, включвани в разбирането за „фалшиви новини“.
Очертани са връзките и взаимните сечения с други, по-добре познати явления като
журналистическите/медийните измами, различни хумористични жанрове (политическа сатира, пародии на новини), пропагандата и дезинформацията, конспиративните
теории, съвременните фолклорни жанрове (слухове, легенди, вицове и др.). Аргументира се тезата, че задълбоченото изследване и осмисляне на фалшивите новини
е възможно само през връзките със или в контекста на сродните им медийни и културни феномени.
Ключови думи: фалшиви новини, медийни измами, политическа сатира, пропаганда, конспиративни теории, съвременен фолклор

Fake news: Possible Definitions, Connections,
and Uses of the Term
Angelina Ilieva
Abstract. The article presents and discusses the fake news phenomenon, which has
attracted more and more public attention in recent years. In current academic research,
the definition of fake news is still ambiguous or incomplete. Taking into account the
fundamental changeability of both the digital media environment and the content flowing
in it, the author reviews and analyzes the heterogeneous elements included in the notion
of “fake news”. The connections and intersections with other, better-known phenomena
such as journalistic/media hoaxes, various humorous genres (e.g. political satire and news
parodies), propaganda and disinformation, conspiracy theories, contemporary folklore
genres (rumors, legends, jokes, etc.) are outlined. The author argues that in-depth research
and interpretation of fake news is possible only through studying the interconnections with
or in the context of all related media and cultural phenomena.
Keywords: fake news, media hoaxes, political satire, propaganda, conspiracy theories,
contemporary folklore
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На 22 декември 1991 г. популярната студентска програма „Ку-ку“, излъчвана по Българската национална телевизия, е предполагаемо прекъсната от
извънредна новинарска емисия. Водещият Димитър Цонев пуска в ефир предоставено от щаба на Гражданска отбрана предупреждение до населението,
което съобщава за възникнала авария в Атомната електроцентрала „Козлодуй“. Съобщението е последвано от настоявания, че „основания за тревога
засега няма“. Предложени са преки включвания от Министерския съвет, Народното събрание и Президентството, а накрая, вместо обявеното извънредно
обръщение на президента Желев, зрителите получават обясненията на куклата Мистър Ку-ку и на отговорния редактор Петър Курумбашев, че видяното
е „просто една малка шегичка“ и че поднесената информация е „чиста проба
лъжа“1. Излъченото предаване предизвиква паника сред телевизионните зрители, а тя на свой ред става повод за обществен скандал и съдебен процес
срещу членове на екипа на програма „Ку-ку“2.
Екипът на студентската програма обаче не би могъл да претендира за
оригиналност на идеята. На 13 ноември 1973 г. малко местно радио в градчето
Барсебак, Южна Швеция, излъчва фантастичен репортаж, ситуиран в 1982 г.,
за инцидент в близката атомна електроцентрала, причинил радиоактивно замърсяване. Ужасната „новина“ от бъдещето трябвало да провокира обществени дебати за безопасността на атомната енергия, но вместо това предизвикала панически реакции не само сред местните слушатели, но и в цяла
Швеция. На 9 ноември 1982 г. пък излъчването на фикционална радио драма,
представяща авария в местната атомна централа в Спрингфийлд, Илинойс, е
прекъснато само две и половина минути след началото си – веднага след като
разтревожени граждани започват да звънят, за да проверят достоверността на
предаването (Bartholomew, Radford 2012: 30−32). Страхът от „мирния атом“
и опитите той да бъде провокиран, повече или по-малко сполучливи, не са
български патент. Медийни специалисти обясняват въздействието от т.нар.
„атомно предаване“ на програма „Ку-ку“ с авторитета на БНТ и на известни
телевизионни журналисти, участвали в него. Прави се паралел с прочутата
радиопиеса на американския актьор, сценарист, режисьор и продуцент Орсън
Уелс по романа на Хърбърт Уелс „Война на световете“, излъчена на 30 октомври 1938 г. по радио Си Би Ес, която накарала близо милион американци да
повярват, че Земята действително е атакувана от марсиански нашественици
(вж. Бошнакова 2012). Струва си да се замислим обаче дали въздействието от

Избрани кадри от предаването вж. на https://youtu.be/HYebqj1Cr3I (27.01.2020).
Наказателно дело от общ характер № 893/1992 г. на Софийския районен съд. Обвинените са Иван Донев, Петър Курумбашев и Нидал Алгафари в престъпление против
реда и общественото спокойствие (по чл. 326 на Наказателния кодекс).
1
2
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скандалното предаване би било същото, ако не бяха се случили само няколко
години по-рано и действителната авария в Чернобилската атомна електроцентрала, и действителното информационно затъмнение за нейните размери
и последствия.
От днешна гледна точка и с понятията на съвременния медиен дискурс
бихме могли да отнесем „атомното предаване“ на програма „Ку-ку“ към феномена на фалшивите новини. Този тип медийни материали и тяхното влияние
върху публичните нагласи привличат все повече обществено внимание през
последните години и са обект на изследване в полетата на социалната психология, журналистиката и обществените комуникации, компютърните науки,
политологията. Речникът на Collins избира понятието fake news за дума на
годината за 2017-а и го дефинира като „лъжлива, често сензационна информация, разпространявана под маската на новинарски репортаж“3. В края на
2019 г. Oxford English Dictionary също обяви добавянето на понятието в словника си с уточнението, че то погрешно е смятано за неологизъм и употребата
му може да бъде проследена поне до края на ХІХ в.4
В съществуващите академични изследвания дефинирането на фалшивите новини е все още по-скоро процес, отколкото резултат. Понятието се
определя или пределно обобщено, или през свързването му с цял ред повече или по-малко сродни явления. Примери от първия тип са: „Фалшива
новина е някаква неистина, полуистина или лъжа, разпространявана с цел
дезинформация или манипулация“ (Антова 2017); или „към фалшивите новини се отнасят всички видове неверни истории или новини, главно публикувани и разпространявани в интернет, за да подведат, заблудят или подмамят нарочно читателите с цел финансови, политически или други печалби“
(Zhang, Ghorbani 2020). При втория тип определения границите на понятието
фалшиви новини се очертават или през включването, или през изключването на други, по-познати феномени. Изследване на 34 научни публикации от
периода 2003 – 2017 г. показва осмисляне и употреба на термина „фалшиви
новини“ като понятие за шест различни вида медийни материали: 1) сатирични новини; 2) пародии на новини; 3) изфабрикувани новини; 4) фото манипулации; 5) рекламни материали; 6) пропаганда (Tandoc, Lim, Ling 2017).
Друго изследване изрично изключва от дефиницията „близките братовчеди
на фалшивите новини“ като: 1) неумишлени репортерски грешки; 2) слухове;
3) конспиративни теории; 4) сатира, която е малко вероятно да бъде възприета
за фактологична; 5) лъжливи твърдения на политици; 6) репортажи, които са
тенденциозни или подвеждащи, но не са открито неверни (Allcott, Gentzkow

3
4

Вж. https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fake-news (27.01.2020).
Вж. https://global.oup.com/news-items/archive/OED-fakenews?cc=fr (27.01.2020).
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2017). Мая Василева също отбелязва неустановеното – или по-коректно е да
се каже многоликото – съдържание на понятието: „Фалшивите новини имат
множество наименования: псевдоинформации, онлайн манипулации, постновини, полуновини, алтернативни новини, измислени новини, лъжливи новини, пропаганда, небивалици, нелепици, информационен боклук, неверни
съобщения, съчинена новина, измислица, конспирации, скалъпени истории,
социални ботове, тролове, невярна информация, производство на фикции за
глобалната мрежа и още много други“ (Василева 2017).
Настоящото изложение няма за цел да формулира прецизна дефиниция
на понятието „фалшиви новини“ или да очертае ясно границите на неговото
съдържание. Предвид същностната флуидност и изменчивост както на дигиталната медийна среда, така и на протичащите в нея съдържания, подобна
цел е извънредно трудно да бъде постигната. Моето намерение тук е да изследвам именно хетерогенните елементи във феномена на фалшивите новини
през всички онези връзки и взаимни сечения с други нови, по-стари и прастари културни явления, които социалните платформи на Web 2.0 събраха и
смесиха в неразчленима медийна амалгама. Изпреварвайки изложението, ще
изразя и виждането си, че задълбоченото изследване и осмисляне на фалшивите новини са възможни само през връзките със или в контекста на сродните им медийни и културни феномени.

Фалшивите новини и журналистическите измами
Журналистическите или медийните измами са явление, което съпътства
историята на медиите и журналистиката от самото им възникване. Особено
разпространени са през ХІХ в., с възхода на евтината булевардна преса и сензационната журналистика. В стремежа си да покачат продадените тиражи в
този период репортерите започват все повече да преувеличават, да акцентират върху сензационните аспекти на историите си, да си измислят любопитни детайли и да ги раздухват до превръщането на репортажа в художествена
фикция. Таргет аудитория на булевардната преса е предимно работническата
класа, чиито представители са по-слабо образовани и съответно е по-лесно да
бъдат измамени. Освен това сензационните събития най-често се „случвали“
в отдалечени места, в чужди страни и затова било трудно да бъдат проверени.
Изпитана тактика е също репортажите да бъдат свързани със злободневни
теми, което ги правело да звучат по-правдоподобни (Fedler 1989: xxi). Вероятно най-прочутата журналистическа измама от ХІХ в. е Лунната измама
от лятото на 1835 г. В серия псевдонаучни репортажи вестник New York Sun
съобщава, че известен астроном по време на действителната си експедиция в
Южна Африка е успял да наблюдава през телескопа си богата растителност,
фантастичен животински свят и дори крилати хора на Луната (Bartholomew,
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Radford 2012: 79−83). Друга, също известна журналистическа измама, е публикуваната през 1874 г. в New York Herald ужасяваща новина за избягали от
централния зоопарк диви животни, причинили десетки зловещи убийства и
стотици тежки наранявания – публикация, която е в синхрон с актуалната по
това време тема за състоянието на градския зоопарк и възможните рискове за
безопасността (ibid.: 84−86).
С установяването на професионалната журналистика и изискваната
от нея етика след началото на ХХ в. започват процеси на саморегулация и
журналистическите измами стават рядко срещани, затова пък с появата на
електронните медии обсегът на въздействието им значително се увеличава.
Първата голяма радио измама е от 1926 г. и е дело на радио Би Би Си – това е
излъчената сатирична драма, представяща работнически бунт и метеж в Лондон. Предвид Октомврийската революция в Русия от 1917 г. и действителните остри напрежения между британското правителство и синдикатите в този
момент, значителна част от слушателите пропуснали, че целта на излъчения
„репортаж“ е да ги забавлява (ibid.: 13−15). Прочутата измама на Орсън Уелс
с „нашествието на марсианците“ е повторена още два пъти в радио предавания – в Чили през 1944 г. и в Еквадор през 1949 г. Южноамериканските излъчвания възпроизвеждат същата формула: привидно обичайна радиопрограма,
прекъсвана от все по-тревожни новинарски бюлетини, включване на местни
говорители и официални лица, правдоподобни звукови ефекти (ibid.: 23−25).
С типичните характеристики на медийната измама може да бъде обяснено и
въздействието от „атомното предаване“ на програма „Ку-ку“, с което започнах
изложението си: сатирично предаване, прекъснато от извънредна новинарска
емисия, участие на известни говорители и репортери, неизбежната алюзия
със скорошни действителни събития като аварията в Чернобил.
Преките печалби за медийните измамници са обикновено повишените
продажби и популярност (т.нар. рейтинг), макар че това не са непременно
преследваните от тях цели. Според изследването на Фред Федлър журналистическите измами са вид „груба шега, но в голям мащаб“ и тяхната основна
цел е не да заблудят, а да забавляват публиката (Fedler 1989: xii). В много случаи целта им е да привлекат общественото внимание към значим проблем или
да провокират общоприетите порядки и начин на мислене. Известни присмехулници и провокатори от този тип са например Марк Твен и Едгар Алан По,
които в серия псевдонаучни публикации от средата на ХІХ в. предизвикват
все по-безкритичното приемане от страна на обществото на научни открития
и постижения (вж. Walsh 2006). Възприемането на медийната измама като
(груба) шега и същевременно провокация е особено ясно видимо в изфабрикуваните новини, които обикновено насищат публичното пространство на
1-ви април – Международния ден на шегата. Традиционното разбиране, че
на този ден лъжата е приемлива, се схваща дори от сериозни журналисти и
медии като позволение да излъжат своите публики и впоследствие да комен213

тират успешното им подвеждане с гордост, вместо със съжаление (вж. Smith
2009).
Фалшивите новини може да бъдат разглеждани като форма, аспект или
вторичен продукт на медийните измами, когато съдържанието им е шеговито-провокативно, а намерението – по-скоро да „напакостят“, отколкото да навредят сериозно (вж. Reilly 2018). Една изфабрикувана на 1-ви април новина,
която се възпроизвежда от други медии, в друг контекст, и се разпространява
дни и седмици след тази дата, престава да бъде първоаприлска шега и се превръща във фалшива новина. Фалшивите новини и медийните измами обаче
са отделни, макар и типологично сродни явления, и е важно да бъдат различавани по поне три същностни характеристики: по това кой ги създава и как
ги разпространява, с каква крайна цел и дали се достига до самопризнание
(вж. Finneman, Thomas 2018). Медийните измами са дело на журналисти или
медийни екипи, които използват като канал за излъчване на измамата собствената си професионална, електронна или печатна медия. Обикновено целта
им е да забавляват, да провокират дебати, да спечелят популярност. Медийните измами са винаги предхождани, съпътствани или завършени от разкритие
или самопризнание за изфабрикувано съдържание – в началото на предаването, какъвто е случаят с известните радио измами, в отделни елементи на
самата история, какъвто е любимият похват на Марк Твен, или в края – като
в „атомното предаване“ на програма „Ку-ку“. Фалшивите новини не се създават от професионални журналисти и не се разпространяват в традиционната
информационна среда – или поне това би било в остро противоречие със заявяваната професионална етика. Фалшивите новини са демократичен, по правило анонимен жанр, чиято основна среда са социалните медии. Целите на
създаването и разпространението им не са пряко доловими, за тях може да се
спекулира, но най-често намерението е да бъдат манипулирани обществените
представи и нагласи. Фалшивите новини не се признават като изфабрикувани
от своите създатели, затова и опровергаването им е трудно – истината често
се възприема като „гледна точка“ или страна в един спор за реалността, който
никога не е окончателно приключен.

Фалшивите новини и хумористичните жанрове
Подобни на връзките с медийните измами са и отношенията на фалшивите новини с различни жанрове на политическия хумор. Често срещана употреба на понятието „фалшиви новини“ в публичното пространство и
в академични изследвания, особено в периода преди 2016 г., е именно със
значение на сатирични или пародийни новини (Tandoc, Lim, Ling 2017). Разликата между сатиричните и пародийните новини е в това дали хуморът се
основава на действителни факти и събития, или е с изцяло измислено съдър214

жание: в първия случай материалите се определят като политическа сатира, а
във втория – като пародии на новини (ibid.). Както журналистическите измами, така и политическият хумор са създавани от професионалисти с основна
цел да провокират и забавляват, като във втория случай намеренията са пряко
заявени, „прозрачни“ и жанрово определящи. И както при журналистическите измами, така и в политическия хумор, фалшивите новини се явяват форма, аспект или вторичен продукт, като тук е изключително важна ролята на
аудиторията, нейната склонност да разбере шегата или да я възприеме като
истина. Източник на сатирични новини са обикновено хумористични телевизионни програми, фокусирани върху актуални обществено-политически
теми, имитиращи стила на новинарски емисии или политически предавания,
водени от професионални актьори и създавани с основната цел да забавляват – като вече споменатата студентска програма „Ку-ку“, „Каналето“ и др.
Популярен източник на пародии на новини с изцяло измислено съдържание в българското медийно пространство през последните години е сайтът
„Не!Новините“ (https://www.nenovinite.com/).
Необходимо е да обърна внимание, че когато под „фалшиви новини“ се
имат предвид сатирични или пародийни новини, те се разглеждат и осмислят
като подчертано положително явление. Фалшивите новини в тези случаи са
определяни като жанр на политическата сатира, който предизвиква и преобръща кодовете и конвенциите на традиционната журналистика и посредством
иронията и пародията разкрива несъответствията, неточностите и несполуките в медийното отразяване на значими социално-политически събития (вж.
Reilly 2012). Смята се, че те „всъщност демонстрират идиотската, престорена
и пропагандна природа на онова, което властимащите и „новинарите“ казват,
по начин, който би бил сметнат за „идеологически“ или „непрофесионален“,
ако идваше от обикновено новинарско студио. Като избягват абсурдните професионални практики, те сякаш ни водят много по-близо до истината. Фалшивите новини се превръщат в истинска журналистика“ (McChesney 2011:
2). В свят, в който сериозната политика все повече се превръща в забавление,
в професионално зрелище с конструирани злодеи, герои и жертви, сатиричните фалшиви новини са по-реални от истинските, доколкото може да оказват действително и дори по-силно влияние върху общественото мнение, демократичните процеси и политическите дебати (вж. McBeth, Clemons 2011).
Техните създатели са съвременните „шутове“, чиято критика е хумористична,
но проницателна и брутално честна, каквато не е позволена на нормалната
журналистика поради презумпциите за обективност (Fox 2011).
Проблемът с фалшивите новини от този тип е изцяло проблем на рецепцията, тъй като част от публиката е склонна да ги възприема буквално,
вместо да разчете закодираните смисли на иронията и сатирата. Според проведено наскоро изследване на учени от Университета в Охайо много от разпространяваните в социалните медии фалшиви истории не са създадени с
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цел умишлено да измамят публиката, а техен източник са именно сайтове за
политическа сатира (Garrett, Bond, Poulsen 2019). „Истината е, че разбирането
на онлайн политическата сатира не е лесно. Много сатирични сайтове имитират тона и вида на новинарските сайтове. Трябва да си запознат с политическите въпроси, които са обект на сатирата. Трябва да разбираш как изглежда
нормалната политическа реторика и да разпознаваш преувеличението. В противен случай е много лесно да объркаш сатиричното послание с буквално“
(ibid.).

Фалшивите новини и пропагандата
Вероятно най-разпространеното виждане за фалшивите новини през пос
ледните години, а и с най-висока степен на обществена значимост, е възприемането им като инструмент на пропагандата. Според някои автори самото
понятие „фалшиви новини“ може да служи като синонимно за „пропаганда“,
„дезинформация“, „информационни манипулации“, „управление на възприятието“ или „организирана агитационна комуникация“ (Boyd-Barrett 2019: 87).
Според други пропагандата се явява пряко „подвид на фалшивите новини“ и
се различава от другите типове по това, че е нарочно създадена да послужи
на определен политически, партиен или комерсиален план (Barclay 2018: 30).
Подобно сближаване и дори смесване на понятията има основания, когато
фалшивите новини се разглеждат през употребите им в контекста на важни
политически събития като решението на Великобритания да напусне Европейския съюз или президентските избори в САЩ през 2016 г.
Погледната от теоретична перспектива, пропагандата е по-скоро неутрално понятие и нейното съдържание и смисъл се определят не толкова от фак
тологичната достоверност, колкото от преследваното намерение. Тя е „метод
за масово убеждаване, нито добър, нито лош, който може да бъде мобилизиран за най-различни цели и с най-различни резултати“ (Auerbach, Castronovo
2013: 5). Взаимовръзката между пропаганда и информация е флуидна, зависима от функции и контекст – например напълно неутралната информация за
времето може да бъде използвана в силно пристрастни спорове за климатичните промени, глобалното затопляне и парниковия ефект (ibid.). Следователно същността на пропагандата не е толкова във фактите, колкото в интерпретациите – в самия подбор и подреждането на фактите, в тяхното тълкуване, в
смесването на „малко количество факти с голяма доза фикция“ (Barclay 2018:
34) или в разгръщането на произволни, неподкрепени с факти твърдения, чиято крайна цел е да повлияят на общественото мнение в полза на конкретни
политически или комерсиални стремежи. Дискурсът за пропагандата винаги
поставя силен акцент върху крайната цел, върху намерението, с което се разпространява дадена идея. „Дали това ще е правителствена агенция, която се
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стреми да предизвика мощен прилив на патриотизъм сред националната общественост, за да подкрепи военна кампания; терористична мрежа, набираща
последователи за джихад; военен лидер в опит да изплаши врага, като преувеличава силата на своята армия; корпорация в преследване на заслужаващ
доверие имидж и легитимност пред клиентите си; или компания, търсеща
начини да злепостави съперник, за да отстрани конкуренцията на своите продукти – един внимателен и непоколебим план от предварително измислени
символни манипулации е вкаран в употреба, за да бъде внушена крайната цел
на публиката“ (Jowett, O’Donnell 2015: 4, добавен курсив).
Според различните степени на прозрачност и достоверност на разпространяваната пропаганда тя обикновено се дели на три не напълно разграничени категории. Бяла пропаганда е тази, чиито източници са коректно посочени,
съдържанието е фактологично вярно, а крайните намерения – ясно доловими.
Всяко публично възпроизвеждане на големите национални разкази, патриотичният дискурс, протичащ по време на всенародни чествания, празници
или международни спортни състезания, се определят като форма на „бяла“
пропаганда. Черната пропаганда е тази с прикрит или невярно посочен източник и с лъжливо, изфабрикувано или заблуждаващо съдържание. Успехът
или провалът на „черната“ пропаганда зависи до голяма степен от склонността на публиката да се довери на източника и да приеме съдържанието ѝ за
достоверно, затова тя е определяна и като изкуство на „креативната измама“
– нейните създатели трябва внимателно да преценят нагласите на таргет аудиторията си и да разположат посланието в правилните социални, културни
или политически рамки. Сивата пропаганда е междинен случай на „бялата“
и „черната“, когато източниците или достоверността на разпространената информация са неясни или непотвърдени – най-често това са различните видове
компромати или изтичането на секретна или злепоставяща информация с неустановени източници и намерения (ibid.: 20−28).
Като общо понятие за „сивата“ и „черната“ пропаганда често се използва дезинформация – разпространяване на открито фалшива или подвеждаща
информация (Benkler, Faris, Roberts 2018: 32). Ако от теоретична гледна точка
поставянето на знак за равенство между фалшивите новини и пропагандата
не е коректно, то възприемането им като основен инструмент на дезинформацията е напълно основателно. Именно тази им употреба се осмисля като
изключително важна за редица социално-политически процеси и поради това
заслужава особено внимание. По този начин е формулиран проблемът и в
официалните призиви на европейските институции за противодействие на
т.нар. хибридни заплахи, идващи от страна на Русия: „Дезинформацията, т.е.
доказуемо невярната или подвеждаща информация, която се създава, представя и разпространява с цел да се извлече икономическа изгода или съзнателно да се въведе в заблуждение обществеността, нарушава обществения
дебат, подкопава доверието на гражданите в институциите и медиите и дори
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дестабилизира демократичните процеси като например изборите“5. Дезинформацията не е просто невярна или фактологично погрешна информация,
„тя е съставена от новинарски истории, нарочно замислени да уязвят противника“ (Jowett, O’Donnell 2015: 28). Посочването на обичайните заподоз
рени за този тип материали – т.нар. руски тролове, не е мотивирано само от
политическото противопоставяне: специфичната, подчертано комерсиална
природа на руското интернет пространство в началото на века поражда и формира организации, изключително високоспециализирани в оптимизирането
на интернет търсачките и в комерсиално ориентираното „тролене“. Голяма
част от техните експертни познания и опит са впоследствие пренасочени към
политическата пропаганда и дезинформация (вж. Benkler, Faris, Roberts 2018:
237−239). Показателно е, че ако в ориентирани към западния свят изследвания понятието „тролове“ може да бъде отнасяно към различни интернет субили контракултурни движения, то във фокусирания върху Русия дискурс то
означава именно агенти на пропагандата – лица, които срещу заплащане се
включват в различни онлайн дискусии, за да ги оформят и направляват според определени интереси (ibid.: 243).
Взаимното преливане на техники и инструменти за агитация и манипулация между политическата и комерсиалната сфера не е никак произволно –
всъщност най-разпространената, повсеместната форма на пропаганда е рек
ламата. Рекламата е поредица от обръщения, символи и твърдения, нарочно
създадени така, че да насочат получателя на съобщението към определено,
желано от авторите ѝ виждане или действие, било за покупка, гласуване, положително или отрицателно мнение или дори просто за поддържане на спомен (Jowett, O’Donnell 2015: 162). В съвкупността от явления и проблеми,
свързвани с фалшивите новини, съществува едно особено интересно сечение
на политическата пропаганда и рекламата – политическите clickbait6 сайтове.
Това са сайтове, имитиращи новинарски, но чиято основна цел е не да информират, а да показват на посетителите си рекламно съдържание. В дебатите
около президентските избори в САЩ през 2016 г. силно нашумя случаят с
група тийнейджъри от градчето Велес в Македония, създатели на повече от
100 фалшиви новинарски сайта, попълвани със сензационна, крайно манипулативна или откровено изфабрикувана информация. Техните намерения не са
да повлияят на предизборната кампания, към която те нямат никакво отношение, а като се възползват от фейсбук алгоритмите за показване и споделяне

Вж. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/MEMO_18_6648
(21.02.2020).
6
Clickbait (англ.) е съставна дума от click – кликвам, щраквам, и bait – стръв, примамка, т.е. може да бъде преведено като „примамка за кликове“ (Б.а.).
5
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на предпочитани съдържания, да привличат възможно повече посетители на
сайтовете си и така да генерират приходи от реклама. Предвид чисто комерсиалните подбуди на техните създатели, някои изследователи определят този
тип материали като отделен жанр – „користни“ фалшиви новини (вж. Barclay
2018: 31−32).
Случаят потвърждава наблюдението на Питър Померанцев, че днес физическите и политическите карти, очертаващи континенти, държави и океани, т.е. географските карти, с които сме свикнали, се оказват по-малко важни
от новите карти на информационните потоци (Pomerantsev 2019). Действията
на руската пропаганда и дезинформация например могат да оказват влияние
както върху информационната среда на съседни държави като Украйна, така
и върху политическите събития на други континенти, какъвто е случаят с президентските избори в САЩ през 2016 г. Фалшивите новини, изфабрикувани и
разпространявани по време на конфликта в Украйна, са насочени да създават
и поддържат точно определени стратегически наративи, като оформят възприемането и емоционалния отклик на определени действия и събития през
фалшивото възпроизвеждане на зверствата и ужасите на Втората световна
война. Силно експлоатиран е сакралният разказ за Великата отечествена война: украинското правителство е представяно като „фашистко“, украинската
армия – като „екзекутори“ или „бандеровци“, а анексирането на Крим – като
„третата защита на Севастопол“ (вж. Khaldarova, Pantti 2016). По време на
президентската кампания в САЩ усилията на руската дезинформация са да
открие и да се възползва от всички „пролуки“ или „пътечки“ в американската
медийна екосистема и особено в дясното ѝ политическо пространство. Разпространението на фалшиви новини е съпроводено и с постоянни атаки към
професионалните медии и като цяло – към информацията, разпространявана
от институции и експерти (Benkler, Faris, Roberts 2018: 236). Основната цел
на дезинформацията не е да убеди, а да обърка, да създаде усещане за абсурд,
да внуши пълно недоверие и безпомощност – или в крайна сметка чувството,
че „нищо не е вярно и всичко е възможно“ (Pomerantsev 2014).

Фалшивите новини и конспиративните теории
Някои изследователи на фалшивите новини възприемат конспиративните
теории като отделно, макар и сродно явление, и ги изключват от аналитичния
си обхват (вж. напр. Allcott, Gentzkow 2017). Нерядко обаче именно фалшиви
новини служат като структурни елементи или като „доказателства“ на възникващите през последните години конспиративни теории. Такива са в основата например на т.нар. „пица гейт“ от 2016 г.: конспиративна теория, според
която кандидатката за президент на САЩ Хилари Клинтън е ръководела картел за трафик на деца с цел сексуална експлоатация, като използвала ресто219

ранта пицария „Comet Ping Pong“. На 4 декември убеден в тази теория мъж
нахлува в пицарията и открива стрелба, за щастие без фатални последствия
(вж. Benkler, Faris, Roberts 2018: 3; Hellinger 2019: 7). През 2019 г. в българска
фейсбук група изцяло от фалшиви новини и манипулативни интерпретации
е създадена конспиративната теория, според която причината за предстоящи
законодателни промени е замисленият от правителството и неправителствени
организации трафик на деца за Норвегия или други скандинавски страни с
цел сексуалната им експлоатация7. Присъствието на мотивите за трафик на
деца и педофилия и в двата сюжета не е случайно съвпадение – „сексуалната
перверзност“ на тайните заговорници и ужасяващите злоупотреби с деца са
често срещан наративен елемент в конспиративните теории (вж. Byford 2011:
75−76).
Понятието „конспирация“ произлиза от латинското conspirare, или „да
дишаме заедно“, и в основното си значение се отнася за събиране на двама или повече индивиди и съвместните им действия в тайно споразумение
за постигане на желан резултат. При конспиративните теории това значение
се разпростира върху цели общества, етнични общности и религии (Byford
2011: 20). Най-общо конспиративните теории схващат историята като контролирана от могъщи, демонични сили; тяхната същност са опитите да се
очертае и обясни злото, като то е винаги външно, чуждо, Друго. Логиката
на всяка конспиративна теория се гради върху три водещи принципа. Първо,
нищо не се случва случайно: конспиративната теория описва свят, основан на
умишлеността, в който няма инциденти и съвпадения. Второ, нищо не е каквото изглежда: видимите причини или мотиви за събития и постъпки са измамни. Трето, всичко е свързано: съществуват схеми, модели и връзки между
привидно случайните събития, които просто трябва да бъдат открити (Barkun
2003: 2−3). Особеност на конспиративното мислене е и размяната на местата при възприемането на факт и фикция: общоприетото за факт е смятано
за лъжа или фикция, а фикцията се приема за действителен факт (ibid.: 28).
Конспиративните теории са реторически организирани така, че да бъдат възприемани като фактологични – те са наситени с подробни аргументи, данни
и „доказателства“, претендиращи да потвърдят конспиративната перспектива
върху историята и политиката (Byford 2011: 71).
Марк Фенстър разглежда конструирането на конспиративните теории
като културна практика през три ключови понятия: интерпретация, наратив
и игра. Конспиратолозите са въвлечени в процес на хиперактивен семиозис,
в който всяко историческо или политическо събитие е (свръх)интерпретиран
знак, чието значение далеч надхвърля общоприетото. Конспиративната тео-
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Вж. материали в архива на НЦНКН със сигнатури АИФ I № 597 и АИФ I № 597.

рия се разгръща като наратив, най-често с глобално развитие, чиято цел е да
обясни широка гама от привидно разпръснати минали и сегашни събития и
структури. Конструирането им често е групово занимание, затова е белязано
и с удоволствието от колективната игра на достигане до „тайното знание“ или
„разкриване“ на истината (Fenster 2008). От гледната точка на психологията
вярата в конспиративни теории е напълно нормално и широкоразпространено
явление, тя се корени в естествени психологически процеси. „Конспиративните теории се пораждат чрез същите когнитивни процеси, които създават и
други форми на вяра […], те отразяват желанието да защитиш своите срещу
потенциално враждебните чужди и често са обосновани от силни идеологии.
Конспиративните теории са естествена защитна реакция на чувствата за несигурност и страх, обвиняване на различните чужди за трудните обстоятелства, с които трябва да се справим“ (Van Prooijen 2018: viii). По тази причина
конспиративни теории винаги се пораждат в ситуации на социална криза –
при терористични атаки, природни бедствия, войни, революции, икономически и финансови кризи, епидемии (ibid.: 23).

Фалшивите новини и фолклорните жанрове
В съществуващия академичен дискурс за фалшивите новини особено
място заема фолклористиката с дефинирането на това явление като част от
нейното изследователско поле и с настояването за емичен подход при изучаването му. Фалшивите новини, особено в техните пародийни или сатирични
разновидности, са възприемани като вид „креативна употреба на преработени материали в услуга на споделянето на нашите идеи за състоянието на
света“ или като дигитален фолклор (Frank 2015: 329). Тази заявка е особено
убедителна, когато вниманието е насочено не толкова към текста, колкото към
контекста на създаваните и разпространявани фалшиви новини, към техните
интерпретации, употреби и функции: „Веднъж след като фалшивата новина
напусне своя създател и тръгне по света чрез дигитални, визуални, писмени и
устни начини на разпространение, нейните форми и значения се умножават,
отразявайки или имитирайки жанровете, които фолклористите изучават
от години: легенди, слухове, вицове, вярвания, песни и по-отскоро – интернет
меме“ (Mould 2018a: 373, добавен курсив). Наблюдаваните функционални
сходства между фалшивите новини и различни традиционни и съвременни
фолклорни жанрове дават основания на някои автори да ги определят като
„фолклорни новини“ или „фолк новини“ (Phillips 2017; Singal 2017).
Със сигурност днес бихме наричали „фалшиви новини“ например слуховете за смъртта на прочути личности, каквито са известни още от ХІХ в.
Един от тези случаи е и слухът за смъртта на писателя Марк Твен, от който
е останала фразата „Съобщението за моята смърт е грубо преувеличение“. В
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днешно време шеговитият коментар на Твен се използва в различни вариации, включително и за метафорична смърт на предприятия, дейности, проекти или идеи, т.е. функционира като пословица. Във варианта „Слуховете
за моята смърт са силно преувеличени“ фразата е използвана и от музиканта
Пол Маккартни (Winick 2018). Според фолклориста Андреа Китта немалко
фалшиви новини попадат в рамките на приетите дефиниции за съвременни
легенди: те са правдоподобни истории, често са ситуирани в близкото или
историческото минало, циркулират устно или електронно, разчитат на принципа „приятел на приятел“, изразяват страхове и тревоги, предупреждават за
потенциално опасни ситуации и често съдържат елемент на социален контрол (Kitta 2018: 405−406).
Проблемното медийно съдържание, определяно като „фалшива новина“,
може да има множество варианти: професионално написана статия, полупрофесионално видео в YouTube или индивидуален пост в социалните мрежи;
може да се разпространява през множество канали: традиционни медии,
електронна поща или Фейсбук; може да бъде моделирано от различни интерпретации с различни мотиви – злонамерени или шеговити. Емичната перспектива поставя фокуса не върху самото съдържание и обективната му достоверност, а върху субективната истина и принципа на участието (Phillips
2017). Фолклористите отдават най-голямо значение именно на активното
ангажиране и споделяне на фалшивите новини, а някои автори смятат тези
фактори за дефиниращи явлението: „Само когато е подхваната и споделяна от
другите, които виждат историята като правдоподобна, дори и да се съмняват
в нейната точност, едва тогава може фалшивата новина да бъде разглеждана
като легенда“ (Mould 2018b: 414); „Подобно на слуха и фалшивата новина се
носи в интернет пространството. Също като слуха тя се създава от другите –
от тези, които я споделят и говорят за нея“ (Антова 2017). При този подход
към феномена на фалшивите новини от водещо значение е не тяхното опровергаване, а тяхното разбиране или достигането до отговор на въпроса „защо
се вярва на една определена история и какво тази вяра разкрива за широкия
културен пейзаж“ (Phillips 2017). Полезно при изучаването на фалшивите новини е те да бъдат разглеждани като част от една „система от вярвания“: „Макар че отделно взетите фалшиви новини са уникални или обхващат варианти,
те изразяват вече установени вярвания и хората ги споделят, понеже тези истории пасват на тяхната система от вярвания, било защото наистина им вярват, или защото им се струват правдоподобни и така демонстрират един вид
склонност за потвърждаване“ (Kitta 2018: 409).
Добре известно на фолклористиката е, че голяма част от различните видове знание, представи и вярвания за света достигат до хората не като фак
тологична информация в контекста на някакво проучване, а под формата на
споделени разкази и в контекста на неформалното общуване с други членове
на общностите, към които принадлежат. Така и фалшивите новини невинаги
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достигат до нас пряко като медийни материали, а като „споделени наративи,
които са представени за възможна истина“ от хора, на които сме склонни да
се доверим. Често дори тези разкази не циркулират като завършени цялостни
истории, а се разпространяват като разговори, сведения, обяснения. Отделни
заглавия се превръщат в слухове, в ядра за подразбиращи се истории. „Нищо
от това не е ново, разбира се. Фолклористите знаят това от много време – на
слухове и легенди, които съвпадат с нашия светоглед, е много по-вероятно да
се повярва, да се приемат и предадат нататък. Макар и проблемът на фалшивите новини да изглежда като наскоро проявил се, всъщност не е. Легендите
може и да са усвоили новото свойство да имитират формата и вида на новини,
но материалите показват модели на употреба и разпространение, които изследователите на легенди са установили още преди десетилетия“ (McNeill 2018).

Заключение
В началото на ХХ в. в Русия се появява фалшив документ, озаглавен „Протоколи на сионските мъдреци“, описващ план за еврейско господство над
света. Документът остава в историята като най-разпространеният и най-влиятелен от поредица мистификации, започнали още от времето на Великата
френска революция, на които се основава и най-известната конспиративна
теория: за световния еврейски заговор. Социално-политическият контекст на
тази теория са дълбоките и драматични промени, протичали в Европа през
целия ХІХ в., част от които са и еманципирането на евреите, признаването на
граждански права и право на собственост, провокирали остри антисемитски
настроения сред реакционните кръгове на европейските общества. Културният контекст са антропологично присъщият страх и неприязън към другите,
към различните, породил и средновековните легенди и суеверия за евреите
като „слуги на Дявола“, магьосници, отровители на кладенци и ритуални
убийци на деца.
Същинското авторство на „Протоколите“ до днес остава неизяснено. Установени са преки плагиатства от два източника: от романа „Биариц“ на немския писател антисемит Херман Гьодше и особено от сатиричната критика
срещу управлението на император Наполеон ІІІ „Диалог в Ада между Макиавели и Монтескьо“ от Морис Жоли. Съществуват предположения, че фалшификатът е дело на руската тайна полиция с цел да се оправдаят репресивните
административни мерки и агресивните погроми срещу евреите в Русия от
края на ХІХ и началото на ХХ в. „Протоколите“ са преиздадени неколкократно между 1905 и 1915 г., а след 1917 г. са разнесени из Европа и Америка от
„бялата“ руска емиграция заедно с обяснението, че именно евреите са отговорни за болшевишката революция в Русия. Преведени са на много езици и
са дотолкова популярни, че в периода между 1920 и 1945 г. изданията и ти223

ражите им са надминавани единствено от Библията. Още през август 1921 г.
The Times ги разобличава като фалшификат, но убедената в съществуването
на „световен еврейски заговор“ публика възприема това и всички следващи
опровержения като еврейска кампания, целяща да прикрие конспирацията.
Първото издание на немски език на „Протоколите“ е от 1920 г. и до
1933 г. те са преиздадени в Германия над тридесет пъти. Първоначално са
разпространявани, четени и коментирани като обяснение за поражението и
тежката криза след Първата световна война. През 1922 г. „Протоколите“ са
споменати в процеса срещу убийците на външния министър Валтер Ратенау,
либерален политик от еврейски произход, набеден от атентаторите си за един
от „сионските мъдреци“. След установяването на националсоциалистическата партия на власт „Протоколите“ се превръщат в крайъгълен камък за
нацистката пропаганда, дори са включени в базовия списък за изучаване в
училищата. От началото на 1939 до май 1945 г. Хитлер и неговата пропагандна машина повтарят една и съща консистентна история като причина
за Втората световна война: Германия е обградена, заплашена и атакувана от
могъща международна еврейска конспирация, чиято цел е унищожението на
германския народ. Митът за еврейската конспирация се превръща в главното
оправдание за Холокоста, в „основание за геноцид“. Според анализа на Хана
Аренд „Протоколите“ са и в основата на нацистката фантазия за световно господство − своеобразен модел за възможното на практика овладяване на света
(Cohn 1967; Arendt 1968; Byford 2011: 47−57; Herf 2013).
В тази накратко представена история на „Протоколите на сионските мъд
реци“ са намесени всички разгледани от мен културни явления: политическа
сатира, медийна измама, фолклорни суеверия, конспиративна теория, пропаганда. Едно критично художествено съчинение е преправено и отпечатано
като фалшифициран исторически документ, разпространяван и четен в друг
социокултурен контекст; неговото възприемане се закрепва върху популярни
суеверия и средновековни легенди; превърнато е в удобно обяснение за поредица от драматични социално-политически събития; докато накрая тоталитарната пропаганда го усвоява като извинение за едно от най-зловещите престъпления срещу човечеството. Явлението, което определяме като „фалшиви
новини“, е едновременно и своеобразна реинкарнация, и свързващо звено за
тези познати феномени в днешния дигитален свят. Изфабрикуваната, било на
шега, било с користна цел информация се възпроизвежда отново и отново,
в различен контекст и с разнообразни намерения, вписва се в наративните
структури на новите митове – „стратегическите разкази“ на пропагандата
или конспиративните теории. С понятията на антропологичните архетипи
бихме могли да определим фалшивите новини като най-младото от многобройните лица на трикстера − едно от неговите актуални преображения в
социалните медийни платформи. В този смисъл и „справянето“ с това явление, разбирано като неговото маргинализиране или дори пълно заличаване,
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е предварително обречено на провал, особено ако борбата с него разчита изцяло на технологични решения. Далеч по-адекватно би било неговото опознаване и разбиране в пълния обхват на многоликата му изменчива същност.
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Словесни проявления на темите за телесност
и духовност сред последователите на ню ейдж
в България
Анелия Манова
Резюме. В статията са представени основни теми, възгледи и схващания за телесност и духовност, отнесени към един специфичен културен, социален и религиозен феномен днес, а именно ню ейдж. Акцентът е поставен върху словесните проявления, намиращи израз в биографични свидетелства сред представители на различни
ню ейдж движения, течения и групи и върху разказите им за духовни и физически
трансформации. Вниманието е насочено главно към думи, изрази и термини, които
се използват при опита на респондентите да изразят възгледите си относно духовното и физическото самоусъвършенстване. По този начин в статията е направен опит да
се изведе една възможна подредба от идеи, през която да се разбере функционирането и употребата на ню ейдж от неговите носители.
Ключови думи: ню ейдж движения, телесност, духовност, словесни проявления,
биографични репрезентации

Verbal Representations of the Themes about Body
and Spirituality among New Age Followers in Bulgaria
Aneliya Manova
Abstract. The article presents the main themes, notions, and ideas about body
and spirituality about a specific cultural, social, and religious phenomenon nowadays –
New Age. The emphasis is laid on verbal representations finding expression in biographic
accounts among representatives of different New Age movements, trends, and groups in
Bulgaria, and their narratives about spiritual and physical transformations. The article
pays special attention to words, expressions, and terms that are used by respondents in
the attempts for conveying their views about spiritual and physical self-improvement. In
such a way, the article attempts to draw a possible constellation of ideas that would permit
understanding the function and use of New Age among its followers.
Keywords: New Age movements, body, spirituality, verbal representations, biographic
accounts
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Днешният свят (...) е така яростно религиозен,
както е бил всякога, а на места повече от всякога.
Питър Бъргър, „Десекуларизацията на света“

В края на XX в. проявленията на духовността, свързана с ню ейдж, придобиват значителна популярност, навлизайки във всекидневния жаргон на голяма част от индустриализираните западни общества (Hammer 2001; Hanegraaff
1996; Heelas 1996; York 1995). Неизброимо разнообразие от практики, учения
и методи за личностно самоусъвършенстване започват да насищат съвременната западна духовност с идейни линии от различни философски и религиозни доктрини, терминология, практически опит и многообразни, гъвкави
космогонични представи за света. Това оформя ню ейдж дискурс, който днес
е особено доловим и силно присъстващ както на Запад, така и в Източна Европа, където културният климат е доста различен след падането на тоталитарните режими в бившите социалистически страни. В България, в годините
след т.нар. Преход след 1989 г., новооткритата свобода на словото и действието отваря пътя към нови духовни търсения, които постепенно произвеждат
една съвременна ню ейдж среда в страната. Тази среда е хетерогенна, прив
лича различни по същност и смисъл религиозни вярвания от разнообразни
духовни традиции, като често прави пресечни точки с психотерапевтични методики, древни ритуали и фолклорни мотиви. Поради тези причини ню ейдж,
от една страна, лесно може да бъде отчетен като съвременен социален, културен и духовен феномен, но е много трудно да бъде стабилизиран и изследван.
Той няма единност на вярвания и идеи: наблюдават се различни движения, в
рамките на които често присъства философия, сглобена от различни по вид
и същност учения; няма централизирана структура и не можем да говорим
за конкретна общност. Независимо от тази първоначална обърканост, която
полето поражда, все пак съществува едно ядро от теми и схващания, които
са с висока степен на споделеност и повторяемост. Циркулират определени
смислови линии, които пронизват цялата ню ейдж среда и са налице редица
носещи значения, които могат да се определят като знакови за тази култура.
Настоящата статия ще предложи ключ към разбирането на ню ейдж,
като направи преглед на основните теми, възгледи и схващания, свързани с
ню ейдж движението, с оглед на техните словесни проявления. За удобство
тези теми, възгледи и схващания могат да се сведат до два главни дяла, където
се събират централните въпроси, оформящи ню ейдж като етос – телесност
и духовност. Статията представя сложното преплитане на тези два дяла чрез
поредица от тематични линии, характеризиращи полето. За представянето им
в текста се разчита на словесни изяви на идеи и нагласи, за да се проследи
как ню ейдж се ситуира симетрично в телесността, съответно в духовността,
обвързвайки тези два дяла по един симбиотичен начин. Сред словесните проявления основно внимание е отделено на биографичните репрезентации на
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представители на различни ню ейдж движения, течения и групи, на разказите
им за духовни и физически трансформации и на думите, изразите и термините, които използват в опита да изразят възгледи за духовно и физическо самоусъвършенстване. Посредством анализа на тези словесни изяви по линия на
телесността и духовността в статията ще се опитам да откроя характерна за
ню ейдж подредба на идеи, която намира специфична интерпретация и употреби от неговите носители.
Предвид факта, че ню ейдж е феномен, който в направата си е еклектичен
и дифузен, дори „течен“ (Bauman 2000), коректността изисква да отбележа,
че представеното тук описание е идеален тип картина, визия, която в действителност не притежава подредеността, която ще се опитам да ѝ придам в
този текст. Всяко от явленията, които описвам, присъства в ню ейдж средата
и то активно, но може да се разкрие пред отделните изследователи в различна
поредност и по различно време. Поради това отбелязаните теми и изведените
характерни особености в настоящата статия следват логиката на моя теренен опит в полето. Изследването за настоящия текст разчита на етнографски
методи и събирани данни през последните десет години. Чрез наблюдения,
полуструктурирани интервюта и свободни разговори съм имала възможност
да събирам устни свидетелства за практики, свързани с душевен и физически комфорт от хора, заявяващи подчертан интерес към различни философии, учения или просто към езотерични идеи, като също така да провеждам
по-нататъшни наблюдения на житейските траектории на моите събеседници.
Входът ми в това поле беше свързан с отделни общности, търсещи алтернативни форми на живеене извън градска среда, като пример за това бе движението „Анастасия“. Интересът ми се задълбочи и в посока на изучаването на
общност в България, базираща се на китайско учение за усъвършенстване
на тяло и дух, наречено Фалун Дафа (Манова 2014). Паралелно с това сред
терените ми попадаха разнообразни режими и модели на хранене, които надхвърлят телесните нужди на личността и навлизат във философски течения;
различни практики за концентрация, релаксация, изчистване на тяло и съзнание. Предизвикателство и интригуващ елемент за мен винаги е била по-скоро
дифузността на идеи и практики, която присъства в културата на ню ейдж и се
изразява във всекидневието на отделни индивиди, които не е задължително
да са част от дадено учение/движение, а по-скоро „потребяват“ една всекидневна духовност (McGuire 2008). Този специфичен характер на ню ейдж и
неговата разширена употреба днес беше в центъра на моя изследователски
интерес в дисертационния ми труд „Ню ейдж в България: житейски проекти
и практики за самоусъвършенстване“ (Манова 2020), където изследвам разнообразните проявления на движението в България.
Опитът, който съм придобила в това изследователско поле, ми позволява да синтезирам основните линии на ню ейдж, които според теренните ми
наблюдения и проучвания функционират най-устойчиво в тази среда. Те при230

състват в почти всяко учение, движение, общност, философия, свързани или
насочващи към идеите на „новата епоха“1. Силният релативизъм, който се
наблюдава в ню ейдж, до голяма степен обединява различни по своята същност и цел течения. Те се сливат и намират допирателни едно с друго, което
ги доближава както информационно, така и лексикално. Това позволява да се
разгърне един общ модус на изразяване, в който могат да се открият редица
теми с висока степен на споделеност от последователите на отделни течения,
и ню ейдж да се мисли като един общ културен фон в рамките на съвременната алтернативна духовност. В настоящата статия ще поставя акцент именно върху тези често откривани теми, позовавайки се на „езика“ на ню ейдж,
като покажа как те са вкоренени в изказванията на моите респонденти и как
се свързват с отделни вярвания, обхващащи телесността и духовността като
мисловни конструкции, наситени с ню ейдж идеи.
Еднa от често срещните форми на съществуване на ню ейдж климат е
еклектичното свързване на модели, идеи, практики, лайфстайл, идващи от
разнообразни култури и религии (Heelas 1996; Melton 1992; Sutcliffe 2003;
York 1995). „Новата епоха“ поставя силен акцент върху индивидуализма,
свободата и автономията, личните преживявания и личностното развитие на
Аза. Водеща в тези движения е идеята, че няма един универсален начин за
преживяване на духовността (MacKian 2012: 118−119). Тази тема се полага
от учените по-често в полето на религиозните изследвания (Hammer 2001;
Heelas 1996; Kemp 2003), но заедно с това ню ейдж се разглежда и като културен фон, който, макар и обвързан със силен стремеж към духовно развитие,
все пак в много голяма степен е характеризиран от фактори, обусловени от
самата съвременност (Bruce 1998: 14; Chryssides 2007: 22). Като част от своя
еклектизъм „новата епоха“ привлича идеи от много и различни културни и
духовни традиции от целия свят. При опита да се огледа кои са главните линии в тази така напрегната картина, е добре да се премине през вярванията и
представите на хората за някои от основните аспекти на човешкото съществуване, т.е. представите за това какво е човекът, какво представлява божественото, проблемите на макро- и микрокосмоса, екзистенциалните проблеми на
битието, морал, здраве, благополучие, добър живот, трансцедентност. Синтезът на тези широки теми се побира в отношението и особената взаимовръзка
между телесността и духовността, които се наблюдават в ню ейдж.

За да избегна тавтологията, в статията използвам понятията „ню ейдж“ и „нова
епоха“ като синоними. Предпочитанието ми към използването на чуждицата като основна е както поради нейната утвърденост и честотност на употреба, така и поради
нуждата да откроя западните корени на явлението.
1
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Представи, възгледи и интерпретации за телесността
при ню ейдж
Във философските концепции на ню ейдж движението може да се открие
огромно изобилие на схващания, виждания, интерпретации за телесността и
тялото, и за техните различни функции в „новата епоха“. Това е разбираемо
поради една силно устойчива представа, характерна за ню ейдж, а именно
идеята, че духовното израстване е възможно единствено благодарение на телесността. Според редица школи и течения в рамките на това поле тялото е,
което способства развитието на душевността у хората. Затова то е и обект
на множество ритуализации, практики, методики за закаляване, пречистване,
хранене, трениране, извайване. В опита да се изследва или да се говори за ню
ейдж трудно може да бъде пропуснат един особен стремеж към здраве и дълголетие на тялото, намерил проява в различни визии и практики. В известна
степен това е може би дори първата, основополагаща, достатъчно отчетлива
линия на ню ейдж, която се откроява в нагласите на хората. Нещо повече,
голяма част от привържениците на този тип движения са осъществили своя
„вход“ в тази култура именно по линия на здравето и опита или да се самоизлекуват, или да осъществят превенция (Hanegraaff 1996: 42; Ellwood 1992:
60; York 1995: 37; Sutcliffe 2003: 174). Тази тенденция може да се илюстрира
в следния откъс от интервю със събеседничка по темата за личностното самоусъвършенстване:
„Значи при мене тръгна всичко от факта, че видях, че имам болести и
здравословни проблеми, с които не мога да се справя по никакъв начин с
лекарства, мазила, с болници, с изследвания, с медикаменти. Набавих си
литература доста по-различна от всичко това, като например, как човек
да се справи с проблемите си първо отвътре или чрез храната или чрез
промяна на начина на живот, или чрез промяна на мисленето. И видях, че
всички здравословни проблеми са предизвикани от три фактора. Първо,
неподходяща храна (нездравословна); неподходящ начин на хранене за
самия човек. Второ, негативен начин на мислене; и третото е липса на
движение, спорт. Тези трите неща са тясно свързани и ако едното от тези
неща липсва или пък е в застой, или пък е неправилно, дори и другите
да са перфектни, няма да са се стигне до 100% резултат“ (М.О., 2011 г.,
възраст: 28 г., създателка на блог за суровоядство).
В този откъс се откриват няколко особено важни линии, които функционират устойчиво в биографичните разкази на хората по отношение на нагласите им към различни практики и възгледите им за сполучлив житейски проект.
Събеседничката ми отчетливо маркира бинарната опозиция здравословен
проблем/добро здраве. Този често повторяем мотив в интервютата насочва
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към един, станал вече банален, вътрешен конфликт на модерния човек, който,
предаден от авторитетите си, търси нови убежища и пътища за своето изцеление в пряк и в преносен план (Бауман 2003; Бек 2013; Лиотар 1999; Тейлър
2003; Giddens 1991). Начинът, по който се заявява болестта, всъщност говори по-често именно за този вътрешен конфликт, отколкото за реална болест.
Важен ориентир за групата от хора, с които съм работила, са тяхната възраст
и проблемите, от които се оплакват и които привиждат като болести. Без да
омаловажавам техните реални страдания и преживявания, е нужно да спомена, че възрастта на интервюираните бе в диапазона между 19−38 години, а
оплакванията им са свързани с дерматологични проблеми като екземи, тежко
акне, също мигрени, констипация, наднормено тегло, паник атаки, депресия
и пр. За преследването на идеята за добро здраве е важно убеждението, че
човек е изправен пред някакъв непреодолим проблем, като тази непреодолимост се отнася най-вече до конвенционалните средства.
Преодоляването все пак е възможно според събеседниците ми и се
случва благодарение на търсенето на алтернативи (в случая те идват от
различна литература). Тези алтернативни знания насочват погледа на събеседничката ми навътре към нейната личност. Бегло се скицира идея за
алтернативи и в храненето, като начин да се повлияе на вътрешните процеси на тялото, различен от този на медикаментите. Накрая се достига до
най-същественото за моите събеседници – алтернатива на общоприетото
мислене. Така заявката за алтернативност се превръща в процес, при който човек с други думи трансформира (сублимира) онова, което го плаши и
към което не е способен да се адаптира (външния свят с неговите правила и
повели). За да функционират достатъчно добре тези алтернативи, е нужно
да се прибави още една идея и тя е идеята за холизъм. В ню ейдж средата
тя е особено ценена и често синтезирана в израза всички сме едно. Тук събеседничката маркира холистичния си подход, като обвързва телесност с
менталност в търсене на 100% резултат. По отношение на менталността
индиректно се загатва и още една линия на ню ейдж, за която също ще стане
дума, а именно стремежът към позитивно мислене. Холистичният подход
се простира до почти всяка голяма тема от човешкия живот и опит. Така
например, поради липсата на холистичен подход западната медицина е широко критикувана и вместо нея има подчертан интерес към традиционната
медицина (Tighe, Butler 2007; Sutcliffe 2003: 176; Hanegraaff 1996: 42−43;
Albanese 1992). Един много широк спектър от методи се използва в рамките
на холистичното здраве. Подходите при лекуване на различен тип заболявания са разнообразни и отново са заимствани от различни култури. Някои
от по-популярните методи идват от Изтока, Южна Америка или локални
контексти, които често се преплитат – напр. акупунктура, акупресура, традиционни тайландски масажи, юмейхо, хипнози, рейки, различен тип визуализации, йога упражнения, медитации, различни форми на терапии като
233

ароматерапия, хомеопатия, натуропатия, билкарство, изцеление с помощта
на кристали и много други.
Що се отнася до превенция на здравето, холистичен подход и развиване
на духовността, храненето е сред най-широко разпространените теми, защото се счита за базиса, на който се стъпва. Храненето е обект на всевъзможни
интерпретации, подходи и модели, които понякога заемат централно място в
разказите на хората за техния стремеж към душевен комфорт. За добра храна
се счита екологично чистата, с възможно най-малка степен на обработка и
по възможност домашно отгледана. В разнообразието от варианти на здравословно хранене чест мотив е отказът от месо и животински продукти, като
друг акцент може да бъде и отказът от топлинна обработка на храната (суровоядство). Някои от високопопулярните, дори модерни2 методи на хранене
се преплитат с морални и етични възгледи, като най-общо може да се изведе
една идея за ненасилие (отказът от убиване на животни за прехрана и употребата на животински продукти като мляко, кожа, яйца и пр.).
Различният модел на хранене и превенция на здравето обикновено не е
достатъчен за голяма част от последователите на различни течения и в интересите им също може да се открият редица методи за прочистване на организма или по-късно наложеният термин детоксикация. Ежегодните или
сезонни детоксикации чрез различни методики, имащи за цел оптималното
функциониране на тялото, са предмет на чести дискусии в тези среди. Популярност имат термини като алкално-киселинен баланс на тялото и неговото
поддържане, автофагия, хомеостаза. Търси се също и пряка връзка между
човешките емоции и функционирането на отделните органи (отново пример
за холистичен подход), съответно тяхното взаимодействие е обект на усилено
наблюдение, изучаване и вариация от методи за самолечение. Разглеждат се
органи от ключово значение за човешкия организъм като черен дроб, далак,
сърце, щитовидна жлеза, дебело черво, стомах:
„...даже в китайската медицина това си е чисто официално наблюдение,
че определени вещества ти влиляят на определени състояния, защото пък
тези вещества увреждат даден орган, а той пък се свързва с определени
емоции. Така например, когато ядем много захар и то гадна – бяла или
глюкозо-фруктозен сироп, той уврежда далака, а пък далакът се свързва с
депресията. И колкото повече захар ядем, толкова по-депресирани ще се

Любопитен пример в това отношение са почитателите на слънцеядството, бретарианството, праноядството, които с малки разлики помежду си (най-вече в подходите)
целят постепенната замяна на консумацията на храна, като вместо това за оцеляването
си разчитат на определен тип енергия – слънчева или праническа.
2
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чувстваме. И дори обратно, ако сме имали лошо депресивни емоции, то
привличаме храни, в които има много захар“ (С.К., 2015 г.).
Отделните органи и части на тялото се изследват, изчистват, съсредоточава се вниманието върху тях, например чрез медитации или мантри. Множество теории налагат нуждата от подобни действия, като най-общо може да се
обобщи, че досегашното хранене на хората е създало лоша среда в организма.
Популярно е разбирането, че животинската храна носи ниска вибрация и това
се отразява негативно върху човешката менталност и телесност. Тази идея се
обвързва още с идеята за енергия. Смята се, че употребата на месо допринася за повишаване на агресията у хората; че това е само един аспект на т.нар
смъкване на вибрацията и намаляване на енергията. Друга популярна теория
е съществуването на паразити, които използват човешките тела за приемници
и се нуждаят от вредна храна като захар, бяло брашно и месо, а спирането
на тези продукти довежда до проясняване на съзнанието на човека. Накрая
именно съзнанието е онова, до което хората се опитват да достигнат. Да го успокоят, закалят, изострят, издигнат до нови нива. Постепенно в този дискурс
бавно се утвърждава идеята за самоусъвършенстване:
„И по този начин разбираш, че физическото ти състояние е вследствие на
душевното ти или, както го наричат, етерното тяло. Някои казват, че те са
взаимносвързани, и това наистина е така. Например, ако поемаме кофти
храна, тя вкарва ниска вибрация и започваме да изпитваме и емоция от
ниска вибрация – гняв, ярост, депресия, злоба. И двете неща са свързани“
(М.О., 2011 г.).
Към тези теми следва да се прибави една много важна добавка, а тя е,
че различните възгледи за здравословен начин на живот се обагрят допълнително с езотерични концепции. Примери за такива езотерични добавки са
представи за влияние на Луната върху тялото в определени дни (екадаши дни;
лунна диета); функционират и идеи, носени от Изтока, като аюрведичното
хранене; в локален план популярен пример за пречистване на организма е
форма на пост като житния режим на Петър Дънов. Следва да се отбележат
и някои по-материалистични възгледи, като например отражението на кръвната група върху храненето.
Наред с храната се обръща особено внимание и на водата. Към темата
за добрата вода се отнася идеята, че тя може да бъде зареждана чрез човешките мисли и енергия и да влияе благотворно на тялото. Друг въпрос, който
широко се разглежда, е нейният състав, ph факторът. Популярна например е
хипотезата, че водата притежава памет и с тази памет може да се работи, отново чрез практики, като така могат да се закодират отделни послания, които
да служат за изцеление или благоденствие. По отношение на свойствата на
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водата тя може, също като във фолклора, да бъде считана за жива или мъртва. Тези две нейни форми обаче не са природни състояния, а постигането им
се осъществява чрез вариация от специални методи: дестилиране, йонизация,
обратна осмоза, също така специални камъни за зареждане или изчистване на водата (като турмалин, зеолит, шунгит), държане на слънце в цветни
съдове и пр. Използват се за различни цели − от лечение до изпълняване на
желания.
Ще се огранича само с тези споменавания поради огромния набор от подобни концепции за добро здраве и въздействие върху телесността. Заемките
от различни фолклорни традиции и синкретични учения могат да се преплитат, без да си противостоят, а дори функционират в един сякаш постоянен
баланс. Олав Хамър излага наблюдението си, че развиването на мирогледа
на нюейджърите се постига чрез комбиниране на парчета от различни философии, за да се формира собствен индивидуален микс (Hammer 2001: 28).
Важен фактор за изграждането на такъв баланс е именно идеята за холизъм.
Тя служи като балансиращо крило и спомага за скрепяването на различни по
същност, а понякога и по функция идеи. Тази фрагментарност (Бауман 2000)
всъщност не е никак изненадваща, предвид етоса на модерността, който залага на една прекомерна свобода (Бек 2013), гъвкавост и сравнителна безразличност по отношение на разместванията при сглобяване на личните проекти
за житейски път от отделния индивид (Тейлър 1999). Всичко това позволява
да се откроят няколко ключови линии по отношение на телесността: а) на
първо място, наличието на тясна връзка между здравето на тялото и духовната извисеност; б) търсене на алтернативност; в) холистичен подход;
г) самоизцеление. Като обща пресечна точка в темата за телесността може
да се открои също д) храненето като възможна линия, защото то се определя
като залог за добро здраве (както отчетливо беше илюстрирано и в първия
пример).

Схващания за духовността и духовното
в ню ейдж културата
Въпреки привидно материалистичните възгледи на ню ейдж, темите за
божествеността и за духовните измерения на материалния свят също присъстват активно в това поле. Би било обаче невъзможно да се разгледат всички линии на духовност, които се ситуират в него – на първо място, защото се
припознават като еднакво ценни и съжителстват паралелно и балансирано
(също като при теориите, свързани с телесността). На второ, защото отделните философски доктрини могат да бъдат лансирани в даден момент и употребявани от отделни личности, а в следващ могат свободно да бъдат изключени
от мирогледа им, без това да се свързва с някакъв непременен катарзис. Това
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никак не спомага да се видят някакви конкретни очертания на доктрини3, а
вместо това духовността по-скоро се разпада на съставни части и опира до
отделни идеи. Въпреки това обаче сред тези отделни идеи съществуват лесно
доловими повтарящи се черти в представите за духовността, които характеризират ню ейдж. Ще се опитам да подредя и изложа някои от тях.
Духовността за ню ейдж се изразява предимно в практикуване. Не си
духовен, ако не извършваш някаква дейност, която да даде формула, по която
да се определиш като духовен. Тук ясно личи фигурата на протестантската
етика, където трудът е мерилото за нравственост. Но тази етика е развита
отвъд ограниченията на религия и отвъд труда като дейност за изкарване на
прехрана. Трудът в тази формулировка е преди всичко работа върху себе си,
а религиозността – свободно избираема игра на практики. Това е антидогматична, антиинституционална позиция срещу религиозната вяра като цяло.
Вярата сама по себе си е с намален статут, ако липсва действие (чрез всекидневно практикуване). Нещо повече, тя на моменти може да бъде сметната за
вредна или потенциално опасна (Mercadante 2014) или най-малкото за пречка
към истинската духовност, която от своя страна се опира не на вяра, а на личен опит. Това разбиране намира подкрепа и в следващия пример от разговор
с мой събеседник:
„Еми как да ти кажа. Аз знам една будистка притча. Ся не знам дали ще я
разкажа както трябва ама в общи линии да ме разбереш. Значи един човек
отишъл на лекар с оплаквания. Лекарят предписал лекарства, казал по
колко да взима от тях и колко дни. Човекът така се развълнувал, усетил,
че така наистина ще се излекува. Върнал се вкъщи и си запазил листчето,
на което лекарят написал всичко. Държал си го при себе си, любувал му
се, слагал си го под възглавницата докато спи и си казвал: „Ето това ще
ме излекува. Този лекар е Бог за мен“. Построил му паметник в двора си
от почит. Обаче след време здравето му още повече се влошило и човекът
се ядосал, отишъл при лекаря и казал: „Ти си шарлатанин. Ти ме измами!
Аз така и не се излекувах, а ти отдадох толкова много почит“. Лекарят
само попитал: „А пи ли си хапчетата?“. Та, така с духовността. От нея
няма никаква полза, ако не си изпълняваш к‘вото трябва“ (С.П., 2015 г.).
Да бъдеш „духовен“ днес означава натрупан дълъг „стаж“ в изпълнението на лични практики (свободно избрани), които да дават основание за
чувство на „лично овластяване, по отношение на най-дълбоките мотиви на

С изключение на случаите, когато говорим за конкретно учение с ясни лидер, каноничност и доктринална същност, която по-скоро притежава ню ейдж характеристики.
3
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живота“ (Kenneson 2015: 5). Тази „лична духовност“ сама по себе си има
отчетливо проявление при ню ейдж и пряка връзка с етоса на модерността.
Автономия, автентичност, опитност са все формули за духовност, които
събеседниците ми страстно са излагали пред мен. Ню ейдж поставя силен
акцент върху идеята, че личността и нейният опит са основният източник на
авторитет по всички духовни и всекидневни въпроси.
Важен мотив при ню ейдж, който не е задължително да се среща във
всяко течение, но все пак достатъчно често може да бъде забелязан, е едно
разграничаване от всякакъв вид религия или религиозност, на моменти дори
тяхното яростно отричане. На мястото на религията застава друга меродавна
сила, в съзвучие с идеите на рационализма, и тя е науката. Науката заема
престижно място в съзнанието на хората, но нуждата от духовност до такава
степен продължава да съществува, че науката се издига в култ и неосъзнато се
превръща в „обект на религиозно преклонение“ (Беновска-Събкова 1993:15).
Кръг от изследователи в рамките на съвременната религия говорят за течение, което наричат „Духовни, но не религиозни“ (Mercadante 2014; Kenneson
2015; Fuller 2001). Тази интересна динамика между рацио и трансцедентност
е още една форма на конфликт в съвременността, лъкатушеща между някогашните си авторитети в лицето на църквата и изкушаващите перспективи,
които е предложила науката в последните два века. В интервютата с мои събеседници често може да се чуе заявката: Аз не съм религиозен човек, но съм
духовен (И.Г., 2017 г.), звучи също и: В мен няма нищо духовно, всичко се опира на разум и факти (П.П., 2011 г.); Аз не вярвам в съществуването на душа.
Всичко е ток. Импулси на мозъка (Н.И., 2009 г.). Мироглед, който претендира
за материализъм и отсъствие на духовен оттенък по отношение на храненето,
но завършва с идея за висока вибрация, е следващият пример от интервю:
„Да, аз човешкия организъм го разглеждам на чисто материално и инженерно ниво. Махаме всички духовни неща. Значи за един завод, каквото
произведе, са важни суровините му. Когато вкараш боклучави суровини,
не можеш да очакваш годна продукция. Същото е и с организма. Когато
вкараш умряла храна тя реално е абсолютно безполезна. Тогава ти използваш всички ресурси на тялото, за да обработва тази храна и в това
време то не е възможно да се настрои на по-висока вибрация, да стане
по-чувствително“ (П.П., 2011 г.).
Заявката за научна стойност в ню ейдж е търсен и ценен аргумент при
оформянето на възглед, метод или лайфстайл. Въпреки че, както споменах
по-горе, конвенционалната медицина не се ползва с особено доверие, то парадоксално, но на науката се придава статут на крайна инстанция (независимо
от това, че конвенционалната медицина е плод на научни постижения). Така
например, данни от научни изследвания, свързани с човешкия организъм,
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често стават основа за изграждане на различни хипотези от последователите
на ню ейдж движения. Науката е особено ценена и в зависимост от различните ню ейдж групи се отдава предпочитание на различни видове науки. Веднъж може това да бъдат биологията или медицината, веднъж физиката4, а с
особена популярност се ползва психологията. Последната е на висока почит
например сред представители на групи, занимаващи се с човешкия характер,
потенциали и развиването им като хюман дизайн, астрология, и-дзин и др.
Честите заемки от отделни научни теории се използват свободно и влизат в
жаргона на ню ейдж, като някои от по-популярните са тези, отнасящи се към
полето на психологията – Его, Аз, свръх-Аз, проекция, архетип, сублимация
и др. От гледна точка на физиката популярни са енергия, вибрация, честота, трептене, резонанс и пр. От полето на биологията – вече споменатите
алкално-киселинен баланс, детоксикация и хомеостаза, автофагия и други.
Всички те обаче рядко са дефинирани чрез строго научните правила за упот
реба на термини. По този начин придобиват по-скоро наукообразна риторичност и така строго научните им употреби се трансформират и се дооформят
чрез езотерични концепции с претенция за общовалидност. Това действие
има легитимиращ ефект сред масовата аудитория. Внимание на този аспект
отделя Олав Хамър в своя анализ върху трансформацията на научни термини
в езотерични концепции (Hammer 2001: 180). Както обобщава Дейвид Хес:
„Нюейджърите имат склонност към обединяване на техническото с духовното, научното с рационалното“ (Hess 1993: 4). В тази сложна сплав от идеи
духовността е обвита в неизброими пластове от концепции, вплетени една в
друга и употребявани с характерния за ню ейдж релативизъм.
За разлика от ницшеанската позиция за смъртта на Бог, ню ейдж (макар
и да се гордее с рационалните си възгледи), не убива Бог, а напротив – интериоризира го. Поглъща го вътре в себе си. При едно причастие също можем
да видим подобно приемане на Бога в себе си, но то не може да се приравни
към начина, по който ню ейдж го интериоризира, защото там причастието е
най-вече институционализиран акт, посредничество между църква и Бог. Ню
ейдж приема, че човекът е божествен изначално, но трябва да си спомни своята божественост. Затова е въплътен в тяло и е на Земята (т.е. в материална
реалност – друг популярен термин). На свой ред Земята често се определя
като училище, където душите идват, за да се учат чрез опит. Точно поради

За пример може да бъде посочено течението „Транссърфинг на реалността“, базирано на едноименната поредица на Вадим Зеланд, самоопределящ се като квантов
физик, който разяснява на своите последователи как да прилагат принципите на квантовата физика в живота си. Поредицата се издава на български език от издателство
„НСМ – Медиа“.
4
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това, както беше отбелязано и по-горе, тялото играе особено важна роля, защото то е, което ще изпълнява практики и ще трупа този опит. Радикалната
автономия, търсенето на автентичност и гордостта от личния опит създават
една нова връзка с Бог – Богът отвътре. Автономността, която ню ейдж делегира на човека (или която човекът сам си делегира чрез ню ейдж), позволява
индивидът да поеме контрола над свързването си с Бога без помощта на пос
редници. Като словесни проявления при ню ейдж можем да видим Бог като
семенце, което всеки от нас има, защото ние като човешки същества се
раждаме с него и то може или да покълне, или не (М.З., 2017 г.). Можем да
го видим също и като божествена частица или капчица. Тоест той е нещо
миниатюрно, което може и трябва да бъде развивано. Този растеж често е наричан духовно развитие или самоусъвършенстване. В тази връзка популярна
е и представата за еволюция както на индивидуалното човешко съзнание, така
и на колективното, а също и това на планетата Земя. Това е процес, който ще
отведе човечеството до неговата божественост.
Наред с тези метафори, Богът може да се размие до много по-мащабни определения като абсолют; източник, извор. В тези широки определения
прозира отказ от претенция за конкретен образ или структура на Бога. Тук
пулсира и още една динамична последица от модерността – под влияние на
феминистките възгледи за женска сила и права е деконструиран и полът на
Бог. Той вече не е само прерогатив на мъжкото. Бог има и в жената, затова
могат да се срещат и женски определения за Бог като вселена, природа. В
тази връзка може да бъде споменато също, че ню ейдж отдава особена почит
на женското начало. Изобилие от практики помагат на човека да види както „мъжката си страна“, така и неговата „женска страна“5. И тук холизмът
продължава да бъде основната норма. Холизмът е подчертан и чрез идеята,
че всичко в света е свързано и всички хора са едно, която поради честата си употреба е придобила патос на лозунг. Тази представа за свързаност е
всъщност есенцията на развитието на божественото у всеки човек. Ако човек
развие своята духовна същност тук, на Земята (своето семенце, капчица, божествена частица), то би могъл да познае божественото в неговата пълнота. Тази пълнота отново бива изразявана чрез мащабни определения, в които
образите са подчертано аморфни: океан на единство, вибрационна вселена,
единна същност, общ дух, първичен поток, универсум и др. (Hanegraaff 1996:
186). Отново науката оказва подкрепа чрез теории от полето, този път на пси-

В тази връзка могат да бъдат споменати множество практики за това как да се
развива женската или мъжката енергия. Любопитни примери са церемонии за отбелязване на лунни фази като новолуние или пълнолуние. Ритуали, които се срещат в някои
кръгове, свързани с йога школи например, са „Женски сакрален кръг“, „Какаови церемонии“;, „Сакрална архитектура на тялото“ и много други.
5
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хологията, като особено широко тиражирана е теорията на Карл Густав Юнг
за колективното несъзнавано. В езотеричен план съществуват концепции,
свързани с пространство, в което се пази всичката информация за света под
формата на акашови записи6. По отношение на космогонията ню ейдж изобилства от теории, на които няма да се спирам в настоящата статия, но които
също заслужават специално внимание.
Ако при телесността меродавност носи основно наукообразното говорене, то меродавността в духовен план е любов. Това е може би основната
линия, която силно доминира във всеки възглед, теория, практика. Мотивът
за любовта като най-висша сила оттеква като далечно „ехо“ от хипи лозунга
„Правете любов, а не война“. Все пак могат да се наблюдават някои промени
в този мотив и те се изразяват в ситуирането на обекта на любов от външен
(партньора; света) в по-скоро вътрешен (личността). Любовта към себе си е
норма, без която (в ню ейдж) човешкото същество не може да опознае настоящата реалност и подобните на него. Любовта към себе си като най-висше
благо помага за опознаването на външния свят, за обичането на околните.
Тази логика отново се извежда чрез идеята за холизъм. Ако човек е опознал
вътрешния си свят и приема, че всички са едно, то единственият път на любовта към околните минава през любов към себе си. Това по естествен начин
се свързва с Бога, защото ако човек носи и развива Бога в себе си, то му остава
единствено да се обича и по този начин да почита Бога. Тази любов, разбира
се, отново бива развивана и утвърждавана чрез практики – различни видове
медитации, визуализации, практики, при които се изразява благодарност, изказват се позитивни твърдения и пр.
Централен елемент от всяка практика е друга носеща линия, без която
ню ейдж би бил немислим, и тя е позитивното мислене. Огромен набор от
литература, курсове, теории, практики се базират на идеята за развиване на
позитивно мислене у всеки човек. То се счита за главен инструмент както за
самопознание, така и за развиване на различни умения, качества, подобряване на здравето, материална стабилност. Позитивното мислене е една панацея,
която, ако бъде овладяна от индивида като умение, се счита за извор на благополучие. Необходимо е да се спомене също, че при овладяването му отново
се използват психологията и нейните термини: Его, Аз, свръх-Аз, пренос, контрапренос, архетип, защитни механизми и пр.

Термин, свързващ се с индуизма и присъстващ в редица течения като теософия,
различни клонове на будизма, джайнизъм, съвременно езичество. Означава най-общо
невидимо пространство, в което се пази всяка информация за света в минал и бъдещ
план. Предвид това, например, хората, интересуващи се от свои предполагаеми минали
прераждания, могат да достигнат до подобно знание (а и до всяко друго) именно благодарение на акашовите записи.
6
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В този всъщност кратък преглед на знакови мотиви на ню ейдж във връзка с темата за духовност остана един много важен пласт, който затваря кръга
от екзистенциални теми, пораждащи ню ейдж като опит на модерния човек
да направлява живота си в този така объркан свят. Това е отношението към
смъртта и задгробния живот. Тук като централни теми могат да бъдат откроени прераждането и кармата. Не може да пропуснем да отбележим, че те
са заемки отново от източните философии. Според Ханеграаф въпросът за
смъртта и задгробния живот не е „неотложен проблем, който изисква отговор“ в „новата епоха“ (Hanegraaff 1996: 285). Вярата в прераждането замества
този отговор и се възприема като част от прогресивното духовно развитие на
индивида към реализацията на собствената му божественост. Това може да се
тълкува като опит за изтласкване на идеята за смъртта и е ценен момент, на
който трябва да се обърне внимание. Вероятно ценността на тази концепция
за западния човек може да се обясни с един екзистенциален страх от смъртта,
присъщ на човешката ситуация и сложността от помиряване с края. Ню ейдж
обаче доказва, че може да се справи дори и с този страх, и това личи от високата популярност на концепцията за прераждане у носителите на западни
култури, при които доминира християнството със своите деноминации.
Приемането на тази източна концепция показва, че християнството днес
не съумява да се справи по добър начин със страховете на съвременния човек,
както е било например в традиционните общества. В голяма част от теченията, свързани с ню ейдж, прераждането се възприема като очевидност. Тази
очевидност пасва добре и на формираното потребителско мислене на късния
капитализъм, където краят на нещо е следван от бързата му подмяна. Така
идеята, че съществува една-единствена възможност да се живее, се подменя
с вечната възможност човек да получи нов опит, за да продължи духовното
си израстване в следващ живот. Разбира се, не бива да се пропуска, че това
е по-скоро популярният възглед за прераждане. Съществуват много учения,
които наблягат на по-различна представа и тя е свързана с прекъсване на цикъла от прераждания като най-висша цел на съществуването на човека. За
постигане на подобно прекъсване на преражданията често за пример е даван
животът на Буда. Както повелява канонът на будизма, Буда не е фигура, която
трябва да се почита като бог, но неговите ценни съвети и методики се взимат
предвид, когато личността иска да следва пътя на прекъсване на своя цикъл
от прераждания. Днес можем да срещнем изобилие от учения, претендиращи, че могат да покажат на човек начина, по който да прекъсне своя цикъл
на прераждане. Тук естествено могат да бъдат споменати редица практики за
опознаване и утвърждаване на тази реалност, като най-общо те се свързват
с медитации и водене на благочестив начин на живот. А по отношение на
опознаването на отделните прераждания от човека, то централно място сред
практиките заема методът на регресия като начин за връщане (спомняне) към
предполагаеми минали животи чрез средствата на частичната хипноза.
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Боравенето с концепцията за прераждането предполага и възприемането
на друга източна концепция, която също като прераждането е утвърдена като
очевидност, и това е концепцията за карма. Разглежда се като закон за причина и следствие и поради това се свързва със свойството да поощрява или
да налага наказание за минали деяния (Hanegraaff 1996: 286). Тази саморегулираща се „сила“ сякаш замества някогашните закони, които традиционната
религия е налагала. Отхвърля се също християнският акцент върху греха и
вината, вярвайки, че те генерират страх и по този начин − негативност, която след това възпрепятства духовната еволюция (Hanegraaff 1996: 294−295).
Всяко негативно препятствие в живота се възприема като ценен урок, който
помага за извисяването на духа. Също така представата за карма може да се
разгледа и като един регулатор, именно защото ако човек вярва, че има множество възможности за нов живот чрез прераждане, то може да се предположи, че в един момент той няма да ги използва ползотворно или дори може
да се възползва прекомерно от тази идея, като извършва деяния, за които не
се налага да „плаща“ в християнския ад например. Поради това кармата е
нужен инструмент, тъй като тя възвръща баланса чрез представата за награда
и наказание, които застигат човека дори в преражданията му, в зависимост от
деянията в предходни животи.
Поради трудността да поместя всички вярвания по отношение на задгробния живот се ограничавам само до тези две понятия – „карма“ и „прераждане“, но трябва да направя уточнението, че те ни най-малко не изчерпват
темата, а терените, свързани с нея, по които съм работила, заслужават отделни разработки. Може би най-ярко откроената тема за духовността ню ейдж е
закодирана обаче в етимологията на името му и това е емблемата Епоха на
Водолея. Словосъчетанието Епоха или Ера на Водолея е вероятно най-популярният синоним на ню ейдж. Мотивът за настъпване на една Нова епоха се
състои в представата за космически цикли, които оформят една по-мащабна
организация на време, навярно в опит да покорят историческите перспективи, които човешкото съзнание трудно може да обгърне и осмисли. Наличието
на подобен мотив отново поставя въпроса за минало и бъдеще (подобно на
мотива за прераждането). Главната идея, заложена в представата за тези големи отрязъци от време е, че на всеки приблизително 2000 години настъпва
нова епоха със свои модели, ценности и постижения. Човешката история се
възприема като поредица от различни ери, като тази, бележеща последните
2000 години, се намира под астрологичния знак Риби (Hanegraaff 1996: 320).
При своя си край се счита, че тя е достигнала и своя упадък, а настъпващата
нова епоха под знака на Водолея носи ново пробуждане – „Нова ера на любов,
радост, изобилие, мир и хармония“ (Melton 1992: 19). Това оформя характерен дискурс, в който са поставени редица вярвания и очаквания, оформящи
модели на мислене, а заедно с това и житейски проекти. Така се съставя един
фундамент на ню ейдж културата, който задвижва по-голямата част от разби243

ранията, свързани със самоусъвършенстването на човешкия вид и обществата за достигане на новото „ниво“ на съществуване.
Трудно е да бъде проследено авторството на словосъчетанието Ера на
Водолея7. Без съмнение то се свързва с астрологичното познание за време и
космос, от което е част понятието Водолей като един от 12-те зодиакални знака. Отминаването на стария отрязък от време също е събитие, което събира
свои митологеми. Популярни в ню ейдж културата са есхатологични разбирания, които най-общо съдържат очакване за т.нар. „край на света“ (Pike 2004:
146). Във връзка с настъпването на новото хилядолетие широко разпространено е вярването, че светът ще изчезне през 2000 г. По-късно този „край“
бива „отложен“ до 2001, 2008, следват 2012, 2021 г. и пр. Обект на различни
теории е и разбирането в какво именно се състои този край. Според някои
течения, следващи по-скоро християнската теология, този край се свързва с
т.нар. Второ пришествие, описано в „Откровение на Йоан“ („Апокалипсис“).
Тези по-ранни образци на идеята за край на света са описвани в някои ню
ейдж течения не като унищожение на планетата Земя, а като преминаване в
друго нейно измерение. Срещат се множество вариации8 на тези вярвания,
но тук няма да се впускам в по-детайлния им преглед. Това, което е важно да
се спомене, когато се говори за Епоха на Водолея, е астрологията, откъдето
всъщност идва словосъчетанието.
Астрологията е изключително често срещана и ценена при ню ейдж. В
жаргона на тази среда зодиакалният знак е маркер за словесна репрезентация:
мога да бъда по рачешки емоционална (С.К., 2018 г.); Аз съм Овен и като
такъв държа да действам, без да се замислям много-много, и ето, че съм
си патил заради това, но и съм си пробивен, де (П.С., 2018 г.); Девата в мен
проговори и аз се вбесих на тази мръсотия (И.Р., 2018 г.). Същевременно,
широката популярност на астрологията днес освен че гради психологически
профили, с които всеки навлязъл в материята свободно се идентифицира, но

По повод авторството на понятието Епоха на Водолея, някои извори припомнят
името на Елена Блаватска – мистична фигура от началото на XX в., която се свързва с
движението „Теософско общество“. Други изтъкват една по-късна авторка, астроложката Линда Гудман. Петър Дънов например също използва словосъчетанието Епоха на
Водолея, за да маркира настъпването на нов период на разцвет сред човешката цивилизация (Тончева 2015: 60−61).
8
В своите теренни проучвания също съм попадала неведнъж на подобни разбирания. Така например при общността Фалун Дафа (Манова 2014) се говори за Фа коригиране на света чрез практиката за самоусъвършенстване, което би предотвратило
надвисналия край над човечеството. При учение като АлатРа се говори, че до 2024 г.
човечеството има избор чрез духовна работа да обърне хода на събитията, които ще
се случат, а именно заличаването на цивилизацията. При учение като Когиталност се
говори за същото, но се посочва годината 2021 г.
7
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налага и идеята, че тя може да се използва не просто като средство за предсказване и познание на космоса, а като инструмент за самопознание. Гордън
Мелтън също откроява различната употреба днес на астрологията под въздействието на ню ейдж културата: „Астрологията беше извадена от по-стария
детерминистичен контекст, в който преди това се намираше и представляваше
отворена система. Вместо ходенето на астролог, за да се предскаже бъдещето, сега астрологията се използва като средство за самопознание. Вместо да
му се покаже това, което непременно ще се случи, чрез звездите, сега човек
научава за таланти, потенциали и благоприятни сили в психиката, които могат да бъдат използвани при създаването на Новия човек“ (Melton 2007: 89).
Тази важна роля, която се отрежда на астрологията днес, отличава още повече
словосъчетанието Епоха на Водолея като есенциално за този тип движения.
И така, по отношение на духовността се открояват също базови линии,
характерни за ню ейдж, които могат успешно да се използват при изследването му. Ще маркирам откроените, като: а) опитност, б) лична божественост,
в) холизъм, г) свободно опериране с научни термини и концепции, д) карма и прераждане, е) Епоха на Водолея. Тези линии ограждат базисните ек
зистенциални теми за всеки човек, които служат за оформяне на мироглед и
проект за биографична траектория. Идеята, че само въплътен човек може да
израсне в духовния свят, осъществява силната и неразривна за ню ейдж връзка между духовността и телесността за постигане на идеята за божественост.
В тази симбиоза главен принцип е холизмът. Кармата и прераждането служат
като регулатори на нравствеността и на постигането на идея за смисъл и цел,
а Епохата на Водолея синтезира представите за време-пространство и смяната на познатия и установен ред.

Заключение
В заключение трябва да подчертая, че сложен и синкретичен феномен
като ню ейдж трудно може да се обхване в тесния формат на академична статия. Направеният тук преглед има за цел да отбележи основни линии, които
биха могли да бъдат използвани при изследванията в това поле, както и да
подреди някои от ключовите му характеристики с цел по-добро разбиране и
по-систематично наблюдение върху течения, които могат да се поместят зад
неговата емблема. Без съмнение, днес ню ейдж е вече разпознаваем маркер за
алтернативна духовност, въпреки че обикновеният наблюдател трудно може
да даде дефиниция на културните и религиозни феномени, които се побират
в него. Затова настоящата статия излага отделни повтарящи се теми и идеи,
които са устойчиви линии на ню ейдж и се срещат в почти всяко от теченията, причислявани към този сложен културен пласт в съвременността. Според
моя опит в полето централно място в него заема оста между телесност и
духовност. От тяхната взаимна връзка проличават холизмът, характерен за
245

много от битуващите философски концепции, и вярата, че всичко в света е
свързано и си влияе. Откроява се здравето като основна ценност по отношение на телесността и любовта като висше благо и усилие – по отношение на
духовността. Тези две пресечни точки на телесност и духовност се ограждат
с редица практики за постигане на вътрешен мир и благоденствие. Основният
процес за достигането им се маркира като самоусъвършенстване или духовен
растеж. Отделните прояви на ню ейдж могат да включват или да изключват
по желание дадени мотиви или похвати, което отразява гъвкавостта и способността за постигане на един персонализиран житейски проект, както и на
персонализирана духовност, които всеки упражнява по свой собствен начин.
Това изпробване на различни методи, практики и лайфстайл е силно
обвързано с постмодерната ситуация, в която днес се намира човекът, където свободата е висша цел и привилегия. Класическата мистика в основните
световни религии търси божественото, като изисква постоянна отдаденост,
често под формата на продължителен аскетизъм, молитви и култивиране на
смирение. За разлика от това съвременният стремеж към божественото клони
понякога към хедонистични прояви. Освен хипи лозунга, една друга популярна мисъл за войната и любовта гласи, че всичко при тях е позволено. В този
смисъл нюейджърът е в една постоянна битка за себе си, отвоювайки се от
религиозните и обществени норми и утвърждавайки ежеминутно личния си
стил на живот (личната си сплав от вярвания), като крайната цел в тази „игра“
е да се постигне любов към себе си. Откриването, култивирането и живеенето
чрез радостта от любовта към себе си са ултимативната истина за носителите
на ню ейдж идеи. А от тази любов, според техните възгледи, произтича божественото, както и единението с околните и света.
Изложените теми в настоящата статия са обект на интензивно споделяне
както сред последователите на ню ейдж културата, така и в широк социален
контекст. Те могат да бъдат открити във всеки разговор, интервю или взаимодействие с представители на различни течения. Отделните групи маркират
тези теми по свой начин, но често се откриват пресечни точки между използваната от тях терминология. Това оформя специфичен дискурс, който създава
и удържа ню ейдж като разпознаваема среда. Същевременно, на микрониво
всяко от движенията има изработен свой език на говорене и споделяне, който
се поема от последователите му, мултиплицира се и се вкоренява в рутината
на говорене. Разпознавайки и боравейки добре с ню ейдж като съвкупност от
схващания и словесни прояви, стават по-лесно отличими и неговите адепти.
В езика на хората, заети с подобен род идеи, неизменно присъстват нюанси,
които маркират къде е духовната ориентация на дадената личност, а процесите на вътрешна трансформация, които са обект на най-оживени дискусии,
получават специфична вербална изява. Изследването на тези словесните проявления би могло да бъде полезен ориентир за проследяването на това как се
оформя и функционира голяма част от ню ейдж движенията днес.
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Магическа ритуална практика за пробуждане
на женската сила – танцът мандала
Райна Рождественска
Резюме. В статията са разгледани в детайли стъпките в провеждането на танца мандала – съвременна ритуална практика с корени в древноиндийската култура,
намираща широко разпространение през последните години в различни страни по
света. Като се опира на теренни наблюдения от провеждането на тази практика в България, авторката на статията анализира различни нейни аспекти с оглед на функциите, които тя има за пробуждането на женската сила, трансформирането на женската
енергия и насочването ѝ към разрешаване на житейски проблеми и лечение на тялото
и душата. В статията са представени времевите и пространствени параметри на ритуала, действията на обредните лица и различни словесни практики, съпровождащи
магическите действия.
Ключови думи: мандала танц, женски ритуални практики, обредни компоненти,
магически действия

Magical Ritual Practices for Awakening
of the Female Power – The Mandala Dance
Rayna Rozhdestvenska
Absract. The article discusses in detail the steps in the organization of Mandala
dance – a contemporary ritual practice with roots in the ancient Indian culture that finds
wide distribution in different countries around the world in recent years. Taking grounds in
fieldwork observations on the carrying out of this practice in Bulgaria, the article analyzes
its different aspects with regards to the functions it has for the awakening of the female
power, the transformation of the female energy, and its direction to the solving of life issues
and curing of body and soul. The article presents the temporal and spatial parameters of
the ritual, the activities of the ritual characters, and various verbal practices accompanying
the magic actions.
Keywords: Mandala dance, female ritual practices, ritual components, magic actions

В началото на XXI в. все по-голяма популярност в много страни по света придобиват различни ритуални практики, насочени към пробуждане на
женската сила и насочване на женската енергия за разрешаване на различни
житейски проблеми. Включващи разнообразни медитативни техники, лечителски и посветителни действия, много от тях имат корени в източни ритуали
и представляват съвременни примери за обредност, опираща се на идеята
за вътрешно усъвършенстване и насочена към разрешаване на практически
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в ъпроси. Сред примерите за такъв тип практики, някои от които имат своите
последователи и в България, са тези, включващи лечение с течни кристали
или ритуални с нефритени яйца и пр. Ограничени са до участие единствено
на жени и свидетелстват за формирането на микрообщности, където въз основа на споделяне, взаимно подпомагане и извършване на поредица от магически действия се търси справянето с трудни житейски ситуации.
Такъв тип ритуал е и „мандала танцът“ – съвременна обредна практика, имаща за цел да символизира сливането и взаимодействието на индивида
с природата, както и трансформирането на женската енергия за цели, свързани с постигането на духовно и физическо здраве на отделните индивиди,
семействата и общностите около тях. Танцът представлява съвременно явление с нарастваща популярност. Опрян на древноиндийски ритуали и женски
практики за духовна трансформация и постигане на вътрешен баланс, той е
продукт на тяхното творческо преосмисляне и притежава защитени авторски
права1. Обвързан е с лунните фази и е подчинен на емоционалната и практическата реализация на идеите за свръхестественото. Обредните действия
са насочени към връщане на жената в нейния енергиен център чрез танца и
чрез лечение на тялото и душата. Участничките в мандала танца споделят, че
той представлява най-мощната практика за самоочистване на всички нива.
От 2006 г. основателката на обредната практика организира сертификационни семинари, както и регулярни занимания в повече от 12 страни, сред които:
България, Белгия, Великобритания, Литва, Ливан, Русия, Казахстан, Киргизстан, Испания, Австрия, Украйна, Франция. Семинарите, обученията и регулярните практики се провеждат в хибридна форма – онлайн и присъствено, в
зависимост от обстоятелствата и политическата ситуация в конкретната страна.
Настоящият текст има за цел да анализира тази съвременна проява на
магичното, като открои характерните черти на явление, което набира все
по-голяма популярност в България и което все още не е било обект на научен
интерес. Въз основа на извършените теренни наблюдения през пролетта на
2019 г. в гр. София е направен опит за представяне на неговите компоненти: времеви и пространствени параметри, особености на ритуала, участници,
обредни предмети, свързани с прояви на женска сила, ритуални действия, и
т.н. Чрез анализ на употребата на молитвени думи, заклинания, наричания,
съпровождащи магическите действия, както и на спецификите в облеклото
на обредното лице и участниците, се изясняват основните принципи, върху
които е изградена разглежданата ритуална практика. Липсата на научни из-

Вж. Свидетелство № 015-004874 от 10.11.2015 г., съгласно действащото законодателство на Руската федерация. – https://mayamandala.com/practices/mandla-dance/
what-is-mandala-dance/.
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следвания по темата и сравнително скорошното навлизане на практиката в
България (наблюденията ми са от 2019 г.) наложиха внимателна подготовка
по хоризонтала: подготвителна част с подбиране на информаторите, получаване на доброволно съгласие от тяхна страна да споделят своя опит и да
бъде осигурен физически достъп за интервюиращия до полето на изследване.
Към м. октомври 2021 г. единствената официално издадена книга по темата за
мандала танца е на английски език, наличен е и превод на руски език. По-нататък в изследването цитираме авторката и нейния труд.
В превод от санскрит думата мандала (
) (Apte 1985: 733–734) означава „същина“ плюс „има“ или „съдържа“, също се превежда и като „кръг-обиколка“ или „завършване“ (др.инд. кръг, диск). Мандалата представлява концентрична диаграма с духовно или ритуално значение в будизма и индуизма
(Мифы 1988: 100–101). Кръгът е видимият външен свят, а центърът – вът
решният свят на тялото и душата. В том III на Български етимологичен речник срещаме думата „мандало“, чиято метафорична и пряка употреба обозначава „нещо, което се клатушка, люлее“, което е в „движение в права и обратна
посока…, нагоре и надолу“ (Български етимологичен речник 2012, 3: 643).
Както ще стане ясно по-нататък в текста, самите движения от долу нагоре и
от горе надолу в танца мандала структурират пространството във вертикален
план.
Първоначално терминът „мандала“ се появява в Ригведа2 с множество
допълнителни значения, сред които „пространство“, „съвкупност“, „общество“, и обозначава стремежа към сакралното – най-вече в ритуалите. Сложната геометрична структура изобразява външен кръг с вписан в него квадрат
или поредица от преплитащи се един в друг кръгове, чиято периферия обикновено се обозначава като лотос. Най-универсалната интерпретация на мандала е като модел на Вселената, като карта на космоса, изобразена като план
чрез квадрат или кръг. Космологичната интерпретация на мандала предполага
външният кръг да обозначава Вселената в нейната цялост и всеобхватност,
пространствените ѝ граници и моделирането на временна вселенска структура. Мандала е Цветето на живота, тъй като се счита, че в нейния център се
намира божественият дух, а радиусите, излизащи от центъра, са еманации,
които като слънчевите лъчи предават на целия свят неговата сила и топлина.
Смята се също, че тъй като мандала е път към изначалното, божественото и
към разбирането на Вселената, а отделният човек има свой път, то всяка мандала носи отпечатъка на личността на своя създател. В обредния танц мандала оформяните с тяло движения наподобяват тези кръгове и фигури. Вярва
се, че за всеки проблем, който мислено се поставя и вербализира по време на

Вж. https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
%D0%BB%D0%B0 (26.04.2019).
2
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практиката с мандали, има съответстващо цветово оформление и нарисуваната с молив или тяло мандала отключва съответното лечение или разрешава
проблема. Съществува например мандала за забременяване. Всъщност е наречена така, тъй като се счита, че рисуването и носенето ѝ или поставянето ѝ
на видно място в дома помага на жената да реализира любовта си. Тъй като
предава на притежателката си спокойствие, се счита, че отключва менталните
блокажи по отношение на сдобиването с дете3.
Създателката на танца мандала Мая Мандала4 пише в издадената през
2017 г. на английски език авторска книга наръчник „Mandala Dance“ (Mandala
2017), че е „учител на свещеното знание за женската природа“. През годините, посветени на изучаването на духовни и магически практики, тя организира разнообразни семинари за мъже и жени, като им помага „да се свържат
отново с истинската си природа и да интегрират отново всички условия и
качества на живота в единно цяло“. По отношение на самия обреден танц
казва следното:
„Практиката е за балансиране на хоризонталата и вертикалата, за да се
избегне желанието да останете само в трансценденталното или, обрат
но, да бъдете напълно погълнати от този материален свят, да развиете
способността да разпознавате тази фина линия между двете сфери и да
ги балансирате в хармония. Това е непрекъснато изследване, постоянно
настройване на честотата на Цялото, разпознаване и освобождаване от
програми, стереотипи, идеи, вярвания, обичайни мисловни форми, преживявания, за да продължите да намирате пътя обратно към истинското
си аз. И тогава, от това пространство на истинския си Аз, да предадете
нови качества в този свой живот, тук и сега“ (Mandala 2017: 3).
В продължение на 25 години Мая Мандала практикува различни духовни
практики и лечение чрез терапия, работа с енергия и съзнание, работа по тялото, различни видове масаж, проучва различни танци (фламенко, танго, съв
ременен танц, африкански танц, контактна импровизация) и тантрическите
постулати. Нейният личен опит според биографията ѝ се базира на суфизма и
изхожда от Дзогчен – най-древното направление в тибетския будизъм5. ДзогВж. https://natalyoga.net/events/%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
%D0%BB%D0%B0-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86-2-2-2/ (25.04.2019).
4
Мая Мандала е псевдоним на родената в Калининград, Русия, Мая Курицина
− терапевт, педагог, художник по живопис и преподавател по арт терапии. Вж. http://
mayamandala.com/biography/ (26.04.2019).
5
Дзогчен е най-висшият път към просветлението, естественото, изначалното състояние на ума и тялото. Вж. https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%BE%
D0%B3%D1%87%D0%B5%D0%BD (30.04.2019).
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чен, или още Атийога, според школата Нингма на тибетския будизъм, а също
и според добудистката традиция Бон, е естественото изначално състояние на
ума и тялото, както и ученията и медитативните практики, насочени към постигането на това състояние.
Преподаването на танца мандала води началото си от 2009 г. и се осъществява вече 10 години. През този период няколко хиляди жени са участвали в интерактивни обредни семинари за изцеление на душата и тялото. Жени
от 79 населени места в Русия и много други европейски и азиатски страни
посещават танцовите ритуални работилници по изготвяне на индивидуални
мандали и практикуват ритуалния танц мандала. Схващането за танца е, че
той представлява „дълбока духовна практика, която включва енергийна работа, улеснява трансформацията и съединяването на женското тяло с естествените природни ритми, което води до преоткриване на неговата плодотворна
сила и ценност и до пробуждане на женската сила“6.
Участниците в ритуала са задължително от женски пол. Запознаването с
теорията и практиката на сакралната геометрия на мандала подхранва у тях
вярването, че жените стават творци на собствената си реалност. Те с желание
изпълняват танца мандала, танцувайки с намеренията, молитвите и наричанията си наум, в мълчание. Предварително са заложили своите послания в
индивидуално изготвените лични мандали, за да се синхронизират с „Вселенската енергия“. Именно това посвещаване изисква от жените да бъдат особено внимателни и взискателни към себе си, като най-пряко свързани с даването
на живот, с пораждащото начало. Осъзнавано в космичен план, това посвещаване има две страни – едната обхваща свързването с природното, физиологичното, с раждането във всички негови аспекти, а другата – стойността,
значимостта на ритуала за семейството, рода и обществото като цяло.
В същината си танцът мандала е енергийна практика, т.е. практика със
собствен енергийно-мисловен код. Практикуващите формулират своите намерения в спокойно умствено състояние, във физически покой и вярват, че
дълбоката им увереност в тяхното сбъдване, както и безкористността на подбудите ускоряват материализирането във физическия свят. Едно от първите
и най-важни условия в изпълнението на ритуала е той да е организиран съобразно фазите на луната: в първия ден от новолуние или от пълнолуние.
Обредният танц и подготовката за него целят синхронизиране с естествения
природен менструален цикъл и готовността на здравата, енергийно пълна и
самовъзобновяваща се матка да породи живот, да даде ново начало. Вярва се,
че само влязлата в синхрон със своя природен ритъм жена може да дава живот не само на децата си, но и да твори, да гради и да бъде част от колектив-

6

Вж. http://mayamandaladance.com/ (26.04.2019).
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ното съзнание. Ритуалът е изграден върху утвърдени в колективното съзнание
символи, композирани в нова за участниците обредна ситуация. Огънят, кръгът като сакрално пространство, видът и цветът на облеклото, поведението
на тялото, мълчанието и концентрацията по време на ритуала са въвлечени в
сферата на обредното и получават обреден смисъл.
Движенията по време на танца следват принципа на построяване на женското тяло по вертикала чрез геометричните фигури осморки, кръгове и спирали. Всички движения са построени така, че да активизират женския център
– матката, който се намира в нулевата точка на женското тяло. Теорията за
сакралната геометрия обяснява принципите на движение на женската енергия и преминаването ѝ през нулевата точка в тялото – тази на сътворението.
Обредното лице, което по условие задължително е от женски пол, преминало
инициация от създателката на мандала танца, изяснява какво представлява
„Цветето на живота“, защо това е геометрията на сътворението на всичко
живо във Вселената и как този принцип стои в основата на практиката мандала танц. Участниците се въвеждат в терминологията и в практическата част
след кратко обучаващо видео. Материалите относно този магически ритуал
са недостъпни за чуждите на сакралното пространство хора и след започване
на практиката се налага забрана за произволното ѝ прекъсване – тази забрана
се вербализира от главното обредно лице – водещата. Ритуалът пресъздава
личната енергийна свързаност на всяка от участничките с космическия ред, с
природните земни ритми и като колективно действие – с проява на колективното съзнание, с проекция в бъдещето. По време на танца и на танцувалното
пресъздаване на личните мандали се формират трайни позитивни молби наричания в сегашно време. Целта е емоционалното безкористно желание да
получи практическа реализация чрез прилагане на принципите на сакралната
геометрия.
Подготовката за магическите действия започва в същия ден, след изгрев
слънце, с физическо гладуване два часа преди началото. Най-общо погледнато, главното обредно лице и участниците в ритуала подхождат с настройката
и вярването, че практикуването на мандала танц ще хармонизира енергийния
поток в тялото, ще отключи първичната творческа енергия, ще помогне за
живот в синхрон със себе си, със своите истински желания и потребности,
ще разкрие красотата на автентичната и неподправена женственост, женска
сила, любов и красота, ще подпомогне свързването с интуицията. Изричането на намислените желания в сакралното пространство на кръга ще осигури
безпрепятственото им бързо реализиране, освобождаването от физически и
духовни блокажи и страхове, като светът не само за самата жена, но и за рода
и семейството ѝ се променя – става организиран, силен, правилен и хармоничен и се издига на по-високо равнище в социалната йерархия.
Мястото на обредното действие е предварително избрано и подготвено
от водещата на практиката. В примера, който сме посочили тук, е ситуирано
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в града, тихо, слънчево и спокойно – йога център „Гаятри“ в гр. София7. Освен в столицата, такива практики се провеждат и в градовете Бургас, Варна,
Пазарджик, Плевен, Пловдив, като местата традиционно са или йога студиа,
или центрове за себепознание и развитие. Главното обредно лице – водещата,
задължително трябва да е преминало инициация, да има право да преподава и да притежава опит в практиката по посвещаването. Изискванията са да
бъде с безкористни цели, да е млада, раждала или във фертилна възраст жена,
със спокоен характер, благ и равномерен глас, с достатъчно опит в духовните практики, избрала самостоятелно пътя на себеразвитието и самоусъвършенстването. В конкретния наблюдаван случай това е Марияна Германова.
Около 37-годишна, живее в гр. Бургас, специален педагог – логопед и слухово-речеви рехабилитатор, инициирана и сертифицирана от Мая Мандала да
преподава мандала танц.
Времевите параметри са предварително обявени на кръга участници. Заявките се подават по електронен път и изискват обосновка, споделяне на причините, поради които жената е избрала точно този ритуал, и кратко представяне. Ритуалните действия протичат на спокойно, затворено пространство,
предварително осветено и пречистено с ароматни билки. Огънят задължително присъства като елемент. Участничките са облечени в дълги рокли или
поли – по възможност в бял цвят. Ако не могат да осигурят рокля или пола с
такъв, то трябва да е светъл. Белият цвят е семантично натоварен като символ на плодовитостта, чистотата, връзката с по-фините небесни енергии, с
божественото начало и сътворението. Като компромисен вариант се предпочитат светлите дрехи, но в никакъв случай тъмни или черни. Черният цвят е
свързан със смъртта, застоя, тъгата и нереализираността и се възприема като
влизащ в конфликт с позитивно поставените задачи и цели на ритуала.
Освен бързо сбъдване на намеренията, влизането в сакралното кръгово
пространство предполага повишаване на жизнената, сексуалната и енергийната сила, също и подобряване на материалното състояние на жените в него,
на родовете и семействата им. Забранени са непосредствените снимки и/или
видеоматериали с цел съхраняване сакралността на обреда и енергийната защитеност на участниците в него. Нареждайки се в кръг, жените сядат с лица
една към друга и към главното обредно лице. Водещата е от едната страна на
кръга, заедно с останалите жени. Хващат се за ръце – лявата длан подава на
седящата отляво, а дясната поема дланта на седящата отдясно участничка. В
центъра на кръга, така че да се виждат от всички, са наредени запалени свещи
върху мандала, както и лични предмети символи на благополучието – елемент от женска дреха, аксесоар или накит. Обредните предмети организират

7

Вж. https://gayatribg.com/ (30.04.2019).
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абстрактни варианти на основната семантика. Например пространствената
вертикална абстракция по посока на часовниковата стрелка и обратно на часовниковата стрелка. С медитативни практики със затворени очи, в покой, с
плавно и равномерно дишане се визуализират връзките със земята, небето,
духовните наставници, предците, с висшите небесни създания, с цел осигуряване на закрила и благословия. Подред, по посока на часовниковата стрелка,
след отправените в мълчание благодарности към силите съюзници, всяка от
жените оповестява гласно намеренията, подбудите си и вербализира целта на
своето участие в практиката. Намеренията следва да са изречени в сегашно
време, в първо лице единствено число и в позитивна форма. Единствено главното обредно лице има правото да прекъсне, дооформи или промени словата,
като смисълът им остане същият.
След вербализиране на желанието останалите участнички и водещата
практиката произнасят на глас „Да бъде!“ с разперени встрани и вдигнати
нагоре ръце, след което ги поставят на земята пред себе си с длани със събрани пръсти една до друга и по този начин „заключват“ желанието и ускоряват
неговото осъществяване в най-кратък срок. След като всички са споделили
своите намерения и са отправили молитвите си, се приема, че са пречистени
и посветени в ритуала, вече са активни участници в обредните действия и
посредници между небесния и земния свят. Дългите поли или рокли свързват
символно жените със земята и предците им, с небесните сили и с природните елементи, използвани за съюзници в магичните действия. Вярва се, че
облечените в тях жени сами инициират пробуждането на женската си сила,
мъдрост, знание и благодат, за да носят благоденствие, здраве и просперитет
както на самите себе си, така и на семействата и родовете, на които принадлежат.
Очистването от външните енергийни влияния произтича именно в защитеното сакрално пространство на кръга, в което външна, чужда сила или лице
не могат да пристъпят. Ритуалният мандала танц, който настъпва след въвеждащите наричания и молитви, притежава следните характеристики: обединените участнички стават по-силни от магична гледна точка и пред тях стои
отговорността да опазят целостта на получените знания и пробудени умения,
да ги използват безкористно с лечебна цел в името на благоденствието на
семейната и родова общност, към която принадлежат. Залог за плодородие,
просперитет и възстановяване на женската магическа сила са откритите разпуснати коси на участничките и дългите им поли или рокли в бели или светли цветове. Паралел с обредните практики по българските земи може да се
направи с брането на лечебни растения на Еньовден. Билките се берат преди
изгрев слънце, обикновено от жени, мястото за сплитане на венците и прескачането на огън и/или на Еньовденския венец се освещава чрез кръгов обход.
В кръг са обикаляли и „момите от свитата на Еньовата буля“ (Старева 2016:
317; Дяков 1993).
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Практиките край запалените свещи, край огъня, открояват ясно неговия
магичен смисъл и помагат да се разкрие скритата му същност за новопосвещаващите се. Основното действие – мандала танцът в кръга – се реализира
от жените участнички. Танцува се в стоеж, с плавни вертикални движения
на цялото тяло, а рисуваните фигури са осморки – символ на безкрайността.
Осморките, които телата извиват, се движат спираловидно от долу нагоре,
като се започва с вземане на енергия от земята, издига се до небето с ръцете
и приетата от небето енергия се връща обратно към земята. Следват същите
движения, но по т.нар. мъжки принцип – започва се от небето, от небесните
сили, движенията са от дясно наляво. Мъжката енергия – дясната страна, се
нарича Пингал, а женската енергия – лявата страна – Ида. Така се счита, че
жената слива магичните сили на своите предци с тези на небесните наставници, закрилници и велики сили.
По време на танца жените пазят пълно мълчание, право да говори и да
дава указания има единствено главното обредно лице. Забранено е прекъсването на ритуала от участниците в него до завършека му. Ритуалните действия
се повтарят до преминаването през всички фини енергийни нива, като женското тяло се възприема за посредник и олицетворение на човешкото начало
между земния и небесния свят. Практиката е изцяло динамична и завършва
със сядане отново в кръг със съединени ръце. Обредните действия приключват с обща настройка на равномерно, плавно и синхронно дишане в седнало
положение, с произнасяне на благодарност една към друга от участничките и
към всички природни сили, чието съдействие е било поискано. Участието в
танца е водено от разбирането, че плавното завръщане от космическия и магичния свят към материалния, земния, балансира пробудената женска сила в
името на колективното благо. Излиза се от сакралното кръгово пространство
бавно, с отправяне на благодарствени слова или мисли от всички участнички.
Практиката завършва, огънят се загасва, кръгът се затваря и всяко от лицата
се връща към земните си задължения в своята роля на пазител на здравето,
благоденствието и просперитета на своя и общия колектив.
Темата за различните видове мандали в лечителското изкуство на племето навахо, будистките монаси, в сеансите на арт терапевти и психотерапевти
е частично разгледана от Елена Тодорова в нейното изследване върху визуалните артефакти (Тодорова 2020). Световноизвестният швейцарски педагог,
психиатър и основоположник на аналитичната психология Карл Густав Юнг
също засяга темата за лечебната сила на мандалите като фигури в своята „Червена книга“ (Юнг 2011). Въпросът за мандала танца обаче остава недоразвит
и към настоящия момент. Без да се претендира за изчерпателност, може да
се обобщи, че даденият пример за съвременен магически ритуал постепенно
навлиза сред обредните практики през XXI в. и се утвърждава като алтернативен обреден модел за лечение и настройка към промяна в жизнения път.
Мандала танцът трансформира, насочва и поставя определени задачи и отго257

ворности пред жената в ролите ѝ на майка, съпруга и пазителка на семейното
и колективното благо. Приема се, че той има реални изцелителни функции,
документирани в лични разкази и медицински изследвания, направени преди и след редовното включване на този вид практика в жизнения цикъл на
участниците. Според личните им разкази, вярвания и нагласи резултатът се
проявява в активиране на кръвоносните и лимфните системи, обновяване и
подмладяване на тялото, възстановяване на енергийния и хормонален баланс
и пробуждане на женската сила и здраве. А от това според тях произтича и
пълноправният им, пълноценен и щастлив живот в семейството, рода и обществото.

Заключение
В заключение може да се каже, че днес, освен с възпроизвеждането на
традиционни обредни практики, свързани с женското начало, се срещаме и
с редица външни на традицията, но присъщи на съвременния ни глобализиран свят явления. Настоящият текст представи тъкмо едно от тях. Внимание
върху проблематиката и значимостта на „кръговото изображение като мощен
инструмент за лечение“ обръща Елена Тодорова: „Оцелял през вековете, той
се появявал в открити пространства, съществувал в изкуството на различни
култури и се трансформирал в днешните разнообразни мандали“ (Тодорова
2020: 3). Целта на споменатите в това изследване съвременни женски обредни практики е да се символизира сливането и взаимодействието на жената с
природата, както и трансформирането на женската енергия. Част от практиките са подчинени на емоционалната и практическата реализация на идеите
за свръхестественото. Практиките се възприемат като процес на трансформиране и балансиране, а обредните действия: танци, молитви, споделяне и
обредното сядане в кръг, са насочени към лечение на тялото и душата.
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Живот в чужбина: житейски избори
и проблеми на адаптацията
Владимир Домозетски
Резюме. В статията се представят случаи на българи, живеещи в Италия: животът или в чужбина като мигранти, мотиви да напуснат родното място, връзка със
страната на изпращане (България) и с приемната страна (Италия). Разглеждат се
също форми на социална „включеност“ и „изключеност“ и се коментират авто- и
хетеростереотипи сред мигрантите. Специфичното взаимодействие между отделни
групи, време и място спомага за „овладяването“ на миграцията в теоретична перспектива. В нея българският мигрант като социален актьор в Италия се асоциира с
фигурата на чужденеца, трансцедентен исторически персонаж, който се мисли в категорията на амбивалентна еманация на „другостта“.
Ключови думи: миграция, български мигранти в Италия, фигурата на чужденеца, включеност и изключеност

Living Abroad: Life Choices and Adaptation Issues
Vladimir Domozetski
Abstract. The article presents cases of Bulgarians living in Italy: their life abroad as
migrants, motifs for leaving their native place, connection with the home country (Bulgaria)
and with the host country (Italy). Forms of social “inclusion” and “exclusion” and various
auto- and hetero-stereotypes are also discussed. The specific interaction between different
groups, time, and places helps “take a grasp” of migration from a theoretical perspective.
In this perspective, the Bulgarian migrant as a social actor in Italy is associated with the
figure of the foreigner, a transcendental historical character that is interpreted through the
category of an ambivalent emanation of “alterity”.
Keywords: migration, Bulgarian migrants in Italy, the figure of the foreigner, inclusion
and exclusion

Всеки опит да бъде разбрана миграцията е като стоп кадър на филм. Изследователят запечатва картината с цел изследване на съставните ѝ части. И
докато тя е „неподвижна“, миграцията е „подвижна“ и с това първо противоречие анализът рискува да остане опростен и прекалено статичен за един
изключително сложен и динамичен феномен. Разглеждането на миграцията
чрез взаимодействие между специфични групи, време или място съдейства
за нейното „овладяване“ в теоретична перспектива. По този начин ограничаването на миграцията в релсите на предварително заложени от изследователския дискурс коловози помага на анализа за открояване на тенденции и насо260

ки към разбирането на тези толкова забележителни маркери на съвремието и
едновременно с това толкова неясни – в тяхната многоизмерност и сложност,
мащабност и детайлност. Настоящата статия се основава на презентацията
ми в семинара „Фолклорна словесност – традиции, състояние, тенденции“
на секция „Антропология на словесните традиции“ към ИЕФЕМ − БАН на
10 декември 2019 г. В текста фокусът е насочен към българите в Италия и е
част от работата ми по дисертационен труд на тема „Между България и Италия: съвременни форми на мобилност и миграция в антропологична перспектива“. В статията представям авторефлексии на българите във връзка с това
как коментират опита си в чужбина като мигранти, каква е тяхната връзка с
приемната страна и запазват ли връзката си с родината. Мотивите за техния
миграционен избор определят до голяма степен и очакванията им за живота
в чужбина.
Включените в статията изводи са от наблюдения и интервюта по време
на практика в Италия, благодарение на която имах възможност да изследвам хората „в тяхното време и пространство, в техния всекидневен живот“
(Маева 2016: 8). Изследователската практика се проведе в периода 01.03 –
12.10.2019 г. в Българския културен институт (БКИ) в Рим по програма „Еразъм+“. Проведените тогава в Рим и региона интервюта (полуструктурирани
и свободни) са с 37 души на възраст от 20 до 70 години, които пребивават в
страната от няколко месеца до десетки години и които произхождат от различни региони на България. Между тях са студенти (7 души), работещи в
сферите на услугите (13), бизнеса (4), изкуството и културата (8), образованието (5). Практиката в БКИ – Рим, както и в предишни периоди (септември
2015 – април 2016 г., февруари – септември 2017 г.) беше обвързана с моето
участие в организирането на културния календар на Института. Това спомог
на за по-задълбочен поглед върху работата в български институции, представящи културата на страната ни зад граница, както и за наблюдения върху
работата на местни български неделни училища („Асен и Илия Пейкови“ и
„Св. св. Кирил и Методий“ и др.).
В изследването изхождам от разбирането за миграцията като социокултурен акт на „осиновяване“, за чужденеца като фигура „между два свята“
(Tabboni 1993), която синтезира свои вътрешни и чужди противоречия, произтичащи от процеса на адаптацията (Hamad 2019). Статистическите данни и
словесните свидетелства позволяват да се маркира мястото на българите сред
другите чуждестранни национални групи в обществото и да се коментира
дали предполагаема или реална е социалната им „видимост“ или „невидимост“. Засегнат е въпросът за функциониращите в публичното пространство
авто- и хетеростереотипи и представи за българите в италианската страна.
Разказването за живота и споделянето на биографичен опит дава възможност
за изводи относно тяхната социална „включеност“ или „изключеност“. Особености на комуникацията с изследователя се коментират във връзка с прове261

дените интервюта и разговори. Те са реализирани в условия на икономическа
и политическа нестабилност и под въздействие на системни публични дебати. Последните разкриват доколко фигурата на чужденеца се мисли като основна персонификация на трудностите и проблемите, пред които е изправено
съвременното италианско общество.

От миграцията като еманация на „осиновяване“
към социалната и юридическа „натурализация“
Миграцията се асоциира с процеса на „осиновяване“, който „отразява
чувство на загуба и в двете страни“, пише в „Двете фигури на чужденеца“
Назир Хамад (Hamad 2019: 16). Това чувство на загуба е в резултат на миграционния опит, който се поделя не само между субекта (мигранта), но и обекта
(страната – на изпращане и на приемане). Загубата се интерпретира като първична психосоциална реакция от етапите на приспособяването – на местните
с чужденците и на чужденците с местните, а не като заключителна оценка на
социокултурното им взаимодействие. Целта на „осиновителния акт“ е именно да се предотврати чувството на двойна загуба: както за приемните родители (обществото), така и за децата (мигрантите).
Първите стъпки към адаптацията са важни за чужденеца и в тях той
прилича на „дете“, а неговите усилия се свързват с „прохождането“. Населението като цяло е по-скоро раздвоено, отколкото единно по въпроса дали да
отхвърли, или да приеме този тип символична инициация1 от държавата – легитимиран инструмент на управление на обществените отношения. Фактът,
че мигрантът невинаги се отказва от родината си, когато я напуска, а се установява в чужда страна по икономически причини, може да създаде проблема,
известен като „загуба и за двете страни“. Решени да се превърнат бързо в
натурализирани граждани, за да се ползват от всички привилегии от живота
в чужбина, мигрантите влизат в социална роля2, а дали тя ще бъде успешно
изиграна, зависи от залога на миграционните им проекти. Ако тази роля само
на повърхностно ниво потиска националната и културната принадлежност,

Инициация (от лат. initiation – тайнство, посвещение) – разпространена в общностните родова система от вярвания и обичаи и отнасяща се до социално-половия
преход на личността от възрастта на момчетата и момичетата към възрастта на мъжете и жените. Съпроводена е с дълбоки промени в социално-личностния свят и в този
смисъл представлява адаптация на индивидите към новите условия на живот, за което
задължително преминават през някакъв вид сериозно изпитание.
2
Тоест поведение, което се очаква от човек с определен социален статус.
1
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натурализацията като юридическа форма на адаптацията може да е трудна и
несигурна. Друга възможност е мигрантите да съществуват „на ръба“ между
две култури и между два свята. Това особено „междуприсъствие“ е възможност за „жонглиране“ с идентичности. Те се сменят пред другите като карти
от тесте, но зад маската на привидната лекота, с която похватно се променят
според това къде, с кого и при какви обстоятелства го правят, може да се развие от неприятно до мъчително усещане, че под пласта на изобилието от нови
и различни идентичности се съдържа дълбока празнота. Основното Аз се разтапя от фрагментирането на личностния авторитет – притежаван в родината
и отнеман извън нея. В чужбина този авторитет трябва да се съгради наново
при други обстоятелства и условия.
Контекстът за гражданството се използва в юридически смисъл само за
разграничаване на „гражданина“ от „чужденеца“ и преди всичко друго да определи различните права и задължения, които са заложени при двата субекта
към суверенната държава (Rossi 2000). В социален аспект „натурализацията“ е политически инструмент на адаптацията: по-сложен и труден процес,
който се повлиява (но не задължително) от времето на престоя, познаването
на езика, културата и законите на страната и др. Независимо от възможните
резерви, които могат да възникнат по въпроса вследствие от липсата на яснотата дали и доколко натурализираният гражданин престава да бъде чужденец,
той се определя като „чужденец“, за да покаже например, че адаптацията при
него все още не е завършен процес, или се представя като „натурализиран“,
за да покаже, че процесът на неговата адаптация е завършил.

Концептите/категориите „чужденец“ и „граница“ –
аналитични инструменти при изследване
на миграционния опит
Докато в геополитически смисъл понятието „граница“ разделя физически и пространствено държави и територии, в ментален то отделя „своето“ от
„другото“, позволява ни да очертаем „другия“/„те“, като го отделим от „нашия“, т.е. като го отграничим от самите нас. Границата има функцията на
етноложки и антроположки инструмент за измерването на културни, етнически, полови и други различия, като освен това служи при самоопределението – на себе си и на другия, в индивидуален и колективен план (Fabietti
177: 2005). „Другият“ като метафора на постмодерния индивид е чужденецът
(Iacobucci, Lenzi 2018: 391−418), към когото интересът не е нов и може да се
проследи назад в миналото. Днес различни автори и изследователи посвещават своите социални и философски търсения на фигурата на чужденеца като
персонификация на миграционния опит. Интересът им вероятно е породен
също от споделяното общо предчувствие, че историята е отсъдила на тази
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фигура основна „роля“ в трансформирането и прехода на обществото – от
постмодерност към нов тип „-модерност“3.
Докато държавната територия е „изобретение на границата“ (Fousher
1991), може да се каже, че чужденецът, който е еманация на друг тип символна териториалност като индивид и човешко същество, също е сам по
себе си граница. Или по-скоро „същество на границата, което няма граници“
(Simmel 1997). Разбира се, това твърдение е приложимо към мисленето за
всички хора. „Човек непрекъснато е и отсам, и отвъд. Той е битие, на което
границата е иманентно присъща“ (Янакиев 2018). Чужденецът е двойно повече натоварен със символиката на другостта и граничността. Тъй като изначално се разполага на нефиксирани и променливи градежи или остатъци от
мисления като единен и завършен социално и културно свят, той нерядко е
асоцииран с процесите на фрагментиране на неговите основи и е заплашен
от колективни демонстрации на уплаха и враждебност от страна на околните, които може да предизвиква единствено с присъствието си. На социалния
хоризонт съзнателно и несъзнателно с различието си пристъпва не един праг,
не един лимит, не една бариера. „Чужденецът като alter ego на всекидневния
човек търси глобална перспектива към социалното си съществуване, но съществуването му всъщност е непрекъснато установяване и възпроизвеждане
на проблематичността на социалния живот“ (Канушев 2013: 222). Така междинността като средство за преживяване и местообитание може да бъде не
просто изходна точка за разбирането на природата и мястото на чужденеца, а
негова неизменна сянка, макар и многотонна, с характерните си потъмняващи
и изсветляващи нюанси.
В етимологичен смисъл „чужденец“ произлиза от корена на думата
„чужд“. Счита се, че това е „човек от друга държава, нация“, така също и „човек, който не е познат, с който не сме свикнали, далечен“. Като съпоставим
думата „чужд“ с бинарната опозиция „свой“, социалното пространство се разделя на полюси, които ограждат средината и означават територия/териториалност, а „оттласкването“ от нея е психологическа последица от физическите
измерения на миграцията. Усилието на оттласкването е в състояние да изведе
приспособяването от плоскостта на трудно поносим експеримент в естествен
и продуктивен ход на събитията и нещата от живота. Този ход на приспособяване може да бъде измерен посредством дедукцията „между отдалеченост
и близост“ (Зимел 1990), която отдалечава или приближава чужденеца, пози-

„Алтермодерност“ (Николас Бурийо), „хипермодерност“ (Жил Липовецки), „автомодерност” (Робърт Самуелс). Алън Кирби през 2007 г. пък пита: „Не е ли време за
нов -изъм?“ и предлага понятието „диджимодернизъм“, други говорят за „перформатизъм“ (Раул Ешелман) и т.н.
3
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ционира го в плана на културните и социални маркери на пространството. В
теорията центърът се извежда в центъра като индиректната начална точка за
започване на процесите на социализиране – „между мобилност и уседналост
от гледна точка на пространството; между разстояние и близост от гледна
точка на взаимодействието; между общото и отделното от гледна точка на
познаването“ (Tabboni 1993: 37).
Предполагаемите епистеми от междинности са в основата за мотивацията всяко определение за чужденеца по презумпция да бъде последвано
от своето контраопределение. Например: „чужденецът е част от нас, но не е
част от нашата специфична общност“ (Cotesta 2005: 16). За Юлия Кръстева
да бъдеш „между“, а не „на/във“ места и състояния е претекст чужденецът
да се мисли като фигура чудовище, фигура на кръстопът (Кръстева 1995).
И така блестящото му качество да се премества го прави мобилен, от една
страна, и немобилен, от друга. Той не се затруднява да бъде едновременно на
две места. Той се затруднява да присъства напълно на едно място. Оттам и
представата за него като за „разместен човек“ (Николова 1994), който физически може да е вътре, но емоционално да бъде извън нахождението си. Като
се озовава не само между два свята, но и между два езика, умът му също е
„раздвоен“ (Кръстева 1998). Това забелязват и други изследователи, които с
основание определят поведението на другия – било той „чужд на нас човек“
(Динев 2001: 98; цит. на Айбъл Айбесфелд) или буквално „чужденец“ (Curri
2010: 12) – за амбивалентно. Проблем възниква и по отношение на принадлежността на човека към земята, Джулиан Рос накратко нарича тази принадлежност „чувство за мястото“ (Rose 2001), което чужденецът, пристигащ от
другаде, няма как да придобие автоматично.

Българите: видими и невидими. Статистически данни,
съотнесени с местни представи
Общуването със сънародниците ни в Италия засяга и въпроси за мястото
на българите в италианското общество, за степените на видимост и включеност. Така чисто технически данни дали „малко“ или „много“ на брой са българите в Италия също могат да бъдат измерени с психологически изражения
на лични и местни представи при отпускането на респондента да разказва
и да споделя. Какво значи „видими“, какво значи „невидими“, какво значи
„малко“ и какво значи „много“ – за всеки респондент това са въпроси с различни отговори.
По данни на Националния статистически институт на Италия (Istituto
Nazionale di Statistica – ISTAT) към 1 януари 2019 г. българите с местожителство в Италия са 60 129 души (22 362 мъже и 37 767 жени). За седемте години
преди 2019 г. чужденците в Италия са нараснали с над един милион души
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(от 4 052 081 души през 2012 до 5 255 503 души през 2019 г.). Сред мигрантите в Италия най-висок е броят на граждани от Румъния (1 206 938 души,
или в процентно съотношение 22,97%). Следват Албания (441 027 души, или
в процентно съотношение 8,39%), Украйна (239 424 души, или в процентно
отношение 4,56%) и Молдова (128 979 души, или в процентно съотношение
2,45%). България се нарежда на пето място в тази скала – спрямо общия брой
на чужденците българите са 1,14% (ISTAT 2019).
За италианските изследователи на миграционните процеси българите
като цяло остават невидими4. За италианските граждани те могат да се считат дори за по-екзотични от представителите на по-отдалечени в културен и
физически план неевропейски народи. Подобно наблюдение би могло да се
тълкува като обидно или да предизвика изненада, но в случая не става въпрос
за някаква „културна аномалия“.
Да вземем под внимание присъствието на египтяни в страната. Като численост те са двойно повече от българите5. През 2006 г. според египетското
Министерство на труда и на емиграцията от общия брой египтяни в Европа
(500 000 души) 41% са в Италия (210 000 души). В съвременна Италия египетско присъствие се наблюдава от 50-те години на XX в. (Bruno, Bertazzon,
Disarò, Gambuzza 2007: 4). Българите, които пристигат със семействата си на
вълни след 1989 г., са новите „чужди“ за италианците. По същия начин стои
въпросът и с филипинците в страната, които не само че са добре познати в
Италия, но и са считани за най-одобряваната мигрантска общност6. В световен мащаб филипинците извън родината са 10,2 млн. души, или 10% от общия
им брой. По брой мигранти в световен мащаб Италия е дванадесета, но първа
в Европа със 113 000 души (Borri 2018). Въпреки различията между филипинската и италианската култура, двете страни са дълбоко свързани по линия на
„религиозния“ компонент, благодарение на който само в Рим има 38 църкви
и други религиозни центрове, координирани от Филипинската католическа
църква. Филипинци избират Италия за страна за живот също по-отдавна от
българите – от 70-те години на XX в.7

С изключение на няколко труда, като например „Една мълчалива миграция. Български роми в Италия“ (2015) на Мария Розариа Чирико и „Български. Една дума с
лоша слава“ на Енрико Теста (2019), няма други италиански изследвания за нашите
сънародници в тази страна.
5
Египтяните по данни на ISTAT от 31 декември 2019 г. са 128 095 души.
6
Според изследване от 2014 г. на „Fondazione Leone Moressa“ италианците класират филипинците като най-предпочитаната мигрантска общност и сред част от определенията за тях са, че са „изключителни работници“, „скромни“ и др.
7
Филипинците по данни на ISTAT от 31 декември 2019 г. са 157 665 души.
4
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Част от нашите сънародници, които живеят в средиземноморската страна, си обясняват факта, че българите не са толкова разпознаваеми, с предположението, че не са много различни от италианците и съответно се „сливат“ с тях. Липсата на видимост не сигнализира за социално изключване,
а напротив – за социално включване. Те свързват „видимостта“ и „невидимостта“ с това дали наши сънародници присъстват често в заглавията на
криминалните хроники от телевизионните и интернет канали. Друга част
от тях споделят, че в общественото пространство българите в Италия, както
и мигрантите от други балкански или източноевропейски страни, често се
свързват не с конкретната държава, от която са дошли, а с региона – Източна Европа или Балканите. „В менталната картография на човека в Западна
Европа движението в посока Изтока е връщане в социално-политическия
и културен процес на развитие – към прединдустриално, феодално, предмодерно общество“ (Николова 2017). Този оценъчен характер, превръщащ
местата в географски и политически оси на семантични културни и етически
антиномии, очертава определени „шаблони“ за създаване и поддържане на
стереотипизирани представи от център към периферия и от исторически към
съвременен аспект. В Италия по тази семиотична линия Източна Европа и
Балканите продължават да са натоварени с отрицателни мисловни отражения8 (Testa 2019: 57–58), които са документирани в тълковните речници и
писмените източници.
Трета част българи в Италия пък са запознати със съвременните употреби
на етнонима „български“: български ключ (chiave bulgara)9, български едикт

В тази връзка авторът цитира „Големия речник на италианския език“, който опис
ва Балканите като регион „неспокоен, слабонадежден, готов за бунт, за насилие, за революция, предразположен към политически хаос“. Оттам и термините „балканизиране“
или „балкански системи“, поместени в „Модерен речник“ на Алфредо Панцини, се асоциират с „политически хаос“, както и с „убийства“, „терор“, „революции“, „контрареволюции“, „партизани“, „комитети“ и др. (Testa 2019: 58).
9
„Chiave bulgara“ (български ключ) е метод за отключване на ключалки на врати,
използван от крадци. Ежедневникът „La Stampa“ в статия със заглавие „Il mito e la realtà
della chiave che apre quasi tutte le porte“ (Митът и истината за ключа, който отваря
всички врати) разяснява, че начинът е създаден по времето на Студената война от тайните служби на България и става въпрос за проста, но изключително ефикасна техника,
която може да отвори дори блиндираните с двойно заключващи се каси брави. И въпреки че авторът на статията не се наема да твърди, че днес този метод продължава да се
използва от български крадци, все пак заявява, че бандитите са „предимно от Източна
Европа“ (Numa 2019).
8
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(editto bulgaro)10, българска писта (pista bulgara)11, български чадър (ombrello
bulgaro)12, българско мнозинство (la maggioranza bulgara)13 и др., които се срещат по-често в публичната сфера (печатни и интернет медии, радио и телевизия), отколкото във всекидневното общуване. Не всички респонденти са наясно какъв точно смисъл носят и въпреки това част от тях знаят или подозират,
че се използват в негативна светлина.

„Editto bulgaro“ (български едикт) е израз, който става популярен в италианската
преса от изявление на министър-председателя на Италия Силвио Берлускони на пресконференция в София на 11 април 2002 г. На нея той заявява, че италианските журналисти Енцо Биаджи, Микеле Санторо и Даниеле Лутаци, критикуващи премиера от ефира
на обществената телевизия, използват телевизионното ѝ време „с парите на всички“ и
подобно действие трябва да се счита за „криминален акт“, потвърждавайки, че „това
ще бъде основна цел на новото управление“ (Repubblica 2002). Накратко, употребата
на израза с прилагателното „bulgaro“, разкрива еднолично използване на власт с похватите на тоталитарна политическа система (Novelli 2008; Gaggero 2019; Testa 2019). Тук
„bulgaro“ се свързва не просто с географските и политически ареали, адресирани към
злополучното изказване – столицата на България, гр. София, колкото с представата от
недалечното минало, с която те се асоциират в Италия, а именно като част от главните
градове на социалистическите режими, възлови места на форма на управление, ограничаваща човешките права и свободи, контрола над медиите и печата и др.
11
„Никога не съм вярвал в „българската следа“ – която искаше да направи виновен
един народ – заради уважението, обичта и възхищението, които изпитвам към него“.
Това казва папа Йоан Павел II във връзка с предполагаемото българско участие за покушението си на 13 май 1993 г. Изявлението прави в София на своето 96-о посещение в
чужбина (Marchesi 2002: 59). „Pista bulgara“ (българска следа) се използва именно в разследването за предполагаемото българско участие в атентата над папата. През годините
изразът се разпространява в печата, телевизията и медиите и става част от колективната
памет на италианското общество (Testa 2019: 27).
12
„L’ombrello bulgaro“ е предполагаемо оръжие на секретните служби с пневматичен механизъм за изстрелване на малки сферични проектили („сачми“), съдържащи
отрова, която се отделя при попадане в човешкото тяло. Предполага се, че българският
писател дисидент Георги Марков е нападнат с подобно оръжие на 7 септември 1978 г. на
моста „Ватерло“ в Лондон. В Италия френският филм от 1980 г. „Le coup de parapluie“,
за разлика от оригинала, е преведен като „Българският чадър“ и по този начин е свързан
директно със стереотипната употреба на етнонима в границите на страната.
13
„La magioranza bulgara“ (българско мнозинство) е израз, който става част от езика на италианската политика и журналистика през 90-те години на XX в. Среща се още
като: „elezione bulgara“ (български избори), „votazione bulgara“ (българско гласуване),
„percentuale bulgara“ (български проценти). Между 13 и 19 май 1989 г. на 45-ия конгрес
на Partito Socialista Italiano Бетино Кракси е избран за секретар на партията с 92,3%
мнозинство и ежедневникът „Аvanti!“ на 20 май започва въвеждащата към новината
статия за приключилия конгрес с неговото изказване: „Другари, колкото и този български вот да ме притеснява малко, съм ви много задължен!“ (Testa 2019: 25).
10
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Нито един от респондентите не е заявил, че културните и историческите
връзки между България и Италия са му помогнали при адаптацията в приемната страна. Познаването на български етноними по имена на населени места
на различни части на Апенинския полуостров – например Bulgarograsso (Ломбардия), Bolgare (Ломбардия), Bulgaria de Cesena (Емилия-Романя), Bolgheri
(Ливорно), Celle di Bulgheria (Кампания) и др. – доколкото свидетелстват за
българо-италиански историко-културни връзки – биха могли да спомогнат за
по-бързото приспособяване на българските мигранти с местните италианци
и да позволят тяхното приемане не като „чужди“, а като „свои“. Предвид развитата регионална за сметка на националната идентичност на италианците
(което е в силен контраст с българския случай), подобни послания, маркиращи ойкумени за формиране на родствени идентичности, са в състояние от
гледна точка на съвремието да бъдат разчетени недвусмислено от местните и
заявената от българите „близост“ да бъде разтълкувана като „отдалеченост“.
Позовавайки се на културно-историческата си осведоменост, българите
успяват да покажат, че са запознати с факти от италианските хроники, и зад
маската на споделената културна близост могат безпроблемно да изразят нотки на български патриотизъм, който да не бъде укорим и погрешно разбран,
както това се случва в други ситуации. Оттам и все по-популярното напоследък търсене на българо-италиански „следи“ от миналото, носещи характерния белег на двойно позитивно послание. Това, на първо място, разкрива,
че човек цени и проявява интерес както към българската, така също към историята и културата на приемната страна, а на второ, подчертава неговата
грижа към съхраняването на българската и на италианската идентичност като
еднакво важни и единни процеси. Тоест двете не са в конфликт, а точно напротив – в симбиоза. Факт, който разкрива балансиран миграционен опит и
адаптация без загуби – на култура, формирана в семейната и националната
среда.

Социализация и адаптация в зависимост
от социалния профил на българите в Италия
В съвременността българите избират Италия заради възможностите за
работа, по причини, свързани с образование, както и при сключване на брак.
Живеещите със семействата си по-лесно се адаптират от останалите, които са
заминали сами, по-често жени без съпрузите и децата си. Последните страдат
от това, че са разделени от близките си и така се чувстват като „дърво без
корен“, докато тези, които са имигрирали със семействата си, по-рядко споделят подобни мисли, защото твърдят, че „домът е там, където е семейството“,
и показват по-добри умения за приспособяване. Изпълняващите временна
мобилност студенти също по-лесно се адаптират към местните условия и жи269

вот. Като се срещат и общуват с други колеги, имащи сходни образователни и
професионални интереси, те не са принудени да търсят своя социална среда
и паралелно с това са застраховани от негативните социални отражения от
намирането на работа като чужденци.
По отношение на трудовите работници прави впечатление, че установилите се в Италия са предимно от Северна България – Видин, Враца, Монтана,
Ловеч, Плевен и др., като преобладават емигрантите от Северозападна България. Българите от Северозападна и Североизточна България често са с миграционен опит в Италия преди присъединяването на България в ЕС през 2007 г.,
докато тези от други населени места са пристигнали и след ратифицирането
на членството на страната ни. Съсредоточаването на мигранти от определен
български регион се обяснява с това, че този регион, като най-силно повлиян
от икономическата криза, се превръща в своеобразно „огнище“ на мигранти.
В началото на 90-те години на XX в. привличането на членове от фамилията е възможно, но тридесет години по-късно българите вече не предпочитат Италия, а други западноевропейски държави, в които работа се намира
по-лесно и тя е по-добре заплатена. Сред част от респондентите битува мнението, че в определени крайримски градчета (като Анцио, Ладисполи, Черветери и др.) често се наблюдават примери на завърнали се обратно в България
или на заминали за Германия и Великобритания сънародници14. Официалните статистически данни на Италианския статистически институт (ISTAT)
показват обаче друга картина. Според нея през последните 10 години (2009 –
2019 г.) броят на българите не намалява, а плавно се увеличава – съответно от
42 000 до над 60 000 души.
Като се устройват в по-малки населени места, в близост до големите градове, българите си гарантират по-големи възможности за намиране на работа
и по-малко разходи за наеми и за живот. Малките населени места, особено
на юг, са „привлекателни“, защото имат развито селско стопанство – този отрасъл не изисква определена квалификация, освен физическа издръжливост.
Невладеенето на езика не е проблем, даже е за предпочитане пред вероятността мигрантът да проговори там, където трябва за това колко часа и на
каква надница работи на черно. Част от интервюираните мигранти в Рим и
региона включват в миграционния си път заетост в областта на земеделието,
от която съхраняват лоши спомени, но този опит им помага да си стъпят на
краката и да се насочат към развитата икономика на север. Като сезонни работници в селското стопанство на юг продължават да работят, често на прага
на мизерията, предимно семейства от ромски произход заедно с децата си.

След откриването на работни места за българи в страни като Германия и Великобритания от 2007 г. пътищата им преминават от Южна към Централна и Северна
Европа.
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270

Броят на българките в Италия е по-голям от броя на мъжете, поради спецификите на пазара на труда, които изискват „женска“ работа – почистване
на къщи и гледане на тежкоболни и възрастни хора. Може да се каже, че „образът“ на българката в Италия е „бадантката“15; а „образът“ на българина в
Италия е строителният работник.
Характерен профил на българина в Италия е на държавния служител в
Посолството на Република България и в Българския културен институт „Борис Христов“. Държавните служители продължават да бъдат до известна степен като в България – общуват и се срещат с българи, имат по-задълбочен
поглед към политическата и обществената ситуация у нас, отколкото в чужбина, и тъй като са назначени от българската, а не от италианската страна,
са свързани повече с политическите промени от изпращащото, отколкото с
тези в приемното общество. Те участват в обществения, трудов и политически живот на Италия като изпълняват разписанията на правилата на дипломатическата служба, осъществяваща външната политика и международните
отношения на Република България. Служителите − посредници между две
култури, съдействат за опознаване и заздравяване на културните и политически връзки и отношения и за тази цел използват езика на дипломацията.
Въпреки това, извън формалността на етикета на общуване с чуждестранни
партньори, в посолствата, културните институти и консулствата се създава
характерен социум от затворен тип, чийто отношения наподобяват на комуна.
Тя е по-отворена вътре сред членовете на „общността“, отколкото за други
посетители – живеещи и работещи извън нея. Поради това че са от затворен
тип, държавните учреждения в чужбина са знакови пространства на границата, „между“, а не „във“, и се „хуманизират“ посредством представящите ги в
тях служители. Дори в институционален план тези места имат специален статут на екстериториални зони. Така както самите чужденци, те функционират
като събирателен образ на мигрантите, но и на самите служители: формално
те са вътре, част от обществото, но едновременно с това неформално могат
да бъдат извън него.
Втора група българи в Италия представят студентите и занимаващите
се с изкуство и култура и друг тип хуманитарни дейности. По-голямата част
от тях са специализанти на Академията по оперно пеене „Борис Христов“.
Те ползват базата на Българския културен институт за ежегодишни неколкоседмични лекции с български и италиански преподаватели и за традиционните заключителни концерти в края на курсовете. Друга част от тях са спе-

От badante – лице без специална квалификация, което се грижи за възрастни
хора, болни или хора, които са неспособни да се обслужват сами. Нарицателно е за
болногледачи. Информацията е от онлайн речника Treccani: https://www.treccani.it/
enciclopedia/ricerca/Badante/ (07.11.2019).
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циализанти по програмата „Антропологически изследвания на Средиземноморието и Балканите: Италия – България“ към Факултета по класически и
нови филологии в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Сред
студентите са обучаващи се по кинорежисура към НАТФИЗ и социални науки към Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. До края на
2017 г. в БКИ – Рим на практика и обучение са изпращани студенти от Тракийския университет в Стара Загора, но след прекъсване на сътрудничеството на института с българското неделно училище програмата на университета
с БКИ – Рим е закрита. В предходните години студентите от Старозагорския
университет са по двама-трима до четирима души годишно.
Голяма част от втората група българи в Италия използват институционализираните центрове на българската държава (БКИ – Рим и Посолство на Република България) за обмен на идеи и контакти при провеждане на програмата на културния календар. Българската художествена галерия „Galleria d’arte
Luce“ от 2017 г., макар да не се стопанисва от българската държава, се наема
както от Института, така и от Посолството за изложби и представяния на непознати, прохождащи и утвърдени творци. Хората на изкуството и културата
дефинират пространството като средище за конкретна група от мигрантската
„общност“ в Рим. Тъй като е добре асимилирана в публичния живот, според
местните тази общност представлява пример за адаптация в приемното общество. Бадантки и чистачки, със самочувствие на грамотни и интелигентни
жени, подплатено или не с необходимото образование, също се срещат на
тези места. В известна степен компенсаторно (тъй като често имат труден
житейски път зад граница), те получават там възможност да се почувстват
за кратко „в свои води“. На тези места те могат да потиснат усещането си за
ниската самооценка в чужбина и да забравят за тревогите и проблемите си.
Това е характерно също за онази част от българите, които между призванието
на творци и суровата реалност са принудени да съчетават социалната роля на
„успешния“ и на „неуспешния“ българин зад граница, „маневриращи“ между
уважавана и квалифицирана професия, от една страна, и неуважавана и неквалифицирана, от друга16. Разкриването на едната за сметката на другата принадлежност е характерна в професионален аспект за заетите с две паралелни
в служебен план поприща, които при разговор с непознати предпочитат да
изтъкнат именно това, което смятат за по-престижно от двете.
По време на практиката в Рим имах възможност да направя интервюта
с хора, които са пристигнали в Италия за изпълняване на временна заетост

Например като рецепционист в хотел и като художник в останалото време или
като дребен търговец на кафе и кафемашини и като театрален актьор на свободна практика в останалото време. Това са част от случаите, които срещнах по време на теренното си изследване през 2019 г.
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с цел обучение или работа, която впоследствие се формира в окончателен
миграционен проект. В интервютата респондентите отразяват разликата
между временната мобилност и трайното установяване в Италия. Така нап
ример, обучаваща се в магистърската програма по „Антропологически изследвания на Средиземноморието и Балканите: Италия – България“ казва, че
през 2015 г., като студентка, е гледала на Рим с „очите на турист“. Местата в
историческия център се пресичали от римляните, които пеша преминавали
от дома до работата си и обратно. „Виждах и хора, които спортуват по тези
места. Струваше ми се, че местните не ги забелязват; не оценяват с какви забележителности са заобиколени, докато си правят сутрин или вечер ежедневния джогинг или просто вървят на отиване и на връщане от работа. Други,
увлечени в разговори по телефона или съпроводени от събеседници, трети
замислени, други забързани. Като че ли само туристите им отдават истинска
стойност“. Респондентът продължава разговора в сегашно време:
„През 2015 г. не разбирах, но сега вече знам за какво става въпрос. И на
мен на път за работа от Пиаца ди Спаня до Виа Венето (маршрут, който
вече от години минавам всеки ден) не ми носи предишната романтика, а
напрегнатост – не заради самите тях, защото продължавам да им се радвам, а заради това, което вече ми напомнят: предстоящия работен ден,
тревожни мисли, породени от ежедневни трудности“.
Третата група са мигрантите, открили собствен бизнес. В Средна Италия техният брой не е голям. Сред групите българи, които поддържат отношения помежду си и участват в културни събития и празненства, свързани
с български национални и религиозни празници, съществува представата за
„строителни магнати“. Тези „единични“ предприемачи обаче далеч не са в
професионален възход и броят на служителите им е редуциран в сравнение с
предишни успешни години. Но освен строителни предприемачи, на територията на тримилионния град Рим няма споделена информация от интервютата за сънародници със собствен бизнес. Изключение прави управител на ирландски пъб на 40-годишна възраст, заведение, което се посещава предимно
от туристи, споменавано от респондентите като „български бар“ с пълното
съзнание за това, че не барът, а собственикът е българин.

Българо-италиански двойки и семейства.
Първо и второ поколение мигранти
При българо-италианските двойки/семейства ефектите от установяването в чуждата среда се преодоляват по-бързо и не толкова болезнено. Половинката от съжителския/брачния съюз изиграва индиректно ролята на ментор
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в интегрирането в непозната обстановка. Тъй като е придружен от местния
партньор, мигрантът по-лесно се допуска и навлиза в сфери на италианския
живот, които принципно са затворени за останалите чужденци. Придружаването в този аспект има силен символичен смисъл – то е присъединяване към
определен начин на живот и навлизане в него.
Повечето от проведените от мене интервюта са с първо поколение мигранти. Родените в Италия българи автоматично получават италианско гражданство и тяхната по-голяма емоционална връзка е с Италия, а не с България.
Това се предопределя от начина на живот и от средата – основа за конструиране на културната и на националната идентичност. Децата с родители мигранти срещат трудности в общуването, защото повечето от техните връстници са
объркани от това да искат да бъдат „еднакви“ и паралелно с това „различни“
от тях. Те се чувстват заставени да търгуват идентичността си между двата
полюса, на еднаквост и на другост, за да се конституират като автономни същества (Maroni 2011: 11). Това се наблюдава по-рядко и почти отсъства при
децата на смесени двойки, пред които този въпрос не е така радикално зас
тъпен при адаптацията и те винаги си остават повече италианци, отколкото
българи.
При по-голяма част от семействата от несмесени бракове продължава да
се общува на български език за разлика от семействата в смесени бракове,
при които първият и основен език е италианският. Въпросът на кой език да се
говори в семейството се решава не по емоционални, а по прагматични причини – когато, да речем, най-често единият от съпрузите от италиански произход не говори български, докато останалите членове владеят и общуват на
италиански, изборът на езика на комуникация се подразбира. Ако за първото
поколение емигранти, за които България, независимо от степента на адаптация в приемната страна, остава преживявана като „родно място“ и „роден
дом“, за второто поколение нещата са различни. Ще илюстрирам това с кратък пример: „Аз се чувствам българин по произход, но моят дом е тук. В България ми харесва, но там отивам само на гости“ – казва 15-годишно момче
с български родители от Тускания17. Родените етнически българи в Италия,
независимо дали са от смесени или несмесени бракове, се идентифицират без
да се замислят със страната, в която отрасват и се развиват. Тя е многообхватната социална действителност, която познават отблизо и която се превръща
в основна писта за формирането им като личности. Преходите могат да бъдат преживени като проблематични във връзка със срещите и употребата на
„езика“ не само като лингвистична, но и като културна реалност на „другата
родина“ (България), а не на „собствената“ (Италия).

17
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Тускания е град в област Витербо на 30 km от Рим.

Лингвистичната е първата и основна бариера за навлизането в социалния
и културния живот на страната приемник. Много българи асоциират първите
си седмици като чужденци в Италия с определени ситуации и преживявания,
които ги карат да се натъжават и да се чувстват неловко, когато си спомнят
за тях, или ги приемат сравнително спокойно, дори понякога през нотки на
шеговитост, отчитайки, че спомените са част от миналото, а не от настоящето
им, и няма причина да се притесняват да ги разказват. Жена на 60-годишна
възраст казва, че понеже работила много и без почивка, така и не оставало
време да подобрява езиковите си умения и да ги упражнява. Това я потиснало
и във вечерите преди да заспи, съчинявала стихотворения на български език.
След като с времето сменила работата, адаптирала се към местните условия
на живот и по-малко чувствала тежестта на носталгията по родината, отпуснала се да говори на италиански език с колеги и приятели, но междувременно
осъзнала, че се затруднява да продължи да пише стихове. Вече не си спомняла думите на български, а на италиански. И така творческата муза си отишла
за сметка на лингвистичните компетенции, които, противно на очакванията в
началото, се подобрили и достигнали високо ниво.
Жена на 60-годишна възраст разказва, че заминала за Италия с приятелка. Настанила се в хостел, в който работел неин познат. Като начало се надявала, че бързо ще си намери работа, нямала претенции къде да започне,
но се чувствала объркана, защото не знаела с какво точно може да изкарва
прехраната си като чужденка без квалификация и език. Останала в хостела не
за седмица, както предполагала в началото, а за около месец.
„Чувствах се сама и затворена. Тъй като нямаше какво да правя през деня
– започнах да мия чашите, да забърсвам масите с трохи, да почиствам.
Страхувах се да изляза навън. Бях чувала толкова ужасни неща за Рим…
Мои приятели ми казваха да не заминавам, защото по начина, по който се обличам, защото се обличам по-екстравагантно, ще решат, че съм
проститутка. Затова оставах в хостела и в извънработно време почти не
излизах. А и не знаех нито думичка на италиански. Страхувах се, че ако
се кача в автобуса и някой ме заговори (...), понеже няма да го разбера,
ще ми се подиграе“.
Шефът на хостела я забелязал и ѝ казал, че може да остане още месец,
без да плаща наем, стига да продължава да помага с домакинската работа.
Това предложение било много добро, защото вече приключвала с парите,
с които заминала, и скоро нямало да има дори с какво да си купи билет за
връщане. Респондентката допълва: „После моята приятелка ми намери един
дядо. Уговорихме се да се видим. Отидох с целия багаж – няколко куфара. И
като ме видя колко съм объркана, в каква безизходица съм, ме приюти, за да
не остана на улицата, а не толкова защото ме хареса“.
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В този разказ се преплитат стереотипни представи – лични и групови –
на мигрантката и на приятели от България. Тя е „чувала много ужасни неща
за Рим“, които споделя и като свои собствени, понеже се страхува да излиза
навън и стои по цял ден затворена в хостела. Освен това си спомня за съветите на приятели да не заминава, защото хората ще решат, че е проститутка.
Истинският ужас настъпва не от това за каква ще я помислят в чужбина, а при
мисълта, че ако там ѝ кажат нещо и, без значение дали е важно, ще се постави
в изключително неловка ситуация. Епизодът с приютяването на българката
от италиански пенсионер, повече „по милост“, отколкото защото иска жената
да започне работа при него, показва, че поддържането на сравнително устойчиви и здрави колективни стереотипни нагласи може да бъде разклатено от
един-единствен случай от индивидуалния опит. Оказва се, че Рим не е толкова опасен град и жената може да бъде подслонена от човек, когото вижда за
първи път през живота си.
Незнаенето на езика, освен че затруднява комуникацията и може да доведе до недоразумения от различен характер, обуславя ситуации, осмисляни
като комични с течение на времето и във връзка с натрупания миграционен
опит, ражда специфичен фолклор за миграционните неволи и проблемите в
общуването. Жена на 50-годишна възраст, работеща като бадантка, си спомня любопитна случка с нейна приятелка българка преди около десет години:
„С Васка бяхме много близки. Постоянно се шегувахме – тя беше... така...
по-едричка. Отива първи ден на работа и не знае една дума на италиански. Беше чувала какви ли не истории на българки… Минава първият
работен ден. Семейството ѝ казва, че вече може да си ляга и да заспива.
Искат да ѝ покажат стаята, в която да се настани, докато жената си мисли, че я питат как се казва. Няколко пъти ѝ задават въпроса дали не иска
вече да си ляга, а тя всеки път отговаря „Васка“. „Васка“ на италиански
е вана. Семейството я съпровожда до банята, показва ѝ ваната, а моята
приятелка, цялата пребледняла от неудобство и дори ужас, решава, че
италианците ѝ дават да спи във ваната, защото е прекалено дебела и може
да им счупи леглото“.

Българите в чужбина: чужди на другите
или по-скоро чужди сами на себе си?
Проблемът за адаптацията в италианското общество е характерен както
за работещите в областта на услугите, така и за тези от тях, които изпълняват
квалифицирана работа, добре представени са в обществото и видимо нямат
проблем с интегрирането в него. „Като българка винаги е трябвало да бъда
много по-добра от другите, за да бъда оценена в чужбина. Освен това славянските гласове в операта винаги са експлоатирани – карани сме да изпъл276

няваме задачи, които са представлявали заплаха за нашите гласове“, казва
жена на 52-годишна възраст, която споделя, че в чужбина често се е чувствала
„сама“ заради чуждия си произход. „Аз винаги ще си остана чужденец, колкото и успешен собственик на фирма да бъда зад граница“, отбелязва мъж
на 55-годишна възраст, който предполага, че никога няма да бъде адаптиран
напълно зад граница и да се чувства „като у дома“.
Възниква въпросът дали проблемът да се чувстват „сами“ и „не като у
дома“ зад граница може да бъде преодолян със създаване и поддържане на
контакти с други българи, които изповядват сходен начин на мислене, опит в
чужбина, потребност от общуване, интереси? Индивидуалните представи на
мигранта, насочени навътре и адресирани към себе си, могат да се допълват
с колективни представи – на „общността“, на групата. Могат да са насочени
също навън и да са адресирани към другите местни/мигранти. Често представите за другите рискуват да попаднат под влиянието на шаблонното/стереотипното мислене, докато за себе си – то е по-скоро въпрос на предварителен
наложен избор. Например каква социална роля ще заемат респондентите пред
изследователя и доколко тя би била съотносима с тяхната личност и съдба.
В Рим българите се събират няколко пъти в годината за отбелязване на
празничните дни от българския църковен и национален календар. Тук присъстват и сънародници, работещи като неквалифицирани работници (бадантки, чистачки, строителни работници и др.). На тези събирания се пуска
българска музика (от народна до естрада и чалга) и се сервират гозби от българската кухня и ракия. И въпреки доброто настроение на тези събирания
отново остава нотката на „огорчение“, че някой не е дошъл, а е имал тази
възможност, или за това, че много българи отбягват тези събирания и гледат
на тях с недобро око. „Как разбра за нас? – пита жена на 55-годишна възраст.
– В Рим българите са разделени, не всеки идва на събиранията, а всеки знае
за тях, правейки се, че ги няма. Българи сме, а някои предпочитат да се държат, сякаш и те самите престават да бъдат“. За част от българите необходимостта да се заявяват чрез националната си принадлежност е много важна
и понякога е в отговор на неуспешен миграционен опит, разбити очаквания,
липса на адаптация. Както се забелязва в цитирания коментар, неприемане
има и между мигрантите от собствената група. И едните, и другите отправят
открито или по заобиколен път критики към останалите. Тези, които се считат
за образовани и успешни, знаещи езици, имащи кариера, директно или индиректно се опитват да внушат на интервюиращия, че са друга категория хора.
Те гледат на заетите в областта на услугите „отвисоко“, защото последните са
„прости“, „ограничени“, „заслужаващи съдбата си“, „неспособни на социализация“, „създаващи погрешна представа за българите“. Някои от тях вежливо
отклоняват въпроса за отношението към неквалифицираните работници.
Тук представям два характерни примера в тази връзка. На въпроса какво
работят основно българите в Италия, мъж на 35-годишна възраст, който не е
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чувал за този тип веселби, изразява мнение, което се допълва от отговора на
45-годишна жена, която е запозната с тях. Мъжът казва: „Нямам представа
и не искам да се досещам“. На въпроса защо, отговаря уклончиво: „Защото
предполагам, че специално по-възрастните вероятно изпълняват работа,
която може да не е по професията им“. Българска галеристка се напряга
от този въпрос и вплита индивидуални с колективни представи. Чувства се
засегната и освен това не ѝ е приятно да говори по темата, прави го за интервюто. Разказва следната случка:
„Мой приятел беше на събиране с българската общност в един ресторант
(...). На тези срещи са предимно ‘бадантки’. Една от жените се запознала
с него и започнала да му обяснява как – като българи – трябва да си помагаме един на друг. Попитала го с какво се занимава, а той обяснил, че
понякога ходи и съдейства за работата в „българската“ галерия. Жената
изненадано подскочила: „Какво правиш в тази дупка?! Онази още ли работи там?!“.
Забравила за молбите, пропити от морал, дала тон на груби и обидни
коментари. В общи линии се опитала да разубеди младия мъж, че излишно си
губи времето, без да подозира, че той и галеристката се познават и са близки,
преди галерията да бъде открита. Респондентката споделя още, че макар и
преди да изпитвала известни колебания, след тази случка окончателно се отказала да посети това място и да се присъедини към българската „общност“.
Българите в Италия често казват, че избягват контактите и общуването
със сънародници, защото имат горчив опит с тях в чужбина. Аргументират
се с различни истории за „предателства“, „лъжи“, „измами“ и дори „кражби“. Респондентите заявяват: „Не можем да си имаме вяра“; „От българин
ще имаш само проблеми“. Респондентите споделят, че се чувстват чужди на
другите или на самите себе си като мигрантска група, която „не се уважава“
и „не си помага“, за разлика от други чуждестранни групи като „румънската“,
„албанската“ и „украинската“. Съществува обаче и обратното виждане: „Въп
реки това се търсим… българи сме… такава е нашата кръв…“. „Не съм
видяла само лошо, и хубаво съм видяла от сънародници“.

България – сравнения, връзки и регулярни престои
в родината
В миналото актът на преместването за продължителен период на подсъзнателно ниво разтяга със срещуположни на натиск движения емоционалната
ниша на привързаност със старата – както и с новата – социална действителност. Те са в основата на поддържането на връзката със страната на изпращане и с приемната страна. Възможно е на едно или друго място тази емоционална ниша да изтънее и да се скъса, поради по-силното влияние на едната
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спрямо другата. Така човек е изправен пред избора дали да запази чувството
си на принадлежност с родното място, което често бива преоткривано в чужбина, или да възприеме италианската принадлежност като водеща парадигма
за идентифициране.
Поради факта, че интернет на пръв поглед премахва необходимостта от
подобен труден и радикален избор и можеш да бъдеш верен едновременно на
страната на изпращане и на приемната страна, уеб пространството може да
не помага, а само да ограничава процесите на адаптация в нейния истински
смисъл и по този начин в изследванията само частично да се отчитат отраженията на миграцията като индивидуален и групов човешки опит. Оценката
дали той е успешен или неуспешен винаги опира до степента на приспособяване към местните условия на живот, а не до това как той се компенсира. Така
например, моите събеседници ежедневно използват уеб пространството като
средство за информация от родината (както за новини, така и за контакти с
близки и приятели). Независимо че част от тях са запознати повече с обществената и политическа ситуация у нас, отколкото с тази в Италия, те нерядко
предпочитат да казват, че са толкова силно привързани към италианската култура и начин на живот, че от българската не се интересуват и изобщо не им
липсва. Това, че посещават предимно български портали и че в свободното
си време предпочитат да общуват с други българи, поставя резонния въпрос
дали толкова лесно щяха да изтъкнат една или друга принадлежност, ако го
нямаше интернет, позволяващ с един клик да се пренесaт, макар и виртуално,
там, където искат и при когото искат.
От проведените интервюта на въпроса къде се чувстват повече чужденци
– в Италия или в България – повечето от респондентите отговарят, че с времето са започнали да се възприемат повече като чужденци в страната си на
произход. Този факт не предполага задължително адаптация в приемащата
страна (Sayad 2002: 105). Жените бадантки, които често са заминали за Италия в зряла възраст (разведени, без съпрузите си или без децата си), споделят,
че се чувстват „двойно изключени“ (по термина на Абделмалек Саяд) – и от
страната на напускане, и от страната приемник. Независимо че с времето се
възприемат като чужденци повече в България, а не в Италия, по-голяма част
от респондентите остават емоционално свързани с родната страна. За това
свидетелстват и регулярните престои в родината веднъж годишно, особено
през лятото, по време на отпуските, когато се връщат не са само от сантиментални подбуди, а и от рационални съображения (поддръжка на недвижимо
имущество, плащане на данъци, ползване на медицински услуги и др.).
Според проведеното от мене теренно проучване в Италия през 2019 г. се
забелязват две взаимоизключващи се тенденции: българските мигранти могат да бъдат настроени крайно отрицателно както в оценките към сънародниците в България, когато се съпоставят с местния пример, така и обратното
– прекалено да идеализират съвременната българска култура, а да критикуват
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италианската. За тази цел българите в Италия използват диадата България
– Италия, за да разчупят модела, при който трябва да „заемат“ единствено
една от двете принадлежности, така че да получат (според тяхното усещане)
одобрение и/или легитимност на културната си идентичност.
Освен това налице е също така конфликт, изкуствено разпалван от медиите и политиците, но с истински обществени отражения, и това е конфликтът
между „останалите“ и „заминалите“. Този конфликт е подновяван периодично и с нова сила по време на избори, когато се дебатира в обществото въпросът дали сънародниците, живеещи в чужда държава, имат право да упражняват гласа си в собствената. Като възражение се изтъква аргументът, че след
като изборът им къде да живеят и да се развиват е взет и той очевидно не е
свързан с родината, българите в чужбина нямат право да гласуват. В резултат
на тези и други съображения, които не са тема на статията, доводите „за“ и
„против“ по-скоро задълбочават разграничителната линия между българите
„отсам“ и „оттатък“ границата. В интервютата разграничаването между „нас“
и „тях“ е често присъстващ прерогатив на разказа. „Ние сме също толкова
българи, колкото другите българи, каквито и да ни изкарват“, казва мъж на
50-годишна възраст. „В България гледат на нас като на преуспели, но всичко
тук се постига с работа, много работа, а не с мързел и оплакване“, казва
55-годишна жена. „Тук нищо не се постига лесно, както смятат наши близки
и роднини“, казва друг мъж в същата възрастова група.
Съществуват теми, обсъждането на които показва възрастови различия
сред мигрантите. Така например, много често по-възрастните развиват критичност към глобализацията, към „отворения свят“, благодарение на който
всъщност могат да избират къде да се развиват и да живеят. Те са противници
на обозрима в бъдещето перспектива България да се превърне в приемна за
чужденци страна, но като чужденци в Италия, когато става дума за техните
права, са защитници именно на схващането за нейния мултиетничен облик.
Гледището им е различно, когато фокусът е за правата на другите чужденци,
особено за бежанците и мигрантите от Африка и Азия. От открити защитници
те се превръщат в открити критици. Този модел на поведение също предизвиква много въпроси и част от тях косвено могат да разкрият степента на
емоционална обвързаност едновременно със страната на изпращане и с приемната страна. В приведения пример се илюстрира желанието България да
се предпази от възможен сценарий с необратими последици, който българите
мигранти нерядко със силна загриженост и чувство на притеснение споделят,
че наблюдават в Италия.

Вместо заключение
Общо заключение за живота и адаптацията на българите в Италия носи
сериозен риск от генерализация. Миграционният опит е различен за всеки от
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мигрантите и едновременно с това могат да се посочат общи тенденции – и
като причини за напускане на родното място, и като заетост в определени
професионални области, и като модел на мислене и начин на поведение на
респондентите пред интервюиращия. Вземането предвид на тези индикации
може да има ключова роля за по-доброто разбиране на адаптацията. За нея
свидетелства не само връзката с приемната страна, но в определени ситуации и тази със страната на изпращане. Колкото по-запазени са тези връзки и
колкото по-слабо е противопоставянето между Италия и с България, толкова
по-плавно и естествено протича миграционният опит. Едновременно с това
именно здравата връзка с България може да бъде проблематична в началния
етап на адаптация, докато нездравата може да затрудни протичането на този
процес на по-късен стадий.
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участва в магистърската програма „Антропологически изследвания на Средиземноморието и Балканите: Италия – България“ в Софийския университет „Св. Климент
Охридски“ и през 2016 г. защитава магистърска теза на тема „Страхът от Другия през
историята към антропологическия контекст“. От 2018 г. е редовен докторант в секция
„Антропология на словесните традиции“ при ИЕФЕМ – БАН с тема на дисертационния труд „Между България и Италия: съвременни форми на мобилност и миграция в
антропологическа перспектива“. Осъществявал е седеммесечна практика по програма „Еразъм+“ в Италия и е специализирал в Българския културен институт в гр. Рим.
Любен Ботушаров е музикален фолклорист (от 1971 г. в Института за музикознание, сега Институт за изследване на изкуствата при БАН). Преподавал е в Нов
български университет (вкл. курсове по семиотика на музиката и естетика на електронната и компютърна музика). Провеждал е обширна теренна работа в страната и
е публикувал изследвания за музикалния фолклор, неговото дефиниране и форми.
Пише също по проблемите на фолклора и композитора, както и по общи въпроси
на музиката. Основните разработки на Любен Ботушаров засягат представянето на
музикалното начало за нуждите на информационните системи и на сравнителното
музикознание и за изграждането на общи семантични полета с други дисциплини
като етнографията и лингвистиката. Свързан е със съборите на народното творчество
и отговаря за документирането на няколко издания на събора в Копривщица. Изнасял
е многобройни доклади на конференции и семинари у нас и в чужбина, а също така
лекции и радиопредавания.
Магдалена Елчинова е доцент по антропология и ръководител на Департамент
„Антропология“ в Нов български университет. Докторската си степен получава през
1992 г. в Института за фолклор при БАН, с който е свързано началото на научната
ѝ кариера. Води курсове по история и теория на антропологията, антропология на
религията, политическа и приложна антропология, миграция и др. Преподавала е
също в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград и в ПУ „Паисий Хилендарски“. Изследователските ѝ интереси са в областта на етническите и религиозните общности
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на Балканите, изследването на миграциите и границите, на етническите процеси и
националните политики, паремиологията и др. Публикувала е над сто статии в български и международни издания. Съставител е (самостоятелно или в съавторство) на
том 3 и 6 на „Антропологични изследвания“ и „Значими имена в антропологията“
(в две части), издания на НБУ, и на няколко тематични книжки на „Български фолклор“. Член е на European Association of Social Anthropologists, Société Internationale
d´Ethnologie et de Folklore и е дългогодишен съорганизатор на мрежа „Култура“ в
European Social Science History Conference. Автор е на монографията „Невидимата
общност: православните българи в Истанбул“ (2017).
Мария Маринова-Панова е завършила българска филология и магистърска
програма по интерпретативна антропология в СУ „Св. Климент Охридски“. Защитила е дисертация на тема „Социалистическата семейна обредност – между идеологията и традицията“ и е преподавател към Катедрата по българска литература на Факултета по славянски филологии в СУ. Научните ѝ интереси са в областта на културната
антропология и етнологията.
Николай Вуков е доцент в ИЕФЕМ − БАН и преподавател по културна и социална антропология в СУ „Св. Климент Охридски“ и ПУ „Паисий Хилендарски“. От
2021 г. е ръководител на секция „Антропология на словесните традиции“. Доктор по
фолклористика (2002 – Институт за фолклор, БАН) и по история (2005 – Централноевропейски университет, Будапеща). Интересите му са свързани с антропология на
паметта и възпоменанията, паметници и музейни репрезентации, словесни традиции
и нематериално културно наследство. Автор е на монографията „Родствени отношения в българския юнашки епос“ (2008, 2022) и на над сто научни статии и студии в
България и в чужбина.
Методий Рождественский е изследовател в секция „Историческа етнология“
при ИЕФЕМ − БАН. Завършил е НГДЕК „Св. Константин-Кирил Философ“ (2000)
и международни отношения в СУ „Св. Климент Охридски“ (2005), а през 2011 г.
защитава дисертация, посветена на реториката и аргументите от характера. Научните му интереси са в областите: компаративна реторика, словесност, сравнителни
индоевропейски изследвания, история на културата на архаичните общества. Автор
е на две монографии: „Есе върху варварската реторика“ (2018) и „Аргументите към
човека (Ad hominem)“, както и на студии и статии по културата и словесността на
„варварските“ общества, реторика и аргументация. Основните теми, по които работи, са свързани с архаичния героизъм и клетвата хвалба, както и с ролята на етоса в
убеждаването.
Пламен Бочков е професор по фолклористика в Нов български университет.
През 1986 г. защитава дисертация в Института за фолклор при БАН с тема на дисертацията „Зооморфни персонажи в българската фолклорна епическа традиция“.
Работил е в Института за фолклор, а през 1999 г. е избран за доцент към ПУ „Паисий Хилендарски“ (Катедра „Етнология и социология“). Ръководил е Департамент
„Антропология“, а впоследствие е декан на Факултета за базово образование (2002
− 2006) на НБУ. Бил е зам.-ректор по учебната дейност (2006 − 2012) и ректор на НБУ

285

(2012 − 2020). Има публикувани над 100 статии и студии по проблеми на фолклора,
културната история, етнологията и социалната антропология. Автор е на три монографии („Непознатият юнак“, 1994, БАН; „Ние и другите. Студии по етнология“,
2009, НБУ; „Веда Словена – 140 години по-късно“, 2015, НБУ) и на два учебника
(„Увод във фолклорната култура. Лекции по фолклор“, 1999, ПУ „Паисий Хилендарски“; „Митология и религия“ (съвместно с Теодор Леков), 2016, НБУ). Участвал
е и е бил ръководител в десетки научни проекти към Фонд „Научни изследвания“,
Фондация „Отворено общество“, Фонд „Култура“, Централен фонд за стратегическо
развитие към НБУ и др.
Райна Рождественска е магистър-литературовед по славянска и българска
филология със словашки език. През 2010 г. се дипломира в Софийски университет
„Св. Климент Охридски“. Понастоящем е редовен докторант към секция „Сравнителни фолклористични изследвания“ на Института за етнология и фолклористика с
Етнографски музей към БАН с научен ръководител проф. д-р Владимир Пенчев. Като
заклет преводач от/на руски и словашки език през годините се занимава с превод,
редакция и корекция на научни публикации и художествени текстове. Интересите ѝ
включват: етнология, културна антропология, фолклористика, традиционни женски
обредни практики, съвременни неоезически ритуали, даоистка йога и фън шуй.
Слободан Дан Паич е гост-професор в Департамента по антропология и културология в Университета по медицина и фармация в Тимишоара, Румъния. Дългогодишен директор и водещ изследовател е на Фондация „Артшип“ в Сан Франциско и
Истанбул. Преподавал е история на изкуството и идеите в университети в Лондон,
Берлин и Виена и в Университета на Калифорния в Бъркли. Изнасял е множество
лекции и пленарни доклади на международни конференции по цял свят. Изследователските му интереси са свързани с история на изкуството, история на идеите,
материално и нематериално наследство, сравнителни културологични проучвания,
миграцията на хора, технологии и идеи в пространството и във времето.
Присила Хау е американска изследователка, провеждала изследвания в България по проект със стипендия от Комисия „Фулбрайт“. Работила е като библиотекарка
в славянския отдел на Университета Канзас. От 1993 г. се занимава професионално с
разказване на народни приказки и участва в редица образователни и културни проекти по тази тема. Разказвала е приказки за малки и големи в различни краища на Северна и Южна Америка, както и в Европа. Изнасяла е лекции и е участвала в редица
публични инициативи, посветени на разказването и социализирането на приказките
и традиционното културно наследство в съвременна среда.
Ярослав Отченашек е завършил етнология и хърватска филология във Философския факултет на Карловия университет в Прага и работи в секция „Историческа
етнология“ на Етноложкия институт към Академията на науките на Чешката репуб
лика. Автор е на книгите „Немци в Чехия след 1945 г.“; „Чешката народна приказка
през XIX в.“ (в съавторство) и „Антропология на наративността. Проблематика на
чешката народна приказка“. Д-р Отченашек е съставител и редактор на двуезичния
„Речник на термините от словесния фолклор. България“, Прага−София, 2013 (съв-

286

местно с доц. д-р Вихра Баева). Съставя и превежда няколко антологии с фолклорни
текстове: „Разкази от Далмация“, „Приказки, анекдоти и легенди от Босна и Херцеговина“ (в съавторство), „Еротични приказки от България и Македония“. Превежда
и художествена литература. От 1999 г. преподава в Катедра „Южнославянски проучвания и балканистика“ във Философския факултет на Карловия университет. Интересите му са в областта на славянския словесен фолклор, хърватската и сръбската
литература, етническите промени в Средна и Югоизточна Европа.
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Настоящият сборник е подготвен във връзка с провеждания от
2015 г. периодичен семинар на секция „Антропология на словесните
традиции“ при ИЕФЕМ – БАН. Включва шестнайсет статии от
български и чуждестранни автори, изследващи различни аспекти
на словесността в традиционната и съвременна култура. Сред
разнообразните теми, представени в сборника, са ролята на
словесните традиции в поддържането на културна памет, отношенията между устна, писмена и печатна култура, проявите на
разказването и нови фолклорни форми в съвременната култура.
Доц. д-р Николай Вуков
ИЕФЕМ – БАН

Сборникът „Словесност – традиции – фолклор“ съдържа богата
палитра от теми, проблеми и подходи към словесните традиции,
към устни и писмени форми на фолклора, въвежда ни в различни
времена на културата. Обект на анализ са разнообразни словесни
структури – от епически текстове на архаическите героически
култури, до форми на съвременната медиатизирана и глобализирана култура, родени на границата на различни културни жанрове,
повлияни от различни канали на комуникация. Методологията на
изследване в предложените статии е разнообразна. Културните
текстове са подложени на системен, структурен, функционален,
типологичен, сравнителен, етносемиотичен, дискурсивен, културологичен, психологичен прочит/анализ. В своята цялост изданието
ни предлага познание за общуването и взаимодействието на отделни пластове и времена на културата, изследвания върху процеси и
структури, върху текст и контекст, върху предаването на смисъл
и значения чрез езика на словото и тялото. Книгата ще предизвика
интерес у широк кръг читатели и ще бъде стимул за нови идеи и
подходи при проучване на словесните форми и традиции.
Доц. д-р Валентина Ганева-Райчева
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