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ЗА СТОЯНКА БОЯДЖИЕВА – ЮБИЛЕЙНО
Настоящият сборник, подготвен по инициатива на секция „Антропология на словесните традиции“ към Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките, е
посветен на доц. д-р Стоянка Бояджиева по случай нейния 80-годишен
юбилей. Колеги, съмишленици и ученици на юбилярката представят
своите текстове в знак на почит и признание към нейния принос в науката като изследовател и личност.
Стоянка Бояджиева е ерудиран познавач на българския фолклор, проникновен изследовател и автор, отличен теренист, съставител и редактор,
уважаван колега, учител и вдъхновител на няколко поколения учени. Родена
е на 12 април 1940 г. в гр. Кърджали. Завършва специалност „Българска филология“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Първите ѝ публикации датират от
1968 г., а през 1971 г. защитава докторската си дисертация под ръководството
на проф. Петър Динеков на тема „Българските народни песни с мотив мнима
смърт“. През 1974 г. Стоянка Бояджиева постъпва като научен сътрудник в
новосъздадения Институт за фолклор към БАН.1 Работи там до пенсионирането си през 2010 г., след което не спира да пише и публикува.
Тези близо пет десетилетия в полето на науката са изпълнени с усърден труд – индивидуално или в различни екипи, с безкомпромисна взискателност към себе си и висок професионализъм, с творчески търсения
и находки, които оставят видима следа в развитието на българската фолклористика. В ранните си години Стоянка Бояджиева продължава изследователските дирения на своя учител акад. Питър Динеков в сферата на
взаимодействието между фолклор и литература. Проучва фолклорните
елементи в творчеството на Петко Ю. Тодоров (1968), Асен Разцветников
(1968а), Пейо Яворов (1977а), като изследва отношението между фолклорен и художествен текст, устно и писмено, традиционно и модерно.
Средищно място в научните занимания и приноси на Стоянка Бояджиева заема проблематиката на фолклорната балада – един специфи-

1
За очертаването на биографичния и академичен път на доц. д-р Стоянка Бояджиева, както и
за съставянето на библиография на нейните публикации до 2000 г. използвам следната публикация:
Петкова, Светла. С висок професионализъм към изследването на фолклора. Ст.н.с. II ст. д-р Стоянка
Бояджиева. – Български фолклор, 2000, № 4, с. 103–107.
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чен и слабо проучен дотогава песенен жанр. Тази тема е застъпена още в
докторската ѝ дисертация, а впоследствие се превръща в основен фокус
на нейната работа в течение на няколко десетилетия. Изследователката
полага значителни усилия за набавяне на внушителен корпус от тестове,
който да осигури валидност на направените анализи и изводи. Тя не само
издирва и систематизира публикувани балади от различни източници, но
прави и собствени теренни проучвания за записване на нови. На основата на солидна емпирична база Бояджиева разгръща задълбочен и прецизен анализ на различни аспекти на баладата в поредица студии и статии
(1975, 1977, 1982, 1983, 1983а, 1987, 1988, 2004). Разгледано е мястото
на българските народни балади в балкански и славянски контекст, жан
ровите им характеристики и историческото им развитие, особеностите
на тяхната поетика, изграждане и сюжетообразуване, присъствието на
чудесното и комичното, семантиката на отделни баладни мотиви и пр.
Със своите изследвания в полето на баладното творчество Стоянка Бояджиева се вписва в широк международен контекст: тя е член на Баладната комисия към авторитетното Международно общество за етнология и
фолклор SIEF и участва в негови инициативи и публикации (1980, 1981).
Освен че познава в детайли емпирията и проблематиката около народните балади, Стоянка Бояджиева има поглед и върху песенния фолклор като цяло. Именно като специалист в тази област тя е поканена да
напише разделите „Митически песни“, „Религиозно-легендарни песни“
и „Битови песни“ в т. 3 на авторитетното издание „Етнография на България“ (1985). В по-късни свои публикации изследователката отново се
връща към въпросите на народната песен, като ги анализира в регионален контекст (1993, 2006а).
Отличното познаване на фолклорния материал ѝ позволява да се изяви също и като съставител и редактор на сборници с народно творчество. Два от тях са посветени именно на баладата. Бояджиева е съставител и редактор на т. 4 от поредицата „Българска народна поезия и проза“ – „Народни балади“ (1982), а по-късно става водеща фигура в подготовката на едно фундаментално издание – посветения на баладата том 60
на „Сборника за народни умотворения“, който излиза в две части (1993,
1994). Под нейна редакция е публикуван и сборникът с исторически песенен фолклор „Даваш ли, даваш, балканджи Йово“ (1989).
Важно място в изследователските траектории на Стоянка Бояджиева
заемат регионалните проучвания. В периода 1985–1991 г. екип сътрудници от тогавашния Институт за фолклор (днес в състава на ИЕФЕМ) –
БАН под ръководството на Стоянка Бояджиева осъществява теренни
проучвания в 24 села в община Ивайловград в рамките на Национална програма за събиране, съхранение и популяризиране на българския
фолклор. Събраните от изследователката песни, фолклорна проза, топонимия, описания на обреди и др. се съхраняват в Националния център
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за нематериално културно наследство към ИЕФЕМ – БАН и са в основата
на редица научни изследвания. Бояджиева става съставител и редактор
на специален брой на списание „Български фолклор“, посветен на фолклора в Ивайловградско, където излиза и нейна статия върху състоянието
и особеностите на песенната традиция в този край (1993). Подготвя се
и сборник с фолклорни материали от района на Ивайловград, който, за
съжаление, остава недовършен.
През 90-те години на ХХ в. друг голям проект на секция „Словесен
фолклор“ (днес „Антропология на словесните традиции“) под надслов
„Човекът и мястото – образи и представи от всекидневието и фолклора“
отвежда Стоянка Бояджиева заедно с колегата Светла Петкова в Тетевенския край, където двете работят сред българи мюсюлмани и записват
безценни материали: песни, народни вярвания, практики и разкази. Като
резултат от този благодатен терен се появяват редица публикации, които очертават не само традиционния интерес на авторката към песенния
жанр (2006а), но и новите ѝ научни дирения, насочени към неприказната проза в нейните локални измерения (1992, 2001а, 2002в). Занимават
я и въпросите, свързани с проявите на междутекстовост в локален контекст (2002, 2006б), с картината за свят на местните общности (2000,
2003 – в съавторство със Светла Петкова, 2004а), с отношението място –
памет – идентичност (2001б; 2005, 2006).
Значимо влияние върху развитието на българската фолклористика
има приносът на Стоянка Бояджиева за българската наратология и за
включването на т.нар. устни разкази (всекидневни разкази, разкази за
лични преживявания) в обсега на фолклористичните изследвания у нас.
В своята ключова студия „Гледища за разказите и разказването“ (1994)
авторката поставя във фокуса на вниманието проблематиката на разказването като традиция и процес и на различните типове разкази като
неизменна част от човешката култура. Със завидна ерудиция и широта
на погледа Бояджиева проследява интерпретацията на разказите и разказването в оптиката на различни научни дисциплини и школи от втората половина на ХХ в. и обосновава фолклористичната перспектива към
тези феномени. Новаторските идеи на Стоянка Бояджиева намират израз
и в изследователския проект „Разказването – процес и структури (Фолклористични аспекти)“ (1994–1998 г.), който тя инициира и ръководи.
Очертаните нови изследователски посоки се оказват вдъхновяващи и за
други изследователи от тогавашната секция по словесен фолклор. Излизат два тематични броя на списание „Български фолклор“, посветени на
разказите, разказвачите и разказването2; разработват се и дисертацион-

Български фолклор, 20, 1994, № 5. Разкази и разказвачи. Съст. Стоянка Бояджиева; Български фолклор, 23, 1997, № 5–6. Разказването. Съст. Доротея Добрева, Валентина Ганева-Райчева.
2
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ни трудове, които впоследствие излизат като монографии3, а през идните
десетилетия темата за разказите и разказването остава водеща нишка в
работата на учените от секцията и извън нея. Интересна перспектива към
отношението между всекидневен разказ и масова култура дава статията
на Стоянка Бояджиева върху вестникарския дискурс и съдържащите се в
него „проторазкази“ (2007).
Дълбокото и изчерпателно познаване на фолклорния материал провокира изследователката към статии и студии, които проследяват реализацията на ключови фолклорни мотиви в различни текстове и жанрове
и тълкуват семантиката им. Такива са проучванията ѝ върху мотивите
за „оставеното дете“ (2002а), „Жълтото момиче“ (2003), „момин скок“
(2016). Опитът ѝ като дългогодишен член на журита на събори и фестивали изкристализира в две статии, посветени на събора като специфичен
феномен (2001, 2015). Друга важна област на научните занимания на Бояджиева е свързана с фолклористиката като научна дисциплина в полето
на „народоуката“ (2001в; 2002б, 2004, 2006в), с проследяване на историята ѝ и очертаване на приноса на значими фигури в нейното развитие
(1990, 2005а, 2008, 2010).
Освен с изследователските си търсения Стоянка Бояджиева присъства в българската фолклористика и с други свои приноси. Тя е дългогодишен член на редакционната колегия на списание „Български фолклор“ –
още от първите му стъпки като издание на Института за фолклор през
1977 г. чак до 1992 г. Включва се активно в подготовката на списанието
като автор на статии, отзиви и рецензии, като редактор и съставител на
тематични броеве, рецензент и дори като преводач от немски, руски и
английски. Участва също в редакционните колегии на редица емблематични фолклористични сборници от този период, каквито са „Обреди и
обреден фолклор“ (1981), „Фолклор и общество“ (1977), „Фолклор и история“ (1972).
Стоянка Бояджиева се изявява и като преподавател. Тя води лекции по
фолклор на студенти от специалност „Етнология“ (Исторически факултет)
и „Антропология на Средиземноморието и Балканите: Италия – България“
(Факултет по класически и нови филологии) в Софийския университет
„Св. Климент Охридски“, както и на филолози от специалността „Български и руски език“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Под
нейно ръководство защитават две докторантки: Вихра Баева (2001 г., с тема
„Разкази за чудеса. Локална традиция и личен опит“) и Таня Димитрова

3
Вж. Баева, Вихра. Разкази за чудеса. Локална традиция и личен опит. София, 2001
(2. изд. 2013); Ганева-Райчева, Валентина. Разказване и идентичност. София, 2004; Георгиева, Албена. Фолклорни измерения на християнството. Устни разкази и локална принадлежност в района на Бачковския манастир „Успение на Пресвета Богородица“ и на Хаджидимовския манастир
„Св. Великомъченик Георги Победоносец“. София, 2012.
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(2012 г., с тема „Кръщението у православните българи – тайнство и традиция“). През годините Стоянка Бояджиева поема и редица административни
отговорности: дългогодишен ръководител на секция „Словесен фолклор“
и заместник-председател на Научния съвет на Института за фолклор, научен секретар на Специализирания научен съвет по литературознание,
член на Комисията за изкуствознание и изкуства при Висшата атестационна комисия и член на Управителния съвет на БАН. Подготвя множество рецензии и становища по процедури за защита и хабилитация,
издателски рецензии и др.
Зад професионалните постижения на Стоянка Бояджиева стои един
интелигентен и любопитен човек с търсещ дух, готов да задава въпроси, да предлага идеи, да провокира изследователски дирения в полето на
познанието. Известна е като знаещ и отзивчив колега, към когото винаги
можеш да се обърнеш с въпрос или молба за съвет и на чиято компетентност може изцяло да се разчита. Тя е част от поколението на последните „истински“ фолклористи, които все повече започват да ни липсват
в съвременния академичен живот – учени със сериозна школовка, със
задълбочени и детайлни познания върху фолклорния материал и научната литература, с изключителна прецизност, отговорност и взискателност
към текста. Наред с това Таня е един от онези хора, които сякаш са „от
друго време“: внимателни, деликатни, с фин изказ, етично отношение и
уважение към личността на другия. Човек, с когото общуването е удоволствие и вдъхновение.
За да отбележим подобаващо годишнината на доц. д-р Стоянка Бояджиева, с колегите от секция „Антропология на словесните традиции“
замислихме юбилейна конференция, която трябваше да се състои малко
след нейния рожден ден през пролетта на 2020 г. За жалост, избухването
на пандемията от COVID-19 осуети този празник, затова организационният комитет взе решение да подготви юбилеен сборник в нейна чест.
В тома се включиха 23 автори с 21 текста, които разработват научните
полета, очертани в работите на Стоянка Бояджиева, и доразвиват нейните
наблюдения и идеи: разнообразните превъплъщения на фолклорната словесност и отношението ѝ към другите словесни форми, многоликите прояви на разказите и разказването, различните местни общности и техните
традиции, класическата триада мит – ритуал – празник, връзката между
родно място и идентичност. Авторите споделят теренни наблюдения от
различни райони на България (в това число Ивайловградско и Тетевенско) и извън нея, както и от виртуалното пространство, което става все
по-важна среда за битуване на фолклорни форми и протичане на културни процеси в съвременността. Застъпени са както класически фолклористични теми и подходи, така и по-широко ориентирани анализи с методите
на етнологията, социалната и културната антропология, лингвистиката,
литературната история, медийните изследвания и пр. Така сборникът в
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своята цялост отразява отпечатъка, оставен от Стоянка Бояджиева в научната ни традиция, а също и актуалните търсения на колегията в полето
на науките за човека.
И още веднъж: честит юбилей, мила Таня! Бъди здрава и щастлива, все
така отворена за новото, с усмивка и любопитен поглед към света!

Подбрани публикации на Стоянка Бояджиева:
Бояджиева, Стоянка 1968. „Молба“ на П. Ю. Тодоров и фолклорната традиция. – В:
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София, с. 139–149.
Бояджиева, Стоянка 1968а. Песните по народни мотиви и поезията на Асен Разцветников. – Български език и литература, № 1, с. 24–34.
Бояджиева, Стоянка 1969. Народните песни за мнима смърт на невестата в деня на сватбата. – Годишник на Софийския университет, Факултет по славянски филологии,
63, № 1, с. 289–364.
Бояджиева, Стоянка 1971. Български народни песни с мотив мнима смърт. Дисертация
за присъждане на научната степен кандидат на филологическите науки. София.
Бояджиева, Стоянка 1975. Въпросите на баладата в българската фолклористика. – Български фолклор, № 2, с. 33–43.
Бояджиева, Стоянка 1977. Някои тенденции в късния развой на българската фолклорна
балада. – В: Проблеми на българския фолклор. Т. 3. Фолклор и общество. София,
с. 101–105.
Бояджиева, Стоянка 1977а. Яворов и уроците на фолклора. – В: Българската литература и народното творчество. Съст. и ред. Дочо Леков. София, с. 207–235.
Bojadžieva, Stojanka 1980. Bulgarisch-griechische Balladenparallelen. – В: Културни и литературни отношения между гърци и българи от средата на XV до средата на
XIX век. Първи гръцко-български симпозиум, организиран в Тесалоники (22–25 септември 1978). Тесалоники, с. 144–155.
Bojadžieva, Stojanka 1981. Über dieKatalogisierung der bulgarischen erzählenden Lieder. –
In: Arbeitstagung über Probleme der europäischen Volksballade vom 22. bis 24. August
1980 in Jannina/Griechenland. Veranstaltet von der Kommission für Volksdichtung der
Société Internationale d’Ethnologie et de Folklore (SIEF), рр. 221–228.
Бояджиева, Стоянка 1982. Бележки към баладите за зла свекърва в българския и гръцкия фолклор. – Български фолклор, № 2, с. 33–44.
Бояджиева, Стоянка, Надежда Ковачева-Вълева 1982. Българското народно творчество в обучението по четене I – III клас. София.
Бояджиева, Стоянка 1983. За чудесното в семейните балади. – В: Литературознание
и фолклористика. В чест на 70-годишнината на академик Петър Динеков. София,
с. 373–377.
Бояджиева, Стоянка 1983а. Формули в баладното повествование. – В: Славянска филология. Т. 18. София, с. 251–264.
Бояджиева, Стоянка 1985. Митически песни. Религиозно-легендарни песни. Битови
песни. – В: Етнография на България. Т. 3. Духовна култура. София, с. 245–254.

14

Бояджиева, Стоянка 1987. Комичното в баладните песни – възможности и осъществяване. – Проблеми на българския фолклор. Т. 7. Смехът във фолклора. София, с. 91–98.
Бояджиева, Стоянка 1988. От образ – символ към сюжет. – В: Славянска филология.
Т. 20. София, с. 182–190.
Бояджиева, Стоянка 1990. Професор Петър Динеков и „Български фолклор“. – Български фолклор, № 3, с. 3–5.
Бояджиева, Стоянка 1992. Из фолклора на българите мохамедани: разкази и легенди за
Хазър. – Български фолклор, № 2, с. 42–51.
Бояджиева, Стоянка 1993. Поглед към песенната традиция в Ивайловградско. – Български фолклор, № 1, с. 74–83.
Бояджиева, Стоянка 1994. Гледища за разказите и разказването. – Български фолклор,
20, № 5, с. 4–12.
Бояджиева, Стоянка 2000. „Ние сме гости на тая земя, на тоя свят, белия“. Образи на
смъртта и отвъдното. – Български фолклор, № 2, с. 50–62.
Бояджиева, Стоянка 2001. Събори и символи. – В: В памет на Петър Динеков. Традиция, приемственост, новаторство. София, с. 207–214.
Бояджиева, Стоянка 2001а. Разказвачът като посредник (върху примери от с. Галата,
Тетевенско). – Български фолклор, № 2–3, с. 20–36.
Бояджиева, Стоянка 2001б. Плач и песен за родното място. − Български фолклор, № 1,
с. 7−12.
Boyadjieva, St. 2001в. La science de folklore, ethnographie et ethnologie – pratiques et idèes
en Bulgarie au XX s. – Ethnologie Francaise, printemps, 2.
Бояджиева, Стоянка 2002. Песен и предание. – Известия на исторически музей Кюстендил, 6, с. 173–178.
Бояджиева, Стоянка 2002а. За „оставеното дете“ и неговите значения. – В: Фолклор, традиции, култура. Юбилеен сборник в чест на Стефана Стойкова. София, с. 102–112.
Бояджиева, Стоянка 2002б. Фолклор, Фолклористика, Народни песни. – В: Енциклопедия България. София.
Бояджиева, Стоянка 2002в. Локализиране на разказването. – Български фолклор, № 3–4,
с. 48–58.
Бояджиева, Стоянка 2003. По следите на „Жълтото момиче“. – Български фолклор,
№ 2–3, с. 118–137.
Бояджиева, Стоянка, Светла Петкова 2003. Ден за почитане на мъртвите при българите мюсюлмани в Тетевенско. – Български фолклор, № 2–3, с. 45–69.
Бояджиева, Стоянка 2004. За фолклористиката в България през ХХ в. – Списание на
БАН, № 1–2, с. 209–211.
Бояджиева, Стоянка 2004а. Граници на човешкото: върколаци в Тетевенско. – В: Между
ангели и демони. София, с. 143–253.
Бояджиева, Стоянка 2004б. „Мъртвият брат“ – анализи и тълкувания. – Литературна
мисъл, № 2, с. 38–51.
Бояджиева, Стоянка 2005. „На кука, ама тука“. Място, принадлежност, идентичност. –
В: Проблеми на българския фолклор. Т. 10. Фолклор – идентичност – съвременност.
София, 2005, с. 355–365.
Бояджиева, Стоянка 2005а. Йорданка Коцева и изследването на българските приказки. – Български фолклор, № 2, с. 86–91.

15

Бояджиева, Стоянка 2006. Живот край морето – образи и паметни места. – В: Брегът,
морето и Европа. Сборник с материали от международната научна конференция
„Брегът, морето и Европа. Модели на интеркултурна комуникация“. Съст. и ред.
Мила Сантова, Ива Станоева, Миглена Иванова. София, с. 173–182.
Бояджиева, Стоянка 2006а. Песни от Рибново. – В: Етнографски етюди. Сборник статии и студии по повод 70-годишнината от рождението на проф. д.и.н. Стоян Генчев (1936–1990). София, с. 68–84.
Бояджиева, Стоянка 2006б. Междутекстовост и локални традиции: фолклорни примери. – В: Дебати, локални култури, традиции. Съст. Мила Сантова, Мариано Паванело. София, с. 78–85.
Бояджиева, Стоянка 2006в. Понятия, дисциплини и традиции в полето на народоуката. – В: Шишманови четения. Кн. 2. Иван. Д. Шишманов – ученият и гражданинът.
София, с. 23–32.
Бояджиева, Стоянка 2007. Прости форми във вестникарския дискурс. – Български фолклор, № 2, с. 5–25.
Бояджиева, Стоянка 2008. За Доротея Добрева – не само юбилейно. – Български фолклор, № 1, с. 141–148.
Бояджиева, Стоянка 2010. Петър Динеков, фолклорът и фолклористите. – В: Спомени и
размисли за Петър Динеков. 100 години от рождението му. Съст. Стоянка Бояджиева, Лиляна Грашева, Катя Михайлова, Стефана Стойкова, Кирил Топалов. София,
с. 198–217.
Бояджиева, Стоянка 2015. Пътят на събора през годините. – Български фолклор, № 2,
с. 197–211.
Бояджиева, Стоянка 2016. „Момин скок“ – дилеми около жанра, контекста и значенията. – В: Фолклор, разказване, религиозност. Юбилеен сборник в чест на Албена
Георгиева. Съст. Ангелина Илиева, Вихра Баева, Лина Гергова, Мариянка Борисова,
Яна Гергова. София, с. 128–139.

Съставителство:
Динеков, Петър, Стоянка Бояджиева, Тодор Иванов Живков, Стефана Стойкова,
Тодор Тодоров (ред.) 1977. Проблеми на българския фолклор. Т. 3. Фолклор и общество. София.
Живков, Тодор Ив. (съст. и отг. ред.), Стоянка Бояджиева, Николай Кауфман (ред.)
1981. Обреди и обреден фолклор. София.
Динеков, Петър (отг. ред.), Стоянка Бояджиева, Тодор Ив. Живков, Николай Кауфман, Стефана Стойкова (ред.) 1982. Проблеми на българския фолклор. Т. 6.
Фолклор и история. София.
Бояджиева, Стоянка (съст. и ред.) 1982. Българска народна поезия и проза. Т. 4. Народни балади. София.
Бояджиева, Стоянка (съст. и ред.) 1989. Даваш ли, даваш, балканджи Йово… Исторически песенен фолклор. София.
Бояджиева, Стоянка (съст.) 1993. Български фолклор, № 1. Фолклорът в Ивайловградско.
Богданова, Лиляна, Стоянка Бояджиева, Николай Кауфман, Катя Михайлова,
Любомира Парпулова, Светла Петкова, Стефана Стойкова (авт. колектив)
1993–1994. Български народни балади и песни с митически и легендарни мотиви.
Ч. 1 и 2. – СбНУ, 60.

16

Бояджиева, Стоянка (съст.) 1994. Български фолклор, № 5. Разкази и разказвачи.
Бояджиева, Стоянка, Доротея Добрева, Светла Петкова (съст. и ред.) 2002. Фолклор, традиции, култура. Юбилеен сборник в чест на Стефана Стойкова. София.
Дамянова, Румяна, Стоянка Бояджиева, Недка Капралова, Рачко Попов, Владко
Мурдаров 2007. Шишманови четения. Кн. 2. Иван. Д. Шишманов – ученият и
гражданинът. София.

Вихра Баева
Институт за етнология и фолклористика
с Етнографски музей
Българска академия на науките
ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 6, ет. 7
1113 София, България
vihra.baeva@iefem.bas.bg

17

I.
ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЯ НА СЛОВОТО

УСТНО, ПИСМЕНО, ПЕЧАТНО – БЕЛЕЖКИ
ВЪРХУ ПУБЛИКАЦИИТЕ НА ФОЛКЛОР
ВЪВ ВЪЗРОЖДЕНСКИЯ ПЕРИОДИЧЕН ПЕЧАТ
Николай Вуков
Резюме: Статията е посветена на все по-засиленото през 60-те и 70-те години на ХІХ в.
присъствие на фолклорни материали на страниците на периодичния печат и на новите
смисли и значения, които народното творчество придобива в този специфичен, „модерен“ и печатен контекст. Текстът се спира на процесите, отключени при попадането на
фолклора в среда, различна от първоначалното битуване на устната култура, и анализира следствията от настъпилата културна промяна в средствата за комуникация. Публикуването на народно творчество във вестниците и списанията от този период прави
възможно неговото широко споделяне и разпространение извън рамките на селищните
култури и превръщането му в част от надлокална мрежа за комуникация чрез пресата.
Статията коментира ролята на фолклора за изграждане на представа за книжовен език
и литература, за поддържане на идея за общностна история и като градиво за националната идентичност. Неговата поява на страниците на периодичния печат бележи не
само преоткриването на народното творчество за целите на национално изграждане, но
също и променените отношения между устна и печатна култура и ролята на традициите
в извършването на редица социокултурни промени на прага на модерното време.

Наред със засилването на движенията за новобългарска просвета,
църковна независимост и възстановяване на българската държава, последните десетилетия преди Освобождението са белязани от цялостен
процес на преоткриване на фолклора и народните традиции и обвързването на това преоткриване с целите и задачите на Българското възраждане. След първите стъпки от 30-те и 40-те години на XIX в. за популяризиране на необходимостта от събиране на народни умотворения от страна
на фигури като Юрий Венелин, Николай Палаузов, Иван Богоров и др.
интересът към фолклора и народните традиции постепенно се разгръща в мащабна културна проява. Тя включва голяма част от образованите
българи през тези десетилетия и намира израз в множество примери за
събиране на фолклорни материали и тяхното представяне пред широка
аудитория в контекста на актуалните за времето въпроси (вж. Шишманов
1943; Динеков 1978; Тодоров 1978; Тодоров 1989). Дори бегъл преглед на
публикациите на фолклора преди Освобождението показва, че от първи21

те прояви на интерес през 30-те години на XIX в. фолклорните материали
се радват на широко внимание, публикуване и коментиране през целия
период до Освобождението. Известните сборници с български народни
песни на Братя Миладинови, Любен Каравелов, Стефан Веркович, Васил
Чолаков и др. са не само сред най-популярните книги за тогавашното
време, но в светлината на общата оскъдност на оригинални български
книги и литературна продукция имат важна роля като пример за висока
поезия от „недрата на народния гений“. В продължение на няколко десетилетия сборниците с народно творчество са възприемани като основни
исторически и литературни произведения, формиращи представителния
облик на българската литература и култура. Така също наред с препратките към славното историческото минало и средновековните български
царства сборниците с фолклорни материали имат ролята на основен стълб
на националната идентичност и са важен източник за проучванията върху
българската история.
Интересът към народното творчество и неговото значение като културен ресурс за възкресяване на националното съзнание, история и култура има своята най-представителна проява в публикуваните сборници с
фолклорни материали през тези десетилетия. Наред с това обаче обнародването и популяризирането на фолклорни текстове се осъществяват под
редица други форми: в етнографски и исторически изследвания (предимно от чуждестранни автори), в учебна литература и популярна книжнина,
в литературни произведения на различни писатели и поети, където освен
множеството фолклорни образи и мотиви нерядко са включвани и преки заемки от народни песни, пословици и др. Най-благодатната среда за
разпространение на фолклорни материали се оказва обаче периодичният
печат – вестниците и списанията, на чиито страници фолклорът има системно и трайно присъствие през последните две десетилетия преди Освобождението (вж. Андреев 1932; Боршуков 1965; Пундев 1927–1930). Почти няма българско периодично издание от този период, което да остава
„безразлично“ към издаването и популяризирането на българския фолклор
или да пропуска да вземе отношение по въпроса за значението на фолклора и народните традиции за възраждането и бъдещото развитие на българския народ. След края на 50-те години фолклорът преживява истински
бум в тогавашната българска преса. Етнографски и фолклорни материали
излизат в редица периодични издания независимо от мястото на тяхното
списване: в Цариград, Букурещ и Браила (Румъния), Москва, Болград (Бесарабия) и др. Специално внимание към фолклора е обърнато в „Цариградски вестник“ (1848–1862), „Български книжици“ (1858–1860), „Гайда“
(1863–1867), „Македония“ (1866–1872), издавани в Цариград, а също и в
емигрантския периодичен печат в Румъния: „Свобода“ (1869–1872), „Независимост“ (1873–1874), „Знание“ (1875–1878), в „Братски труд“ (Москва,
1860 г.), „Общ труд“ (Болград, 1868 г.) и др. От 1870 до 1876 г. издаваното
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в Браила „Периодическо списание на Българското книжовно дружество“
също следва политика за публикуване на множество фолклорни материали.
Многобройните публикации на фолклор в българските периодични издания от 60-те и 70-те години на XIX в. показват ясно, че в периода след
Кримската война, когато българската журналистическа продукция през
Възраждането достига своя връх както в количествено, така и в качествено
отношение, фолклорът заема ключово място сред издаваните, обсъждани
и пропагандирани през този период материали. Той не само е идентифициран като съществен пласт от българската култура, който да бъде издирван,
записван и популяризиран, но и като отговарящ на нуждите на времето,
притежаващ актуалност спрямо проблемите на деня и позволяващ адекватно полагане сред информацията за социални и политически теми на страниците на периодичните издания.
Появата на фолклорния текст върху печатната страница обаче бележи много съществен преход, който самата народна култура извървява на
прага на модерната епоха. Обнародван и разпространяван през печатните
издания, фолклорът преминава от средата на устното и споделеното като
жива социална практика към средата на специализираната културна форма. Печатното издание се оформя от специфична редакторска политика,
типографски изисквания, езиково адаптиране и характерна аудитория –
тази на грамотните люде, читателите и интелектуалците. Публикуването
на фолклор представлява съответно културен акт, бележещ цялостна промяна в каналите на културна комуникация в последните десетилетия преди Освобождението. Този акт показва дълбоките трансформации, които се
извършват и предстои да се извършат и занапред в полето на традиционната
култура. Той улавя момента на придобиване на изключително значение на
народното творчество в плана на националните стремления и модерността,
но говори и за цялостната промяна, през която тази култура ще премине:
записвана и фиксирана върху печатната страница, четена и коментирана,
популяризирана, но заедно с това превръщаща се в обект на дистанциран
интерес, изваждана от средата на своето непосредствено съществуване, отдалечаваща се и подсказваща за своето предстоящо и необратимо разпадане.
В настоящата статия ще отделя внимание на този важен аспект от откриването на фолклора през българския XIX век, свързан с появата му на
печатната страница и с придобиването на нови, непознати преди това смисли и значения. Като очертая някои от особеностите на публикуването на
фолклорни текстове в българския периодичен печат от 60-те и 70-те години
на XIX в., ще откроя начините, по които това допринася за изобретяването
на нов тип културна проява и за пренасянето на традиционната култура в
различна, „модерна“, посттрадиционна културна среда. Основният акцент
в анализа ще е върху връзката между устно, писмено и печатно – тема, към
която Стоянка Бояджиева проявява системен интерес през годините и която присъства трайно в нейните изследвания. Като се спирам на основните
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процеси, свързани с появата и функциите на фолклора във възрожденския
периодичен печат, ще откроя значението на фолклора за създаването на книжовен език и литература и неговото интерпретиране като извор на национална история и идентичност. Текстът изхожда от предпоставката, че прибягването до събиране и публикуване на фолклорни материали през последните
две десетилетия преди Освобождението показва специфичен импулс на времето, който може да се анализира не само като своеобразно ехо от романтичните идеи в Югоизточна Европа, но също от гледна точка на една цялостна
трансформация във взаимоотношенията между устна и печатна, популярна и имаща национална насоченост култура. В това отношение културните
ефекти от публикуването на фолклорни материали могат да се разглеждат
като много по-силни от традиционно приетата представа за „поява на интерес към фолклора“. Публикуването на народно творчество на страниците на
периодичния печат прави възможно неговото споделяне и разпространение
извън рамките на селищните култури и превръщането му в част от надлокална мрежа за комуникация чрез пресата. Попадането му в печатен контекст
позволява неговото функциониране по начин, който е различен от първоначалното битуване на устната култура във фолклорна среда. И именно в това
пречупване и интегриране на устното народно творчество в печатен контекст може да открием обяснение както за своеобразния културен взрив от
откриването на фолклора за целите на националното изграждане, така и за
ролята на народното творчество и традициите като ресурс за извършването
на промените на прага на модерната епоха.

Фолклорът и неговото присъствие на страниците
на периодичния печат
Показателно е, че средоточието на така очертаните процеси е в двете
десетилетия след Кримската война – периода, когато завършва процесът на
културно възраждане и религиозна независимост на българската нация и в
условията на разпад на Османската империя започва мощно движение за
национално освобождение. Двете паралелно протичащи явления – „откриването“ на фолклора и развитието на българската възрожденска журналистика – са пряко свързани с трите основни фактора на културното развитие
на българския народ през XIX в.: формирането на българската интелигенция през Възраждането, установяването на новобългарски говорим и писмен език и създаването на нови институции на културата (вж. Генчев, Н.
1991; Радкова 1986). Без да е нужно да навлизам тук в детайли, ще отбележа, че всеки един от тях отразява по специфичен начин ролята на фолклора в една променяща се и динамична среда, където народната култура
е основа за филологически и исторически изследвания, опора за езикови
дебати и отправна точка за развитието на нови образователни стратегии.
По отношение на третия основен културен фактор – създаването на кул24

турни институции вследствие на засиления икономически и културен обмен през 30-те и 40-те години на XIX в. – в по-големите градове и в селата
започва разпространение на книги, образователни материали и вестници.
Кръчмата, която преди това традиционно е играла ролята на основен център за обмен на новини, влиза в конкуренция с новите културни институции. След откриването на първото новобългарско училище в Габрово
през 1835 г. училищата бързо натрупват институционална роля като места
за комуникация и въвеждане на нови идеи (вж. Димитров 1987; Доросиев
1925). Постепенно градските общини стават организатори на обществени
дейности за местните общности. Откриването на читалища за организиране на културния живот в градовете и селата в България също изиграва
огромна роля за образованието и разпространението на културната информация през тези десетилетия (вж. Meininger 1987: 164–167).
Макар и да имат своята основа през първата половина на ХIХ в., преобладаващата част от българските културни институции са създадени след
Кримската война. През 1856 г. в столицата на Османската империя е създадена Цариградската българска община, а десет години по-късно и Цариградското читалище – и двете оказали огромно влияние върху живота на българите в този град. С публикуването на материали с образователна и културна
цел, спонсорирането на книги и периодични издания и посредничеството в
разпространението на съвременните политически, икономически и литературни идеи тези институции, а също и сдружения като Одеското българско
настоятелство и Добродетелната дружина започват да играят огромна роля
за възстановяването и разцвета на културния живот в по-големите градове
в Империята и в емигрантските среди в Русия и Румъния. Появата на революционни организации през 60-те и 70-те години и на техните печатни
органи допринасят за нови радикални промени в институционалната система на българската култура (Генчев, Н. 1988: 216–217). Създадена е цяла
поредица от културни институции, които поемат образователни, училищни
и издателски функции (читалище „Братска любов“ в Букурещ, Болградската
гимназия, Българското книжовно дружество и др.). Изграждането на тези
културни институции е тясно свързано с организирането, редактирането и
разпространението на български периодични издания и в това отношение
играе ключова роля за развитието на българската преса през разглеждания
период (вж. Начов 1921; Кутинчев 1920; Стоянов 1957–1959).
Друг основен процес, пряко свързан с разцвета на българската преса
след края на 50-те години на ХІХ в., е преходът от ръкописните към печатните издания, който започва още през 30-те години със създаването на
няколко центъра за издаване на български книги: в Будапеща, Нови Сад,
Цариград, Одеса, Букурещ и Виена. Продължителните опити за отваряне
на български печатници (на Васил Априлов в Габрово, на Драган Цанков
в Свищов, на Теодосий Синаитски в Солун, на Никола Карастоянов в Самоков) са като цяло неуспешни. Едва през 1848 г. Иван Богоров отваря
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печатница в Цариград, която по-късно се управлява от Александър Екзарх,
един от пионерите на модерния печат и издателска дейност. Публикуването на печатни материали и разпространението на книги са поставени на
широка основа през по-късните десетилетия на Възраждането, когато някои от най-известните обществени фигури участват в създаването на такъв
тип предприятия. Сред най-известните са печатниците на Драган Цанков
в Цариград, на Каравелов и Ботев в Букурещ, както и на Христо Г. Данов
и Драган Манчов в Пловдив, на Петко Р. Славейков в Цариград и на Българското книжовно дружество в Браила. Всички тези печатници издават не
само книги, но също учебници и буквари, песнопойки и брошури. В сферата на тяхната печатарска дейност в началото на 1860 г. влизат и редица
вестници и списания.
Според статистиката, която представя Николай Генчев, от 1806 до
1878 г. са публикувани около 16 000 книжни заглавия на български език.
От тях 573 са преводи и 1027 са оригинални – написани или адаптирани
от български автори. Основната група печатни издания излиза през късния
период на Възраждането – 60-те и 70-те години на XIX в. Статистиката показва, че докато в периода от 1806 г. до началото на 30-те години на ХIХ в.
са публикувани само 17 оригинални български произведения, предимно с
религиозно съдържание, а от 1835 г. до Кримската война – 264, всички останали 1300 заглавия се появяват през последните две десетилетия преди
Освобождението (вж. Генчев, Н. 1988: 221). Общото увеличаване на книгопечатните материали все пак не отменя факта, че през цялото Възраждане
книгата остава привилегия за ограничен културен елит, живеещ в градовете. По-голямата част на българското общество е неграмотна и връзката с
книгата става възможна чрез традиционните форми на общуване и оценка
на културни ценности (вж. Daskalova 1994).
След Кримската война, когато печатната мрежа се разширява, читалищата и книжарниците поемат разпространението на вестници и списания,
а с появата на редица талантливи писатели и журналисти периодичните издания постепенно се превръщат в основно средство за комуникация (Атанасов 1959; Начов 1921). Важна роля за развитието на българската преса
изиграва също движението за новобългарско образование. Отварянето на
училища и разцветът на учебната литература и материали подготвят един
важен фактор за създаването и развитието на периодичен печат – наличието
на читателска публика. През 60-те и 70-те години са издадени 66 български
вестника и 34 списания. Доколкото опитите за обнародване на български
периодични издания в български градове или в Русия, Франция и Белгия
остават нереализирани, концентрацията на българската журналистика до
края на Възраждането е съсредоточена в два центъра: Цариград (22 вестника и списания) и Букурещ (18).
Издаването на български вестници и списания преди началото на 40-те
години е възпрепятствано от липсата на технически средства: съществу26

ването на печатница в българските земи не е разрешено според законите в
Османската империя и за дълъг период от време образованите българи четат периодични издания на чужди езици – такива, издавани от католически
и протестантски мисии, славянофилски издания, вестници на френски и
английски и пр. През този период вестниците често се четат в кафенетата или на други обществени места в по-големите градове. Съвкупността
от социални, политически, културни и технически фактори в началото на
40-те години на XIX в. довежда до появата на първото българско периодично издание – списание „Любословие“ (издавано от Константин Фотинов в Смирна през 1842–1846 г.), последвано от първия български вестник
„Български орел“ (1846 г., издаван от Иван Богоров). След слабия успех на
този вестник главно поради голямото разстояние от мястото на издаването
(Лайпциг) и проблемите, свързани с разпространението му, Богоров инициира издаването на вестник в Цариград – града с най-голяма концентрация на българско население към този момент, включващо предимно хора,
заети в големи занаятчийски и търговски мрежи (Начов 1925; Жечев 1975:
10–12). От 1843 г., когато в Цариград се появява първата печатна книга,
до Освобождението градът е мястото, където излизат около една трета от
всички български книги (Боршуков 1965: 69), а вестникът, издаден от Богоров под заглавието „Цариградски вестник“, има най-дълъг живот сред
българските периодични издания в предосвобожденския период. Краят на
50-те и началото на 60-те години дават на българския културен живот едно
от най-добре списваните издания от Възраждането – „Български книжици“
(1858–1863). То създава благоприятна журналистическа трибуна и привлича като съавтори почти всички видни фигури на българската интелигенция
по онова време. Въпреки че публикации с фолклорни материали излизат
още в „Любословие“ и „Български орел“, а след това и в „Цариградски
вестник“ през 50-те години, първото периодично издание, в което такива
публикации се явяват във фокуса на журналистическата програма, е именно „Български книжици“. Вероятно най-луксозно изглеждащото периодично издание на времето, това списание посвещава специален раздел на
проблемите на българския фолклор и неизменно запазва този раздел във
всеки свой брой до четвъртата си година, когато списанието придобива
предимно политическа насоченост.
През целия период на Възраждането има само едно периодично издание, което е специализирано в проблемите на българския фолклор и
„особеностите на българския живот“ в миналото, и това е списанието на
Георги С. Раковски „Българска старина“, публикувано в Букурещ през
1865 г. В първия и единствен брой на списанието Раковски публикува в
отделен раздел десет песни за змейове и самодиви с подробни обяснения
относно вярванията в тях, както и една народна песен в два варианта
от с. Галата, придружени с обяснения и справки относно региона и контекста на записа на песните. Особено ценна е уводната статия на спи27

санието, в която Раковски начертава цялостна програма за събиране на
фолклорни материали и за изследване на народните традиции. Подобен
импулс за свързване на журналистическата, патриотичната и научната
дейност може да се проследи вероятно само в най-богатите на фолклорни
публикации вестници от Възраждането – списваните от Любен Каравелов „Свобода“ и „Независимост“. Фолклорни материали могат да бъдат
открити в почти всеки техен брой – често пъти публикувани отделно,
но понякога включени като изразителни примери в статиите, материалите и литературните текстове. Все пак, въпреки че както Раковски, така
и Каравелов показват подчертан научен интерес към фолклора в своята
журналистическа практика, за истинска академична тенденция можем да
говорим едва със създаването на Българско книжовно дружество в Браила през 1869 г. и списваното от него „Периодическо списание“, което има
огромен принос за събирането и публикуването на фолклорни материали.
Донякъде парадоксално, но и обяснимо е това, че повечето научни опити
през периода се отнасят най-вече до въпросите на историята и филологията, а във всички тях фолклорът играе решаваща роля за осигуряване
на емпирични източници и като основна отправна точка за лансираните
филологически тези.
По отношение на журналистическите предпочитания основният жанр
в журналистиката на Възраждането е статията, а най-използваният информационен канал са писмата от кореспонденти, които създават силна
връзка между периодичното издание и читателската публика. Мрежата от
кореспонденти и взаимодействието между редакторите и читателите на периодични издания гарантират не само динамичното разпространение на
новини, но и приноса на читателската публика чрез изпращане на писма,
които освен информация за местни традиции включват редица примери за
регионални модели на българската традиционна култура. Макар това да
улеснява притока на събрани фолклорни материали към периодичните издания, създадените от пресата обществени дискусии поставят основата за
появата на фолклора на печатната страница не само като „публикации“, а
и като елементи от динамичния културен диалог на българското общество
от 60-те и 70-те години. Като разпространители на основните идеи на Възраждането периодичните издания от този период приписват подчертан политически и националноспецифичен нюанс на почти всеки от текстовете,
публикувани на техните страници. Веднъж включен в общия контекст на
интензивна политически ангажирана публицистична дейност, фолклорът,
както и другите публикации във вестниците и списанията през XIX в., се
оказва плътно обвързан с политически ориентирания характер на съдържанието на периодичните издания. По този начин фолклорът съществува
не като самодостатъчна сфера на културната дейност и не просто започва
да се записва и публикува, а се превръща в инструмент за цели, надхвърлящи неговия първичен неписмен характер. Чрез появата си на печатната
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страница на вестници и списания фолклорът попада в царството на политическите и обществено важните новини, разпространявани по това време,
а това улеснява лесното му „присвояване“ в процесите на национално изграждане през периода на Късното българско възраждане.

Срещата между устно и печатно: публикациите
на фолклор и разпространението на новини
Освен като резултат от политически, социални и културни процеси в
сравнително кратък отрязък от време, постепенното засилване на практиките по публикуване и популяризиране на фолклора на страниците на възрожденската преса свидетелства за една показателна символична среща с
огромни последици за българската култура през XIX в. – срещата между
устното и писменото, устното и печатното слово. Въпреки че това е процес,
протичащ през целия период на Възраждането, той достига своята кулминация през 60-те и 70-те години, когато от елемент на културната реалност
фолклорът се превръща в един от основните фактори за нейното преобразуване. Културната система от този период се характеризира с динамизъм на
протичащите процеси, повишено ниво на разпространение на информация
и засилено взаимодействие между по-големите центрове на културната дейност и малките и по-отдалечени места в българските земи. Всичко това обаче е пряко повлияно от проблема за отношението между устното и печатното
слово и е резултат от прехода и взаимодействието между тях.
Разпространението на новини като една от най-очевидните характеристики на тази динамична промяна също претърпява такъв преход. Споделянето на информация за събитията в Османската империя до началото
на XIX в. протича предимно по устен път – чрез изпращане на куриери (т.
нар. улакси), чрез разпращането на писма (частни, търговски, със социален
характер), чрез преписването и четенето на получена писмена информация
(вж. Боршуков 1965: 14). Така например писма със социална значимост пишат редица известни фигури от Възраждането: Неофит Рилски, Васил Априлов, Николай Палаузов, Райно Попович, Гаврил Кръстевич, Константин
Фотинов, д-р Иван Селимински и др. Тези писма третират най-важните
проблеми от това време (за новосъздадените български училища, за българския език, за българската история и т.н.) и са четени не от един човек,
а от широк кръг хора. Нещо повече, този тип писма са от особено значение по отношение на проблемите, свързани с фолклора, доколкото някои
от тези писма за пръв път обсъждат проблемите на българския фолклор
и подтикват към събирането на фолклорни материали. Така например известното писмо на Ю. Венелин до В. Априлов и Н. Палаузов от 27 септември 1837 г. се преписва от тях и копия от него се изпращат до редица видни
дейци на Възраждането.
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Разбира се, разпространението на печатни материали не може да измести напълно устните елементи в споделянето на новини. Действително
мрежата от кореспонденти, която се поддържа от повечето периодични издания през този период, се опира на подаване на писмени материали, но на
нивото на разпространение на вече отпечатания текст устното известяване
на новини все още играе важна роля. Въпреки че степента на грамотност
в България през XIX в. постепенно нараства, тя далеч не обхваща цялото българско население и все още е недостатъчна за съществуването на
същинска читателска публика в общонароден мащаб. Грамотността продължава да прокарва делитбена линия между града и селото, между интелигенцията и обикновените хора. От друга страна обаче, тиражът на всяко
печатно издание очевидно е твърде малък, за да покрие нуждите дори на
грамотните. Така, веднъж получени от местната общност, публикуваните
вестници преминават в ръцете на грамотните люде и след това се четат
публично или се преразказват и обясняват. По този начин разпространението на новините все още не се изчерпва изцяло с четенето, а в него присъстват редица елементи на „устност“ и „чуваемост“.
Взаимодействието между устното и печатното слово намира израз на
много нива, но фолклорът и неговите употреби като отправна точка при
разискването на всички важни въпроси от живота на народа имат особено
значение, доколкото именно фолклорът се оказва главен пример за тази
символична „среща“ между устното, писменото и печатното. Полагането
му върху печатната страница на периодичното издание е парадоксално в
много отношения. Въпреки че това изобщо не е „новина“, тя се разпространява като новина наред с всички други новини, запълващи страниците
на вестниците и списанията. Освен това като главна част от културата на
народа по това време фолклорът е изключително разпространен и популярен и принципно нищо не налага широкото му „популяризиране“. Не
по-малко парадоксален е и фактът на неговото „четене“: публикуваните
фолклорни текстове сами по себе си са известни на населението (независимо от ясно изразените различия в регионалните фолклорни традиции),
но те са познати в своята устна и незаписана форма. С отпечатването им
като текстове в периодичните издания хората вече биха могли да ги „четат“
или да слушат тези произведения, когато се „четат“. Този нов механизъм
на функциониране на традиционната култура е същинската „новина“ за
фолклора и тя отваря вратата за всички поддържащи интерпретации, съпровождащи фолклорния текст като културен феномен.
Логично е да се запитаме защо изобщо е било необходимо да се „чете“
фолклорът? Дали тези откъси публикувано народно творчество наистина са
привличали читателското внимание? Нима публикуваната версия на устната
култура е била това, което е гарантирало популярността на народното творчество? Подобни въпроси трудно могат да получат отговор, тъй като почти
не са налични данни за начина на четене и възприемане на тези публикации.
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На въпросите обаче може да се отговори спекулативно, като се предложи хипотезата за своеобразния културен шок от изобилното навлизане на новини
през този период. Докато в перспективата на прогресивното развитие (което всъщност се проявява като залог в динамиката на 60-те и 70-те години)
фолклорът може да бъде определен като културно излишен и изоставащ от
общия процес на промяна, то пресата – с вкуса си към новост и актуалност
– тласка културната система в рамката на постоянни промени, притискайки
я да не се задоволява с вече достигнатото състояние. Вестниците и списанията предлагат богата информация за всекидневния живот, за техническите нововъведения, за научните открития, за съвременните идеи, за всичко,
което заобикаля българите и което би могло да послужи като конструктивна
основа за създаването на тяхната нова култура (вж. Генчев, Н. 1988: 224).
Срещата и сблъсъкът между тези два модела на културно възприятие в средата на XIX в. довеждат до специфично състояние на културната система,
състояние на пренагласяне на кодовете – както на обикновения народ, така и
на интелигенцията. Докато за първите фолклорът не само е основна проява
на културната дейност, но така също осигурява стабилната опора на колективната памет и традиция, то втората група е водена от идеите за прогрес и
за следване на високата култура и за нея фолклорът може да се превърне в
своеобразно въплъщение на тези идеи. С публикуването на фолклор в периодичните издания интелигенцията всъщност осигурява включването на народа в процеса на национално изграждане, но също така прекодира културното възприятие на българското население като цяло. В своята публикувана
форма фолклорът служи не само за укрепване на националната идентичност
и за изразяване на гордост от собствената традиционна култура, но в известен смисъл и за намаляване на „културния шок“, причинен от новините и от
системните прояви на новости в системата. По този начин той става ключов
фактор, който позволява плавността на своеобразния преход (по определението на Юрий Лотман) от „тъждествен“ към „противопоставящ се“ модел
на културата.
Може да се отбележи, че периодичният печат на Възраждането не само
е най-активната форма за представяне и разпространение на българския
фолклор, но всъщност е и най-функционалната. Със своята разгърната
мрежа от кореспонденти и сътрудници, които събират фолклорни материали от всички краища на България, и с постепенно нарастващата си читателска публика възрожденската преса прави възможно фолклорът да бъде
пренесен на ново ниво на своето културно съществуване: от устно предадена форма на култура на народа в писмен текст, затворен в по-„елитарния“ и престижен кръг на „писане – печатане – разпространение – четене“
(вж. Леков 1988). Включването на фолклора в периодичните издания го
вписва „естествено“ в поредицата политически и културни трансформации, които протичат в българските земи през XIX в.: движението за новобългарска просвета, борбата за независима българска църква, революцион31

ната идеология от 60-те години и т.н. По този начин, доколкото различните
етапи на откриване и използване на фолклора съвпадат във времето с някои от основните задачи на Българското възраждане, те следва не само да
бъдат формирани и регулирани от тези задачи, но от своя страна да играят
определена роля в тяхното постигане.

Фолклорът и неговите „употреби“
в периодичния печат
Разбирането на многопластовите прояви на срещата между устна и печатна култура не би било възможно без отчитане на факта, че българската култура през Възраждането има преобладаващо утилитарен характер и
всеки културен факт намира своето обяснение и легитимация в нуждите на
изграждащата се и консолидираща се национална общност. Както е посочвано от редица изследователи, под утилитаризъм обикновено се разбира
подчиняването на културата не на независим набор от естетически и специализирани критерии, а на „нуждите на деня“, т.е. на всичко, което може
да бъде „от полза“ за просветлението на народа и за неговото културно,
религиозно и политическо освобождение (вж. Леков 1982: 87–121; Холевич 1988: 94). Утилитаризмът на българската култура от XIX в. оформя
и характера на българските периодични издания, в които почти не може
да се появи материал, без той да е пряко свързан с основните въпроси на
времето. Когато самият материал не показва непосредствена връзка с тези
проблеми, редакторите предоставят обяснителен и „подкрепящ“ текст към
публикацията. Фолклорът, особено в периодични издания като „Македония“, „Гайда“, „Българска старина“ и др., обикновено е снабден с такъв
„поддържащ“ контекст и „инструкции“ за неговото четене. Включването
му в печатните издания е нещо повече от временна мода, а е и във връзка
също с преследването на утилитарни цели.
Употребите на фолклора – разбирани като своеобразно пречупване и
прекодиране на народното творчество в публицистичен контекст и в съответствие с актуалните за времето задачи – са разнообразни и се вписват в коментираните от различни изследователи функции и употреби на печата и народната култура в епохата на ранната модерност (вж. Boureau 1987; Chartier
1987; Habermas 1993). За българския случай една от най-важните културни
употреби на фолклора през целия период на Възраждането е възприемането
му като „истинско“ отражение на езика на народа и като най-пряк път към
развитието на съвременния български език. В историческа перспектива събирането и публикуването на фолклорни материали започва в тясна връзка с
езиковите дискусии през 30-те и 40-те години, когато В. Априлов и Н. Рилски подемат движение за публикуване на български средновековни текстове, исторически произведения от XVIII и XIX в. и народни песни. Именно
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примерите, взети от събраните фолклорни песни, и откроеното централно
място на народната реч довеждат до установяването на новобългарски език
на предимно демократична основа. По-късно, в края на 50-те години, в изследователската работа на Раковски фолклорът е използван като основа за
изследване на езика и като ключов инструмент за доказване на езиковото
единство както със славяни, така и с други индоевропейски народи. В езиковите интерпретации и хипотези на Раковски, ясно изразени в „Българска
старина“, фолклорът усилва своята ценност като основно доказателство за
тенденциите за митологизиране на славното българско минало в българската култура от 50-те и 60-те години (Арнаудов 1912; Генчев, Ст. 1982). Освен
двата подхода на строго филологическо и исторически дедуктивно отношение към фолклора във връзка с езика, през 50-те години и по-късно главно
чрез журналистическата дейност и поетическото творчество на Славейков
фолклорът се разглежда като непрекъснат източник на езиково богатство и
като въплъщение на поетическия гений, на „духа и нравствените ценности
на българския народ“ (Тодоров 1989: 134). Това разбиране вдъхновява черпенето на стилистични и поетически форми от фолклора, които навлизат в
литературната дейност на най-изтъкнатите творци от периода и обогатяват
речника на книжовния език.
Всички тези процеси се събират в една ясно очертана „техника“ за
тълкуване на фолклор, език, история и нация по взаимозависим и себеотразяващ начин. Читателската публика трябва да „разпознае“ собствената
си устна традиция в публикуваните текстове и по този начин журналистите
следва да се придържат към точност и коректност, за да не изкривят начина, по който песните, приказките, поговорките и др. „говорят“ на народа.
Свидетели сме на своеобразно нагласяне и договаряне между устната култура и писмената култура от периода. Значението на това фолклорът да се
използва като изражение на езика се повишава от факта, че самият език е
централен фокус на журналистическата практика през този период. Някои
от периодичните издания („Български книжици“, отделни броеве на „Гайда“ и др.) са отпечатани на старобългарски и това е пречка пред общата
им цел да стигнат по-близо до широката публика. Фолклорът в това отношение изиграва своята решаваща роля, доколкото неговото записване и
публикуване на страниците на периодичните издания е в противоречие със
записването съгласно езика и печатната графика на старобългарския език.
Като се прибави и фактът, че повечето представители на българската интелигенция се противопоставят на идеята съвременният български език да се
опира на стария църковнославянски поради опасения, че ще се дистанцира
от народа, включването на фолклора в печатните издания има важно значение в практическото решаване на езиковия проблем през Възраждането.
Друга честа и системна употреба на фолклора в българските периодични издания от 60-те и 70-те години е използването му като извор на историческа информация, като опора за историята на националната общност. Тази
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роля съвпада, от една страна, с разгръщането на историографската дейност
след средата на века, а от друга, с ясно очертаната визия за устната културна традиция като носител на историческа информация и исторически
ценности. Фолклорът като фактор за укрепване на историческото съзнание
на българите през късните етапи на Възраждането действително изиграва
решаваща роля както заради съхранената в него историческа информация,
така и като доказателство за различните исторически проучвания, предложения и хипотези, които процъфтяват през периода. Почти всяка публикувана историческа статия в българските периодични издания е подкрепяна
или поне съпоставяна с фолклорни текстове. Така също редица фолклорни
песни и легенди, публикувани в пресата (особено в издания като „Българска
старина“, „Периодическо писание“, „Български книжици“ и „Общ труд“),
са съпроводени с исторически пояснения относно тяхното съдържание или
поне включват исторически препратки. Фолклорът служи едновременно
като надежден инструмент за подкрепяне на исторически доказателства и
като обект на историческа легитимация. Този двустранен начин за използване на фолклора присъства във всички периодични издания през периода и
изиграва съществена роля в контекста на широко разпространените призиви
за събирането на всички свидетелства за националната история като необходимата основа за развитието на националната общност.
Паралелно с възприемането на фолклора като източник на историчес
ка гордост и като фактор за утвърждаване и формиране на новия български
език, за целия период до 1878 г. фолклорът се разглежда като представително лице на това, което предстои да се оформи като национална литература.
В периода, когато понятието „национална литература“ е белязано предимно от липсата ѝ, една от най-използваните и своеобразни думи на новия
български език през Възраждането е „книжовност“. Етимологично свързано с думи като „книжовник“, „книжовен“ и др., понятието обхваща всичко,
отнасящо се до литературната дейност, грамотността и книгите, писането
и четенето. Почти всички подзаглавия на възрожденските вестници включват тази дума и единици са тези, при които липсва специализиран раздел
за „Книжовни вести“. Този раздел може да съдържа почти всякакъв тип
публицистични материали: съобщения за книги (исторически, географски,
литературни), коментари за различни видове издателска или редакторска
дейност, литературни произведения, преводи и „преработки“ на чуждестранни литературни произведения, информация за различни видове научни изследвания и др. Съобщенията за публикации на фолклор и за издания
с фолклорни материали излизат главно в този раздел и това позволява да се
види вписването на фолклора в общата представа какво означава литературна дейност през този период.
Изтъкван като продукт на „народния гений“, фолклорът изпълнява функциите на литературата до появата на „истински“ литературни произведения,
базирани не толкова на устни, колкото на писмени традиции. През този пери34

од фолклорът трябва да поеме функцията на медиатор между относителната
липса на съхранена литературна традиция и първите примери на писмената
национална литература. За да се придобие това „право“ за елитарна легитимация, то трябва да бъде записано, „създадено“ като литературен текст и ако
това бъде направено успешно, фолклорът може да си извоюва престижен
литературен статус. Първите фолклорни сборници са възприемани от публиката като литературни произведения с високи ценности, а части от тях
са преписвани и препечатвани, цитирани и подчертавани като притежаващи
„високи“ поетически ценности. Поезията в тези времена трябва да придобие
своята писмена легитимизация, т.е. поетическите ценности на устната култура следва да бъдат включени в кръга на печатното разпространение, четенето и литературната критика. В този смисъл е и разбирането на Йорданка
Холевич за „хибридните явления между литература и фолклор“ през тази
епоха, както и схващането на Боян Ничев, че този „неустановен критерий“
в периода на националното възраждане на южните славяни е предпоставка
за дългосрочната културна зависимост на региона от фолклора и народните
традиции (вж. Холевич 1988; Ничев 1976).
Не на последно място едно от най-устойчивите възприятия и ясно откроени символни употреби на фолклора през цялото Българско възраждане и особено в периодичните издания от 60-те и 70-те години на XIX в. е
схващането за него като хранилище на националната идентичност. Фолклорът се възприема като даващ представа за колективния образ на българския народ и за единството на неговите страдания, борби и стремеж
за независимост. Той трябва не само да хвърли светлина върху „духа на
народа“, но и да даде географски и пространствени параметри на неговото
съществуване. В някои периодични издания („Български книжици“, „Знание“, „Периодическо списание“ и др.) са налице отчетливи опити да бъде
представен фолклор от всички български територии и на различни български диалекти. Понякога основната функция на фолклорните текстове
е да покажат определен диалект или местен говор. Макар и да не излизат
едновременно или пък да следват единна програма и да действат в една посока, вестниците и списанията от този период създават на своите страници
цяла „мрежа“ от села и градове, представени чрез тяхната народна култура.
Тази своеобразна „символна география“ оказва огромно въздействие върху
възприятията на четящата публика за включеността на различните селищни общности в националното тяло. Тя въвежда в българските периодични
издания фолклорни текстове от определено населено място в българските
земи и така да се каже, легитимира съществуването на такова селище върху националната символна карта. Същевременно подобна стъпка провокира други български села и региони да дават своя принос чрез събиране на
народно творчество и да определят принадлежността си към българския
народ чрез публикуването на такива материали. Не на последно място със
самото публикуване на регионални материали тя улеснява преодоляването
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на диалектните различия и допринася за превръщането на регионалната
идентичност в национална. Печатните страници на вестниците и списанията представят на българите образци от други регионални български култури, обединени в общата национална рамка и дух и подчинени на споделена интерпретативна перспектива.

Заключение
Фолклорът присъства трайно в българската култура през всичките векове под османско владичество, но едва с разпространението на печатните
издания в средата на XIX в. придобива функцията да преодолява местните
особености и се издига на нивото на националното като разграничителен
маркер. Той взаимодейства с редица други фактори за изграждане на подходяща за новите социални и културни условия публична сфера и по този
начин не е трудно да бъде включен в по-широки журналистически стратегии. Както се заявява в една от статиите във вестник „Македония“: „Като
публикуваме този вестник за народа, нашето желание и намерение е не
само да представяме новини, но ако е възможно, да внедряваме морални
и политически идеи в народния дух, да се погрижим да го запазим от недоброжелателни и пагубни чужди влияния, да се стремим да изградим в
него обществено мнение“. Да се „изгради обществено мнение“, означава
най-вече да се изостри чувствителността към най-важните въпроси от живота на нацията през този период и да се приведат в подкрепа същностни
за националната идентичност характеристики, сред които фолклорът заема
специално и важно място.
Чрез печатните страници на вестници и списания от 60-те и 70-те години на XIX в. и чрез мрежата от културни дейности за събиране и публикуване на фолклорни материали народното творчество изиграва решаваща
роля в процесите на укрепване на националното съзнание и идентичност
през последния период на Българското възраждане. А като културен фактор, който е обект на откриване и „изобретяване“ и който поема върху себе
си специфични за нацията ценности, той постепенно се превръща в неразделен компонент от възродената национална култура. Същевременно
със своята поява на печатната страница фолклорът придобива редица нови
функции и значения. Той напуска сферата на устната и локалната култура,
в която битува, и се пренася в различна комуникационна среда, белязана от
знаците на модерното. Неговото място на печатната страница е резултат от
определено ниво на грамотност и образованост, а стигането му обратно до
читателската аудитория разчита на комуникационния канал на писменото
слово. Той вече не битува в рамките единствено на селищната култура, а е
част от цялостна мрежа на комуникация, която обхваща споделящото общ
език и традиции население в рамките на Империята. Това помага не само
за разпространението и споделянето на фолклорната култура на едно над
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локално ниво, но също и обуславя ролята на фолклора като ключов фактор
за изграждането на книжовен език, национална история и литература. По
един донякъде парадоксален начин традиционната култура не само е преоткрита като градиво за националната идентичност, но е и превърната в основен ресурс за извършването на значими социокултурни трансформации,
които бележат началото на модерната епоха.
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СБОРНИКЪТ „ВЕДА СЛОВЕНА. АДАПТИРАНО
ИЗДАНИЕ“: ИСТОРИЯ НА СЪЗДАВАНЕТО
И ПРИНЦИПИ НА ПРЕВОДА
Росен Р. Малчев
Резюме: Авторът на статията споделя собствения си опит при създаването на адаптирано
издание на сборника „Веда Словена“. Текстът е разделен на две части, които взаимно
се допълват. В първата част се описва научният контекст, в рамките на който възниква
идеята за създаването на адаптираното издание (края на XX – първите две десетилетия
на XXI в.). Във втората част са разкрити правилата и механизмите за трансформирането
на оригиналния текст в преводен текст с фолклорно-литературен облик. Подчертава се
близостта на получения резултат както до българския фолклорен героически епос, така и
до българската авторска поезия с фолклорни мотиви от края на XIX и началото на ХХ в.

История на създаването
Седемдесетте години на XIX в. бележат връхната точка на Българското
възраждане – време на духовно, интелектуално и обществено израстване.
В тази изключителна атмосфера на творчески подем босненският археолог,
етнограф и филантроп Стефан Веркович (1821–1893) издава с помощта на
българския учител Иван Гологанов (1839–1895) първия том на сборника
с „български народни песни“ „Веда Словена“ (Веркович 1874). Томът съдържа епически песни „отъ предисторично и предхристиянско доба“, които пренасят спомена за древни времена: преселението на Дунава, подвизите на митичния певец Орфен, царстването на Талатина кралеи др. През
1881 г. в Санкт-Петербург излиза вторият том, съставен от обредни песни
„отъ язическо врѣме“ (Веркович 1881).
В следващите десетилетия „Веда Словена“ има сложна и противоречива съдба. Тя първоначално е приета с адмирации от европейската научна
и интелектуална общност, но скоро е низвергната и принизена до нивото
на преднамерена мистификация. В споровете за автентичността на песните се включват редица български, руски и западноевропейски учени. Една
от най-сериозните дискусии у нас бе осъществена през 80-те години на
ХХ в. на страниците на вестник „АБВ“. По тази тема бе организиран и
семинар от Института за литература при БАН. През 1997 г. бе публикувано първото съвременно българско издание на „Веда Словена“ в два тома,
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чийто съставител е поетът Борис Христов (Христов 1997). Първият том
съдържа осъвременените графически и отчасти пунктуационно текстове
на Верковичевите сборници заедно със съкратена версия на монографията на Иван Богданов „Веда Словена“ и нашето време“ (Богданов 1991).
Във втория са поместени документи, изследвания и фолклорни материали.
Ново фототипно издание става достояние на читателите през 2013 г. В него
е преведен на съвременен български език единствено оригиналният предговор на Стефан Веркович към първия том от 1874 г. (Веркович 2013).
Няколко години по-късно научната полемика бе възобновена. В нея се
включиха проф. д.и.н Гатя Симеонова, д-р Миглена Христозова от Германия, възпитаник на Фрайбургския университет, доц. д-р Константин Рангочев от Института за математика и информатика при БАН, проф. д-р Пламен
Бочков от Нов български университет и учени от изследователския кръг на
Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл“. Тук ще
бъдат изброени онези приносни текстове, които са свързани с дейността
на Асоциацията и трасират пътя на идеята за създаването на адаптирано
издание на „Веда Словена“.
Първоначално в две последователни теренни изследвания на Асоциация „Онгъл“, проведени в селата Здравец и Дряново, община Лъки (2008
и 2009 г.), бе осъществен проектът „Първо приближение към „Веда Словена“ в Средните Родопи“. В работния екип се включиха д-р М. Христозова – ръководител, и Симона Петрова, Радостина Петрова, Диана Златкова
и Даниел Майнел – проучватели от Студентския семинар по практическа
етнология и медиевистика „Проф. д-р Иван Шишманов“ към Асоциацията.
През 2008 г. в т. 6 от годишниците на Асоциация „Онгъл“ бе публикувана
статията на проф. Г. Симеонова (Симеонова 2008). Следващите години ознаменуват отпечатването на поредица от публикации на д-р М. Христозова
по темата за „Веда Словена“ (Христозова 2011; Hristozova 2012; Христозова 2016; Христозова 2017; Христозова 2019).
През 2014 г. на „Веда Словена“ бе посветен бр. 9 от електронното списание „Онгъл“ – международно реферирано издание за етнология, медиевистика и археология, със съставител и водещ на броя д-р М. Христозова
(Христозова (съст.) 2014). Следващата година излезе от печат монографията на проф. д-р Пламен Бочков „Веда Словена – 140 години по-късно“ (Бочков 2015). На 9-те Цар-Шишманови дни в Самоков през есента
на 2015 г. бе организирано официално представяне на книгата на проф.
Бочков, придружено от публична дискусия, озаглавена „Веда Словена:
мит – фолклор – литература“. Темата бе продължена и по време на 11-те
Цар-Шишманови дни в Самоков, 2017 г. В следващите години в годишниците на Асоциация „Онгъл“ бяха публикувани още две статии за „Веда
Словена“ (Бочков 2017; Марушев 2019).
В такава атмосфера на постепенно, но постоянно връщане на интереса
към „Веда Словена“ в началото на 2018 г. издателство „БГкнига“ (от края
на 2019 г. „Ракета“) създаде проект за публикуване на част от стихове40

те, които да представят водещите идейно-тематични ядра, разработени в
песните от първия том от двутомника на Стефан Веркович. Идеята бе на
Петя В. Димитрова, докторант в Историческия факултет на Софийския
университет „Св. Климент Охридски“, участник в теренните етноложки
проучвания и Цар-Шишмановите дни на Асоциация „Онгъл“. Именно тя
се свърза с мене и ми предложи да преведа един значителен по обем свод
от оригиналните „ведически“ стихове и да сформирам авторския екип на
бъдещия сборник.
В издателския договор моята творческа задача бе определена като „поетически превод и адаптация на оригиналния текст към съвременния езиков изказ, подчиняването му на граматичните правила и речника на българския език от началото на XXI в.“. Авторският колектив бе попълнен с
д-р Миглена Христозова и доц. д-р Константин Рангочев – съставители и
автори на научните коментари.
След усилна подготвителна, творческа, предпечатна и полиграфическа
работа в края на 2019 г. сборникът „Веда Словена. Адаптирано издание“
бе обнародван. Той съдържа близо 3000 стиха от първия том на Веркович,
поетично преведени на съвременен български език, словник и коментарен
дял, съставен от три части: „Мистификация ли е „Веда Словена“, „Скандалът „Веда Словена“ и „Епилог“.
Официалното представяне на книгата се проведе на 11 февруари
2020 г. в конферентната зала на Института за етнология и фолклористика с
Етнографски музей при БАН пред компетентната и взискателна публика от
колеги фолклористи и етнолози, интелектуалци от различни обществени
области, любознателни личности, роднини и приятели на авторите, както и
издатели. По време на официалните изказвания и на дискусията с участието на зрителите акцентът бе поставен върху анахронизма на споровете за
достоверността на „Веда Словена“ в наши дни и за необходимостта от префокусиране на вниманието към анализиране на самите „ведически“ песни.
По този начин техният богат фолклорно-митологичен и езиков потенциал
може бъде инкорпориран в съвременната българска култура. Встрани от
центъра на дискусията обаче останаха резултатите от поетическия превод
и правилата, върху които стъпва адаптацията на оригиналния текст.
Именно те са предмет на втората част от настоящата статия.

Принципи на превода
Задълбоченият прочит на „Веда Словена“ показа, че сборникът има
сравнително прост композиционен строеж, но песните в него се отличават
с изключително сложна, многопластова и богата фолклорно-митологична
семантика. Древните мотиви за преселението, усвояването на земеделските умения, търсенето на невеста, чудодейното зачеване и раждане на
епическия герой, неговите битки и битките на баща му с могъщи змие41

подобни демонични сили, женитбата му, строежа на Първа града и др. са
осъществени чрез сюжетни типове, които отпращат към „предисторичната
и предхристиянска доба“, към зората в развитието на човешката цивилизация. Тази характерна особеност на изходния материал постави пред мене
сериозни езикови, социокултурни и интелектуални предизвикателства.
При работата по адаптирането на стиховете извърших четири основни лек
сикални, граматични и стилистични редакции. В процеса на тяхното осъществяване първоначалната ми концепция за трансформирането на текста
се конкретизира и промени. Всяка адаптация носи елемент на лична интерпретация в поднасянето на оригиналната идея, защото тя е вид превод.
Върху какви правила стъпва адаптацията на „Веда Словена“?
В оригинал стиховете наподобяват прозаичен текст, който е бил разделен
технически на редове (стихове). Първоначалното ми намерение да осъвременя езиково буквално тези редове постепенно прерасна в пълноценна разработка. При това трябваше да запазя аромата на архаичност, чувството за историчност, без да се губи усещането за вечното, принципното, сакралното, на което
се гради животът на човешките общества от древността до днес.
Ето например как бе адаптиран един откъс от Песен XII „Форлен юнак
се жени за либе от потайна пещера“ (Малчев и др. 2019: 103–104):
Преводен текст

Оригинален текст1
Та си яхна Форлен юнак змийна коне,
да си иде горна земе;
……………………………………………..
Легналу ми е пуд бука дарву да ми спие,
де ми свири ду люта змие,
на Форлен юнак хабер си чини,
дека си е потайна пещера,
та му дума змие и говори:
„Е бре бележиту дете Форлен юнак!
Стани, немой спиеш пуд бука дарву,
тука си е мое гнезду,
ша ми смачкаш мои малки змийки!“
Утговори Форлен юнак:
„Не си ставам люта змию, ут тое-ту
гнезду!
Кажи си ми дека си е потайна пещера.
Дур тога ут тое гнезду ша си стана.“
...................................................................
Дека ша си найдеш дарво сивлие,
пуд негу е потайна пещера;
у пещера си седи мома дюнягюзеллийка.

Яхнал ми е Фòрлен свойто змийно конче,
с него да отиде във земята горна.
………………………………………………
Легнал е юнакът под вековна бука,
в китните ѝ клони люта змия свири,
Форлену се счуло, че за тайник дума,
де е пещерата скрита и потайна.
Люта змия свири, дума и говори:
– Форлене юначе, чедо бележито,
спри, недей да дремеш под висока бука,
в нея е гнездото с малките ми змийки,
без да искаш можеш лошо да ги смачкаш.
Форлен отговаря на змията люта:
– Няма да се махна миром от гнездото,
трябва да ми кажеш де е пещерата,
чак тогава змийки живи ще оставя.
…………………………………………..
– Вътре ще откриеш под дърво кипарис
де е пещерата скрита и незнайна,
нея обитава приказна девойка.

1
За нуждите на изложението тук и навсякъде по-долу оригиналният текст е нормализиран
с оглед на съвременната българска алфавитна графика.
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Както се вижда, тук изходният текст не се подчинява на силабическото
стихосложение, характерно за българските народни песни – във всеки стих
(ред) еднакъв брой срички и цезура (пауза) на едно и също място според
броя на сричките. Такава „неподреденост“ е характерна за всички редове
(стихове) в двата тома на „Веда Словена“ и това е един от основните аргументи на противниците на автентичния фолклорен произход на песните от
сборника. Разбира се, ако приемем, че това наистина са „песни“ – народни
умотворения със синкретичен музикален и словесен текст2.
Та си яхна Форлен юнак змийна коне, (12 срички, 8 + 4)
да си иде горна земе; (8 срички, 4 + 4)
………………………………………………
Дека ша си найдеш дарво сивлие, (11 срички, 6 + 5)
пуд негу е потайна пещера; (10 срички, 4 + 6)
у пещера си седи мома дюнягюзеллийка. (15 срички, 7 + 8)

От гледна точка на стихосложението аз подложих оригиналните стихове на творческа трансформация, която ритмизира неподредените на силабически принцип редове и ги превърна в силаботонически стихове – с
равен брой срички, едно и също място на цезурата, идентични места на
ударените срички във всеки стих (с някои аномалии при енклитики и проклитики и думи със синкопи на гласни звукове).
Яхнал ми е Фòрлен свойто змийно конче, (12 срички, 6 + 6, ударени срички 1-ва,
3-та, 5-а, 7-а, 9-а-, 11-а)
с него да отиде във земята горна. (—)—״
………………………………………………
– Вътре ще откриеш под дърво кипарис (—)—״
де е пещерата скрита и незнайна, (—)—״
нея обитава приказна девойка. (—)—״

При лексикалното адаптиране замених всички непознати за широката
читателска аудитория диалектизми с техни пълни и контекстови синоними от активния речник на българския език. Прекомерното отдалечаване от
старинния дух на оригинала преодолях чрез употребата на думи и изрази, характерни за българските народни песни, в частност – за българския
юнашки епос.
За илюстрация на казаното може да послужи следният откъс от Песен Х
„Бой на Талатина краля със сура ламя от Рична земя“ (Малчев и др. 2019: 39).

2
Хипотезата, че част от текстовете, записани от Иван Гологанов и издадени от Стефан Веркович, не са нито песенни изпети, нито песенни рецитирани, а прозаични, разделени технически
на редове от записвача или издателя им, не е предмет на настоящата статия. Тя е обект на изследване в друг мой текст.
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Оригинален текст

Преводен текст

Талатине, млади кралю!
Талатинска земя са е запустила,
сега има малу млогу,
малу млогу две години,
ут как си излява пуста сура ламия
из Рична земя широка,
седем глави има сас три опашки!
Сите ниви подробява,
сите жита поява.
Шо е младу не дава през таму да помине.
Сичку поля вейке испоеде,
нема вейке що да яди,
си дупря и ду Турна града.

Ой те, Талатине, ой те, кралю млади!
Как ти е земята силно запустяла –
минаха се вече две години време!
Ричните простори, топли, доброплодни,
зла ламя нагази, с жар унищожава.
Седем пасти зее, три опашки вие,
младите жътвари гони от полето,
нивите съсипва, жито похабява,
всичкото поглъща, вейка не оставя.
Най-накрая стигна Турна града свидна…

Създадена бе специална рубрика „Словник“ (Малчев и др. 2019:
165–169), където са поместени непознати и слабо познати думи, както и
фолклорно-митологични антропоними и топоними с неясна етимология.
Например във връзка с част II „Подвизите на Талатина краля“ (Малчев и
др. 2019: 166–167) бе пояснено лексикалното значение на следните думи и
словосъчетания:
Герани, ед. ч. геран (остар.) – кладенци
Зъркели, ед. ч. зъркел (остар.) – опулени, облещени очи
Мешѝна (остар.) – кожен мех, прен. ‘голям корем, търбух’
Понуда (остар.) – обредна храна за родилка или болен човек
Рична краля, рични простори – загадъчно име на владетел и земите му
Рухо сърманлия (остар.) – златотъкана дреха
Седемдесет краля – фолклорно-митологични персонажи; числото седемдесет се свързва с целостта, с божествения израз на реда и хармонията в света;
срвн. 70 апостоли в християнското учение; 70 юнаци в други фолклорни песни.
Ситската кралица – загадъчно име на владетел
Талатина краля – загадъчно име на владетел
Тешахме – сег. вр. теша, тешиш… (остар.) – утешавахме
Турна града – в някои песни от „Веда Словена“ се среща и като Турнава
града, близко до топонима Търново, използван често като нарицателно за столица, владетелски център
Угар (остар.) – изорана и незасята нива
Фейска краля – загадъчно име на владетел.

Както бе посочено по-горе, обредни песни от втория том на „Веда Словена“ не са включени в адаптираното издание. Така вниманието на читателите е изцяло насочено към текстовете от първия том, които са предста44

вителни за традиционния героичен епос, характерен със своята формална
и съдържателна монолитност. В резултат на описаната езикова трансформация оригиналните редове (стихове) на „Веда Словена“ добиха поетичен
фолклорно-литературен облик, който ги сродява както с българския фолклорен епос, така и с българската авторска поезия с фолклорни мотиви от
края на XIX и началото на ХХ в.
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СИНТАКТИЧНИ МОДЕЛИ ПРИ БЪЛГАРСКИТЕ
ПАРЕМИИ. ПОСЛОВИЦИ СЪС СИНТАКТИЧНА
ФОРМА НА СЛОЖНИ СЪСТАВНИ ИЗРЕЧЕНИЯ
С ВТОРОСТЕПЕННА ПРЕДИКАТИВНА
ЕДИНИЦА ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВО
Татяна Илиева
Резюме: Обект на изследване в статията е синтактичната структура на кратките народни жанрове (пословици и поговорки). На базата на обширен илюстративен материал от
българския паремиологичен фонд са разгледани различните видове и подвидове сложни изречения с второстепенна предикативна единица за обстоятелство в състава им и
са анализирани синтактичните средства за тяхното изразяване. Налага се изводът, че
народният език, отразен в паремиите, притежава развита организация на изреченско
ниво и има големи изразни възможности.

Както е известно, паремията (от гр. παροιμία – притча) е устойчива фразеологична единица, представляваща самостоятелно изказване с дидактично
съдържание. Това наименование обединява пословиците – умотворения със
завършен фразов строеж, и поговорките, които по своя характер са несамос
тойни изрази с отворена структура, получаващи своето окончателно офор
мление и конкретен смисъл в контекста, откъдето черпят недостигащите им
елементи. Паремиите са близки по образност и афористичност до крилатите
изречения, но за разлика от тях са анонимни изказвания, продукт на народно творчество. В продължение на векове тези кратки фолклорни текстове се
предават от поколение на поколение като наследство, което отразява многовековния социален и исторически опит на народа. В концентрирана форма в
тях се оглежда спецификата на световъзприемането на един или друг етнос.
Освен огледало на националната самобитност обаче те са надлежен документ
и за естествения развой на народния език, за богатството на изразните му
средства. Всичко това ги прави обикнат предмет на изследване в различни
области на хуманитаристиката: лингвистика, фолклористика, културология.
Разглеждат се различни аспекти на паремиологичния фонд: произход, статус,
семантика, структура, вариативност, класификация, системност1.
Подробна библиография на езиковедските изследвания върху паремиите вж. в Крумова-Цветкова (ред.) и др. 2011: 581.
1
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Предлаганата статия е част от бъдещо по-голямо изследване върху
синтактичните модели при българските паремии, в което поотделно ще
бъдат разгледани основните композиционни типове мъдри изречения с
характерните за всеки един от тях конструкции, вербални форми и устойчиви (постоянни) елементи. Изборът на темата не е случаен. Този фолклорен жанр с разнообразния си фразов строеж, максимално приближен до
просторечието, е изключително удобен за наблюдения върху синтаксиса
на народния език от недалечното минало до ден днешен. Обект на настоящото изложение са пословиците, структурирани в синтактичната форма
на сложни съставни изречения с второстепенна предикативна единица
за обстоятелство. Този изреченски тип мъдри мисли съставлява немалък
процент от фонда на кратките фолклорни текстове в съкровищницата на
българския език, което позволява извършването на детайлни наблюдения
и извеждането на общи изводи относно граматическия строй не само на
конкретните словесни произведения, но и на народния език като цяло.
Определението за подчинено обстоятелствено изречение в синтаксиса
гласи: обстоятелствените подчинени изречения изпълняват функцията на
обстоятелствено пояснение по отношение на глагола в главното изречение2.
Според вида на обстоятелствената характеристика те се разделят на девет
класа: за място, за време, за начин и сравнение, за количество и степен, за
причина, за следствие, за цел, за условие и за отстъпление. Паремиите от
този изреченски тип съответно пресъздават обобщена житейска ситуация,
характеризирана по отношение на едно или друго обстоятелство. В техния
граматичен строй като цяло се проявяват характерните за синтаксиса на
обстоятелствените изречения в българския език структурни особености,
като същевременно се разкриват и някои специфики на фразовия строеж,
произтичащи, от една страна, от афористичното съдържание на тези изказвания, а от друга – от своеобразието на народната реч.
Значителен контингент паремийни текстове по своята синтактична
структура представляват сложни съставни изречения с второстепенна предикативна единица за място, даваща пространствена ориентация на явлението, посочено в главното изречение. Мъдрите изказвания, които принадлежат към този изреченски тип, пресъздават обобщена житейска ситуация,
характеризирана локативно (в пряк и преносен смисъл): Дето падне въгленът, там и изгаря. / Дето е любов, там е и Бог.
Като съюзни думи3 най-често се използват относителните наречия за
място дето, гдето, където, по-рядко въпросителните наречия с релатив-

2
Всички граматически формулировки в изследването са съгласувани с „Граматика на съвременния български книжовен език“ (вж. Тилков, Стоянов, Попов 1983а).
3
Съюзните думи в тези изречения се разделят на три групи според вида на пространствената характеристика по отношение на сказуемото в подчиненото изречение: за местоположение, за
направление и за изходна точка.
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на функция де, къде и дека, и едните, и другите еднакво приложими при
глаголи за насочено и ненасочено движение: Дето влезе, сух не излиза. /
Жената е като върба – дето я насадиш, там расте. / Където ходи, и
злото по него върви. / Където няма вода, село не става. / Де няма жена,
няма и къща. / Де отидох, лельо, се ме биха.
Относителното наречие накъдето въвежда само изречения за нап
равление със сказуемо за насочено движение: Върти се, накъдето духа
вятърът. Ограничен брой паремии принадлежат към синтактичния формат изречения за изходна точка, въвеждани от простото относително наречие откъдето. Сказуемото на подчиненото изречение е глагол за насочено движение или образува съчетание със същото значение: Отдето
дошло, там и отишло. / Откъдето никак не се надяваш, оттам изскача
заекът.
Второстепенната предикативна единица в тези изречения няма ограничения в линейното си разположение спрямо главното изречение. Срещат се пословици и поговорки, в които тя стои пред него (Дето видиш
село от девет къщи с десет кръчми, бягай от него!), след него (Въжето
се къса, дето е най-тънко.), или вмъкната между неговите части (Майчини сълзи, дето паднат, земята изгарят.). В главното изречение често
има съотносителен с подчиненото изречение дейктичен елемент4: Дето
старите се почитая и слушая, тамо Господ помага. / Дека има троскот,
там е и Господ. / Де седне, там и остане. / Жената е като водата: накъдето я поведеш, натам отива. / Отдето чакаш слънцето, оттам те
бие град. / Отдето дървото е отсечено, нататък и пада.
По модален признак индиферентност подчинените изречения за място в
състава на изследваните паремийни текстове се разделят на два класа: немодален и модален. Преобладават примерите за пословици, представляващи по
синтактичен тип немодални локални изречения. Най-често срещаният модел
е със сегашно време и в двете части на сложното изречение (поради афористичния характер на изказванията): Вълкът, дето конакува, пакост не прави. /
Където думи не помагат, там и тояга не помага. / Гдето гинат мнозина,
там не се пита кой е умрял. / Отдето се не надяваш, оттам те огрява.
По-рядко се среща употреба на други времена и наклонения: Дето се
карат двамина, той ще е третият (сегашно време в подчиненото – бъдеще време в главното); Където е текло, пак ще тече (минало неопределено
време в подчиненото – бъдеще време в главното); Където е никнало, там
и навикнало (минало неопределено време в двете части на сложното изречение); Отдето се надявах слънце да ме огрее, оттам ме слана ослани
(минало свършено време в двете части на сложното изречение); Дето две
4
Съотносителната дума създава в сложното изречение синтактична връзка с насоченост, обратна на съюзната. Докато съюзното средство препраща от подчиненото изречение към главното,
корелативният елемент препраща от главното изречение към подчиненото.
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врати скърцат, там пръст не туряй (сегашно време в подчиненото – императив в главното); Дето не си постлал, не лягай (минало неопределено
време в подчиненото – императив в главното).
Чести са случаите с елипса на глагола в едната или и в двете части на
сложното изречение: Дето тъпан думне – и той там. / Отдето слънцето,
оттам град и мълния. Ето и няколко примера за паремии със синтактичен
паралелизъм, построен на базата на локални изречения: Дето те мразят,
не ходи, дето те обичат, не чести. / Дето има съгласие, там и куршумът
по вода плава; дето няма съгласие, там и кратуната потъва. / Където е
скъпо, там да живееш; където е евтиния – бягай.
Пословици от изреченски тип модално изречение за място се срещат
значително по-рядко. Те се разпознават по разширението на гореупоменатите свързващи думи с частицата да със или без съюз и: Дето да отиде
врана, все е посрана. / Дето и да идеш, все си ти.
Съществен е делът на паремийните текстове, които по своята синтактична структура представляват сложносъставни изречения с второстепенна предикативна единица, разкриваща времевите координати на явлението, посочено в главното изречение. Мъдрите изказвания, които принадлежат към този изреченски тип, пресъздават обобщена житейска ситуация,
характеризирана темпорално: Кога си помагаме ние, и Господ ни помага. /
Нека ми е крив оджакът, щом димът ми излиза направо.
И тук, както при паремиите – локални изречения, няма ограничения в
линейното разположение на подчиненото изречение за време спрямо главното изречение. В изследвания материал бяха открити примери за препозиция (Кога се нанади псе на месарница, или него убий, или месаря обеси.),
постпозиция (Поврага добрините му, когато не се живее от злините му.),
и интерпозиция на второстепенната предикативна единица спрямо първостепенната (Сляпа кокошка, като прогледа, иска да се качи на петела.). В
паремийните текстове от разглеждания изреченски тип намира отражение
съществуващата в езика развита система от темпорални съюзни средства
за повече или по-малко уточнено определяне на темпоралните координати
на явлението, изразено в главното изречение.
Наречията за време със съюзна функция когато, кога и га и простият
подчинителен съюз за време като въвеждат немодални изречения за време, най-общо означаващи периода, през който се осъществява явлението,
изразено в главното изречение, чрез ориентационно явление, изразено в
подчиненото изречение, без да уточняват дали явленията се осъществяват едновременно, или последователно. Това се експлицира с помощта на
разнообразните глаголни времена, употребявани в двете части на фразата.
Примери за едновременност:
– Едновременност в настоящето (със значение на praesens generalis).
Изразява се най-често посредством сегашно време в двете части на сложното изречение (Жално му е, га се смее. / Заекът и когато спи, отворени
са му очите от пусти страхове. / И от пиле мляко се намира, кога човек
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търси.); с главно изречение, оформено като въпрос (Като ми пееш, Пенке,
ле, кой ли ми те слуша! / Кога ти цар прави зло, кому да се оплачеш? / Когато имам маша, защо да си горя ръцете?); сегашно време в подчиненото
изречение – императив в главното (Кога думаш: „топло ми е“, варди се да
не настинеш. / Когато мечката не ти гази ръжта, не я барай!); сегашно
време в подчиненото изречение – оптатив в главното (Когато сме най-зле,
тъй да сме!); сегашно време в подчиненото изречение – кондиционал в
главното (Като няма кокошка, и сврака ядва.).
– Едновременност в миналото: за нейното изразяване се използват:
минало несвършено и в двете части на сложното изречение (Човек беше,
кога спеше.); преизказно наклонение и в двете части на сложното изречение (Господ кога давал акъло, он стоял зад вратата. / Когато морето
станало медено, сиромахът си изгубил лъжицата. / Като дал сливите,
Господ дал и костилките. / Пусто остало имане, кога минали млади години!); минало свършено време в подчиненото изречение – минало несвършено в главното изречение (Когато ти се роди, аз си правех опинци.).
– Последователност: това отношение се изразява чрез: сегашно време от
свършен вид в подчиненото изречение – сегашно време от несвършен вид в
главното изречение (Когато падне в морето, човек се хваща и за змия да го
извлече. / Кога хитрият се излъже, с малко не се излъгва. / Като падне дървото, всеки си дърва набира. Пример с главно изречение, оформено като въпрос:
Като ми умре дъщерята, защо ми е зетят? Пример с главно възклицателно:
Когато стъпя на сухо, поврага ти ладията.); сегашно време в подчиненото
изречение – бъдеще време в главното (Едно магаре, кога вдига ушите си, ще
хвърли товара. / Кога има юнак, и къща ще има. Пример с главно изречение,
оформено като въпрос (Като види дебелия край, къде ще ходи?); бъдеще време в подчиненото изречение – оптатив в главното (Кога аз умра, нека опустее
целият свят!); бъдеще време в подчиненото изречение – императив в главното (Когато ще купуваш нещо, хиляда гледай, едно вземай.).
Отбелязани са и примери с изпуснат глагол и в двете части на сложното изречение: Когато Господ мене, и аз тебе. / Кога петли на бунище,
тогаз ние на огнище. При някои поговорки е налице само второстепенната
предикативна единица за време с елипса на цялото главно изречение, чието
съдържание се определя изцяло от речевата ситуация: Когато израснат
на коня рогове. / Когато изядете пет шиника сол. / Кога дойде Куковден. /
Когато се върне Дунав назад.
Общоориентиращо изречение за време, изразяващо допълнително
модален признак индиферентност, е паремията Кога как ида в черква, все
върба ми дават. (със съюз кога как). Изключващи общоориентиращи изречения за време5 представляват следните изказвания: Жената не мисли
Този тип изречения са с инвариантно значение ‘осъществяването на явлението, изразено
в главното изречение, е възможно единствено в рамките на периода, означен чрез подчиненото
изречение’. Въвеждат се от сложния относителен съюз само когато.
5
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за мъж само когато я хапе куче или минава през дървен мост. / Не краде
само когато спи. / Скъперникът само когато умре, прави добро.
Голямо число паремии представляват по синтактичната си структура
темпорални изречения за краен предел чрез паралелно или следходно явление.6 Въз основа на изследвания паремиен корпус се идентифицират характерни фрази със следните инвариантни значения:
– инвариантно значение ‘действието в главното изречение се извършва
едновременно с действието в подчиненото’: Ори и сей, догдето спи мързеливият. / Човек, догде е жив, все се учи и пак ненаучен умира. / Човек,
дорде се пази, и Бог го пази.
– инвариантно значение ‘действието в главното изречение предхожда
началото на действието в подчиненото’: Варди се от злото, докато не е
дошло. / Духай, докле не си си изгорил устата. / Хващай крадеца, дордето
не те е хванал. / Вятърът, преди да престане, най-буен бива.
– инвариантно значение ‘действието в главното изречение не се извършва преди извършването на действието в подчиненото’. Сказуемите в
двете части на сложното изречение са в сегашно време: Докле се не хване
добрият, лошият не се намира. / Дорде детето не заплаче, майка му не
му дава да суче. / Докато не дадеш девет, не вземаш десет. / Докато не
хвърлиш в нивата, не никне. / Догде един не тегли, друг не добрува. / Доде
вятър не повей, гора се не люлей. / Детето, додето не пада, не може да
се научи да ходи. / Докато не изпиташ злото, не ще познаеш доброто (с
главно сказуемо в бъдеще време). Има и случаи с императив в главното
изречение: Докато не изпиташ брода, не нагазвай във водата. / Дорде не
си убил мечката, не продавай кожата ѝ (с резултативно минало неопределено време в подчиненото изречение).
– инвариантно значение ‘действието в главното изречение не се извършва (състоянието не настъпва) във времетраенето на действието/състоянието в подчиненото’. Сказуемите в двете части на сложното изречение
са в сегашно време: Доде има човек да тегли, не умира. / Докато има зъби,
лисицата хаджийка не става. / Дорде има зелена трева, конят не яде сухо
сено. / Докле има овце, сиромшия няма.
– инвариантно значение ‘действието в главното изречение протича
(състоянието трае) до момента на извършване на действието или траене на
състоянието в подчиненото. Сказуемите в двете части на сложното изречение най-често са в сегашно време: Докато човек умре, все ум събира и пак

Въвеждат се от относителните наречия за време докато, доде, додето, дор, дорде, дордето, докле, които сами по себе си не уточняват дали явленията се осъществяват едновременно,
или последователно. Това се експлицира с помощта на разнообразните глаголни времена, употребявани в двете части на фразата, както и чрез знака на второстепенната предикативна единица –
положителен или отрицателен. Специализиран за изразяване на краен предел чрез последващо
ориентационно действие е сложният съюз преди да.
6

52

без ум умира. / Докле имам две овци, всеки ми вика „добър ден!“ / Женска
сръдня, дор изсъхне мокра пола, трае. / Желязото се кове, дорде е горещо.
Пример с бъдеще време в главното изречение ни предлага изказването
Ще вървя, дорде очи видят и крака носят, а с резултативно минало неопределено – Дяволът колко ли цървули е съдрал, доде го накара. С императив в главното изречение са: Утешавай болния, докле му изскочи душата; Смейте се,
дорде ви се смее; Доде си жив и здрав, прави добро, в гроб нищо не се прави.
– инвариантно значение ‘действието в подчиненото изречение не се
извършва докрай към момента на извършване на действието в главното
изречение’. Сказуемите в двете части на сложното изречение най-често са
в сегашно време в свършен вид.: Докле гражданката свещ запали, селянката се ожени. / Докле се баба прехвърли, дяду се брада опърли.
В главното изречение може да се употреби и бъдеще време: Дорде вълкът се научи да краде кокошки, кожата му на пазар ще иде. / Дорде имотните се наканят, сиромасите ще изпукат. / Дорде той разбере, бухалът
кавал ще засвири. / Докато се съмне, колко капи ще се валят.
Пример за резултативно минало неопределено време ни предлага Дорде речеш круша, друг я откъснал.
Българският паремиен фонд предлага отделни примери и за текстове,
оформени като сложни съставни изречения с второстепенна предикативна
единица, означаваща начален предел чрез успоредно явление7 и въвеждана
посредством съюзи откак, откакто. Сказуемото на подчиненото изречение по правило е в минало време, а в главното има или минало, или сегашно време: Откакто излязоха цигарите, моята лула мангал стана. / Откак
ми е отровил сърцето, взел да налива лек в него. / Мома, откак стана
мома, все ѝ свати на ума.
В изследвания масив не бяха открити паремии, оформени като сложни съставни изречения с второстепенна предикативна единица, означаваща
начален предел чрез предходно явление8. Затова пък има еквивалентни паратактични конструкции: По-напред да добием, че тогаз да попием. / По-напред избирай думата, тогаз я казвай. / Първо ме съдѝ, па тогава ме бесѝ.
Факултативно в главното изречение може да присъства съотносителен
с подчиненото изречение показателен елемент: Все за теб мисля: кога те
видя, тогаз ми дохаждаш на акъла. / Когато абаджията бърза, тогава му
се късат конците. / Кога човек умре, тогаз добър става. / Кога петли на
бунище, тогаз ние на огнище.

Този тип подчинени изречения разкриват, че началото на ориентационното явление, изразено в подчиненото изречение, бележи започването на основното явление, изразено в главното
изречение. Те се въвеждат от относителни съюзни средства със съставка от.
8
Този тип подчинени изречения показват, че приключването на ориентационното явление,
отразено в подчиненото изречение, отбелязва началото на основното явление, отразено в главното. Въвеждат се от относителни наречия със съставка по и след – подир като, след като.
7
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Ето и няколко примера за паремии със синтактичен паралелизъм, построен на базата на темпорални изречения (от един или различни типове):
Като не си дал дума, не давай; като дадеш – не шавай! / Доде проси, злати
уста носи; кога да плаща, не се обраща. / Додето има в кошера мед, всички
бръмбари се въртят около него; а щом се свърши, и мухите се разбягват. /
Докато ти завиждат, радвай се; започнат ли да те съжаляват – тежко
ти. / Докле е ново решетото, чудим се где да го закачим; като поовехтее,
хвърляме го зад вратата. / Дор е мома при майка, от ягне е по-кротка, га
се с мъжко смерише, аршин язик показва. От примерите е видно, че паралелизмът често се съчетава с елипса (когато глаголът в двете му части е
един и същ), съпоставка и противопоставка.
Обособява се и група паремии, които по синтактична структура принадлежат към сложните съставни изречения с второстепенна предикативна
единица за начин, разкриваща как се осъществява явлението, изразено в
главното изречение: Без да пати, човек не може да се научи. В изследвания масив пословици бяха открити случаи само на предпоставено положение на подчиненото изречение спрямо главното. Като свързващи средства
се използват съюзната дума както (за въвеждане на немодално изречение)
и сложните съюзи като че, като че ли, като да, сякаш, сякаш че, сякаш
да (за въвеждане на модално изречение, означаващо предположение, несигурност). Начинът, по който се осъществява явлението, изразено в главното
изречение, може да се представи пряко: Както ми е стреснато сърцето,
като седна, и искам да легна. Обичайно обаче това става чрез сравнение9.
В много случаи в главното изречение присъства съотносителен с подчиненото изречение показателен елемент.
Примери за паремии, принадлежащи по синтактична структура към
сложните съставни изречения с второстепенна предикативна единица за
начин – клас немодални: със сегашно време в двете части на съставното
изречение (Както боли единият пръст, така болят и другите. / Както
храниш кучето, тъй ти пази стадото. / Както му свирят, така играе.);
със сегашно време в подчиненото изречение и бъдеще време в главното
(Както живееш, така ще се и прочуеш. / Както псето храниш, такъв
лов ще хванеш.); със сегашно време в подчиненото изречение и императив в главното (Както ме виждаш, тъй ме пиши.); със сегашно време в
подчиненото изречение и минало несвършено време с иреално значение в
главното (Както се харчат пари за вино и ракия, така да се харчеха и за
наука, сиромасите нямаше да теглят такава мъка.); с минало неопределено време в двете части на сложното изречение (Както ръчица пипала,

Съюзната дума както недиференцирано представя и двете разновидности. Сложни съюзи
като че, като че ли, като да, сякаш, сякаш че, сякаш да са специализирани да въвеждат подчинени обстоятелствени за сравнение.
9
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тъй гърбица носила. / Както се затъкало, така се и дотъкало.); с минало неопределено време в подчиненото изречение и императив в главното
(Както го е солил, така да го яде.).
Примери за паремии, по синтактична структура принадлежащи към
сложните съставни изречения с второстепенна предикативна единица за
начин – клас модални: Вика, като че го колят. / Мълчи, като да го е крава
ритнала устата. / Взрял се в мене, като че ще ме купува. / Намръщил се,
като че ли му е длъжно селото. / Начумерил се, като че ли са изяли бащиното му имане. / Хили се, сякаш са се ожребили бащините му кобили.
В рамките на този модел мъдри изречения се диференцира група поговорки, при които е налице само второстепенната предикативна единица за
начин с елипса на цялото главно изречение, чието съдържание се определя
изцяло от речевата ситуация: немодални (Не както знае баба, а както намери.) и модални (Като че е взел с тапия света. / Като че ли в гората е
расъл. / Като че ли е паднал от небето. / Сякаш на камък говориш. / Сякаш
от гората е дошъл.).
Редица пословици по синтактична структура представляват сложни
съставни изречения с второстепенна предикативна единица за количество, представяща количествената характеристика на явлението, изразено
в главното изречение. В изследвания масив паремии има примери и за двата отчетливо обособени структурно-семантични класа на този изреченски
тип: за еднаква10 и за различна11 степен на интензивност на явлението, изразено в подчиненото изречение, по отношение на явлението, изразено в
главното изречение.
При сложните съставни изречения с второстепенна предикативна единица за еднаква степен на интензивност на явлението – клас немодални,
второстепенната предикативна единица няма ограничения в линейното си
разположение спрямо главното изречение. Срещат се пословици, в които тя стои след него (Вика колкото му глас държи. / Мий колкото щеш
катраника, той пак си е катраник.), или вмъкната между неговите части
(Питата, колкото стои, по-добри гости чака.). В много случаи в главното
изречение присъства съотносителен с подчиненото изречение дейктичен

10
Подчинените изречения за еднаква степен разкриват количествената характеристика на
явлението в главното изречение чрез равностойно по интензивност явление: интензивността на
явлението в главното изречение е толкова голяма, колкото голяма е интензивността на явлението в подчиненото изречение. От своя страна този тип подчинени изречения се разделят на два
подкласа: немодални (въвеждани от простото наречие в съюзна функция колкото) и модални,
изразяващи допълнително семантичен признак индиферентност (въвеждани от простото наречие
в съюзна функция колкото да).
11
Подчинените изречения за различна степен разкриват количествена характеристика на явлението в главното изречение чрез явление с по-ниска степен на интензивност. Затова те най-често се отнасят към наречие или прилагателно в сравнителна степен от главното изречение. Въвеждат се посредством съюзните връзки отколкото, отколкото да, нежели.
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елемент, най-често показателните наречия толкова и толкоз: Колкото го
сърце боли, толкова и очите му плачат. / Колкото е сладък медът, толкоз
е и горчив.
Отбелязани са и примери с елипса на глагола в едната или и в двете
части на сложното изречение: Колкото хаир вижда бербер от поп, толкова и крадец от краденото. / Колкото от комар лой, толкова прокопсия
от него. / Колкото по жаба косми, толкова по нас икрам. (Вж. също поговорката Колкото може да носи комарът, съставена само от подчиненото
изречение за степен на интензивност на явлението с изпускане на цялото
главно изречение, чието съдържание се определя от речевата ситуация.)
Отделна група в рамките на този синтактичен модел съставляват паремиите с инвариантно значение ‘нарастване/намаляване в еднаква степен’ –
със съотносителни елементи колкото – толкова и сравнителна степен и
в двете части на сложното изречение: Колкото повече пие, толкоз повече
жаднее. / Колкото си по-умен, толкова си по-добър. В подчиненото изречение сравнителната степен може да присъства имплицитно: Воденичният
камък, колкото меле, по-тънък става. / Колкото я дъвчеш ореховата ядка,
толкова е по-сладка.
Примери за паремии, принадлежащи по синтактична структура към
сложните съставни изречения с второстепенна предикативна единица за
еднаква степен на интензивност на явлението – клас модални: Живеем,
колкото да не е светът без хора. / Магарето, колкото да е кескин, ат не
става. / Колкото и да храниш вълка, окото му все в гората. (Вж. също
поговорката Колкото да не е без хич, при която е налице само второстепенната предикативна единица за степен на интензивност на явлението с
елипса на цялото главно изречение, чието съдържание се определя изцяло
от речевата ситуация.)
Примери за паремии – сложни съставни изречения с второстепенна
предикативна единица за различна степен на интензивност на явлението.
Предвид факта, че установяването на различна степен на интензивност
изисква съпоставка, задължителни структурни черти на паремиите от този
изреченски тип са лексикалният и граматичният паралелизъм и постпозицията на подчинените изречения спрямо главното: По-добре е един грам
милост да имаш, отколкото ока алтъни в черква да дадеш. / По-лесно е да
изкараш камък въз баир, отколкото с глупак да се препираш.
Паралелизмът създава условия за изпускане на повтарящите се езикови единици. Затова контекстово обусловената елипса е типично явление
при паремиите от този изреченски тип. Изпускат се езиковите единици,
които изразяват общата база за сравнение, а се запазват езиковите единици, които разкриват обектите на сравнение: По-добре е да си на хората в
устата, отколкото в краката. / По-добре един умен душманин да имаш,
отколкото сто приятели будали. / По-добре е с крака да се пързулнеш,
а не с езика. Не са малко примерите с елипса на глагола и в двете части
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на сложното изречение: По-добре бобова слама, отколкото празни ясли. /
По-добре в пъкъла с умните, отколкото в рая с лудите. / По-добре в село
чорбаджия, нежели в град кюмюрджия.
Еквивалентни на съставните изречения за различна степен са съчинените противопоставителни изречения, при които явлението, отразено
в първата предикативна единица, се разкрива като предпочитано в сравнение с това във втората. Ето няколко примера за паремии от този изреченски тип: По-добре да изгори селото, а не да се изгуби стадото ми. /
По-добре е да даваш, а не да искаш. / По-добре един път да заплачеш, а
не сто пъти да въздишаш. / По-добре с мъдрия да плачеш, а не с лудия
да се смееш.
И тук могат да се дадат примери за изпускане на повтарящи се езикови
единици (По-добре луд да ти викат, а не пиян. / По-добре мойта земя да
ми яде кокалите, а не чуждата.), а също и на безглаголни изречения (Подобре празна торба, а не змия в торбата. / По-добре разумен душманин, а
не глупав приятел. / По-добре сух хляб с мир, а не много ястия със зехир.)
Пример за изразяване на различна степен на интензивност на явлението посредством отричане на еднаквата дава изказването Колкото са умрели
от ядене, не са толкова от неядене.
Други паремии са конструирани като сложни съставни изречения
с второстепенна предикативна единица за причина, разкриваща какво
предизвиква явлението, изразено в главното изречение. Мъдрите изказвания, които принадлежат към този изреченски тип, пресъздават обобщена
житейска ситуация, характеризирана каузално. Въвеждат се с подчинителния съюз че, по-рядко с относителното наречие за причина защото:
Дали на влаха краставица, той я не ще, че била крива. / Да са живи
предни зъби, че задържат. / Не пущай петел на прага, че ще се качи на
полицата. / Не рачи го Рада, че не ѝ се пада. / Не се оженил, че нямало място за булка. / Поп и калугер не дават, защото имат две ръце: с
едната вземат, с другата благославят. / Братя, кога се сбият, бягай
да ги отминеш, защото ще те бият. Изказванията За злото не трябва
да пращаш, то само иде и За смърт Господ не се моли – тя сама иде
илюстрират паратактично свързване на две мисли с причинно-следствено отношение помежду им.
Еквивалентни на съставните изречения за причина са съчинените резултативни, при които втората предикативна единица посочва последицата от явлението, отразено в първата предикативна единица.12 Ето няколко
Второто изречение се въвежда с показателни местоименни форми в съчетание с предлог
затова, затуй и др. Те са обстоятелствени пояснения за причина във второто изречение, но изнесени на първо място в изречението, т.е. в съюзна позиция, и чрез анафоричната си семантика
осъществяват връзка с предходното изречение, уточнявайки, че в него се съдържа явлението,
което поражда явлението, изразено във второто изречение.
12

57

паремии, структурирани като резултативни изречения: Отби се от пътя,
затова си счупи врата. / Високо лети орелът. Затова далече гледа. / Без
ум слугува, затуй робува. / Без ум приказва, затова порязва.
Редица пословици по своята синтактична структура представляват
следствени изречения, в които второстепенната предикативна единица
пояснява главната, като разкрива последицата, произтичаща от отразеното
в него явление. Мъдрите изказвания, които принадлежат към този изреченски тип, пресъздават обобщена житейска ситуация, характеризирана консекутивно. Според това дали следствието се представя като реално, или
предположително, се употребяват съюзите че и та (при неутрална семантика), респ. че да, та да и да (при модална). Второстепенната предикативна единица има строго установено място – винаги стои след главното
изречение. Ето няколко паремии, конструирани като изречения за реално
следствие: Мразила мома хорото, че се оженила за гъдуларя. / Боли я буля
петата, та не може да преде. Ето и примери за предположително следствие: Не съм слънце да огрея всекиго. / От тръните вълна събира, та
борч да плаща. / Вземи за приятел поп, та да му храниш коня със зоб.
Немалко мъдри мисли, пресъздаващи обобщена житейска ситуация,
характеризирана финално, се отнасят по синтактичен тип към изреченията
за цел, чиято второстепенна съставка разкрива явление, към осъществяването или неосъществяването на което е насочено явлението, изразено
в главното изречение. Тази конкретизация се извършва по морфологичен
път – чрез положителна или отрицателна форма на сказуемото. Въвеждат
се със съюзите да и за да. Нямат ограничения в линейното си разположение по отношение на главното. Финални изречения за осъществяване: За
да имаш на старини, от младост туряй настрани. / Вълкът варди агнето
от лисицата, за да го изяде той. / Дай ми пара да си купя кесия, да си турям парите. / Бие вода да изкара масло. / Стария вол бият, да се учи младият. Финални изречения за предотвратяване: Дай мома дорде хлопат на
портите ти, за да не хлопаш после ти. / Бий го за иглата, да не му плачеш
за главата. / Далеко хвърляй сметта, да не ти се смее светът. / Бай ми,
бабо, да не ме срещне мечка.
Значителен брой паремии са конструирани като условни периоди13.
В изследвания масив умотворения най-често срещаният случай е условен
период, при който аподозисът представлява съобщително изречение, а
протазисът се въвежда от простия съюз ако (същият може да се предхожда от подлога на изречението). В двете части на периода се използват
различни комбинации от глаголни времена и наклонения, като най-застъТака се наричат сложните съставни изречения, съдържащи подчинено изречение за условие. Подчиненото изречение за условие разкрива явление, което обуславя осъществяването на
явлението, изразено в главното изречение. Двете части на условния период – главното и подчиненото изречение, се наричат аподозис и протазис.
13
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пено е сегашното време – факт, напълно обясним поради афористичния
характер на изказванията. Ето някои конкретни примери: сегашно време
в протазиса и в аподозиса (Ако Господ ме не ще, дяволът рушвет дава за
мене. / Ако гониш два заека, не можеш хвана ни един. / Ако денят е къс,
годината е дълга. / Ако е мъчно да се търпи, не е мъчно да се памти. /
Ако имаш пари, всеки те иска за татко. / Ако не можеш да си богат,
кой ти бърка да си прав? – с аподозис въпросително изречение); сегашно
време в протазиса – бъдеще време в аподозиса (Ако биеш жена си, ще
биеш глава си. / Ако заляга, ще му приляга. / Ако има в кошарата, ще има
и в попарата. / Ако не кърпиш вехтото, ново няма да имаш. / Ако хулиш
хората, ще нахулиш себе си.); сегашно време в протазиса – перфект в
аподозиса (Ако има калец, дал Господ и водица. / Ако го боли, както го
мързи, отдавна да е умрял – с модална частица да в аподозиса); сегашно
време в протазиса – кондиционал в аподозиса (Ако всякой сам не се харесва, всички биха се издавили.); сегашно време в протазиса – императив
в аподозиса (Ако видиш мечката на комшията си в лозето, чакай я и в
твоето. / Ако влизаш с празни ръце в къщи, не се смятай за мъж. / Ако
даваш милостиня с дясната ръка, гледай да не узнае лявата.); сегашно
време в протазиса – възклицателно изречение в аподозиса (Ако няма други крака за зимъс, тежко му!); бъдеще време в протазиса и в аподозиса
(Ако бъдеш мост, всеки ще те тъпче. / Ако замръкнеш с куц, до сутринта ще закуцаш. / Ако не посееш нещо, няма да ожънеш нищо. / Ако избесят майсторите, ти на права бога ще идеш.); бъдеще време в протазиса
и елипса на глагола в аподозиса (Ако правдата не помогне, кривдата –
никога.); бъдеще време в протазиса – императив в аподозиса (Ако ще се
давиш, не се мъчи в плитка вода. / Лош човек ако се хване за дрехата ти,
отрежи я и я остави в ръката му.); бъдеще време в протазиса – оптатив
в аподозиса (Ако загина от хрема, чумата хич да я нема. / Ако се омърся,
за агне печено да се омърся, не за яйце варено.); кондиционал в двете
части на периода (Ако би имала баба мустаци, не би прела шестаци.);
кондиционал в протазиса – императив в аподозиса (Ако не би с молба,
опитай с борба.); имперфект в протазиса – кондиционал в аподозиса
(Ако врачката познаваше, най-напред на себе си би познала); имперфект
в протазиса – бъдеще време в миналото в аподозиса (Ако Господ слушаше магаретата, нямаше да има самари. / Ако нямаше тъмница, нямаше
да е мила светлината. / Ако се боеше дядо от врабците, просо не щеше
да посее.); минало неопределено време в протазиса – сегашно време в
аподозиса (Ако са излетели пръстените, пръстите са тук!); минало неопределено време в протазиса – бъдеще време в аподозиса (Ако се е разсърдил, ще си обърна кожуха наопаки. / Ако съм я чакал да се ражда,
няма да я чакам да се жени.); минало неопределено време в протазиса
– императив в аподозиса: Ако е писал Господ, да го отпише!).
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Елиптични (само с протазис и подразбиращ се от конкретната речева
ситуация аподозис: Ако бъде рекъл Господ. / Ако ще Бог. Ако ще Господ. /
Ако е рекъл Господ. / Ако ти отърва. / Ако младостта знаеше и ако старостта можеше!
Понякога в главното изречение на условния период се въвежда съотносителен с подчиненото изречение елемент с противопоставителна (Ако
се блажиш, барем с прасе да е, а не с извара.) или следствена семантика
(Ако лето не даде, оно есен – нема що14).
Макар и да преобладават примерите с предпоставен протазис, условните изречения нямат ограничения в линейното си разположение по отношение на главното: Една беля не е беля, ако не води друга. / Излежавай се
млад, ако искаш да мреш на старост от глад.
Ето няколко примера за паремии със синтактичен паралелизъм на базата на условни периоди със съюз ако: Ако на криво, не смея от Бога; ако
на право, не смеем от бега. (съчетание с антитеза право – криво и асонанс
бога – бега) / Ако в село – турци, ако в гора – вълци. (безглаголно) / Ако те
видят – шега, ако те не видят – в торба. / Ако идеш по пчелата, ще те
отведе на меда; ако идеш по бръмбара, ще те отведе на боклука. / Ако
имаш старо – изпъди го, ако нямаш – купи си. / Ако имаш – ще ти завиди,
ако нямаш – ще те изпъди. (съчетание с антитеза имаш – нямаш) / Ако камък удари гърнето, тежко на гърнето, ако гърнето удари камъка, тежко
пак на гърнето. / Ако си пчела да носиш мед, идвай и занапред; ако ли си
търтей да го ядеш, върви, където щеш.
Освен неутрални условни изречения, изразяващи условието без допълнителни семантични отсенки, в българския паремиен свод се срещат и
модални условни изречения, които изразяват условието с допълнителен семантичен признак ‘предположителност’ или ‘невъзможност’. Те се въвеждат от съюза ако да. Ето няколко примера: условен период с имперфект в
протазиса и бъдеще време в миналото в аподозиса: Ако да паднеше небето,
колко врабци щеше да затисне! / Ако да слушаше Господ на магаретата
молбата, ни един самар не щеше да има на света.); условен период с имперфект в протазиса и кондиционал в аподозиса: Ако да носеха всичките
глупаци хлопки, желязото би станало сто гроша оката. / Ако да слушаше
Господ на гарваните молбата, всички магарета биха изпукали.
За въвеждане на подчинено условно изречение с модална отсянка в българските паремии служи и желателната частица да, натоварена със съюзна
функция. И в този случай в двете части на периода се използват различни
комбинации от глаголни времена и наклонения: сегашно време и в двете
части на периода (Мъж да пренася с колата, жена да изнася с игла, пак не
остая. / Да има някой да ме подгони, за един ден отивам в Цариград – казало
кучето.); сегашно време в протазиса – бъдеще време в аподозиса (Да има
14

Срв. в съвременния български език корелацията ако – то.
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човек много пари и да ги крие в земята, файда не ще види.); сегашно време
в протазиса – бъдеще време в миналото в аподозиса (вж. условния период
в смесеното изречение Да ме рита кон, не щеше да ме е яд, а то ме рита
краставо магаре!); сегашно време в протазиса – проста форма на кондиционала в аподозиса (Да не са сиромасите, болярите и псетата не ги ядват.);
сегашно време в протазиса – сложна форма на кондиционала в аподозиса
(Да няма нос, пасъл би трева.); сегашно време в протазиса – елипса на глагола в аподозиса (Да го не виждаш и не срещаш – хиляда пъти по-добре.);
бъдеще време и в двете части на периода (Да му кажеш и в огъня да стъпи –
ще стъпи. / Да му поиска някой и ризата от гърба, и нея ще му даде. / Във
волски рог да се скрие човек, смъртта пак ще го намери. / Да го духнеш, ще
падне.); бъдеще време в протазиса – сегашно време в аподозиса (От големство носът му да падне на земята, не се навежда да си го вземе. / Добро
утро да ти каже, пак трябва да погледнеш слънцето дали е утро.); минало несвършено време в двете части на периода (Да се търсеха, не можеха
да се намерят.); минало несвършено време в протазиса – бъдеще време в
миналото в аподозиса (вж. условните периоди в смесените изречения: Да
не бяха сиромасите, не ще имаше кой да работи. / Да имаше сирене, щях
да надробя попара, ама няма хляб.); минало несвършено време в протазиса – проста форма на кондиционала в аподозиса (Да чюваше Господ гарваните, измирваха магаретата. / Да можех, с една лъжица вода го удаввах.);
минало несвършено време в протазиса – сложна форма на кондиционала в
аподозиса (Да нямаше дъжд, не би се развалило времето. / Опашката да не
беше, утрепал бих я.); минало неопределено време в протазиса и в аподозиса (Да съм знаел, та хляба му с пепел да съм солил.); плусквамперфект в
протазиса – бъдеще време в миналото в аподозиса (Да беше слушал Господ
кучетата, от небето пастърма щеше да вали.); кондиционал и в двете части на периода (Да би глупостта рогата, всички би я виждали. Болестта да
било добро, в градина би я садили.).
Ето няколко примера за паремии със синтактичен паралелизъм, построен на базата на условни периоди, въведени с условно да: Да плюеш
нагоре – върху лицето си, да плюеш надолу – върху брадата си. / Да го
биеш – ще плаче, да му се оставиш – ще ти се смее. / Да е учено – добро,
да е умно – по-добро. Някои изречения предлагат пример за употреба на
модална частица да в аподозиса: Да си сал ти, на глава да те нося. / Ако го
боли, както го мързи, отдавна да е умрял. В паремийния свод се срещат и
примери за т.нар. ограничителни условни изречения, които дават допълнителна информация, че посоченото условие е единствено: Сал да те погледне, и ще се смръзнеш на място.
За въвеждане на подчинено условно изречение в българските паремии се използва и въпросителната частица ли, натоварена със съюзна
функция. В двете части на периода се срещат следните комбинации от
глаголни времена и наклонения: сегашно време в протазиса и в аподози61

са (Желаеш ли чуждото, загубваш своето. / Ври ли ти гърнето, имаш и
приятели. / Имаш ли занаят, имаш и канаят. / Рекат ли да те обесят,
винаги лошо се намира.); сегашно време в протазиса – императив в аподозиса (Канят ли те – еж, гонят ли е – беж. / Имаш ли добро вино и
хубава жена, за приятели не плачи. / Искаш ли да ти е мирна главата,
недей гази тревата.); сегашно време в протазиса – бъдеще време в аподозиса (Жени ли се на шега, той ще носи и рога.); минало неопределено
време в протазиса – бъдеще време в аподозиса (Бил ли си козата, не ще
ядеш мляко.); минало неопределено време в протазиса – сегашно време в аподозиса (Изтървал ли си гривата, не можеш да се задържиш на
опашката.). Пример за паремия със синтактичен паралелизъм, построен
на базата на условни периоди, въведени с условно ли, ни предоставя изречението Вали ли дъжд, овчарят се оплаква, че му е мокро; не вали ли,
оплаква се, че няма трева (с елипса на подлога).
Характерни за народната реч са специфичните кондиционални обрати, образувани с утвърдителната и отрицателната форма на сказуемото в
протазиса. Инвариантното значение е ‘при наличието и на двете взаимоизключващи се условия явлението в главното изречение се извършва’. В подобни случаи връзката е паратактична: Искаш го, не искаш го, в ума ти се
бута. / Пениш се, не пениш, ще те ям, пари съм давал! Редица паремии са
конструирани като концесивен (отстъпителен) период15: Ако го е взел, не го
е откраднал. / Ако е захапано, не е отхапано. / Ако съм чер, не съм дявол. /
Ако тревата е покосена, не е изкоренена. / Ако живеем на село, трева не
пасем. / Ако е сила силовита, не е вековита. / Ако е цар, не е с две глави. /
Ако сме прости, плява не ядем. / Ако съм прост, не съм говедо да ме връзваш за яслите. / Ако съм му слугиня, не съм му робиня! / Ако съм стар, сам
си нося годините. / Ако човек не може да бъде личен и богат, умен и честен може (контрадикцията тук се подчертава и посредством словоредната
фигура хиазъм).
В главното изречение понякога се въвежда съотносителен с подчиненото изречение елемент с противопоставителна семантика – наречията
поне, барем, частицата я, напр.: Ако не е хубаво, барем не е глупаво. / Ако
не знае да чете, знае да копа, я! / Ако не тече, поне капе.
Изречението Ако щат – би и девет джигера за пара, кога няма парата – и те са скъпи илюстрира специализираната употреба на съюза и в
концесивни периоди в народната реч. (Вж. също сложните отстъпителни
15
Подчинените изречения за отстъпване разкриват неблагоприятно съпътстващо явление,
което обаче не е в състояние да попречи на осъществяването на явлението, изразено в главното изречение. Отстъпителното изречение, разкриващо неблагоприятно условие, е семантически близко
до условното изречение, разкриващо благоприятно условие, но докато при условния период в главното изречение се разкрива очаквано явление, то при отстъпителния в аподозиса се разкрива противоположно на очакваното явление. Двата вида подчинени изречения са генетически свързани, за
което говори освен семантичният им инвариант ‘условие’ още и омонимията на съюзните средства.
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съюзи че ако в израза Да е с оката, че ако ще би от реката, и ако ще да в
изказването Беят е бей и без пари, а магарето си е магаре, ако ще да има
пари с товари. Интересни са и кондиционалните форми щат-би, ще би,
характерни за диалектите.)
Концесивен смисъл има и желателната частица да, натоварена със съюзна функция, в изказванията: Да извира и пак ще се свърши. / Да му вземат пепелта от огнището, пак не може да се изплати. / Да го ръгнеш с
нож, от него и капка кръв няма да изтече. / Да е насреща ти буболечка,
ти се бори като с мечка. Същата може да се употребява в съчетание със
съюза и в сложен концесивен съюз и да, напр. Юнак и да може, кога Бог
не поможе, ничто не може. Частите на сложния отстъпителен съюз и да
могат да се разполагат дистантно: И без пари да ми го дава, пак го не взимам. / И морето да се излее над него, пак няма да му стигне.
И така, наблюденията върху пословиците, изградени в синтактичната
форма на сложни съставни изречения с второстепенна предикативна единица за обстоятелство, показват, че в техния граматически строй като цяло
се проявяват характерните за синтаксиса на обстоятелствените изречения
в българския език структурни особености, като същевременно се разкриват и някои специфики на фразовия строеж, произтичащи, от една страна,
от афористичното съдържание на тези изказвания (преобладаваща употреба на гномичен презенс и паралелизъм с антитеза, елипса на глагола), а
от друга, от своеобразието на народната реч (паратактични конструкции,
предпочитание към определен вид ареално детерминирани съюзни средства, на базата на което се развива дублетност и вариативност на паремиите). Цялостното впечатление е за добре развит синтаксис с богати изразни
възможности.
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II.
ПРОЯВИ НА ФОЛКЛОРНОТО

ЛЕГЕНДАТА ЗА ДИВОТО ПЕТЕЛЧЕ:
КЪМ ВЪПРОСА ЗА БЪЛГАРСКАТА РАЗКАЗНА
ЕТНОПОЕТИКА
Лиляна Даскалова-Перковска
Резюме: Изследвания в областта на етнопоетиката показват, че фолклорни жанрове,
утвърдени в нашето съзнание като „проза“, притежават особена поетическа организация с универсални и културноспецифични аспекти. В настоящия текст са обобщени
резултати от проучване на българската наративна етнопоетика въз основа на материали
от Южна България, в което се утвърждава пространното използване от разказвачите на
езикови и реторични средства от всички равнища на езика. Основното внимание обаче
е насочено към конкретния анализ на легенда, записана от Стоянка Бояджиева през
1986 г. в „албанското“ село Мандрица, Ивайловградско. Представени са данни за рядък
процес на етнопоетическо структуриране на морфологично и фонемно равнище и са
потърсени възможни обяснения за него.

През последните 40 и повече години проучванията в областта на етнопоетиката имат сериозен принос към много изследователски дисциплини и
области, сред които е и езикознанието. Едно от доказателствата е начинът,
по който етнопоетическият анализ на устно предавани разкази разширява
и задълбочава знанието ни за езика и неговите свойства чрез осветляването
на дискурсните функции на различни граматически елементи и многото
други начини на използване на езиковите ресурси в процеса на генерирането на този вид словесно творчество.
По-ранните ми занимания с български и други европейски наративи през
80-те години на миналия век бяха изключително ориентирани към анализ на
съдържанието, без каквото и да било внимание към ролята на езика в изграждането на разказите или към различните начини на говорене (ethnography of
speaking – Hymes, D. 1962). Обратно, последващите ми занимания с приказки и легенди, свързани с работата ми с Дел и Вирджиния Хаймс и с докторската ми дисертация под ръководството на Дел Хаймс, ми помогнаха да
открия, че традиционните български устни разкази имат същия вид етнопоетическа организация, която Дел и Вирджиния Хаймс вече бяха установили
в устните традиции на американските индианци, британците и много други
(Hymes, D. 1981; Hymes, D. 1982; Hymes, D. 1992; Hymes, V. 1987). Анализите на Вирджиния Хаймс на шотландски приказки особено силно приканваха
към по-нататъшни проучвания на устното словесно творчество на Европа
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чрез този новаторски за времето аналитичен метод (Hymes, V. 1995). Тъкмо
в процеса на работа с български материал се обогати и представата ми за
това как българският език се използва от плеяда традиционни разказвачи,
сътворяващи своеобразна поезия.
Разбирането за традиционните устни разкази като особен род поезия е
свързано с няколко основни принципа, залегнали в наративната етнопоетика. Те са предмет на обстойна дискусия в по-ранни публикации (DaskalovaPerkowski 2002; Даскалова-Перковска 1994; Даскалова-Перковска 2002).
Предлагам ги отново тук само за улеснение на читателя и като въведение
към основната тема на статията. (1) Сегментиране в редове и групи от
редове (пасажи и групи пасажи), организирани йерархически в стихове,
куплети, сцени и пр. едновременно в смислово и езиково отношение. Периодично повтарящото се използване на езикови и поетически средства
като начални маркери (съюзи, предлози, термини за време), както и гъвкавото манипулиране на интонационни контури, паузи и пр., свързват или
разделят сегменти от разказите по начин, който ги определя като поезия.
Появата на нов герой, ново място или действие обикновено сигнализира за
нова повествователна и поетична единица. (2) Повсеместна и постоянна
употреба на повторения и паралелизъм на всички езикови равнища с цел
поетически и реторичен ефект (принципът на еквивалентност, разкрит
умело от Роман Якобсон). (3) Вътрешно формално и семантично спояване
в съответствие с принципа на възбуждане и удовлетворяване очакването
на слушателите, свързан с работата на Кенет Бърк и установен за различни форми на изкуството (Burke 1925). (4) Стриктно следвана употреба на
пряка реч, извеждаща на преден план гласовете на различни герои, като
изразяващи реч глаголи със строго разграничени функции рамкират всеки
изказ на всеки герой. По-конкретно, използват се редовно два глагола –
казвам и викам, като първият обикновено въвежда пряка реч, а последният я сегментира вътрешно. (5) При наличието на звукозаписи ролята
на интонацията при определянето на подреждането в редове най-често е в
тон с всички други използвани елементи от езика, макар че понякога интонационните контури и паузата или липсата на пауза като че ли играят
второстепенна роля в този процес (Daskalova-Perkowski 2002: 5–8, 37–39;
Hymes, V. 1987: 63–67). Нормална практика е разказвачите да прибягват
към цял арсенал от езикови средства при оформянето на отделните сегментни единици.
Наред с тези всеобщи характеристики на употребата на езика при създаването на словесно изкуство българската наративна етнопоетика предлага данни и за редица отличителни аспекти, които биха осветлили важни
измерения на онова, което вече е известно за културноспецифичните начини на разказване. По-главните от тях са: (1) Съществуването на „основни планове“ за разказите, които са еквивалентни на тези в американските
индиански, британските и други разкази и все пак показват допълнителни
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пластове на комплексност, особено на ниво стихове и на сложни разказни
жанрове като вълшебните и новелистичните приказки. Такава комплексност може би най-точно се определя от термина на Дел Хаймс амплификация (amplification) – процес на изграждане на по-разгърната структура от
група по-малки, например двойки от стихове вместо отделен стих, които
на свой ред изграждат куплет (в лична дискусия с Дел Хаймс). (2) „Несъвместимост“ или вариация в организацията (спрямо останалите споменати
традиции) – една подлежаща рамка от групи от 2+4 единици, която на определени места се заменя с организация от 3+5 единици. Тази замяна по
моите наблюдения често има ясна и отчетлива реторическа функция – тя
осигурява прекъсвания в схемата, наблягане/акцент или контраст. Тя също
така е отражение на онова, което протича на семантично равнище, като поетическата форма като че ли става огледално отражение на съдържанието
във всеки отделен момент. Очертават се няколко възможни фактора, отговорни за тези уникални български характеристики (Daskalova-Perkowski
2002: 186–195, 337–346). В основата на тези отлики вероятно стоят обстоятелства като това дали се работи със звукозаписи, или с ръкописи, резултат
от диктовка (диктовката дава на разказвача време да премисли разказа в
процеса на диктуване); различната природа и мащаб на обхвата на словесното творчество в рамките на всяко общество или различните пътища, по
които са се формирали исторически отделните култури (например жанровите им системи – в индианските култури почти не съществуват песенни
наративи, докато епическите песни и баладите заемат важно място в славянските и неславянските европейски култури). Като разултат вероятно в
българските „непесенни“ наративи се появяват „смесени схеми“.
Нарастващият брой на устни традиции, анализирани по този метод –
70 индиански и 16 други (Hymes, D. 2000а: 321–323), подкрепя тезата на
Д. и В. Хаймс, че етнопоетическата организация в тях е пространна и има
както универсални, така и културноспецифични измерения и същевременно е главно скрита и несъзнателна. И докато звукозаписи на изпълнения
на живо я правят по-отчетлива, нейните черти все пак могат да си останат
и незабелязани при разказването или слушането на един разказ. Може би
ироничен е фактът обаче, че те изпъкват доста ясно, когато са подложени
на внимателен анализ и са представени в печатна форма въпреки скептицизма на много изследователи относно това доколко е възможно печатната
страница адекватно да отрази поетиката, динамизма и стила на устното
словесно творчество (вж. Daskalova-Perkowski 2002: 2–5).
В следващите редове ще бъде представен още един пример за поетическата организация на традиционни устни разкази, които повечето от нас
винаги са приемали за „проза“, чрез кратък анализ на етиологична легенда. Главният акцент обаче ще бъде върху един аспект на етнопоетическо
структуриране, който е доста необичаен дори за българската наративна етнопоетика и би бил особено интересен за езиковедите. Става дума за рядък
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пример на всеобхватен паралелизъм на фонемно равнище, който напълно
би останал неразкрит, ако не се приложи аналитичният подход на Д. и В.
Хаймс. Този подход – стиховият анализ, насочва вниманието към езика и
формата и към основните принципи на етнопоетиката.
Уместно би било да се припомни отново и тезата на Роман Якобсон
(Jakobson 1960: 350–377), че паралелизмът е главното „конститутивно
средство“ на поезията и той се явява, когато „принципът на еквивалентност
се проектира от оста на селекция върху оста на комбинация“ (Jakobson
1960; Caton 1987: 240). Тоест еквивалентни елементи (сходни или контрастиращи) се избират от парадигматичната ос и се проектират върху синтагматичната (Jakobson 1960). В паралелизъм се въвличат всички езикови
равнища: фонология, морфология и синтаксис. Следователно периодично
повтарящата се поява на която и да било езикова черта може да маркира
сегменти като еквивалентни за целите на поетическата форма.1
Представяната тук легенда е част от огромен корпус от традиционни устни разкази, записани в Южна България през периода 1985–1991 г. в
рамките на програмата „Фолклорът на населението в Ивайловградска община“ – обстойно проучване на група изследователи от Института за фолклор при БАН, в която участвах и аз. Езикът на разказвачите е типичният за
региона български диалект. Около 150 разказа от този корпус, записани на
терена от всички членове на изследователския екип, са специално дешиф
рирани или предешифрирани и анализирани от мен чрез стихов анализ. Те
обхващат повечето основни наративни жанрове.2 Записаната от Стоянка

1
Тази еквивалентност и разбирането, че разказите не се състоят от параграфи в проза, а
от редове и групи редове, организирани от формална и семантична гледна точка, определят в
най-голяма степен поетическия характер на устния разказ. Дел Хаймс прави разграничение между мерен стих и премерен стих: класическата поезия, мереният стих, се характеризира с периодичното повторение вътре в редовете – на черти като ударение, начални съгласни, дължина на
гласните, тон, и между редовете – на рима и граматически паралелизъм. Разказите в проза, като
съставени от премерен стих, имат външна организация, определяща се от еквивалентни отношения между редове, организирани чрез периодичното повторение на синтактични и реторически
елементи като начални частици и двойки частици, думи за време, ред на говорене, речеви глаголи,
интонационни контури, пауза и др. (напр. в Hymes, D. 2000).
2
За мнозина изследователи е ясно, че в различните жанрове е налице поетическа организация от различен вид и в различна степен. Лаури Хонко (Honko 2000: 32) отбелязва, че „традиционните дискурси като че ли притежават стратегии за сегментиране, които се отличават от един
жанр до друг“. Други изследователи (Sherzer 1987: 135–137; Sherzer & Woodbury (eds.) 1987: 2)
разкриват как „формалната структура на дискурса варира заедно с жанра“. По отношение на
вълшебните приказки и легендите например добре известни са няколко съществени различия. В
местните общности за приказките се мисли като за „фикция“ или измислица. Легендите пък не се
приемат стриктно за „наративен жанр“ или поне не от същия порядък като фолклорните приказки. Тяхната първична функция е тази на „народна история“ или „популярна наука“ – своеобразна
смесица от изкуство, религиозна вяра и знания за природата и обществото, предоставяща обяснения за фактите от живота, природните явления и пр. (Георгиева 1990: 11–29). В композиционно
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Бояджиева легенда за дивото петелче на 26 март 1986 г. от Магдалина Ламбова Курджиева в с. Мандрица, Ивайловградско, чиито жители говорят два
местни диалекта – български и албански3, бе дешифрирана наново от мен
за целите на анализа.
Мандрица е особено населено място, единственото днес „албанско“
село в България. Данни за неговата история са дирени от участниците в
проучването и могат да се намерят по-специално в архивните материали (бележки и теренни материали) на Стоянка Бояджиева, Валентина
Ганева-Райчева, Владимир Пенчев и Василка Кузманова.4 Важен първичен източник са бележките на местния жител Георги Димитров Хаджиев
от 1967 г., първоначално цитирани от студенти, участници в експедиция
през 1979 г.5 От тези източници става ясно, че поне докъм 1920 г. диалект
на албанския език като основно средство за комуникация и определена
„албанска“ идентичност, усещана и заявявана, определят спецификата на
Мандрица.6 Основано около 1600 г. от двама братя албанци християни от
Вискупи, Корчанско (Южна Албания), селото се разраства и просъществува главно чрез брачни връзки с българки (по-рядко гъркини и никога
туркини) от околните села, които приемат с готовност албанския диалект
и идентичност, предавайки ги на следващите поколения.7 По-късното
влияние на българския език, особено след бурните миграционни процеси
в първата половина на ХХ в., води до стабилно двуезичие и възприемане
на много елементи от българската традиционна култура, особено песните
и обичаите, въпреки запазването на известно двояко отношение към бъл-

отношение при легендите липсват сложни и разгърнати структури и плеяда от герои, въвлечени
в сложни взаимоотношения. Освен това легендите са пряко свързани с митовете, доколкото в
тях също присъства „двойственост“ на времевите и пространствените измерения на описваните събития, отнасящи последните едновременно към „изначалното време“ и към „настоящия
момент“, както и към някакво универсално пространство и към местната територия (Георгиева
1990: 20–70).
3
ФнАИФ 960.І.1, С. Б., 1986 (АИФ І, № 19, С. Б., 1986, п. І, № 140, с. 277).
4
АИФ І, № 19, С. Б., 1986, п. І: 4–8; АИФ І, № 56, В. Г., 1986, п. І: 17–19; п. ІІІ, № 160:
300–301; АИФ І, № 59, В. П., 1986, п. І: 4–5; п. ІІІ, № 77: 128–133; 134–137; АИФ І, № 75, В. К.,
1989, п. І: 4–5; № 101: 154, 155, 156–157.
5
АИФ ІІ, № 70, 1979, Студентска експедиция „Ивайловград 1979“ на кръжока по български
фолклор „Иван Д. Шишманов“ към СУ „Климент Охридски“: 4–7; 7–18.
6
Изследвания върху албанския диалект на жителите на с. Мандрица в края на 50-те години на
ХХ в. правят албанският писател Димитър Шутерики и албанският лингвист Махир Доми. Резултати
от тях са публикувани в сп. „Studime filologike“ през 1965 г. Те са в основата на книгата на Людмил
Станков „Албанският говор в село Мандрица“ (София: Изд. комплекс – УНСС, 2016) – бел. ред.
7
По думите на местна разказвачка двамата албански основатели на селото „донесли езика,
обаче писмо нямали. Те са зели българки, кръв, сичко е българско“. Местните мъже вземали жени
от близките български села, но жените възприемали албанския и се „претопявали“ в местната
среда в продължение на 500 години (АИФ І, № 56, В. Г., 1986, п. ІІІ, № 160: 300–301). Записала
Валентина Ганева-Райчева от Киркица Костадинова Тютюнджиева.
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гарския език. Местната разказна традиция не е била предмет на особено
проучване в миналото, но се отбелязва, че с въвеждането на задължително начално образование на български език много местни разказвачи са
имали възможност да четат печатни сбирки с приказки и песни и това
вероятно е оказало влияние на практиките на разказване и на двата езика.
Съществуват спорадични ранни публикации в печата на песни, легенди
и приказки от Мандрица, а малка сбирка, събирана около 1969 г., е публикувана през 1983 г. като част от езиковедско проучване на местния диалект (Sokolova 1983). Твърди се, че материалите в последната носят белезите на ярко влияние от българската култура и преки заемки (Sokolova
1983: 178, 189–232).
Структурата на тук разглежданата легенда е много елементарна – въведение, три основни части и заключение, общо пет сцени в 27 реда. (Вълшебните и романтичните приказки например, както е типично, са съставени от 200 до 1100 реда.) Сцените са обозначени с малки римски цифри,
стиховете – с малки букви, а редовете са номерирани вдясно от текста.
Повечето анализирани характеристики са обозначени с различен шрифт в
Приложението.
Наблюдава се организация по двойки в отделните части (сцени): по
два стиха във всички с изключение на последната сцена, която е и кодата8. Въведението и заключението са обединени от „обратен“ паралелизъм:
един факт и причината за него са заявени първоначално и после повторени
накрая, като между тях стои разгърнато пояснение. Легендата има форма
на диалог между две героини, чиито реплики или действия я структурират
отчетливо. Повторение и паралелизъм на думи и къси фрази, особено в
края на редове, спояват или разделят редовете в отчетливи единици: стомничка (ред 8, 9, 11, 14); вода (ред 10, 14, 15, 16, 20, 23, 24); да пие/пила вода
(ред 14–15). Те са отбелязани в приложения текст с подчертаване. Налице
е също и своего рода „анафора“ в края на разказа (ред 26–27):
сяка нощ се моли за дъж,
сяка вечер писка, „Пѝу-пѝу-пѝу!“.
Начални маркери също се използват, макар и далеч не така повсеместно както в други жанрове: частици и двойки частици (и; хубуу ама) се появяват в редове 7, 9, 12, 15, 18, 25; думи за време (сяка вечер, в тва време,
оттогаа насам) бележат редове 2, 15, 25. Всички те са обозначени в текста
с курсив.
Граматически паралелизъм или дублирането на фрази се появява в редове 2–3 и 5–6, както и 26–27 по-горе:

Кода е термин, заимстван от музикознанието, който обозначава финала на произведението – бел. ред.
8
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дето сяка вечер прай „Пѝу-пѝу-пѝу“ –
		
пи²ка, се моли за дъж.
*********
Майката е бѝла много болна,
		
с висока температура.
Употребата на умалителни суфикси също представлява граматическо
и по-точно морфологическо повторение и паралелизъм: водичка, стомничка; също така пиленце, петелче, камъче. Може да се твърди, че тези
умалителни форми създават реторичен ефект и носят афективно значение,
насочващо към простото естество на молбата на майката и по всяка вероятност – към симпатиите на разказвачката. Тоест те разкриват чувство
на умиление, характерно за функцията на умалителните суфикси и обикновено свързвано с този тип нормално съществуващи взаимоотношения
между майка и дете, или пък състрадание към описваните явления. Само
един от двата речеви глагола, обичайно срещани в приказките и разказите,
е използван в тази легенда, и то в преизказната форма на минало свършено
време на казвам.
Най-интригуващата характеристика обаче е повсеместно наблюдаваният паралелизъм на ниво фонемни рими, асонанс и алитерация. Комбинация от съгласна и гласна (пи-) съставя корена или част от корена/основата
на голям брой думи, свързани с главната тема: съществителни, термини за
птица (пиле, пиленце); ономатопоетични изрази (пѝу-пѝу-пѝу); глаголи, изразяващи действията на птицата (пиука, писка, пискаш); глаголи, изразяващи други действия на детето, птицата или майката (пия, пие, пила, пикала).
Тази интересна група от думи е отбелязана в текста с удебелен подчертан
шрифт. Всичко това създава сложно взаимодействие между елементи на
фонемен и семантичен (граматически, както и лексикален) паралелизъм.
Подборът на разказвачката може да е съзнателен или несъзнателен, но избраните езикови форми правят връзката между звукоподражателния писък
на птицата и фолклорното обяснение за нейния произход значително по-изтънчена, отколкото тя е в останалите 15 известни варианта на легендата,
дори и след като се отчетат различията в съдържанието им. Есенцията на
посланието е синтезирана основно в четири думи с пи-корен: дъщерята не
дала вода на майка си да пие, вместо това пикала в стомната и затова е прокълната като пиле да не може да пие вода. Нито един друг вариант, записан
на български език, не разкрива подобно ниво на асонанс и алитерация9.
В друга група варианти мързеливото или непослушно дете се превръща в тюхка и издава
писък тюх-тюх-тюх, за да изрази покаянието си. Разбира се, името на птицата (тюхка) и нейният
звукоподражателен писък са свързани с глагола тюхкам се, но освен тази връзка липсват други
езикови маркери или етнопоетически свидетелства. Данни за почти всички известни варианти на
легендата вж. в Даскалова и др. 1985: 372–373, № 361–363; 494, бел. към № 361.
9
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Най-близки са вариантите в СбНУ, 58 (Даскалова и др. 1985: 372, № 361 и
362), в които писъкът на птицата е директно интерпретиран като изразяващ
постоянното дирене на вода – „Пий-пий-пий!“.
Гореизложените данни приканват към търсене на възможни обяснения на явлението. На първо място, то би могло да бъде свидетелство за
майсторската разказваческа компетентност и творческата способност на
Магдалина Курджиева, която добре владее и двата местни диалекта на български и албански.
На второ място, може би то се корени в местния албански диалект. Съществуват данни за това, че последният оказва влияние върху българския
диалект на местните жители. Това личи например в употребата на местоимения. На ред 17 в текста тук се използва формата за трето лице, единствено число, мъжки/среден род на краткото лично местоимение за винителен
падеж (отбелязана в текста с удебелен и подчертан курсив), докато във
всички други случаи е използвана женската форма (ред 4, 9, 11, 18). Проверката на всички разкази, записани от двуезични жители на с. Мандрица, показва, че тази езикова особеност фигурира в около 12% от тях, като
много често се появява едновременно и наред със стандартните български
местоименни форми. Отсъствието на координация по род между кратките
лични местоименни форми в единствено число за винителен и дателен падеж и техните референти е етнодиференциращ белег, който може пряко да
се свърже с местния албански диалект. В него е изгубено разграничението
по род в цялата именна система най-вероятно под влияние на турския език
(Sokolova 1983: 182). В самия албански език също не съществува разграничение по род във формите за винителен падеж на личните местоимения
за трето лице, единствено число. Тази специфика обаче очевидно не играе
роля при етнопоетическото оформяне на разказа.
От гледна точка на лексиката само две от общо 6 или 7 думи с пи-корен,
свързани с разглеждания фонемен паралелизъм, могат да бъдат отнесени
към албански думи със същия корен: pi (пия) и pipëtimë (писък). (По-неубедителна е връзката с трета дума в албански – pulë (кокошка, пиле), макар
че терминът, по-точно съответстващ на българския пиле, е zog/zogë, означаващ пиле, малкото на птица, пиленце10.) Освен това този корен може да
бъде проследен в съответните думи в много други славянски езици, а също
и в гръцкия, което сочи към някаква обща индоевропейска връзка. Така че
наличието на влияние от местния албански диалект или от албанския език
в най-добрия случай би могло да е само частично обяснение за наблюдавания фонемен паралелизъм.

10
В бележка към самия текст Стоянка Бояджиева е отбелязала, че „кàндес“ на местния
албански диалект означава „петелче“, каквото е и едно от значенията на думата в албански език
(Newmark (ed.) 1999: 381).
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В последно време разказването като явление, активиращо множество сетива у разказвачи и слушатели, привлича все по-интензивно вниманието на
изучаващите човешкия мозък. Психолозите наблягат на емоционалната ангажираност, съпътстваща процеса на разказване/слушане, и на ефекта от нея
върху мозъчната дейност. Привеждат се данни, че човешкият мозък декодира
въображаеми преживявания по същия начин, както и действителните. Говори
се за бягство във въображението, наричано narrative transport и определяно
като пълното потапяне в света на разказа. Колкото по-интензивно е чувството
на съпричастност (empathy), толкова по-дълбоко е пренасянето в света на преживяното (Gerrig 1998). Невробиолозите пък изследват влиянието на разказването върху човешкия мозък: кои области от мозъчната кора се активират в
този процес, какви промени настъпват в тялото в резултат от това активиране,
как предизвикваните обичайни реакции и емоции, като напрегнатост, вълнение, състрадание и съпричастност, задържане на слушателското внимание и
др., се свързват с отделянето на специални хормони и пептиди като кортизол
и окситоцин и как експерименталното въвеждане на последните в организма
на свой ред води до същите реакции и емоции (Zak 2015). Анализират се
сходствата и различията в производството и сетивното възприятие на музика
и слово на ниво мозъчни центрове в двете хемисфери, където се откриват все
по-големи зони на споделяне, паралелно участие, припокриване и разграничаване (Levitin & Menon 2003; Brown et al. 2006: особено 2798–2801). По-любопитното с оглед на последното е, че музиката и словото се припокриват в
процеса на активиране на едни и същи функционални области на мозъчната
кора, „разкривайки паралелни възможности за комбинативно генериране на
комплексни звукови скруктури (фонология), но с ясно различаващо се информационно съдържание (семантика)“ (Brown et al. 2006: 2791).
Колкото и да са интригуващи тези нови научни траектории, те по-скоро осветляват ефекта от наративния процес, а не онова, което го поражда.
Но те са може би косвено показание, че homo narrans притежава усвоени
имплицитно познание, комуникативна и културна компетентност – нещо,
отдавна добре разкрито от езикови антрополози като Дел Хаймс (Hymes,
D. 1966). Така че по-голяма е вероятността този конкретен случай на фонемен паралелизъм, а и изобщо езиковият паралелизъм да са проява на
човешката тенденция да се търсят хармония и баланс, която, разбира се,
трябва да е свързана с широко утвърденото разбиране за мозъка като инструмент, търсещ структури и „шаблони“. Присъствието на такива многобройни и деликатно обвързани прояви на етнопоетическа организация
създава своеобразен калейдоскоп или, както отбелязва Джеймс Фокс, „общ
ефект [...] от една много внимателно калибрирана стереоскопия, сливане
на отделни образи“ (Fox 1974: 80). Фокс също изтъква, че данни от по-нови неврофизиологични изследвания доказват, че „обработката на визуална
информация от човешкия мозък е от същия тип/форма като обработката на
слухова/звукова информация“ (Fox 1974: 84).
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Би могло да се заключи, че етнопоетическото структуриране на устни наративи може да се приеме като съзнателен или несъзнателен процес,
изискващ или подканващ към възприятие аналогично на слуховата и визуалната стереоскопия, към „сливане на отделни образи“ или елементи
в една цялост в контекста на културноспецифична форма на словесното
творчество, предавана през поколенията и оформяна от талантливи майс
тори разказвачи. Подобно виждане изглежда особено убедително на фона
на изключително широкото разпространение на езиковия паралелизъм в
устните традиции на повечето култури по света.
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Приложение
Как е станало дивото петелче11
[i] Въведение
Има едно пиле							
дето сяка вечер прай „Пѝу-пѝу-пѝу“ –
		
пи²ка, се моли за дъж.
Щото тя е бѝла прокълнàта од майката.			

a
б

[ii] Молбата на майката
Майката е бѝла много болна,				
5
а
с висока температура.
И казала:								
б
„Иди да ми напълниш малко водичка със стомничката!“
[iii] Ответът на дъщерята
Хубуу, ама тя зимàла стомничката,				
вместо да иде за вода,				
10
		
тя пък се пикала на стомничката.
И връща се,							
дава на майката стомничката
		
да пие вода.

а
б

[iv] Майчината клетва
И в тва време майката кат пила вода,			
15
а
разбрала, че нè е вода
		
и го прокълнала.
И така ѝ казала:							
б
„Цял живот да пискаш!
		
Къдет видиш вода,				
20		
			
все да ти се види червена кръв!
Да се молиш деноношно на Бога да завали дъж,
		
кат се събере на две бяли камъчета вода,
			
тогава да пиеш вода!“

Интервю с Магдалина Ламбова Курджиева, род. 1927 г., образ. VІІ кл., земеделие. Записала Стоянка Бояджиева на 26.03.1986 г. в с. Мандрица, Ивайловградско (АИФ І, № 19, С. Б., 1986,
п. І, № 140, с. 277; ФнАИФ № 960.І.1, С. Б., 1986).
11
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[v] Заключение
И оттогаа насам тва пиленце				
сяка нош се моли за дъж,
		
сяка вечер писка, „Пѝу-пѝу-пѝу!“12

25

a

[А как се казва? – С. Б.]

Му викаме дивото петелче.

[Дивото петелче? – С. Б.]

Да.

Забележка на С. Б. към текста: „Кàндес“ на местния албански диалект означава „петелче“.
Бележка на авторката: В съвременния албански език кϵндес (м. р.) има следните значения: (а) петел; (б) (ирон.) самохвалко, перко; (в) (разг.) ранно кукуригане на
петел. Вж.: Albanian-English Dictionary. Ed. by Leonard Newmark. Oxford University
Press, 1999, p. 381.
Лиляна Даскалова-Перковска,
University of Virginia, USA
lad8a@virginia.edu

12

В този момент отнякъде се чува кукуригане на петел – б.а., Л.Д.-П.
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КЪМ УСТНОТО СЛОВЕСНО НАСЛЕДСТВО
НА ХЕТЕРОДОКСНИЯ ИСЛЯМ
В СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
Венета Янкова
Резюме: Статията представя някои легендарни наративи за утраквистични (мюсюлмански и християнски) сакрални места от Североизточна България (Шуменско, Търговищко и Омуртагско), които до момента не са били обект на по-специален изследователски
интерес. Направен е опит за разкриване на жизнени и днес реликти от словесното наследство на хетеродоксния ислям по българските земи, съхранени в местната разказна
традиция и в топонимията; търсят се техните общи характеристики (мотиви, герои,
функции и пр.). Наред с това утраквистичните сакрални места се осмислят като важни
топоси от общата устна история на селищата и като част от идентичността на живеещите там мюсюлмани и християни.

Културното и религиозното наследство на хетеродоксния/неортодоксалния ислям е важен дял от полигенетичния фонд на балканските
култури (Birge 1937; Trimingham 1971; Norris 1993; Миков 2005: 17–19).
Засиленият интерес в българската наука към тази проблематика от края
на миналото столетие довежда до появата на редица приносни научни изследвания, в които се очертават пътищата и формите на проникване на ислямския мистицизъм и неговите мисионери на Балканите, процесите на
тяхното разпространение и адаптация към местната културно-религиозна
среда, наследството на различните дервишки братства в архитектурата, изкуството, фолклора, местните вярвания и пр. (Миков 2005; Алексиев 2005;
Георгиева (съст.) 1991; Граматикова 2011; Мутафова 2000 и др.). Налага се
заключението, че много селища по българските земи все още пазят следи
от неортодоксалния ислям, но те чезнат и се трансформират инкорпорирани в местния културен контекст. И ако материалните свидетелства са силно
податливи на разрухата на времето и на човешката намеса, то словесните
реликти са все още жизнени. Нещо повече, днес те биха могли да се осмислят като „пазители на паметта“, а в някои случаи са превърнати в градивен
елемент от „принадлежността към мястото“ (по Бояджиева 2005).
Култовите обекти, на които се спира това изложение, до момента стоят
в голяма степен встрани от изследователското внимание поради своя местен характер, ограничен достъп за посетители и все по-затихващи функ80

ции. По своите общи характеристики те могат да се определят като утраквистични1 (двуобредни, мюсюлмански и християнски) – в селата Избул и
Струйно, или като мюсюлмански – в с. Чернокапци). Поради миграционните движения от миналия век и променената демографска картина днес
в тези селища вече не живеят последователи на неортодоксалния ислям,
наричани от местните хора „къзълбаши“ и „алиани“2. Разглежданите обекти могат да бъдат определени като топоси с продуцираща сакралност, тъй
като въпреки своята ограничена и затихваща функция днес те продължават
да бъдат места за поклонение и лично общуване със свръхчовешкото. Още
повече че те не престават да бъдат източници на разказване, като пораждат легенди, топонимични предания, меморати и пр., и да се вписват сред
всекидневните проявления на т.нар. утилитарна сакралност (Бочков 1993;
Бояджиева 1994; Иванова 2000).
Основният материал за това изследване е събиран чрез непосредствени
теренни проучвания, провеждани с различна периодичност и интензивност
през 2002–2004, 2009 и 2017 г., а някои от резултатите му са представени
в самостоятелни публикации (Янкова 2007: 59–84; Янкова 2009; Янкова,
Местанов 2018). Главната задача на изложението по-нататък е да обобщи
основната емпирия и изводите от нейния анализ, като очертае ролята на
всеки един от сакралните топоси за възникването на легенди и разкази за
чудеса. Освен това ще бъдат потърсени процесите на трансформиране на
чудесното в наративите и ще бъде направен опит за най-обща хипотетична реконструкция на фрагменти от легендарния фонд на хетеродоксните
мюсюлмани в Североизточна България. Ограничеността на анализирания
материал е сериозно основание за въздържане от по-генерални изводи и
обобщения и по-скоро е предпоставка за предположения около проявленията на свещеното, взаимоотношенията между сакрално и профанно, както
и за отбелязване на някои изследователски перспективи.

Тюрбето на Баллъ бабà край с. Струйно, Шуменско
В покрайнините на с. Струйно (Дерекьой), Шуменско, се намира известен в целия район култов обект тюрбе3, който се припознава от местните мюсюлмани като свой, но се посещава както от мюсюлмани, така и
от християни.4 Данни за по-интензивно поклонничество съществуват до

С термина утраквизъм е прието да се обозначават двуобредни религиозни практики, а утраквистични да се наричат свързаните с тях култови места (Мутафова 2000; Popovic 1994). В конкретния представен случай иде реч за съвместяване на мюсюлмански и на християнски практики.
2
Всички събеседници мюсюлмани по време на изследователската работа се заявяват като
сунити.
3
Тюрбе (türbe) – гробница на свят човек.
4
Теренна работа през лятото на 2007 г. Фотографии – Венета Янкова.
1
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50-те години на XX в., когато култовият живот започва да запада, но не
прекъсва съвсем. Днес сакралното място има по-скоро локално значение
(ил. 1 и 2).
Съществен аспект от почитта към святото място са многобройните легенди за чудотворец, наричан Баллъ бабà5, а извършените от него чудеса
(keramat) доказват на обикновените хора способностите, дадени му свише.
За произхода на името му се разказва, че той бил превърнал в мед (bal) катрана, който превозвали търговци.6 Според местното предание той бил странник, който търсел място да се засели. Избрал го, след като хвърлил камък, а
според друг вариант – след ограждане на земя с пояс. Камъкът бил огромен,
а върху него личали следите от трите пръста на пришълеца. Водата, събрана
във вдлъбнатините му, се смята за лечебна, както и пръстта от гроба в тюрбето. По време на теренната работа бяха регистрирани следи от представи за
Баллъ баба като „воин без глава“ (kefalophoros), което съответства на ислямското воинско предание, посветено на мъченичеството за вярата.7
В легендарните наративи Баллъ баба е представен най-вече във функциите му на местен културен герой, благодетел и покровител. Той предизвиква появата на вода в безводно място и така осигурява жизненоважни
условия за съществуване за целия район. Постъпва подобно на демиург
спрямо посетени селища и тяхното население, като ги благославя или проклина и определя техни основни качества8, предпазва селото от природни
бедствия и преди всичко от градушка, знае езика на животните и може да
разговаря с тях, предвижда събития, наказва за проявеното към него недоверие, предава част от силата си на пехливани и др. За смъртта на Баллъ
баба се говори, че той изчезва и по чудодеен начин сам определя къде да
бъде изградено тюрбето му. Местните хора са убедени, че той невидимо
присъства във и около „своето“ място, и посочват материални свидетелства по чути или преживени случки.
Легендите свързват Баллъ баба с популярни в ислямския свят представи за евлия, което ще рече „свят човек, приближен на Бога“ (Лозанова
2001). Те отразяват разбирането, че той е изпратен от Бог с мисия при хората и върши добро. По своя външен вид светият мъж с нищо не се различава
от останалите и обикновено е представян като просяк. Но евлия притежава необичайни качества, например способността да се премества бързо в
пространството и да присъства едновременно на няколко места.
Разказваното за Баллъ баба съдържа мотиви, които го отнасят към легендарната традиция на хетеродоксните мюсюлмани и най-вече към преданието за популярния на Балканите Демир баба, известен и като дарител на
Бабà (babá) – странстващ проповедник, ислямски мисионер.
Подобна е етимологията на името Балъм султан (Birge 1937: 56).
7
По непубликувани теренни материали, съхранявани в личния архив на авторката.
8
Подобни мотиви са познати и в легендите за св. Иван Рилски (вж. Фекелджиев 1979 и др.).
5
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вода, чието тюрбе се намира край с. Свещари, Разградско. В някои случаи
разказвачите непосредствено свързват местния евлия с Демир баба, според
тях той е „брат на Демир баба“, постъпва „като Демир баба“ и пр. Демир баба е познат като исполин, пехливан, а хвърлянето на камък е част от
състезанията, които традиционно са провеждани при текетата9 на Демир
баба, Aкязълъ баба и Казъл баба при Димотика (Теодоров, Гергова 2006:
47–49, 52–53). Показателен детайл в наративите за Баллъ баба е споменът
за голям гроб и за съхранявани в тюрбето „обувки от бронз“ (Миков 2005,
илюстрация № 127), чиито подобия се знаят и от разказите за Демир баба.
Това позволява допускането, че разказите за Баллъ баба са изграждани
като местни варианти на легендарните наративи за Демир баба. При това
в процесите на разказване се отключват близки фолклорни топоси, които
съотнасят праведника от Струйно с други подобни култови обекти и легендарни персонажи, например тюрбето Къзана край с. Момино, Търговищко.
Към успоредиците с ислямското неортодоксално предание би трябвало
да се посочат общи легендарни мотиви, като „гонене на свят човек“, „свети
следи“, „заграждане/измерване на свещено пространство“ и др. Ще добавя
още мотива „познаване езика на животните“, срещан и в разказите за чудотвореца от с. Струйно. Мотивът „телетата не сучат“ е познат и в легендите
за Aкязълъ баба.10 В местното предание от с. Струйно се открива мотивът
за „тримата братя“: трима братя се установяват в с. Звегор, с. Струйно и в
гр. Шумен; толкова са строителите на тюрбето, както и воините (бейовете). Подобно предание се знае и за Топуз баба, Алван баба и Велед баба
от Ябланово, които основават селища, след като хвърлят стрели (Мутафова
2003). Известен е и аналог от Родопите: „Имало трима братя: Йенихан
боба, Осман боба и Демир боба…“ (Карамихова 1997: 106). Трябва да се
подчертае жизнеността на легендите за Баллъ баба и тенденцията към тяхното постоянно възпроизвеждане. Особено показателен за кумулативната
природа на легендата е разказаното от Ахмед Хасан Чакър от с. Струйно за
трима братя, единият от които е Баллъ баба, в което се свързват елементи
от приказки, локални легенди, ислямско воинско предание. Така се оформя
един относително цялостен разказ, чиято фабула се поддържа от инварианта на мотива за тримата братя и от сакралната топография на района.
Отбелязаната жизненост на легендите за Баллъ баба до голяма степен
се дължи на близката им обвързаност с местните природни особености: релеф, климат, водни ресурси. Землището на с. Струйно и днес е покрито със
сакрални топоси: Тюрбе корусу, Гората на тюрбето, Гората на Баллъ баба
е гората, ограждаща Камъка на Баллъ баба. Местните християни го наричат
теke, превеждат го като „Свещена гора“ и обясняват, че тук е забранено да се

9

Теке (tekke) – голям религиозен център на дервишки орден.
По материали от теренно проучване, съхранявани в личния архив на авторката.
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секат дърва. Тюрбе/Текке пънар, Кладенецът на тюрбето/текето се намира
недалеч от сакралното място и възникването му се свързва с чудо: водата избликва, след като Баллъ баба удря с тоягата си, а според друг вариант тук той
хвърля втори камък, който оставя като дар за селото. Показателно е, че този
днес изоставен кладенец в миналото е бил основен водоизточник за всички
села наоколо, а водата му е смятана за лековита. Към него се отнасят и легенди за Баллъ баба, който се проявява като дарител на сила и покровител на
пехливани. По този начин се очертава сакралната топография на мястото и
на района, а от своя страна топонимията се явява свидетелство за чудотвореца и на свой ред поражда нови устни разкази.
Сакралната природа на свързаните с чудотвореца обекти естествено
предизвиква санкции при нарушаване на сакралното пространство. Този тип
наративи са многобройни и хронотопът им се разполага между легендарното, родовата памет и биографично-конкретното. Такава например е случката
с братята мелничари от село Макариопол, които ограбват пари от тюрбето,
но крадецът внезапно онемява и проговаря едва след като ги връща обрат
но. По време на теренното проучване бяха регистрирани и някои меморати,
които осмислят тюрбето на Баллъ баба по-скоро като мистично място. Разказваното в тях се съотнася с истории за иманяри, със сънища, но и с реални
преживявания и разгръща сюжети от „митологията на златото“ (по популярния термин на Иван Маразов – Маразов 1994). В тях „пазителят на тюрбето“
се появява като белобрад старец в бели дрехи, който посочва скрито злато.
Забелязва се, че разказваното инкорпорира ислямски и доислямски демонологични представи за духове-пазители, а от своя страна разказите и актовете
на тяхното възпроизвеждане маркират пространствата на трансцендентното
и очертават границите му с човешкия свят.
И така, съхраненият легендарен материал за покровителя на с. Струйно отразява неканонични представи за святост, характерни за хетеродоксния ислям. Дори може да се предположи, че някога е съществувал много
по-богат легендарен цикъл за Баллъ баба, чийто продуциращ център е неговото сакрално място. Създаден по познати наративни модели, той съдържа възможности за възпроизвеждане и актуализация във времето.

Двете тюрбета край с. Избул, Шуменско
Двуобредните сакрални места се намират северно от с. Избул, Шуменско, в подножието на Воеводското плато в местността Текето, днес Чифлика.11 Тюрбето Муса баба / Али баба, а според християните параклисът на
св. Илия, е разположено в пределите на т.нар. Чифлик, днес собственост
на семейство Багрянови (ил. 3). Вероятно още през втората половина на

11

Теренна работа през 2002–2004 г. Фотографии – Венета Янкова.
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XVI в. тук съществува култов обект на хетеродоксния ислям – теке, за да
бъде посочен той като локализиращ и оразличаващ елемент към ойконима
Текке-и Козлуджа (Tekkye-i Kozluca), регистриран в османски документ от
1573 г.12 Тюрбето Алатлъ баба, или параклисът на св. Иван според християните, се намира на около километър североизточно от тюрбето на Муса
баба над местността, където първоначално е било разположено селото
(ил. 4). Посещенията на двете тюрбета са по-интензивни до 70-те години на XX в., а днес са все по-редки и по-скоро индивидуални и на малки
групи. Сега в селото живеят и християни, и мюсюлмани, но сред тях няма
такива, които се самоопределят като последователи на неортодоксалния
ислям (ил. 5).
За възникването на двете тюрбета се разказват легенди, познати в
християнска и в мюсюлманска версия. Популярността на християнската
версия се дължи до голяма степен на писменото ѝ закрепване и разпространение чрез публикации от втората половина на ХХ в., отразяващи стереотипни идейни и наративни модели (Маринов 1943; Минев 1997; Гроздев, Златков 1983). Разказваното се свързва с легендарно време на „масова
ислямизация“ и със смъртта на двама братя, Илия и Иван, единият от които
приема исляма, а другият остава християнин (Минев 1997: 23). Васил Маринов записва вариант, в който ролите са разменени. Според друга легенда
на това място загиват двама от 12-те братя, които се „борили за вяра, да
се разшири християнството“ (Маринов 1943: 172). През последните 50
години възникват нови наративи, продукт на археологическите разкрития
в района: за тракийското божество-лечител Асклепий, за кавхан Избул и
водоснабдяването на Плиска, за тежкия преход на монаси от манастира в
с. Черноглавци до манастира в с. Избул, за Илица – добруджански феодал,
и др. Те потвърждават ролята на сакралните топоси като източници на разказност, които произвеждат и разпространяват нови наративи за тях, като
ги обвързват с исторически събития и личности.
Мюсюлманската разказна традиция, свързана със светите места, е устна, незаписана, доста фрагментарна и почти изчезваща. Според нея Муса
и Иса били братя, които участвали във война. Те яздели алести коне, а мястото, където били убити и погребани, било наречено Ал алтлъ баба (Al atlı
bаba) – „Бабàта с червения, алестия кон“. Според друг вариант Алалтлъ
баба бил военачалник, който тук бил убит и погребан. И тъй като над неговото тюрбе растели местен сорт диви крушови дървета (alat), нарекли
тюрбето Алалтлъ баба, което свободно може да се преведе като Круша
бабà / Бабàта от дивата круша. Може да се добави, че в случая се откриват
и показателни примери за т.нар. народна етимология на топоними, която
се основава на звуково уподобяване и на свободно тълкуване на значения

12

НБКМ, Ориенталски отдел, ф. 20, 261в, л. 3а.
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та. Според трета мюсюлманска версия, предадена от християнин, двама
братя – Али и Вели, от които Али бил паша, се установили в района на
днешния Чифлик. Тук те вършели благородни дела и ги провъзгласили „за
светци“. Очевидно в записаното от В. Маринов през 40-те години на миналия век може да се забележи християнизация на мюсюлмански легенди
с явни следи от неортодоксални вярвания. Тук иде реч за дванадесет братя,
което отговаря на представата за дванадесетте шиитски имами, борещи се
за разширяване пространствата на религията (Birge 1937: 145–147). Вече
стана дума за значимостта на родството сред светите хора, отразено и в
„Книгата за живота на Демир баба“ (Венедикова 1999). Хората разказват,
че някога тук били запазени „писалището и мастилницата на св. Илия“,
което се свързва с предполагаема дервишка обител и с книжовно-просветителска дейност в нея (Маринов 1943: 172).
Записаните по време на теренната работа наративи за тюрбетата отразяват представи за евлия във функциите му на дух пазител и на чудесен
помощник и покровител на семейството (Лозанова 2001: 153–173). Според
местните мюсюлмани евлия са невидими, те имат сила, с която могат да
причинят на хората и добро, и зло. Разказва се, че пред стопанката на Чифлика се явил евлия, той бил дребен човек със зелен пояс, и после изчезнал,
а 85-годишната Емине Ахмед дори вярва, че е внучка на евлия.
Освен от словесни знаци сакралната природа на светите места е очертана чрез характерни за селското землище маркери като вода/водоизточник, дърво/гора и камък/пръст. Важен елемент, който привлича посетители
и християни, и мюсюлмани, е водата и свързаните с нея лечебни практики.
Още през 40-те години на ХХ в. В. Маринов отбелязва, че пръстта от каменния гроб в тюрбето Муса баба се ползва за лек (Маринов 1943: 172).
Местните хора разказват, че в близост до тюрбетата съществува лековит
кладенец и расте дърво, което помага при треска.
И така, макар и днес с ограничена функционалност, сакралните места
край с. Избул продължават да бъдат непресъхващ източник на нови устни
разкази. Изгубили отдавна жизнената си връзка със своите непосредствени
носители – алианите, през последните 70–80 години те се трансформират
съществено под въздействието на доминиращите идеологически императиви и на социалните и демографските промени в района. Разказваното
обраства с допълнителни елементи и конотации в съответствие със случващото се в културния контекст, но устойчиво се запазва убеждението на
местните хора, че „там има някаква сила, която го пази“.

Тюрбето на Мехмед баба в с. Чернокапци, Омуртагско
Местността Мехмед баба и тюрбето на Мехмед баба се намират на
запад от днешното село Чернокапци (Карабашкьой), Омуртагско, разположено в етнографската област Герлово. Ранни сведения за съществуването
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на селището се съдържат в османски регистър от 1573 г. (Георгиева, Пенков (съст.) 1996: 44–45). Днес в селото живеят предимно мюсюлмани, които се самоопределят като сунити. Въпреки това обаче в записаните местни
легенди могат да се открият реликти от вярвания и представи, характерни
за последователите на хетеродоксния ислям.13
Според местните устни разкази Мехмед баба живял преди много години. Той бил свят човек, притежавал свръхестествени сили, а уважението
си към него хората изразявали, като го назовавали „баба“. Той не се различавал от обикновените хора и се занимавал със земеделие и скотовъдство. Някои топоними в селското землище и до днес се свързват с живота
и дейността му: той живеел в местността Бакаджък, която някога служела
„като наблюдателница“, в местността Харман той жънел жито. Местните
хора виждали кравата му да пасе заедно със селското стадо. Мехмед баба
имал двама братя – Саръ баба и Баба Хаджъ, а според друга версия Саръ
баба и Демир баба. Баба Хаджъ избрал село Горно Козарево, а Саръ баба –
местността Чифлика на османпазарския път (Osman pazarı yolu çifliği).
Вярва се, че техните души все още бродят там и пазят местните хора.
Легендата представя Мехмед баба като чудотворец:
Мехмед баба бил велик човек. Един ден след петъчната молитва хората
му казали да си построи ограда, за да не влизат техните животни в неговата
територия. И на сутринта какво да видят: Мехмед баба сам самичък оградил
своята територия с каменна стена и след това изчезнал и станал невидим.
Вярва се, че той е преминал към друг свят.14

До днес тази местност се нарича Таш авлу (Каменна ограда). Разказва
се също, че тук Мехмед баба изградил каменна постройка, където посрещал гостите си, там почивали пътници с конете и кравите си, там пренощували хора. Тюрбето на Мехмед баба има два гроба: „Единият е за
бродещата душа на Мехмед баба, понеже той не е починал, а е преминал в
друг свят. […] за втория гроб се говори, че е направен за тюрбе“. В местността Тюрбе в днешно време има две големи чешми, наричани Чешмите
на Мехмед баба. Според местните хора само едната се отнася до времето
на Мехмед баба, а другата е изградена по-късно. Доскоро общоселската
молитва за дъжд се е провеждала при тюрбето, което отразява специфичния свещен статус на мястото.
Устната история пази легенди за посмъртното битие на Мехмед баба. Възрастни хора разказват, че понякога го виждали да броди с фенер в ръка. Според
друга версия хората го забелязвали до най-старата, вече несъществуваща джамия в този край, построена по османско време. Местните разказват и други
легенди за свети хора, но без да ги свързват по-конкретно с Мехмед баба:
13
14

Теренно изследване от 2017 г.
Този и следващите цитати са от интервюта с Расим Расимов Хюсеинов.
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Около нашето село […] Навремето там имало една махала. Един ден там
отишъл един просяк и започнал да проси храна. Много от хората не му дали
нищо, само една възрастна баба му дала една паница чорба. След като изял
чорбата, той си тръгнал. Бабата отишла да прибере паницата и видяла, че
просякът от благодарност напълнил паницата със злато. След което проклел
тази махала. Казал: „Нека потъне тази махала!“ Така и станало.

Известно е съществуването на по-старо селище, а неговото изчезване
също се обяснява с проклятието на просяк, вероятно свят човек.
В записаните легенди могат да се открият реликти от представи и
вярвания, свързвани с хетеродоксния ислям: такава е особено популярната представа за евлии като братя (Мутафова 2003: 333–334). Имената на
братята на Мехмед баба могат да се отнесат към патроните на известни
сакрални места на Балканите. Такива например са тюрбетата на Демир
баба край с. Свещари, Разградско, и на Саръ баба над с. Момчиловци, Смолянско (Иванова 2001), а Хаджъ деде е бащата на Демир баба (Граматикова
1998: 408). Като фолклорен устойчив мотив може да се определи сведението за четиридесетте семейства заселници в Карабашкьой, свързвано със
символиката на числото 40 при хетеродоксните мюсюлмани, както и споменът за наблюдателница в преданията за заселване и статусът на гьозчю
(наблюдател) в йерархията на бекташийския орден и др. (Birge 1937: 137,
147–148; Граматикова 1998: 417).
Разказваното за каменната постройка на Мехмед баба може да се приеме като легендарно свидетелство за съществуването на религиозен център
на хетеродоксния ислям. Историческа информация за разпространението
му в Герлово се открива в т.нар. Книга за живота на Демир баба (Kılıç,
Bülbül 2011: 10–46). Предполага се, че „мястото за почивка на пътници“
на дервиша Мехмед баба от Ордена на бекташите е изградено през XVI–
XVII в. (Граматикова 2011: 226, 455), а други автори го локализират в близост до с. Чернокапци (Cafer, Salim 2017: 333). Може да се предположи,
че съхранените и до днес легендарни свидетелства се отнасят към този
период от миналото на селището. Възможно да се допусне, че зад образа
на просяка в записаните легенди за съдбата на селото и на една от неговите
махали се „крие“ самият Мехмед баба, прототип на героя в недостатъчно съхранени, но все още разпространявани разкази. Обстоятелството, че
днешните мюсюлмани сунити споделят тези легенди, е ясно свидетелство
за редуцирани доктринални различия (между сунитския и неортодоксалния тип ислям), за възприемането на светия мъж като покровител на целия
район и като неотменна част от неговото легендарно минало.
В допълнение към изложеното дотук ще добавя непопулярни за българския читател свидетелства на унгарския реформатски пастор Лайош
Дьобрьоши, който през 1935 г. посещава местността Баба конду край
днешното село Божурка, Търговищко (вж. Приложението). Сред тях особено важни са сведенията за съществуването на тюрбе („свещен гроб“),
88

легендата за наказанието за неспазен обет и за утраквистичния характер на
свещеното място, посещавано както от мюсюлмани, така и от християни.

Заключение
Изложеното дотук съдържа достатъчни основания да се предположи
съществуването на жизнени все още словесни реликти и представи, отнесени към последователно изграждана някога „мрежа на братството“ (по
Клейер 1998) на хетеродоксния ислям и свидетелствата за нея в Североизточна България. Установява се, че сакралните места в Шуменско, Омуртагско и Търговищко функционират като топоси, които въпреки промените
във времето поддържат с променлива интензивност, с различна степен на
уплътненост и под разнообразни форми и проявления (религиозни практики, вярвания, наративи и пр.) почитта към местни покровители и чудотворци. В това отношение забележима е основополагащата роля на регионалния
сакрален център – светилището на Демир баба в с. Свещари, Исперихско,
и на популярното предание за него, което се осмисля като своеобразен модел за местната легендарност. Но реконструирането на легендарния фонд
на неортодоксалните мюсюлмани в Североизточна България днес е извънредно затруднено поради недостатъчното му съхранение и съществените
трансформации от средата на миналия век насам. Нещо повече, той дори
е обречен на изчезване поради намаляването на разказвачите на местното
предание – „пазителите на паметта“ и поради предимно устния си характер. Наред с това се забелязва и друга показателна тенденция: легендарната традиция на хетеродоксния ислям се „усвоява“ от „другите“ – сунити
и християни, за да оживее и да се съпреживее отново като неотменен дял
от общата устна история на селището, от легендарното минало на целия
район и да се вгради като част от техните самопредстави.
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Приложение15
...Тюрбето Баба конду [...] Този свещен гроб има много по-голяма притегателна сила от другите. Намира се на едно възвишение между Ески
Джумая и Османпазар насред гъста дъбова гора. Гробът не е заобиколен от
обичайния манастир. Вероятно с течение на времето е бил разрушен и не
са го построили наново. Според традицията се смята, че в „доброто старо
време“ светите мъже дошли от Коня (малоазиатския Икониум!). Изгубили
се в гората и капнали от умора, се установили на това място. Шейхът,
бащата на ордена, се заселил тук. Оттук произлиза името му, Баба Конду,
т.е. „бащата дойде“. И днес народът разказва легенди за чудните обстоятелства около пристигането на дервишите. Достатъчно е, че и на гроба
на дервиш-бабà се създал религиозен култ. В определен ден всяка година колели жертвено животно на възвишението. Обаче една година някак
си забравили за обета си. Заради това баба наказал околността с каменен
дъжд. Околността наистина е осеяна с големи и малки парчета камъни, самата почва също е камениста, безплодна. Оттогава всяка година на шестия
петък след хъдърлез (пролетен празник на радостта, за българите деня на
свети Георги) и от далечни земи, но предимно от околните села, народът
се стича на тълпи, жени, деца и мъже, ходжи, дервиши, бедни, богати, за
да направят курбан. Този ден се пада точно в началото на жътвата. Тук ревностните мюсюлмани се молят за хубаво време и берекет [...] Стотиците
хора от множеството изпълват гората и селото в подножието на планината,
където по това време организират и национален събор. Празникът на жертвоприношението завършва с истинско народно веселие. Характерно е, че
по-суеверните от българите също участват, както обикновено българските
селяни на драго сърце търсят и чудотворните доктори – ходжите. Ето резултата от вековното съжителство.
Венета Янкова
Университет „Еötvös Loránd Tudományegyetem“ (ELTE),
Budapest, Hungary
veneta_yankova@abv.bg

15

Дьобрьоши 2018: 203–204. Превод от унгарски език Стефка Хрусанова.
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АНАЛИЗ НА ФОЛКЛОРНАТА ЛЕГЕНДА
Григор Хар. Григоров
Резюме: Статията предлага структуралистичен анализ на легенда от с. Югово, общ.
Лъки, в която са „съшити“ два познати фолклорни сюжета (елен идва сам за курбан и
змей-вихрушка вдига мома). Върху основата на този конкретен пример е обоснован теоретичен модел за двутактна интерпретация на стабилните фолклорни прозаични текстове, първата стъпка от който е анализ на „наративната трансформация“, проявяваща
се в хода на действието, последван от втора стъпка – отчитане на промените в „пейзажа“, на фона на който се разиграват събитията. Анализът показва, че в създадената в
„пейзажа“ картина за свят в юговската легенда се очертава укрит алтернативен сюжет
за възникването на културата, който повтаря в подробности разказа за началото на човешката история от известния фолклорен сюжет за трите поколения хора.

В един от своите хронологично последни текстове Стоянка Бояджиева изказва мнението, че разглеждането на най-разпространените мотиви
в българските предания и легенди в по-широк от обичайния контекст би
довело до откриването на нови тълкувания (Бояджиева 2016). Допускането
е защитено с анализ на мотива „момин скок“, в който според юбилярката може да прозира отглас от митологическо жертвоприношение. Като се
присъединявам към призива за смяна на гледната точка в анализа на легендарната проза, ще покажа друг възможен път: отлични резултати обещава
не само разширяването на погледа навън (към други текстове), но и стесняването му навътре – към структурата на самия фолклорен текст. Като
аргументация ще интерпретирам цикъл фолклорни разкази от с. Югово,
общ. Лъки, в които два познати мотива (елен идва сам за курбан и змей-вихрушка вдига мома) са „съшити“ в единен сюжет. Целта ми е да докажа, че
близкото четене на фолклорния текст може да извади на светло останали
в сянка значения, които да обогатят разбирането ни не само на конкретния
разказ, но и на други познати фолклорни сюжети.
По време на теренни експедиции в с. Югово, общ. Лъки, организирани от Асоциацията за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл“
през 1997–1998 г., бяха записани редица варианти на легенда, която може
да бъде обобщена така:
Едно време, на 27 юли, на св. Панталей [св. вмчк Пантелеймон], жителите на с. Югово се изкачвали на посветения на светеца параклис на връх
Боже име. Там идвал доброволно елен, който заколвали за курбан, след
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като го оставяли да си почине. Една година обаче избързали и убили животното без забавяне – оттогава елен спрял да се явява.
През злополучната година вихрушка вдигнала от последвалото курбана хоро най-хубавата мома и я отвела в пещерата Змийна дупка. Вихрушката всъщност била змей, но девойката не знаела това, защото той се явявал
пред очите ѝ като момък. Двамата живели дълго заедно: денем момъкът
затрупвал входа на пещерата с дърва и излизал да събира плодове и гъби, с
които се хранели [изрично споменато във вар. № 1, 19]; понякога отивали
на върха Боже име или на близкия хребет Червената стена, откъдето момата гледала хорото в селото.
Веднъж момата измолила момъка да я пусне да отиде да се види с майка
си. Той я придружил до ореховата гора близо до селото, където останал да
почива. Уговорили се на връщане тя да пее отдалеч, за да го събуди. Прибрала се момата у дома, заварила майка си да меси хляб [изрично споменато във
вар. № 1, 2], изненадала я – всички я мислили за умряла. След като чула разказа на дъщеря си, майка ѝ я посъветвала да отиде тихо по терлици до ореховата гора и да зърне момъка, докато спи. Момата отишла и видяла змей [във
вар. № 3, 10, 25 – навит на колело смок]. Върнала се у дома и майка ѝ я научила как да убие своя похитител. Като последвала съвета ѝ, момата предложила
на момъка да се надпикават през „масурка“ или „калам“ [цев от сухо растение, използвана за сърцевина на макара] и след като той се съгласил, тя го
плиснала с урината му в лицето. Змеят се възпламенил, изгоряла ореховата
гора наоколо, та оттогава местността се нарича „Изгорелите орехи“.1

Представеният текст синтезира най-пълните варианти на записаните
разкази – той обединява два добре познати легендарни сюжета (за ориентация вж. Приложението). Онова, което заслужава внимание, е, че в рамките на едно селище събитуват не просто варианти на един текст с дребни
отлики в детайлите (проблем, който занимава и Стоянка Бояджиева), а и
съвсем различни текстове: четирима души разказват легенда, в която двата
сюжета са обединени в едно цяло, докато други знаят отделните сюжети
като несвързани смислово един с друг разкази. Този факт далеч надминава
очевидното за нас знание, че всеки устно битуващ разказ е неизбежно вариативен просто защото – по думите на Хераклит – „не можеш два пъти да
влезеш в една и съща река“. Това е нещо повече – това са различни текстове: сякаш едни хора разказват известната приказка за Червената шапчица
до епизода Вълкът изял Червената шапчица, а други я знаят до Ловецът
разпорил корема на Вълка. Възможните теоретични обяснения на този феномен изглеждат два: или двата познати в селото сюжета така си пасват

1
Използваните фолклорни материали се съхраняват в Архива на Асоциация „Онгъл“. Варианти на разказа са многократно публикувани – за пръв път от Константин Рангочев (2001), а
в най-много варианти (отново неизчерпателни) от Росен Малчев (2017), към които препращам
(вж. Приложението).
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по някаква наративна логика, че са били „съшити“ в един; или в отделни линии на унаследяване първичният двусюжетен текст се е разпаднал и
съставните му епизоди са заживели самостоятелен живот. Това е трънлив
въпрос, който може да бъде поне частично изяснен с помощта на теоретичен опит за описание на структурата на фолклорния текст. Ала преди
това – няколко предварителни бележки.

Първият мотив
Мотивът за самоволната дивечова жертва е познат от Античността, а
първата му поява в диалога „За героите“ на Филострат (IІI–II в. пр.Хр.)
е във връзка със споменатия още в „Илиада“ тракийски цар Рез – за него
се казва, че бил отличен ловец, комуто дивечът се принасял сам в жертва.
Днес мотивът е записван в широк географски ареал, който включва Балканите, Германия и Северна Русия. В България той е познат под формата на легендарно предание, обвързано с курбаните на пролетен или летен
празник на светец (мъж!), най-често Илинден и Костадиновден.2 Финалът на разказа съдържа обяснение било за това как е възникнало името
на мястото (Гушавският манастир край Чипровци и аязмото Влахово в
Странджа носят имената си от идвалите там гушавец или влах – и двете
със значение „елен“), било за вида на днешната ритуална храна (коли се
вол, както в с. Баничан, Благоевградско, или се яде постно ядене, както
се прави в с. Югово).3 В образа на елена изследователите без колебание
виждат хипостаза на предхристиянско божество (Кацаров 1933: 191–194;
Мороз 1981: 46–47; Георгиева, И. 1993: 50–51; Фол 1986: 190 и сл.), което
изглежда безспорно. Несъгласията ми започват с това, че образът на елена
е разпознат като отглас от стари тотемистични вярвания, като в предишна
публикация (Григоров 2004) съм направил опит да се аргументирам, че
сюжетът е във връзка с култа към бог гръмовержец – най-вероятно славянския Перун и тракийския Перкос.

Опитът за установяване на географията на сюжета показва, че той е разпространен главно
в Родопите, Сакар и Странджа. В 67-те селища, в които е открит, разказът е обвързан с празниците: Илинден – 18 селища, Св. Константин – 13, Гергьовден, Петровден, Летен Никулден и Малък
Св. Константин (четвъртъка преди Св. Константин) – в по 3 селища, и пр. Трябва да се подчертае,
че в голяма част от случаите се разказва, че животното (елен, в много редки случаи сърна, овен
или крава) идвало за курбан на оброк, посветен на съответния светец (Григоров 2004).
3
Почитането на параклиса на св. Панталей в Югово се прекратява след колективизацията
на земята през 1958 г. и се възобновява с идването на нашата група за записване на фолклор през
1997 г. Оттогава то не е спирало, а фолклористите от София и днес сме чакани гости за празника.
Можем да свидетелстваме, че през първите три години (1997–1999) курбанът на вр. Боже име
беше постен (срв. Малчев 2017: 147). От 2000 г. насам той вече се приготвя от месо (варено агнешко освен в сряда и петък, когато се пости) – нормата сякаш се промени пред очите ни.
2
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Вторият мотив
Змей вдига мома от хоро е първи сюжетен ход в много песни, главно
от лазарския цикъл (Моллов 2015). Мотива обаче откриваме и в редица
легендарни предания, обясняващи възникването на каменни образувания,
извори, пещери и пр.; той се среща и в множество други прозаични сюжети като Битка между змейове, Змейов син и пр. (Беновска-Събкова 1992:
149–159). Изследователите вече са предположили, че той има връзка с моминските посветителни ритуали (Беновска-Събкова 1992: 149–159; Троева-Григорова 2002: 20–21) – хипотеза, която намирам за вероятна. Досега
обаче рядко е отбелязвано, че мотивът Змей вдига мома като цяло, а юговският разказ и в подробности помнят древния мит за Амур и Психея (Беновска-Събкова 1992: 25–26).
Конспективно митът може да бъде съпоставен с юговската легенда така:
Психея е оставена на планина (= Боже име), откъдето е въздигната от Бога на
западния вятър Зефир (= вихрушка, срв. съвпадението, че юговският сюжет се
разиграва на местности западно от селото) и отведена в чуден дворец (= Змийна дупка), където тя живее с жених, без да вижда истинската му същност, макар според оракула и мълвата той да е змей. Обрат настъпва, след като Психея
измолва да се види със своите близки, които съдействат за прекъсването на
съвместния им живот. Може да се предположи, че още митът преобръща и
превръща в любовен „роман“ един популярен за своето време сюжет.

Легендарна география на сюжета
Сюжетът на легендарното предание се разиграва в няколко местности
от юговското землище – за по-доброто му разбиране ще представя кратка
„карта“ на пространството.
Връх Боже име (1428 м; GPS: 41.881111, 24.776389) доминира над
Югово и е мястото с най-висока надморска височина в неговата мера. Отдалечен на около 5 км западно от селото, той бележи края на мерата (отвъд склоновете му започва землището на с. Наречен) и до него се стига за
около 2 ч след нелеко изкачване. Почти на самия връх е разположен параклисът „Св. Панталей“ (GPS: 41.876944, 24.778333) – той представлява
засипана и обрасла каменна основа на сграда с приблизителни размери
7 × 4 м и с височина около 1 м. На мястото на условната апсида, срещу
входа на параклиса, е пораснал черен бор на възраст поне 200 години и
с диаметър поне 2 м. Местните жители припознават дървото като самия
светец – те го гощават с храна, като я слагат в основата на бора; използват
също кората му вместо тамян за прекадяване на трапезата. По спомени
на местните жители това е било единственото дърво в района (до коопе
рирането на земите всички те са били обработвани), а боровата гора на
около се е залесила от него.
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Пещерата Змийна дупка е безводна пещера с дължина около 20 м, чийто единствен сух коридор лъкатуши. Нейният вход се намира на склона
под връх Боже име от срещуположната спрямо селото страна. Местността
Изгорелите орехи днес е ливада, разположена в западните подстъпи към
селото: преди кооперацията на земята местността е била обработвана. Трите обиграни от сюжета местности (Изгорелите орехи, Боже име, Змийна
дупка) са разположени на една условна линия, водеща на запад от Югово.

Структурата на фолклорния текст
До голяма степен „обучението“ (по Лотман 1990) в традиционната
култура протича посредством разкази – чрез тях се обяснява светът, споделят се и се утвърждават определени социални норми и пр. Така например повелята да не се работи на празник се предава не просто чрез живата
практика, но и посредством разкази. Много популярна е историята за жената, която пренебрегнала забраната да работи на 1 март с довода „Марта
– жена, и аз – жена“ (вар. „Марта – баба, и аз – баба“) и извела своите
кози на паша, а разсърдената Баба Марта я замразила (БНПП 1983: 170).
Подобни разкази, а те не са малко, следва да бъдат разпознати като отделен жанр – неговата специфична черта е, че те са примери, чрез които се
установяват определени норми на поведение.4 Цитираният наратив може
да ни послужи като възможност да дефинираме структурата на фолклорния текст по принцип – тук имам наум устойчивите разкази, към които са
приложими жанрови определения като предание, легенда, песен, виц и пр.
Ако зад конкретиката на гореприведения сюжет потърсим неговата фундаментална основа, ще видим, че тя може да бъде изразена чрез формулата:
установена норма – нарушаване на нормата – наказание.5 Сходни триделни структури изграждат арматурата на стабилните фолклорни текстове –
така например Албена Георгиева свежда различни етиологични легенди
до схемите: изходна ситуация – легендарно действие – крайна ситуация;
изходна ситуация (равновесие) – нарушено равновесие – възстановено
равновесие; нормално – отклонение от нормалното – възстановяване на
нормалното (Георгиева, А. 1990: 57, 60, 62). На високо ниво на обобщение
тези три структурни елемента могат да бъдат представени чрез формулата:
В западната традиция този жанр носи името „пример“ (exemplum) и се радва на значимо
внимание (Гуревич 1989; Гуревич 1990: 135–160; Льо Гоф 1997: 130–133). Българската фолклористика е в дълг към разпознаването му въпреки многобройните примери, които се записват на
терен, като: „Човек уринирал под вековно дърво и се разболял“, „Човек излязъл по лошото време и
пострадал“, „Човек не почел свято място и бил наказан“. Отличителна особеност на тези разкази
е, че те установяват норма въз основа на сугестивната сила на примера.
5
В някои случаи първият от трите дяла може да бъде пропуснат, но да се подразбира – така
в горния преразказ нормата не е назована, но тя се подразбира: не се работи на празник.
4
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начално състояние – произшествие – крайно състояние, която можем да
определим като всеобща най-проста структура на фолклорния разказ.
На какво се дължи триделността на разказа? Отговор предлага Цветан
Тодоров: „Най-простата завършена интрига се състои в преминаване от едно
състояние на равновесие в друго. Един идеален разказ започва с устойчива
ситуация, която се нарушава от някаква сила. От това следва състояние на
неустойчивост; чрез действието на противоположна сила равновесието се
възстановява; второто равновесно състояние е подобно на първото, но двете никога не са тъждествени“ (Тодоров 1985: 61). Преходът от едно състояние на равновесие към друго е фундаментална черта на разказа, закон от
неговата „граматика“, твърди ученият, а моментът на промяна може да бъде
назован с понятието „наративна трансформация“ (с. 137 и сл.). Следвайки
Тодоров, можем да установим, че всеки разказ е съставен от два пласта: 1)
динамични трансформации или собствено действието, което задвижва сюжетния ход, и 2) статични описания, които са своеобразен пейзаж, на фона
на който се развива то. Направеното разграничение съвпада с опозицията
между повествование и описание (вж. напр. Женет 2001: 157–161), но за да
не затруднявам прочита с терминология, ще използвам понятията сюжетна
трансформация и състояние на света, а на моменти и още по-опростено:
преден, видим план на разказа, свързан с хода на действието, и втори, заден
план на разказа, визиращ „пейзажа“ на действието.
От теоретичното допускане на Цветан Тодоров можем да изведем друго,
негово производно: ако трансформацията е фундаментална черта на всеки
разказ, то началното и крайното състояние на света ще са огледални в някои
отношения помежду си, като промяната ще стои в смислова връзка със самото произшествие. С други думи, всеки разказ се характеризира с поне известна степен на смислова организираност, проявяваща се в някаква симет
рия между преди и след във връзка с поради. Във фолклорните текстове нивото на организираност е по правило високо и тя се проявява чрез различни
смислови симетрии. За илюстрация можем да се върнем към горецитирания
пример, който пряко подтиква към търсенето на аналогия и чрез формулата
„Марта – жена, и аз – жена“. Теоретично санкцията за неспазената повеля
да не се работи на празник би могла да бъде и друга (напр. жената се разболяла, срещнала мечка, паднала от скала и пр.) – при такава замяна обаче
веднага долавяме, че разказът губи. Защо? Пък и по каква причина много
записани варианти на сюжета от различни места винаги завършват с вледеняването на жената? Очевидният отговор е, че жената е разсърдила Баба
Марта, а нейното „оръжие“ е вледеняването. Има обаче друг важен отговор, който е чисто структурен: вледеняването и вкаменяването са образи на
пределното бездействие и са логично възмездие за направената простъпка.
Същността на сюжета всъщност е: за неспазената повеля за безделие по време на празник жената е осъдена на вечно безделие (и в делник, и в празник).
Налице е висока смислова организация на текста, която се обляга на три опо98

зиции: 1) престъпването на норма е последвано от наказание; 2) възмездието
е огледално на простъпката и довежда нормата до предела ѝ; 3) възмездието
е тъждествено на простъпката по логиката: щом жената не зачита разликата
между делник и празник, то и Баба Марта не я зачита, като я осъжда на безделие не само в празник, но и в делник. На високо ниво на абстракция тези
опозиции биха могли да бъдат изразени чрез формулата: престъпването на
норма е последвано от симетрично наказание, като възмездието налага напълно нормата и ползва основанията на простъпката. Тази формула е точна,
но мъглява. Нека запомним, че следствие от сюжетната трансформация
е високата степен на огледална симетрия между началното и крайното
състояние на света.

Юговският сюжет
Въоръжени с тези наратологични сечива, лесно можем да опишем грубо структурата на юговската легенда – в случая сме облекчени от това,
че разликите между състояние и промяна на света се долавят ясно по използваното граматично време: Всяка година хората се събирали и правели
курбан (мин. несв. вр.; състояние на света), но веднъж еленът закъснял и
те не го изчакали да си почине (мин. св. вр.; трансформация); живеели в
пещерата, змеят събирал плодове и гъби, момата гледала хорото в селото (мин. несв. вр.; състояние на света), но веднъж момата убедила змея
да отидат до селото (мин. св. вр.; трансформация), и т.н. С тази анализационна процедура можем да видим, че юговският сюжет се състои от описанията на три състояния на света, представени от описанията на местата,
на които се развива действието: 1) връх Боже име, 2) Змийна дупка и 3)
местността Изгорелите орехи и близкото село, както и от две трансформации: 1) заклали не по обичая елена и змей вдигнал момата; 2) момата
убила змея. Сюжетът следователно може да бъде огрубено представен чрез
следната схема:
Хората правили курбан на връх Боже име → веднъж не спазили обичая
и змей вдигнал мома → момата и змеят живели в пещерата Змийна дупка →
веднъж отишли в селото и момата убила змея → *момата се върнала да живее в селото.6

Предложената схема отразява пределно обобщено юговския сюжет,
като не отчита второстепенните спрямо водещия ход на разказа елементи,
които оформят интригата – сред тях: отправено предупреждение, узнаване и пр. При подробно описание, ненужно тук, тези перипетии могат да
Тук и надолу използвам установената в историческата граматика звездичка (*) за отбелязване на неназовани, но подразбиращи се или подлежащи на реконструкция въз основа на текста
сведения.
6
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бъдат определени като микросюжетни трансформации, подчинени на водещото повествование, и да бъдат представени чрез познатите триделни
схеми: момъкът заръчал на момата да пее на връщане – тя се престорила, че го е послушала – и го надхитрила; момата не знаела, че момъкът
е змей – послушала съвета на майка си – и се убедила и пр.
Сега вече можем да се върнем към един от поставените по-горе въп
роси: единен ли е юговският текст, или е плод на механично свързване на
двата познати сюжета? Първият поглед сякаш говори за вторично, леко
недодялано свързване точно по границата между разказите за елена и
змея, а симптом за това е радикалната смяна на персонажите: хората не
заклали според обичая елен, пък змей вдигнал мома. Тази „грешка“ обаче
се снема, при условие че разтълкуваме елена и змея като две хипостази
(добронамерена и зловредна) на едно циклично умиращо и възкръсващо
божество. В такъв случай сюжетният ход е логичен от смислова гледна точка: закланото не по установената традиция, а може би и в грешен
момент от природния кръговрат божество възкръсва във вредяща форма и санкционира направената простъпка. От наратологична гледна точка трансформацията също е оправдана: нарушаването на норма води до
негативна развръзка (санкция), която обаче изпълнява и функцията на
завръзка на втори подсюжет – това не е неестествена механична съчинителна връзка („и след това“), а мотивирана причинно-следствена („поради това“). Съществува обаче едно много убедително свидетелство, че в
случая имаме единна тъкан, а не майсторско „съшиване“ на две кръпки:
то е изключително високата степен на огледална симетрия между началното и крайното състояние на света (огледалната симетрия, напомням, е
симптом за сюжетна трансформация).
Какви са тези прилики? Да започнем от персонажите и техните
действия: в първия сюжет еленът се оказва змей, а във втория – змей се
оказва момъкът; при това и еленът, и момъкът не просто извършват сходно действие (спят), но и го извършват при еднакви обстоятелства (спят,
преди да бъдат убити). Симетрията е още по-пълна: в първия сюжетен
ход хората трябвало да оставят елена да поспи, но не го направили, а
във втория – момата трябвало да събуди момъка, но не го направила;
не му дали да поспи изобщо срещу оставила го да спи повече – тук недостатъчният сън на елена е компенсиран с излишък от сън при момъка.
Сходна до подробности е и ситуацията на действието: играенето на хоро
в първия епизод има паралел в надпикаването между момата и момъка
(това не е просто игра, но и надиграване); свръх това ситуацията хоро от
еленовия сюжет е двукратно възпроизведена в змейския: веднъж преобърната (мълчаливото прокрадване на момата по терлици) и втори път
наподобена (пристигането на момата с песен и отчетливи стъпки). Като
цяло двата епизода представят насилническо действие: в първия случай
змеят отвлича момата, във втория – момата убива змея. Актът на наси100

лие обаче има сходна образност: завихрянето на въздуха при вихрушката
има паралел в завихрянето на урината в тръстиковото стъбло, а срещу
горещия курбан (който се поглъща) стои горящата урина (която се отделя) – може би змеят придобива своята огнена природа, защото е продукт
от неправилното готвене на елена с огън?!7 И в двете ситуации има огън:
в първия случай това е културен огън, с който трябва да се сготви животинският курбан, във втория – стихиен огън, който унищожава служещи за прехрана растения (орехи). Опозициите тук са: овладян – стихиен
огън, животинска – растителна храна, готвене – унищожение на храна.
Ако погледнем по-общо втория епизод, то момъкът отстъпва на искането на момата и доброволно я придружава до селото (вместо да остане в
пещерата си например) – тук почти се очертава ситуацията сам идва да
бъде убит.8
Така излъчената симетрия между разказите за елена и за змея е толкова пълна, че е невъзможно да допуснем, че те са съшити механично –
всяко действие или детайл от първия сюжетен епизод се повтаря точно,
огледално или в частично изменен вид във втория епизод. При това тук
не става дума за прости сходства, а за сложни конструкции като: хората трябвало да оставят елена да отдъхне, но не го направили срещу
момата трябвало да събуди змея навреме, но не го направила. Случайното съвпадение на толкова много и сложни обстоятелства изглежда невероятно. Подобна висока степен на смислова организираност не просто
подсказва за вътрешната единност на текста, но е и симптом за сложни
сюжетни трансформации, а следователно и за значими смислови обрати.
Какви са те и какво всъщност казва разказът?
Очевидният отговор е, че текстът разказва за два прецедента, които са
променили познатия свят, като трансформацията е фиксирана във финала
на двата вътрешни сюжета от юговската легенда. Схематично това положение може да бъде представено така:
А1 всяка година идвал елен за курбан → А2 една година не го изчакали да
си почине → А3 затова той престанал да идва и А4 на празника вече не се яде
дивечово месо.

Тук допускам, че курбанът е готвен, макар да съществува възможността той да е яден суров. Второто допускане също води до извода за единството на текста върху основата на друг тип
интерпретация, която разгръщам по-нататък.
8
Нямам изчерпателен отговор на въпроса защо змеят умира от собствената си урина. Мога
да предложа някакво начално тълкуване: ако опръскването по лицето включва и идеята за неволно поглъщане на течността, то демонът умира, защото консумира това, което следва да се отделя.
Оттук се наблюдава и нова симетрия в текста: змеят се появява като санкция за това, че хората
ядат неправилно приготвен курбан, а изчезва, когато самият той вкусва от своята урина. И в двата
случая има прекрачване на хранително табу.
7
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Б1 веднъж змей отвлякъл мома → Б2 момата запалила змея, а изгоряла
и ореховата гора → Б3 *момата се освободила от змея и Б4 оттогава местността се нарича Изгорелите орехи.

Трябва да се отбележи, че във финалите на двата вътрешни сюжета се
извършват двойни трансформации: първите (А3 и Б3) са сюжетни и поставят логичен край на историята, докато вторите (А4 и Б4) надхвърлят
света на текста и въздействат върху действителността. Разказът като цяло
тогава отговаря пряко на въпросите: защо на празника Свети Панталей не
се яде дивечово месо и защо местността се нарича Изгорелите орехи, а
косвено и на още два: защо върхът, на който елен е идвал сам за курбан,
се казва Боже име и защо пещерата, в която е отвлечена момата, се казва
Змийна дупка. От тази гледна точка юговският сюжет е легендарно предание, представящо мотивацията за възникването на наименованията на три
местности – всички те на една условна линия на запад от селото – и вида
ритуална храна на един от празниците.

Скритият сюжет
Дотук оглеждахме водещата линия на разказа, или неговия преден
план, в който изпъкват сюжетните трансформации (заклали не по обичая
елена и вече не се яде дивеч; змеят изгорял и местността получила името
Изгорелите орехи). Какво обаче би ни казал този текст, ако насочим поглед не към произшествията прецеденти, създаващи динамиката в развоя
на историята, а към статичните състояния на света, които изглеждат само
като фон, осигуряващ правдоподобност? Или с други думи: как изглеждат
трите състояния на света и какви действия се случват и са логични в тях и
дали последователността точно на тези три състояния не съдържа в синтезиран вид друг неразгърнат разказ? Отговорът на този въпрос можем да
потърсим в следващата таблица.
Очертаните три състояния на света ознаменуват редуване на сакрално – демонично – културно пространство, представени с техни възлови
характеристики. Примамливо е зад тази последователност да бъде видян
един неразгърнат разказ – можем да го наречем разказа за Златния век или
за грехопадението. Някога, казва скришом в своя втори план текстът, хората не трябвало да се борят за прехраната си, защото тя сама идвала при тях.
С престъпването на утвърдения закон обаче те били принудени да оцеляват
с плодове и гъби – стигнало се все пак дотам да открият хляба и животът
станал по-лек.

Оттук насетне в името на пестене на текстово пространство ще представям всички сюжетни симетрии схематично.
9
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Начално
състояние
на света

Междинно
състояние
на света

Крайно състояние
на света10

Място
на действието

Боже име

Змийна дупка

Изгорелите орехи

Вид място
на действието

Връх с параклис
(*сакрално
пространство)

Пещера
(*природно
пространство)

Орехова гора / *ниви
(*културно пространство)

Небе

Подземен свят

Земя

Елен / вихрушка
Божество
Курбан
*Варена храна
(сакрална храна)
*Живот в голяма
общност

Момък / змей
Човек
Плодове, гъби
*Сурова храна
(природна храна)
*Живот
в семейството

Змей / огън
Демон
Хляб
*Печена храна (културна
храна)

Обобщено
символично
пространство
Персонажи
Тип персонажи
Храна
Тип храна
Социален
живот

Делник/празник Празник
Вид огън

*Културен огън
(курбан)

Сходен сюжетен Момата играе
ход
хоро

Делник
*Отсъствие на
огън

Момата гледа
хорото в селото

*Живот в рода
*Извънреден (празничен)
делник
*Стихиен огън (пожар),
който култивира земята
Момата се промъква
мълчешком (*антихоро);
момата върви и пее
(*квазихоро)

Този прочит се обляга върху несигурното допускане, че преди произ
шествието прецедент еленовият курбан е варен. Процедурата по варене
е изрично спомената в един от вариантите на разказа (№ 1), но идеята за
готвене може да е ефект от порива по прехвърляне на днешни представи
върху текста. Съществува обаче възможност, а с оглед на цялата последваща аргументация – и голяма вероятност, разказът да намеква, че еленът е
яден суров, а появата на идеята за варене да е плод на вторична мотивация.
В такъв случай пред нас би стоял друг сюжет – този за откриването на огъня. И ето защо...
10
За описанието на състоянията на света извличаме детайлите от описанията на събитията
съответно в местностите Боже име, Змийна дупка и селото с покрайнината му Изгорелите орехи.
Третото състояние на света хронологически е отвъд края на текста, но неговите черти се появяват
в хода на разказа: село, майка, *къща, месене на хляб, терлици и пр. Една неписана конвенция на
жанра впрочем изисква като краен резултат да се подразбира днешният познат ни свят.
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Ако приемем, че дивечовото месо е ядено сурово, то тогава пред нас
би се появила картина за три последователни форми на социална организация: 1) първична общност от хора, хранещи се със сурово месо; 2) семейни
двойки, препитаващи се със събиране на плодове; 3) съвместно живеене в
земеделско общество (два от четирите подробни варианти на сюжета изрично споменават, че майката меси в дома си хляб). В юговската легенда
тогава можем да видим прехода между три последователни състояния на
социална организация, свързани с лова, събирането на плодове и земеделието. При това текстът изрично мотивира и поводите за настъпващите
промени: преходът от първото към второто състояние на света е белязано с
изчезването на дивеча, а от второто към третото – с добиването на огъня и
с разчистването на орна земя, изразено чрез запалването на ореховата гора.
Така описаната картина на човешката праистория дори може да бъде обяснена рационализирано: с нарастването на хранещата се чрез лов първична
популация дивечът драстично намалял – не изчакали еленът да си почине
ще означава не изчакали дивечът да се възпроизведе. Храната изчезнала и
възникнала криза, изразяваща се в свеждането на голямата група до семейни двойки, оцеляващи чрез събиране на плодове: тази криза била преодоляна с овладяването на огъня и с прехода към земеделието.
Към подобна интерпретация насочва и един малък, но многозначителен
детайл: огънят е разпален немотивирано – посредством урината на змея, изтекла през масур, масурка или калам (и трите думи със значение ‘куха цев,
използвана за навиване на прежда’). По каква логика кухата растителна цев
(в един вариант изрично е уточнено „от тръстика с дупка в средата“) е
свързана с разпалването на огъня? Нямам отговор освен един изумителен:
Хезиод в „Теогония“ разказва, че Прометей откраднал огъня в кухо стъбло от
нартекс – това е растение (Ferula communis L.), което по външен вид прилича на гигантски копър. А пък в пролога на „Прикованият Прометей“ Есхил
назовава скривалището като... „тръстиково стъбло“11! На очаквания скептицизъм, че е невероятно юговският разказ да „помни“ мита за Прометей, мога
да възразя само: а как помни древния разказ за Амур и Психея?

Легендата за трите поколения хора
Ако възразите, че подобна интерпретация изглежда невероятна, ще
се опитам да докажа, че същата история за стадиите в ранната човешка
история, с точно същите детайли може да бъде открита във втория план
на друг познат фолклорен сюжет. За пръв път той е записан от Цани Гин-

Ето и конкретните стихове: „Знатният Япетов син [Прометей] го [Зевс] измами обаче,
потули/ искра сияйна от вечния огън в стъблото от нартекс“ (Хезиод 1988, ст. 535–536); „В тръстиково стъбло аз грабнах семето/ на огъня...“ (Есхил 1967, ст. 109–110).
11
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чев (СбНУ 2, 1890: 161), а в преразказ от Иваничка Георгиева звучи така:
„Най-напред Господ създал високи, едри хора (жидове, елини, латини). Те
изникнали изпод земята като гъби. Височината им пречела и те се препъвали в къпината, падали и умирали. Затова ѝ се кланяли и ѝ колели курбан. Те
се биели с крилати огнени змейове. После създал много ниски хора, които
се губели между растенията, и змиите ги гълтали. След това, като видял
несъвършенството им, Бог заповядал да се явят средните, сегашните хора,
които се опасвали през средата на тялото. Господ създал хората от третия
вид от кал и ги оставил да изсъхнат“ (Георгиева, И. 1993: 33–34).
Последователността на трите поколения хора (исполини – педя човеци – средноръсти) е поразяващо симетрична с реконструираните три стадиални състояния в юговската легенда. За да се убедим в това, нека обърнем внимание, че освен по ръст трите поколения хора се различават и по
вид прехрана. Исполините ядат месо („колели курбан“), вероятно сурово,
тъй като огънят принадлежи на змейовете („огнени змейове“), но не и плодове – те се кланят на къпината и тя явно е табу за тях. Дребните хора сами
стават жертва на животните – те живеят в тревите и явно се препитават с
плодовете им. Между първите два стадия съществува очевидна огледална
симетрия: ако едрите хора ядат месо, а къпините ги убиват, то при педя
човеците животни и растения си сменят местата като храна и опасност.
Къпината и змията са големите врагове на първите два вида хора, казва легендата, а надали случайно други фолклорни текстове фиксират не просто
негативно отношение към тях, но и ги посочват като прокълнати от Господ.
Вярва се например, че дяволът е създал къпината, така че да цъфти по-рано
от гроздето, заради което Бог я проклел (БНПП 1983: 201), а Божа клетва
да пълзи и да яде пръст настигнала и змията (Битие 3: 14–15).
Остава да уточним как текстът назовава познатата ни храна на средноръстите – тя не е назована пряко, но е намекната косвено чрез сведението, че третият вид хора са създадени от мокра кал. Мократа кал, разбира се,
е фигура на земеделието (тя се обработва, както Бог моделира фигурите),
а метафората става още по-прозрачна, ако си спомним и максимата на Хипократ „Ние сме това, което ядем“12. Възприелите постановката за високата организираност на фолклорния текст читатели ще да са забелязали, че
инерцията по изброяване на човешките противници секва при сведенията
за третото поколение хора, а вместо него се появява сведението, че те се
опасвали по средата с пояс. Досещате ли се защо е споменат този детайл и
защо е важен? Защото в сюжета има и трети организиращ принцип, който
оформя последователни опозиции: ако исполините се борят със змейове,
педя човеците умират от змии, то днешният ръст хора носят пояс – симВръзката между сътворението от кал и хляба е фиксирана и в Библията: „С пот на лицето
си ще ядеш хляб, докато се върнеш в земята, защото от нея си взет; понеже си пръст и в пръстта
ще се върнеш“, казва Бог на Адам след първородния грях (Битие 3: 19).
12
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воличен, обезопасен образ на змея и змията. Поясът, който се увива около кръста така, както се увиват териоморфните създания, е превърнат в
културен „спомен“ за образа на старите противници. Следва да обърнем
внимание и на мястото на трите редуващи се символа по вертикала: ако
змейовете летят в небето, а змиите пълзят по земята, то поясът се носи на
кръста – в средата на човешкото тяло и на Космоса. Но и това не е всичко.
Въз основа на това тълкуване можем да заключим, че със специфичен
символичен език легендата за трите поколения казва следното: отначало
хората ловували и трябвало да бъдат силни, за да се прехранват; случвало
се, щом ги подгони хищник, да се заплетат в къпина и да умрат. Сетне
почнали да се хранят с плодове – докато ги събирали обаче, често ги ухапвали змии. Но откакто се научили да обработват земята, те започнали да
живеят в безопасност. Нека обобщим резултатите схематично.

Персонажи
Храна
Препитание
Противници

Първо състояние Второ състояние
Трето състояние
на света
на света
на света
Исполини
*Педя човеци
*Средноръсти
*Сурово месо
*Плодове
*Зърнени култури
(курбан)
*Събиране на
*Лов
*Земеделие
плодове
Няма (споменът за
тях се пази от пояса –
Змей
Змия
символично „опитомена
змия“)
*Навива се около кръста
Лети в небето
Пълзи по земята
(между земята и небето)

Характеристика
на противниците
Обкръжаващ
хората растителен Къпина
свят
Заплахи,
Хората се спъват
провокирани
в къпина
от растенията

Треви

*Зърно

Хората се
губят между
растенията

Няма (*растителността
е опитомена)

Предложената таблица прави очевиден факта, че легендата разказва на
преден план за трите размера хора, а на заден – за раждането на културата. Третата графа фиксира момента, в който враждебното животинско обкръжение
(змей, змия) е победено, а споменът за него е превърнат в културен феномен
(пояса); успоредно зърното замества къпините, в които се спъвали исполините, и растенията, в които се губели педя човеците. Така излъчената история
на възникването на културата напомня заподозрения скрит разказ в юговския
сюжет. Нека проверим степента на съвпаденията, като ги съпоставим!
Преди това обаче следва да отчетем една допълнителна особеност по
отношение на юговския смутител: един внимателен прочит на текста би
ни подсказал, че той има характеристиката на змей само в епизода, в кой106

то вдига момата от хорото. От този момент насетне демонът като че ли се
трансформира в... змия – момата е отведена в Змийна дупка, а в един от
разгърнатите и в няколко от кратките варианти на сюжета (№ 3, 10, 25)
спящият момък е уподобен на смок. Ако към тези аргументи добавим, че
„змеят“ има твърде съмнителна мъжественост (щом трябва да уринира с
масур), че само в един от вариантите има някакъв далечен намек за сексуална закачка между него и момата (а нали змейовете са любовници) и че в
отделен вариант (№ 3) похитителят умира, защото ослепен пада от висока
скала (той явно не умее да лети), то следва да заключим, че загиналото териоморфно същество вече не е змей, а нещо друго. С отчитането на факта,
че змеят – вихрушка от първото състояние на света, се е превърнал в змия
във второто, предлагам сравнителна таблица на двата сюжета.
Легендата за трите
поколения хора

Юговският сюжет
1. Ловен период
Прехрана

*Сурово месо

*Сурово месо

Противници

Елен-змей

Огнени змейове

Обект на култ

Черен бор

Къпина

Култова практика

Даване на обредна храна
на дървото

Почитане с курбан
на къпината

Сходен сюжетен ход

Случило се да избързат –
змей отвлякъл мома

Случвало се да се спънат
(и да изостанат) – *изяждали
ги хищници

2. Период на събиране на растения
Храна

Плодове и гъби

*Плодове

Противници

Момък-змия

Змии

Сходен сюжетен ход

Мома, отвлечена от Боже
име (*изчезване на човек)

Хората се загубвали в тревите
(*изчезване на хора)

Мома, затворена в Змийна
дупка
Хората са поглъщани от змии
Сходен сюжетен ход
(*живот в символична
(*смърт в змийска утроба)
змийска утроба)
3. Земеделски период
Прехрана

Хляб

*Зърно

Противници

Унищожен змей

„Опитомен“ змей (пояс)

Сходни топоси

*Орна земя

Мокра кал

Културни
придобивки

Огън, *орна земя

Пояс, *зърно

Начин на поява
на новия феномен

Възпламеняване на
течност (урина)

Изпаряване на течност
(изсъхване на водата)
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Съществува още една аналогия към и без това пълноценната симетрия
между задните планове на два така различни текста: и в двата разказа териоморфните същества имат културен корелат – в единия случай това е поясът
(за това стана дума), а в другия – хорото. Хорото напомня по форма и движение образа на змията, а смислови паралели между тях вече са правени:
Милена Беновска-Събкова (1992: 157–158) тълкува несключения танц на
боенец като имитация на движението на змиите, а затвореното хоро – като
образ на „змея, захапал опашката си“13. Нека с това допускане проследим
координацията на образите на змея/змията и хорото в юговския разказ: в
света на летящите змейове момата играе хоро на върха Боже име, в света
на змиите тя гледа от планината хорото долу, в селото, а в третото състояние
на света координирано изчезват от сюжетното полезрение както влечугото,
така и хорото. С други думи: и в двата сюжета териоморфните създания имат
свои символични двойници – само че, ако поясът замества змея и змията в
легендата за трите поколения хора, то в юговския сюжет хорото ги дублира.

Заключение
Извървеният път показва, че юговският сюжет съдържа два паралелни
разказа: видим, който обяснява някои особености от културната география
на селската мера, и укрит на втори план разказ за началата на човешката
култура. Първият наратив е изведен на нивото на речта, вторият се помни
на нивото на езика, а в зависимост от това към кой от двата плана насочим
нашия поглед, ще открием легендарно предание или легенда. По-важният
урок като че ли е друг: не можем да не отчитаме, че устойчивите фолклорни текстове са смислово организирани в много висока степен и „бременни“ със значение, което следва да бъде разбулвано чрез поглед навътре,
към втория план, и навън, към други текстове със сходна структура и картина за свят. Подобно усилие би открило в познати фолклорни сюжети неподозирани дълбини, а резултатът надали би отстъпвал на богатството от
значения, което Леви-Строс открива в текстовете от архаичните култури.
На онази, която става повод за съставянето на настоящия сборник, желая здраве и нов юбилеен повод, в чест на който съм намислил да прочета
юговската легенда като сценарий на посветителен ритуал!

Хорото като че ли изначално носи змийска символика: движещата се верига създава фигури като „серпантини“ (напомнящи криволиците на пълзящата змия), „охлюв“ или „спирала“
(създаващи образа на навитата в кръг змия). Освен това отделна фигура носи красноречивото
название „змейки“ (Илиева 2007).
13
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Приложение
Варианти на записаните легендарни предания (повечето от тях са публикувани у: Малчев 2017: 145–165)
I. Сюжет 1 + сюжет 2 („елен идва сам за курбан“ + „змей-вихрушка вдига мома“ с финал „змеят изгаря и затова мястото се нарича Изгорелите орехи“) – 2 варианта: 1) yug01.doc (сърна вм. елен) – инф. Запрян
Димчев (Малчев 2017, № 1); 2) g20.doc – инф. Мария Махнева (Малчев
2017, № 2).
II. Сюжет 1 + сюжет 2 („елен идвал сам за курбан“ + „змей-вихрушка вдига
мома“ с финал „змеят изгаря“ – без „затова мястото се нарича Изгорелите орехи“) – 2 варианта: 3) zug12b03.doc – инф. Йордан Трошанов
(Малчев 2017, № 3); 4) 20b02.doc – инф. Мария Радкова – много синтезен вариант (Малчев 2017, № 4).
III. Сюжет 1 („елен идвал сам за курбан“ с финал: „оттогава спрял да идва
елен за курбан“) – 5 варианта: 5) a09.doc – инф. Георги Давчев (непубл.);
6) c27.doc – инф. Димитър Гаговски (непубл.); 7) e50.doc – инф. Елена
Стратева (непубл.); 8) f01.doc – инф. Димитър Радичев (непубл.); 9) f17.
doc – инф. Елена Стратева, Мирчо Кръжев (непубл.).
IV. Сюжет 2 („змей-вихрушка вдига мома“ с финал „змеят изгаря и затова мястото се нарича Изгорелите орехи“) – 9 варианта: 10) zug15a03.
doc – инф. Мария Калайджиева (Малчев 2017, № 5); 11) d01.doc – инф.
Фидана Добрева (Малчев 2017, № 8); 12) c02.doc – инф. Мирчо Кръжев
(Малчев 2017, № 9); 13) c03.doc – инф. Георги Давчев (Малчев 2017,
№ 12); 14) gina6.doc – инф. Гина Ангелова (непубл.); 15) 1a01.doc – Латинка Пасева (непубл.); 16) 5a16.doc – инф. Василка Пенелова (непубл.);
17) zug2b09.doc – инф. Фидана Добрева (непубл.); 18) ug16b04.doc –
инф. Мария Калайджиева (непубл.).
V. Сюжет 2 („змей-вихрушка вдига мома“ с финал, „змеят изгаря“, но без
„затова мястото се нарича Изгорелите орехи“) – 7 варианта: 19) b41.
doc – инф. Стоянка Димчева (Малчев 2017, № 6); 20) 6a10 – инф. Георги Давчев (Малчев 2017, № 7); 21) 5b01.doc – инф. Димитра Перпелова (Малчев 2017, № 10); 22) a02.doc – инф. Георги Давчев (Малчев
2017, № 11); 23) а03.doc – инф. Георги Давчев (Малчев 2017, № 13); 24)
ug11b04.doc – инф. Димитър Радичев (Малчев 2017; № 14); 25) 5b05.
doc – инф. Димитра Перпелова (Малчев 2017; № 15).
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Институт за етнология и фолклористика
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Българска академия на науките
ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 6
1113 София, България
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ИНТОНАЦИОННИ ВАРИАНТИ
НА ЕДНА ФОЛКЛОРНА ПЕСЕН
Петьо Кръстев
Резюме: Статията разглежда песенния сюжет „Бог да го бие той Ибраим òджа“ като част
от локалната тамбурджийско-певческа традиция на с. Брезница, община Гоце Делчев (България), и вокално-инструменталните фолклорни практики на Република Северна Македония – изпълненията на песента от популярните певци Наум Петрески, Кирил Митоски,
Любоjна, чалгийските оркестри и др. Общият песенен сюжет е интерпретиран в различните локални и регионални стилови специфики на традиционната музика. Балканските измерения на „свободно движение“ на музикално-песенна „информация“ създават популярност
на един от мелодичните варианти като инструментален съпровод на хоро в Югозападна
България, Република Северна Македония, Република Гърция и др. Представените процеси
ще бъдат разгледани чрез сравнително-аналитичния етномузиколожки подход.

Балканските измерения на „свободно движение“ на музикално-песенна „информация“ създават възможности за взаимодействие на фолклорните стилови системи и за активни процеси при промяната и обновлението
им. Може би това е един от основните фактори за специфичния и оригинален модел на тяхното съществуване. В териториите „пътуват“, налагат
се и стават част от локалната и регионалната култура определени музикално-словесни мотиви. При навлизането на такъв тип популярен модел в определена, относително затворена система се наблюдават две основни тенденции: приспособяване към интонационния фонд на регионалния стил и
внасяне на обновяващ, различен елемент, който от своя страна провокира
определени процеси. Въпросът за възникването и придобиването на популярност на мотивите също така е не по-малко интересен. Той е обусловен
от сложни взаимодействия и превъплъщения в специфични ситуации на
кристализация, мобилност, приспособимост и др.
Относно типологията на музикално-словесните модели биха могли да
се определят няколко основни групи. Първата включва песни, чиято популярност във времето е придобила мащаби, които впоследствие преодоляват
границите на националните държави. Това е резултат от генетичното единство на балканската култура, от една страна, и формирането ѝ в контекста на
общи белези извън оформените в по-късен етап културни модели, от друга.
Като пример за такива образци биха могли да се посочат някои фолклорни
песни от типа на „Църней горо“, „Милке, душо“, „Шар планина“, „Йовано,
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Йованке“, „Дафино вино“, „По друм одам“ и др., които са придобили известност както в България, така и в Република Северна Македония, Репуб
лика Сърбия и др. Такъв тип песни – част от градската песенна традиция
на Западните Балкани – са събрани и анализирани в множество сборници.
Представителен пример в това отношение е издаденият сборник на Добри
Христов „66 народни песни на македонските българи“ (Христов 1931), където са включени някои от посочените примери.
Втората група най-общо включва популярни мелодии, навлизащи и налагащи се в различни региони, с различни варианти на песенни сюжети. В
сборника „1500 български градски песни“ (Кауфман 2002–2005) Николай
Кауфман представя „историите“ и пътя на развитие на някои популярни в
България песенни образци и произхода на техните мелодии. Съвременен
пример за проследяване на такъв тип процеси е документалният филм на
Адела Пеева „Чия е тази песен“1, където общ песенен мелодичен модел е
част от особеностите на регионалните традиционни култури и развитието
им в различен национален контекст. По този начин обща мелодия не само
става основа за песни с разнообразно словесно съдържание, но и придобива нюанси в характера (любовно-лиричен, патриотичен, религиозен, войнствен и др.), жанрови белези и различен тип стилистични характеристики
според мястото на битуване.2
Третият тип е формиран от общи песенни сюжети, които битуват с различни интонационни варианти (различни мелодии) – част от локални и регионални стилови системи. Такъв пример е песента „Бог да го бие той Ибраим
òджа“3, чийто текст е публикуван за първи път от Кузман Шапкарев4. При
публикацията на текста Шапкарев дава информация за региона, от който е
песента – с. Галичник, Дебърско, за мястото, където текстът е записан – Солун, както и за изпълнителя – учителя А. Битраков (Шапкарев 1972: 261).

Мелодични варианти на песента „Ибраим òджа“
Записаният от Кузман Шапкарев в края на XIX в. текст придобива популярност във времето като фолклорна песен. Тя става част от репертоара на редица певци и музиканти от Република Северна Македония, като

Вж. https://www.youtube.com/watch?v=wnQtMjA-AeE (трейлър на филма) – 16.03.2020 г.
Сходен е и моделът на хороводната мелодия „Камбер“, произхождаща от песента „Arzu lie
Kamber“ и локалния ѝ вариант от гр. Петрич – „Милкано моме“ (Кръстев 2020: 143–144).
3
Òджа – ходжа.
4
Текстът на песента е публикуван в „Сборник от български народни умотворения“ (съст. Кузман Шапкарев, т. 1–6 (кн. 9) 1891–1892) и в по-късни редактирани издания – второ издание в четири
тома (1968–1973), електронно издателство LiterNet, 19.02.2008 г., под редакцията на Тодор Моллов
(Варна: LiterNet, 2008), вж. https://liternet.bg/folklor/sbornici/shapkarev_1/655.htm – 17.03.2020 г.
1
2
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Наум Петрески5, Кирил Митоски6, Льубоjна и Чалгиja саунд систем7 и др.
Различни формации изпълняват инструментален вариант на мелодията самостоятелно или като част от сюита (група „Кавадарка“8, чалгийски оркестри9, „Фидбек бенд“10 от Република Северна Македония, оркестър „Ритмика“11 от България и др.). Поради спецификите на записа от Шапкарев (само
словесен текст) не е известна музикалната структура на песента от края на
XIX в. Това дава основание да се смята, че съвременният мелодичен вариант е преминал от миналото към съвремието оформен, наложен и развит
като интонационен модел.
Вариант на песента „Бог да го бие той Ибраим òджа“ е част от репертоара на тамбурджиите певци в локалната инструментално-певческа традиция на с. Брезница, община Гоце Делчев. Изпълнявана е от Исмаил Мустафа Заим12. Брезнишкият вариант на песента е изцяло издържан в стила на
тамбурджийската музикално-певческа традиция. Интонационният модел е
изграден от две полуизречения, които съвпадат със строфите. Второто е
неколкократно вариантно изменено повторение на първото с изреждане на
текст. Процесът на интониране според стиловите характеристики е свързан с импровизационност13 при изграждането на песенната форма. Съпроводът на дрънката (тамбурата) следва приблизително мелодичната линия
под формата на стилизиран, хетерофонен, интонационен вариант. Свиренето с бурдон задава вертикалната структура. По този начин многогласната
организация на фактурата включва линеарната, хетерофонна организация
между гласа и инструменталния вариант на мелодията и вертикалния „хармоничен“ бурдон върху тониката на песента. Формообразуващ елемент
внасят и интермедийните инструментални построения в началото на фор-

Вж. https://www.youtube.com/watch?v=J1l5sEAcnKg – 19.03.2020 г.
Вж. https://www.youtube.com/watch?v=LJgHWXRLEvA – 17.03.2020 г.
7
Вж. https://www.youtube.com/watch?v=EBfoS6CU-K4 – 17.03.2020 г.
8
Вж. https://www.youtube.com/watch?v=QSjGIsXbTMY – 17.03.2020 г.
9
Съставът на чалгийския оркестър, формирането на инструменталния ансамбъл, фактура и
репертоар са разгледани в монографията на Боривоjе Џимревски „Чалгиската традициjа во Македониjа“ (Џимревски 1985).
10
Вж. https://www.youtube.com/watch?v=aDNlmH0rOHA – 17.03.2020 г.
11
Вж. https://www.vbox7.com/play:f77b58f8 – 19.03.2020 г.
12
Въпреки моите чести посещения в с. Брезница аз не познавах този вариант на песента.
Разбрах за него съвсем случайно. При търсене на различни изпълнения на мелодията „Ибраим
òджа“ в Ютюб наред с другите певци и формации попаднах на публикация с изпълнението на
Исмаил Мустафа Заим (вж. https://www.youtube.com/watch?v=OEmKJ7yaJ3I – 18.03.2020 г). При
последвалото ми отиване в Брезница (септември 2014 г.) и срещата ми с Исмаил Мустафа Заим
документирах неговото изпълнение.
13
За особеностите на брезнишката тамбурджийска, инструментално-певческа традиция вж.
Кръстев 2020: 54–79. Изведеният от Илия Манолов вариационно-импровизационен принцип на
формообразуване (Манолов 1987: 87) е подробно анализиран като една от основните стилови
детерминанти в инструменталната фолклорна музика.
5
6

113

мата и между отделните, структурирани в смислови групи (сходни на куп
лети) строфи. Според определени стилови белези на традицията песента и
интермедиите често са с различна метроритмична организация. Основни
ритмо-интонационни белези на формата са асиметрията и приблизителното проявление на точна метрична пулсация. В конкретния случай инструменталните построения с характер на остинато14 са в музикален размер 2/4,
а структурата на песента е най-близка до единадесетвременния, петделен,
сложен неравноделен размер с трети удължен дял (11/8) или с деветвременния, четириделен, сложен неравноделен размер с четвърти удължен
дял (9/8). От тази гледна точка инструменталните интермедии имат по-скоро приложен характер и функция на приспособяване на изпълнителя към
тониката, тембъра, звука в началото и „поемане на въздух“, временно прекъсване на пеенето, с цел поставяне на смислова цезура при развитие на
формата. Поради сравнително контрастната метроритмична организация
по време на пеене и инструментални интермедии, в края на едните и другите има временно задържане на тониката чрез инструменталния похват
tremolo (пример 1).
Пример 1

14
За подробен анализ на остинатността, полиостинатността и органичната им връзка с реф
ренността като формообразуващ фактор в традиционните музикални стилове на Югозападна
България вж. Кръстев 2020: 77–79.
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Популярният мелодичен вариант на песента, изпълняван от певците в Република Северна Македония, е изграден от три полуизречения. Формообразуващият принцип е структуриран върху базата на измененото, вариантно повторение. Второто и третото полуизречение са идентични с изключение на завършеците (полукаденца и каденца) – пета и четвърта степен от звукореда при
второ и тоника при трето полуизречение. В първата част на второ и съответно
трето полуизречение се установява тониката на песента. Завършекът на първо
и второ полуизречение на пета и четвърта степен (четвъртата е като връзка с
последващото мелодично развитие) задава отворения характер на мелодичната линия и временното тежнение на третата степен, около което се ориентират
фрагменти от интонационната структура. Оформянето на полукаденци и каденца в края е признак за действието на формообразуващите куплетна организация и съответно музикален период принципи (пример 2).
При сравнение между интонационните модели на популярния и брезнишкия вариант на песента биха могли да се забележат много общи белези. Двата примера са с широк тонов обем – чиста октава (от първа до седма
степен на лада и подосновен тон). Тоновото съдържание е най-близко до
степените на дорийския лад. Началото на песента в мелодията на популярния вариант започва от седма степен на звукореда, а в брезнишкия – с
четвърта-пета-четвърта и скок към седма, като при последващото низходящо движение шестата степен е нетемперирана, като „проходящ“ тон.
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Пример 215

В брезнишкия вариант стремежът към тониката направлява низходящата
посока на развитие. Началото на второто полуизречение от трета към пета
степен повтаря вариантно първоначалния интонационен импулс. Последващото низходящо движение е свързано отново с търсене и установяване
на тониката. В популярния вариант на песента структурирането на движението около пета и трета степен задава отворения характер на мелодичната линия и създава впечатление за временна тонална опора около третата
степен. Като цяло низходящото движение от седма степен към тониката е
основният изграждащ интонацията фактор с тази разлика, че временното
ориентиране на движението около трета и съответно пета степен създава впечатление за „въртеливост“ и орнаментално „усукване“ на линията с
центробежен елемент, който обаче се компенсира от установяване на тониката в първата част на второ и съответно трето полуизречение на песента.
Брезнишкият вариант на „Ибраим òджа“ е типичен пример за старинния характер на стиловите елементи при вокално-инструменталната тамбурджийска традиция. Той се определя от редица белези, като нетемпериран
звукоред на песента и съпровода, свободна, асиметрична вариабилност на
ритъма между размерите 11/8 и 9/8, импровизационно-вариационен16 тип
формообразуване, хетерофонно-бурдонен характер на фактурата и др. Традиционните модели на музикално мислене се изразяват чрез „фигурата на
епическия певец“, която „не може да бъде изведена пряко от обредната система на годишния календар, защото изразява други, по-мащабни и дълбинни
измерения на духа“ (Рачева, Илиева, Захариева 1998: 240), свързани с „понятието професионализъм в условията на традиционната култура“ (Рачева,
Илиева, Захариева 1998: 221). Може би това е гледната точка, която обяснява
мястото на такава песен като своеобразен тип „фолклорен шлагер“ в затво-

15
Нотният запис на примера е направен от изпълнението на Наум Петрески, вж. https://www.
youtube.com/watch?v=J1l5sEAcnKg – 19.03.2020 г.
16
Важно е да се отбележи, че при всички случаи, в които съм имал възможност да слушам
песента на живо (те са може би два или три), формата и нейните елементи са се развивали съвсем
свободно, по различен начин, с различни по мащаби и съдържание текст, съответно мелодия на
песента, инструментални построения и др. Това е в пряка връзка с основната стилова детерминанта на тази практика – посоченият вече вариационно-импровизационен, мотивно-вариантен
принцип на интониране при формоизграждащите процеси.
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рената локална култура на с. Брезница – още един аргумент за процесите на
преплитане между старината и действието на обновяващите фактори.
Общо разпространената мелодия на песента, нейният широк тонов обем,
пластичността на музикалната фраза и възможността за богато орнаментиране я свързват с традицията на чалгийските оркестри. Именно най-популярните изпълнения на мелодията в инструментален вариант са от такъв тип
формации. Чалгийските оркестри са инструментални ансамбли, съставени
най-често от кларинет, цигулка, канун, уд, тарамбука и дайре. Фактурата е
организирана от изпълнение на мелодията в унисон или паралелни октави.
Линеарната перспектива е предпоставка за богати възможности за развитие
на хетерофонното многогласие – едновременно съчетание на варианти на
общ мелодичен модел, богато орнаментиране и дори в определени случаи
едновременно протичащи разновидности на различни типове звукореди с
обща тоника. Нетемперираната природа на инструментите в състава на формацията е още един елемент, който предлага възможности за многообразие в
рамките на относителен унисон. Вертикалният „ритмико-хармоничен“ пълнеж на ансамбловата фактура се поема от съпровода на ударните инструменти. Към песента е прибавено инструментално построение – интермедия
(отсвир) между отделните куплети17 (пример 3).
Пример 3

Това музикално построение – отсвир, става популярно едновременно с
мелодията на песента и се използва в повечето от случаите при нейната интерпретация. Неговата модална природа – промяната от дорийски в еолийски и
понякога фригийски лад чрез свободното вариране на съответно шеста и втора степен, задава отворена рамка и стимулира развитието на интонационните
процеси – образуване на нови построения и изграждане на инструментална
сюита. Чалгийската инструментална традиция, към чийто интонационен
фонд принадлежи популярната мелодия на песента „Ибраим òджа“, е основа
за по-съвременни интерпретации от изпълнителите Кирил Митоски18, Льубоjна и Чалгиja саунд систем19. В техните варианти чалгийската формация е
Вж. https://www.youtube.com/watch?v=XKO_vEAp1EQ&list=RDSf_iAdMLV7g&index=25
(след 1.10) – 19.03.2020 г.
18
Вж. https://www.youtube.com/watch?v=LJgHWXRLEvA – 17.03.2020 г.
19
Вж. https://www.youtube.com/watch?v=EBfoS6CU-K4 – 17.03.2020 г.
17
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осъвременена чрез прибавяне на нови инструменти – контрабас, китара, бас
китара, и в определени случаи – на хармонизация.
Популярността на песента провокира различни типове музикални взаимодействия, които променят и обновяват различните стилови системи.
Пример за това е нейното изпълнение от популярните в различни части на
Балканския полуостров формации от духови инструменти (духова банда
или духова музика). Във версията на Льубоjна и Brass Fantasy20 мелодията е интерпретирана според спецификите на инструменталния ансамбъл.
Основният елемент на промяна е осмислянето на музикалната структура
чрез тоналната, западноевропейска музикална система. Това се изразява
в хармонизация на мелодията – прибавяне на бас и ритмико-хармоничен
съпровод от медните духови инструменти. В този пример специфичното
обновление на традиционната музика се изразява в съчетание на източния
тип богато орнаментирана, нетемперирана, модална структура и елементите на хомофонния стил. Ладовите разновидности – дорийски, еолийски,
фригийски – се осмислят чрез минорната гама, съответно с алтеровани степени. Функциите във вертикалната организация следват по-скоро линеарното развитие на мелодичната линия (тризвучия на трета, четвърта, седма
степени и тоника), отколкото хармоничните тонико-доминантови връзки.
В този смисъл най-отчетливи функционално са тониката – T, и четвъртата
степен (субдоминанта) – S. Третата степен носи елемент на центробежност
и временна тонална опора на паралелната мажорна тоналност. Мажорното
тризвучие на седма степен е с условна функция доминанта – D21.
Изпълнението на песента от формация от духови инструменти притежава жанровите белези и черти на този стил – инструментални похвати,
метроритмични особености при организация на фактурата, хармоничен
пълнеж и др. По този начин един интонационен модел, част от стилистиката на чалгийската музика, придобива стилови белези на различен инструментален стил. Това е пример за взаимодействие между източните и западноевропейските модели на музициране чрез образец на традиционната
музикална култура. Съчетаването на елементи се извършва както на ниво
географски мащаби – Изток – Запад, така и чрез стадии в историческото
развитие на музикалната култура. Източните, нетемперирани, богато орнаментирани мелодични структури се свързват с по-старинните пластове
на музикално мислене, докато духовата музика чрез организацията на ансамбъла в оркестрови партии, изграждането на хармоничен вертикал и др.
носи модерното западноевропейско музикално мислене. Това сложно съВж. https://www.youtube.com/watch?v=49S-aQoOs7M – 19.03.2020 г.
В монографията на Божидар Абрашев (Абрашев 1995) диатоничните и хроматичните разновидности на звукоредите (ладове и маками) са преосмислени тонално, чрез промяната на основните и второстепенните тризвучия и четиризвучия според тоновото съдържание, в контекста
на тонико-доминантовите съотношения.
20
21
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четаване се получава в условията на специфичните локални и регионални
традиционни практики.
Едно от най-популярните изпълнения на песента от Наум Петрески22
е продукт на творческа интерпретация и преосмисляне чрез авторската обработка на Тодор Трайчески. Встъплението от зурни в началото на формата асоциативно се свързва с арамийското, юнашко съдържание на текста.
Със своята модална структура – комбинация между диатонични (дорийски
и еолийски ладове) и хроматични (макамите Мюстаар и Хиджас) звукореди, интермедийното построение – отсвир (изпълнено от акордеон, кларинет, флейта и цигулки), стилизира особеностите на чалгийската музика.
Оркестровата фактура на отсвира и песента са осмислени тонално чрез
хармонизация (бас, китара, цигулки). В средата на формата върху ритъма
на песента се появява свободно, импровизационно построение – solo на
зурната, като по този начин се осъществява смислова връзка с началото.
Специфичен „колоритен“ контраст е получен чрез съпоставянето на зурните с оркестровия съпровод (изграден от вече посочените мелодични и
хармонични инструменти) в началото и съчетаването им в средата на формата, където е solo-то на зурната.

Инструментални варианти
Популярната песен „Ибраим òджа“ се изпълнява често в инструментален вариант. Стиловите специфики на оркестровите формации задават свободна интерпретация на интонационния модел. Може би песенната структура се чувства „най-комфортно“ в контекста на чалгийските оркестри.
Особеностите, които бяха разгледани вече, импонират на интонационната
природа на песента. Отвореният характер на мелодичната линия, нейната модална природа съдържат потенциал за развитие и изграждане на инструментални сюити, в които верижно се редуват построения, близки като
структура до музикалния период – колена, и свободни импровизационни
построения. Модалният характер провокира ладови контрасти и промяна
на тоновите родове – диатоника и хроматика. Нетемперираната природа
при звукоредите на някои от инструментите (канон, уд) или възможностите, които предоставят други в тази насока (кларинет, цигулка), са допълнителни стимули на музикалното развитие. В някои от интерпретациите на
чалгийските оркестри формата е изградена от редуване на интермедията –
отсвир23 с песента, и свободни солови построения на някои инструменти

Вж. https://www.youtube.com/watch?v=J1l5sEAcng – 19.03.2020 г.
Популярността на отсвирите едновременно с песните, към които са създадени, им отрежда важно място в чисто инструменталното изграждане на оркестровите сюити. Наред с интермедията на „Ибраим òджа“ и отсвирът на песента „Дафино вино“ заема важна част в изграждането
22

23
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от ансамбъла. В други случаи песента става част от цялостно изградена
оркестрова сюита. В изпълнението на групата „Кавадарка“24 от Република Северна Македония интонационният модел е изграден в стилистиката
на сватбарската музика от втората половина на XX в. Инструменталните
особености, техника и орнаментика са предпоставка за изграждане на различни интонационни варианти на песента по модела на фигурационните
(орнаментални) вариации (пример 4).
Пример 4

В тази музикална конфигурация сюитата става популярна и се изпълнява от други формации. Първата тематична структура от нея е зурна
джийската мелодия на петричкото хоро „Елбасан“. Вариант на сюитата се
изпълнява и от оркестър „Ритмика“ от Благоевград (България), „Фидбек
бенд“ (Република Македония) и др.

Инструментални варианти при съпровод на хорото
„Ибраим òджа“
Песента „Ибраим òджа“ и нейният инструментален интонационен вариант дават името на хоро. Липсата на текст в хороводната мелодия разширява
параметрите на разпространението ѝ в различни региони на Балканския полуостров. В тази перспектива би могъл да бъде анализиран и проблемът за нейна инструменталната сюита, изпълнена от група „Кавадарка“. За връзката на „Дафино вино“ с
интонационните варианти на „Ибраим òджа“ ще стане въпрос по-нататък в текста.
24
Вж. https://www.youtube.com/watch?v=QSjGIsXbTMY – 19.03.2020 г.
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ното възникване. В конкретния случай обаче изследователски интерес представляват по-скоро условията, в които тя се ражда. Може би песента, мелодията и хорото са част от градската култура от края на XIX и първата половина
на XX в., в условията на която се появяват и придобиват популярност образци
със статута на шлагерите от близкото минало или съвременните хитове. Тези
процеси са резултат от навлизане на новата западноевропейска модерна музикална култура, съприкосновението ѝ със старите традиции и съчетанието, необичайното сцепление, което се получава в резултат на това взаимодействие.
В публикации в съвременните социални мрежи бихме могли да видим
варианти на хорото „Ибраим òджа“ и съответната мелодия, свързани с традиционната култура на Република Северна Македония25, Република Косово26, Република Гърция27 и др. Вариант на хорото с една от музикалните теми
на инструменталната сюита „Ибраим òджа“ е част от зурнаджийско-тъпанджийската инструментално-танцова традиция на Югозападна България
(гр. Петрич) под името „Елбасан“. Хорото е описано като движения с приложени нотни примери на музикалния съпровод в сборника на Костадин Руйчев, където то се посочва като „един оригинален танц, който се изпълнява
само от мъже“; „играе се в гр. Петрич, но е пренесен от бежанците на Западна Македония“ (Руйчев 1972: 10, нотен пример № 4), и в изследването на Николай Цветков върху танцовия фолклор на Петрич (Цветков 2000: 101–103).
Един от най-съществените фактори, които определят танцувалната природа на мелодията „Ибраим òджа“, се съдържа в спецификите на
метроритмичната ѝ организация. В интонационния модел от с. Брезница
вече беше отбелязана свободната, променлива ритмична структура и метричните варианти в музикалните размери 9/8 и 11/828.
В повечето от посочените примери песента се изпълнява в петделния, дванадесетвременен, сложен неравноделен размер с първи и четвърти удължен дял 12/8, който може да се възприема и като смесен, неравноделен размер, съставен от периодичното редуване на 7/8+5/8 (и двата
размера с първи удължен дял). Може би ритъмът на песента по-логично
се възприема като комбинация (7+5), отколкото като цялост (12) – два
Вж. https://www.youtube.com/watch?v=Tu-jD5yI6Y4, https://www.youtube.com/watch?v=jerIWea75s – 20.03.2020 г.
26
Вж. https://www.youtube.com/watch?v=v3ORYUiZZr0 – 20.03.2020 г.
27
Вж. https://www.youtube.com/watch?v=Q3rG2jV9omM – 20.03.2020 г.
28
В сложните неравноделни размери с повече от три дяла (четири или пет) се наблюдават
различни метроритмични модулации, генерирани при промяна на определените от Добри Христов
кратки и протегнати времена (групи) – преминаване от диплазно (2:1) към хемиолно (3:2) съотношение и обратно. В конкретния случай – брезнишкия вариант на „Ибраим òджа“ – се получава удължаване на трети и четвърти дял, като по този начин музикалният размер се „разтяга“ от 9/8 в 11/8 (трети дял на 9/8 от четвъртина се променя в четвъртина с точка, а четвърти – съответно от четвъртина
с точка в половина
).
Сходен тип организация притежават някои хороводни песни от Пазарджишко и Ихтиманско.
25
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такта в 7/8 с първи удължен дял, от които вторият е „прекъснат“, без
третия си дял. Ритмичният рисунък е много близък до този на мелодиите в 7/8, които съпровождат хорото „Ширто“. 7/8 с първи удължен дял
е най-разпространеният и близък вариант на музикален размер до ритмичната организация на фолклорната музика от Югозападна България,
Република Северна Македония и северозападните региони на Република
Гърция. Характерна черта на ритъма е изместването на акцента към слабите времена (втора осмина от втори, трети и пети такт на пример 3),
където ритмичният рисунък „ту синкопира, ту акцентува слаби времена“
(Кацарова 2008: 38) (пример 5).
Пример 5
Пример 5
От друга страна, ритмичната структура на строфите на „Ибраим òджа“
отговаря на 12/8 – една строфа от текста съвпада с два такта от музикалния размер, три или четири срички (когато са четири срички, се получава
посоченият вече ритмичен модел с акцент на втора осмина) в 7/8 и две
срички в 5/8. В сборника „Македонски народни песни“, съставен от Коста
Църнушанов, в посочената разновидност на музикалния размер 12/8 (7/8
и 5/8 с първи удължени дялове) са нотните примери на хорàта – „Селско
хоро“ (Църнушанов 1956: 343) и „Бабчорско хоро“ (Църнушанов 1956:
345). Музикалният размер 12/8 (7+5) с разликата, че при 5/8 удълженият
дял е втори, е използван при нотния пример на песента „Дафино вино“29 от
сборника на Д. Христов: „При ритъма на тази песен със сложната неправилна мярка 12/16 (7+5/16) се играе в Македония любимият народен танц
Елбасанчето (или арнаутско хоро), а тъй също Чамчето – танц с плавни
движения, придружени с прикляквания“ (Христов 1931: 136,137). В сборника на К. Руйчев музиката на хорото „Елбасан“ (Руйчев 1972, пример № 4
в музикалното приложение към изданието) в локалния петрички вариант е
с нотен пример в 12/8 (7/8 с първи + 5/8 с втори удължени дялове).
Инструменталната сюита със заглавие „Чамчето“ (по името на посоченото хоро) в изпълнение на група „Кавадарка“, част от която е мелодията на
„Ибраим òджа“, е в единадесетвременен, неравноделен, петделен размер с
първи удължен дял – 11/8. В тази метрична конфигурация впечатлението за
ритмичния рисунък се възприема като цялостна, единна формула за разлика
от варианта в 12/8, където смесеният размер се възприема като сбор от една

В едно от изпълненията на чалгийските оркестри интерпретацията на „Дафино вино“ е
в 12/8 (7/8 с първи + 5/8 с първи удължени дялове), вж. https://www.youtube.com/watch?v=XKO_
vEAp1EQ – 21.03.2020 г.
29
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фигура (7/8) с неин „незавършен“ (5/8) вариант. В 11/8 е и нотната илюстрация
на хорото „Елбасан“ в изследването на Н. Цветков (Цветков 2000: 101–103).
Вариантите на хорото с наименования „Ибраим òджа“, „Елбасан“, „Чамчето“ притежават един от основните белези на посочените от Илия Манолов
тежки танци от областта на „Долна Струма“, свързан с изграждане на темпото от бавно към умерено и бързо (Манолов 1987: 109). В тази перспектива
Тимоти Райс анализира процесите на метрическа трансформация (metrical
transformation) при промяната на темпото от бавно към умерено и съответно
бързо при „Пущено хоро“ или „Беранче“, които са с идентична метроритмична организация като хорото „Ибраим òджа“ (Rice 2000: 206), където се променя ритмичният рисунък, съответно и музикалният размер. В някои примери,
където темпото е умерено или бързо, изпълнението на песента „Ибраим òджа“
при съпровод на хоро е изградено в смесения неравноделен размер 9/8 с четвърти удължен дял + 7/8 с трети удължен дял30. Условно метроритмичният
интонационен вариант изглежда по следния начин (пример 6).
Пример 6

Заключение
Съществуването на общи образци на традиционната култура в тяхното вариантно многообразие демонстрира протичането на интонационните
процеси според регионалните стилови специфики. Развитието във времето
включва музикални фактори, които са част от обновяването на старината
в условията на изграждане и формиране на националните култури. Инто30

Вж. https://www.youtube.com/watch?v=sdXq_k0nPDo –21.03.2020 г.

123

нацията е една от категориите, които демонстрират както общите музикални принципи, обединяващи географски измерения и исторически епохи в
сложно единство, така и детайлите и особеностите на пречупване на балканските традиции чрез регионалните и локалните белези.
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III.
РАЗКАЗИ И РАЗКАЗВАНЕ

РАЗКАЗИ ЗА ЧУДЕСА:
ПОЧИТТА КЪМ СВ. БОГОРОДИЦА ТРОЕРУЧИЦА
И НЕЙНИТЕ НАРАТИВНИ ИЗМЕРЕНИЯ*
Вихра Баева
Резюме: Настоящото изследване е посветено на слабо проучената тема за почитта към
Св. Богородица Троеручица и разказите за чудеса, свързани с нейните чудотворни икони. Представен е първообразът на този иконографски тип в манастира Хилендар на
Света гора Атонска, както и най-прочутата българска Троеручица – светинята на Троянския манастир. Разглеждат се най-представителните разкази за чудеса, свързани с
двете икони, както и някои нови чудеса на Троянската икона. Обект на анализ са също
и многобройните лични разкази в съвременността и техните специфики. Въз основа на
тези текстове се проследява развитието на наративната традиция, свързана с чудеса, в
постмодерния, глобален свят и се анализира доколко и как възпроизвеждането на утвърдени образци протича успоредно с включването на нови елементи и процеси.

Този текст е жест на признание към присъствието на доц. д-р Стоянка
Бояджиева в българската фолклористика и в частност към приноса ѝ в изследването на разказите и разказването като специфичен жанр на фолклорната словесност (вж. Бояджиева 1994). Той е също и израз на благодарност
към ролята ѝ на научен ръководител на моята докторска дисертация на
тема „Разкази за чудеса. Локална традиция и личен опит“, защитена през
2000 г. в секция „Антропология на словесните традиции“ към тогавашния
Институт за фолклор (днес в състава на ИЕФЕМ – БАН).1 Въпреки че през
изминалите 20 години периметърът на научните ми интереси се разшири
значително – както по отношение на проблематиката, така и на теренните
проучвания, – разказите за чудеса останаха като червена нишка в изследванията ми. Те се превърнаха в отправна точка към проучването на по-мащабни явления като местните култове в миналото и днес, особеностите на

* Работата по тази статия е подкрепена от Министерство на образованието и науката по
Националната научна програма „Културно-историческо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР), която се финансира от МОН с изпълнение на Решение № 577 на МС
от 17 август 2018 г.
1
Дисертацията е публикувана като монография в две издания: Баева 2001; Баева 2013 (разширено и допълнено).
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популярната религиозност и религиозните култури, личното преживяване
на вярата и отношенията със сакралното, лечебните практики и религиозните изцеления и пр.
Настоящото изследване е посветено на една тема, която до момента
остава все още недостатъчно проучена в пълнота, а именно почитта към
Св. Богородица Троеручица и по-конкретно разказите за чудеса, свързани
с нейните чудотворни икони. Най-напред ще се спира на свещения първообраз на този иконографски тип, пазен в манастира Хилендар на Света
гора Атонска, а после и на най-прочутата българска Троеручица – светинята на Троянския манастир „Успение Богородично“. След като представя
накратко двете икони и най-известните разкази за чудеса, свързани с тях,
ще обърна внимание на някои „нови“ чудеса, както и на многобройните
лични разкази в съвременността и техните специфики. Въз основа на тези
текстове ще проследя как се развива наративната традиция, свързана с чудеса, в постмодерния, глобален свят и ще коментирам доколко и как възпроизвеждането на утвърдени образци протича успоредно с включването
на нови елементи и процеси.
Предложените тук наблюдения и анализи се основават на разнообразен емпиричен материал: собствени наблюдения и интервюта главно от теренна работа в Троянския манастир през август 2019 г., както и на библиографски проучвания, медийни публикации и интернет източници (сайтове
и фейсбук страници на манастири и християнски организации и др.).

Хилендарската Троеручица и отсечената ръка
на св. Йоан Дамаскин
Към днешна дата се приема, че оригиналното изображение на Троеручицата се намира в манастира Хилендар на Атон и е част от сръбската религиозна история. Става дума за иконата, известна със сръбското название Богородица Тројеручица (гр. Παναγία Τριχερούσα), съхранявана на специален,
богато украсен проскинитарий на мястото на владишкия трон в главната манастирска църква „Въведение Богородично“. Тя е с размери 94 × 67 см и е изрисувана с темпера на дървена дъска. Изобразява Богородица с младенеца,
приседнал на дясната ѝ ръка. Иконата е двустранна, като на обратната страна
има допоясно изображение на св. Никола. Очевидно е била процесуална икона (предназначена за литийни шествия), за което свидетелства и запазената
част от дръжка в долния ѝ край. Към края на XIX в. върху изображението е
поставена позлатена ризница, инкрустирана с множество скъпоценни камъни. Остават открити само лицата на Богородица и младенеца и двете ръце
на Божията майка. Малко под дясната ѝ ръка върху ризницата е прикрепена
допълнителна, трета ръка, която сякаш подкрепя дясното стъпало на детето
(вж. Бенчев 1996 и публикувания от него снимков материал, както и Janković
2001: 122–123 и цит. лит).
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Според изкуствоведите иконата е изработена от гръцки майстор около
1350 г. Публикувани фотографии на изображението без ризницата показват, че то е от типа Одигитрия (Пътепоказателка) и на него всъщност няма
трета ръка. Очевидно е извършено трансформиране и пресемантизиране
на иконата от Одигитрия в Троеручица, но защо и как точно се е случило
това, засега остава под въпрос (Бенчев 1996).
Сакралната сила на иконата се свързва с разказ за чудо, което проявява и „доказва“ нейните свръхестествени способности. Този тип разкази се
отнасят до първоначалния момент от сакралната история на светиня или
свято място и описват извършването на едно основополагащо чудо, което
се явява недвусмислено доказателство за святост. Обикновено този етиологичен разказ е придружен от един или няколко разказа за допълнителни
чудеса, които вторично потвърждават сакралните качества на светинята.
Тези разкази обикновено имат официален статут, закрепен чрез църковната институция, която ги възпроизвежда и налага по устни и писмени канали (проповеди, устни разкази на монаси и свещеници, писмено фиксирани
текстове в хроники, брошури, религиозна литература), а в по-ново време
и чрез възможностите на медиите и интернет. Тези наративи се означават
по различен начин. В църковните среди се използва понятието църковно
предание, което насочва към идеята за истинност, макар и неподкрепена
с исторически сведения. В научната литература няма единен термин, утвърден сред изследователите на тези текстове. В предишни публикации ги
наричам локални разкази за чудеса, доколкото обикновено имат локално
разпространение в рамките на съответната селищна общност или регион и
се явяват маркери на локалната идентичност (вж. Баева 2001; Баева 2013).
В случая обаче това название е донякъде условно, защото, макар и възникнали локално около Хилендарската обител, тези разкази получават по-широко разпространение из целия православен свят. От своя страна Албена
Георгиева нарича този тип текстове предания емблеми (Георгиева 2012), а
Елка Бакалова ги отнася към т.нар. монашески фолклор (Бакалова 2016).
Независимо от възможните названия този тип утвърдени, „официални“ наративи за чудеса са широко разпространени в миналото и днес, като имат
ключова роля за конституирането и поддържането на религиозната почит,
била тя с локален, регионален или общоправославен обхват.
В случая с иконата на Св. Богородица Троеручица църковното предание разказва за събития от периода на иконоборството във Византия през
VIII в., свързани с личността на св. Йоан Дамаскин, чиято памет се чества
на 4 декември. Според късна версия, публикувана през 1901 г.2, по това
Тук се опирам на българския превод на руско издание със сказания за по-известните атонски и
руски богородични чудотворни икони, подготвено в руския манастир „Св. Панталеймон“ през 1901 г.
(Чудотворни икони (без автор) 2006). Същият разказ е публикуван и на сайта на Софийската митрополия (вж. https://mitropolia-sofia.org/index.php/biblioteka/predanie/1687-0628_trojeruchica). По-раз2
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време воините на императора иконоборец Лъв III (714–741) претърсвали
домовете на православните християни, за да изземват и изгарят иконите
им, а иконопочитателите предавали на мъчения и смърт. В мюсюлманския
Дамаск обаче християните не били притеснявани заради почитането на
икони, понеже първи министър на местния халиф бил св. Йоан Дамаскин –
ревностен християнин, богослов и химнограф. Йоан изпращал писма до
многобройните си познати във Византия, в които доказвал правилността
на иконопочитанието и така допринасял за утвърждаването на почитта
към иконите. Всичко това накарало императора да предприеме коварен ход
срещу своя противник: заповядал на изкусни писари да изучат почерка на
Йоан и да подготвят от негово име фалшиво писмо, в което уж предлагал на
императора да нападне с измама халифа. Императорът изпратил писмото
на халифа, като лицемерно пояснил, че желае мир с него, и го посъветвал
да осъди изменника на смърт. Халифът изпаднал в ярост и забравил за дългогодишната предана служба на своя министър. Заповядал да му отсекат до
китката дясната ръка, която уж била написала предателските редове. Окачили отсечената ръка на пазарния площад за назидание. Въпреки болката
и обидата Йоан не се отчаял. Той измолил обратно отсечената си ръка и
отправил горещи молитви пред домашната си икона с лика на Богородица
(според някои версии тя била рисувана от натура лично от св. Лука3). Накрая задрямал и в просъница му се явила Божията Майка, която му казала:
„Ето, сега ръката ти е здрава. Не скърби повече и изпълни това, което ми
обеща в молитвата си!“. Щом се събудил, светият човек открил, че ръката
му е зараснала на мястото си. За благодарност той поръчал да изковат сребърна ръка и я прикрепил към иконата, откъдето тя впоследствие получила
името Троеручица.
След извършеното чудо Йоан напуснал светския си пост и се оттег
лил в манастира „Св. Сава Освещени“ край Йерусалим, където се отдал
на писане (именно с чудесно възстановената си и така осветена от Богородица ръка) и създал своите знаменити трудове. С него била и чудотворната икона на Богородица със сребърната ръка, която останала в манастира и след смъртта му. Братята пазили светинята чак до XIII в., когато при
тях дошъл на поклонение сръбският архиепископ и светец Сава Сръбски.
Той получил иконата като дар от братството заедно с други реликви в
гърнат вариант е поместен и на официалния сайт на Хилендарския манастир (http://www.hilandar.
info/strana.php?strana_id=179 – 14.02.2021 г.). Подробен разказ за чудесното събитие се съдържа и в
житието на св. Йоан Дамаскин (4 декември) в чети-минеите на Димитър Ростовски (ru.wikisource.
org/wiki/Жития_святых_по_изложению_свт._Димитрия_Ростовского/Декабрь/4–14.02.2021 г.), което е преведено на български в християнския портал „Православие. Българският православен каталог в Интернет“ (http://www.pravoslavieto.com/life/12.04_sv_Joan_Damaskin.htm#2b – 14.02.2021 г.).
Подобен сюжет в устна форма (с малки вариации) съм записала от настоящия игумен на Троянския
манастир дядо Сионий. Вж. също Janković 2001: 116–117; Бакалова 2016: 99.
3
http://www.hilandar.info/strana.php?strana_id=179 – 14.02.2021 г.
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изпълнение на старо пророчество и я отнесъл със себе си (Чудотворни
икони (без автор) 2006: 52–54).
Съществуват различни версии за по-нататъшната съдба на иконата
(вж. обобщение у Бенчев 1996 и цит. лит.). В най-популярните варианти,
запазени и тиражирани и до днес, се говори за чудотворна поява на иконата
в Хилендар около XIV–XV в. Според тях тя се намирала в Сърбия, когато
възникнали смутове или започнали османските нашествия. Тогава била натоварена на осел (муле, магаре), което по чудесен начин само стигнало до
Света гора и по заповед на Богородица спряло пред Хилендарския манас
тир „като заковано“. Братята тържествено приели светинята и я сложили
в олтара на съборния храм, а животното на мига паднало мъртво. В памет
на извършеното чудо издигнали малък параклис край пътя, на мястото, където бил намерен оселът. И досега хилендарските монаси всяка година извършват литийно шествие до мястото на явяването на Троеручицата. Нейният патронен празник се чества на 12 (25) юли с всенощна тържествена
служба. Впоследствие иконата извършва редица чудеса: става „игуменка“
на манастира, за да прекрати враждите сред братството (затова и стои в
нефа на мястото на владишкия трон, който е леко изместен към олтара);
защитава манастира от грабители, предпазва го от пожар и от чумна епидемия след извършено с нея литийно шествие4.
Съвременните проучвания обаче показват, че тази версия е сравнително
късна, формирана едва през XVII–XVIII в. и заменила по-стар разказ за произхода на Троеручицата. Тази по-ранна история е фиксирана в записаната
през XVI в. в Русия Хилендарска легенда5, която разказва за друга триръка
икона, рисувана в Скопие. Докато зографът изписвал Богородичния образ,
върху дъската сама се появила трета ръка на Богородица, държаща Младенеца отдолу. Художникът с големи усилия измил ръката, но известил местния
митрополит. Митрополитът запечатал църквата, а на следващия ден се върнал заедно с клирици и жители на Скопие. Печатът на вратата бил непокътнат, но третата, неръкотворна ръка отново била на иконата. Проумял, че е
станало чудо, митрополитът разпоредил да се остави триръката икона в този
ѝ вид. Тя била взета от местна болярка, а на мястото ѝ на стената се появил
„образ неръкотворен и самописан“ и бил създаден манастир, посветен на
Богородица Троеручица. По-късно в Скопие пристигнали монаси от „Хилендар“ и болярката пожелала да им подари чудотворната икона. Натоварили
я на осел и седнали да похапнат преди тръгване. Тогава станало ново чудо:
оселът незабелязано потеглил на път, скоро прекосил огромното разстояние
от „300 поприща“ и се озовал пред вратите на Хилендар, където паднал мърhttp://www.hilandar.info/strana.php?strana_id=179 – 14.02.2021 г.
Легендата е публикувана от Анатоли Турилов (Турилов 1996) с кратко предисловие. Анализ на текста и иконографията на първата Троеручица, както и на нейното отражение в запазени
паметници с опит за реконструкция на историята ѝ вж. у Гергова 2018 и цит. лит.
4
5
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тъв. Монасите приели с почести светинята, а когато доста по-късно пристигнали и братята им от Скопие, все още разстроени от загубата на иконата, се удивили извънредно много на чудесното събитие. Иконата останала в
манастирския храм, където продължавала да извършва знамения и чудеса
(Турилов 1996: 517–519). Малко по-късно в същия разказ се споменава и
за друга Богородична икона, обкована със злато, която изцелила отрязаната
ръка на св. Йоан Дамаскин (Турилов 1996: 23). „Съжителството“ на двата
текста в един и същи разказ дава основание на изследователите да смятат,
че е настъпила контаминация на двете хилендарски легенди, довела до възникването на съвременната версия (Турилов 1996: 513; Гергова 2018: 82 и
цит. лит.). Интересно е да се отбележи, че мотивът с осела обаче са запазва
и в двете версии, което говори за неговото значение на наративен топос и за
устойчивата му връзка с чудотворната икона.
Според проучванията на Иванка Гергова в самото начало на ХІV в. легендата за чудотворното изображение вече трябва да е имала стара предистория, тъй като има данни за две църкви, посветени на Богородица Троеручица, в Скопие и околностите му. Това може да се обясни само със стар и
развит култ, не по-късен от ХІІІ в. Този култ е съществувал преди идването
на сърбите по тези земи, но след това може да се проследи постепенното
му и дълготрайно свързване със сръбската история и традиция. Няма никакви сигурни извори, които да изяснят въпроса кога, от кого и при какви
обстоятелства скопската икона е пренесена в манастира Хилендар, дори не
е ясно дали е пренесен оригиналът, или негово копие/реплика. Въпросът се
усложнява още повече от това, че първата хилендарска икона е изчезнала.
Тя е била заменена с по-късна икона, известна сега като Богородица Троеручица, която всъщност няма трета богородична ръка и която постепенно е
била свързана с личността на св. Йоан Дамаскин (Гергова 2018: 81–84). Тези
исторически обстоятелства обясняват и голямото разминаване между преданието, според което иконата е най-късно от VIII в., когато отсечената ръка
на св. Йоан зараства по чудодеен начин след молитва пред нея, и историците
на изкуството, които датират настоящата Троеручица в Хилендар към XIV в.
Междувременно копие на старата чудотворна икона с три собствени
ръце е пренесено в Русия през 1661 г. и подарено на Новойерусалмския манастир край града. Възпроизвеждайки този оригинал, се появяват множес
тво подобни руски „Троеручици“ с три собствени ръце, които пазят спомена за скопския оригинал (Гергова 2018: 84–85 и цит. лит.). Макар старата
легенда за неръкотворната трета ръка вече да е забравена, все още се смята,
че „В руските реплики съществува традиция третата ръка да се изписва
като принадлежаща на самата Богородица, а не поставена отделно“6.

6
Вж. http://hram-troicy.prihod.ru/ikony_bozhiejj_materi/view/id/1133956 – 26.01.2021 г.; превод на автора, В.Б.
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Троянската Троеручица и „троянският кон“
Така или иначе към XVIII в. доминиращ се оказва именно хилендарският модел на Троеручицата със сребърна вотивна ръка, съпътстван от
предание за чудодейното изцеление на посечения Йоан Дамаскин. Както
показват проучванията на Иванка Гергова, хилендарската светиня се възпроизвежда на многобройни икони и щампи, разпространявани в православния свят, особено сред славяните, включително и по българските земи.
Тук почитта към Троеручицата идва директно чрез влиянието на Хилендар, с който българите имат интензивни и дългогодишни връзки. Култът
към нея се утвърждава у нас през XVIII–XIX в. Българите са имали достъп до кратките сведения за иконата в печатните издания за светогорските
манастири, но за популярността ѝ главна роля са играли устните разкази,
слушани от българските посетители в самия Хилендар или от хилендарските таксидиоти, развивали активна дейност по нашите земи. От края на
XVIII в. образът на хилендарската чудотворна икона навлиза трайно в репертоара на българските зографи, особено на тези от иконописните школи
в Самоков и Трявна. Според изкуствоведските изследвания броят на познатите изображения е огромен, като най-голяма концентрация на реплики се
открива в Самоков и околните селища, както и на север от Стара планина:
във Враца и в манастирите около Велико Търново. Образът ѝ се появява в
графиката (под формата на щампи), в златарството, украсата на ръкописната книга, стенописта и особено в иконописта (Гергова 2011). Докато някои
от тези изображения остават частно притежание и служат за „домашно“
почитане, то други си спечелват широка популярност и „чудотворна“ репутация, а около тях се разгръщат специфични местни култове.
Безспорен център на култа към Св. Богородица Троеручица на територията на България е Троянският ставропигиален манастир „Успение
Богородично“.7 Той е третият по големина манастир у нас след Рилския и
Бачковския и се смята за най-важния и най-посещавания поклоннически
център в Северна България. Намира се в непосредствена близост до малкото балканско село Орешак и на 10 км от град Троян, комуто дължи името
си. За ранната история на обителта няма достатъчно данни. Не е доказано
дали е съществувала през Средновековието, макар да има и такива предположения. Основавайки се на сведения от по-късно време, по-голямата част
от изследователите приемат, че е възникнала в началото на XVII в., около
1600 г. Според манастирския летопис, за съжаление, изгубен към началото
на ХХ в., манастирът е основан от неизвестен монах отшелник и неговия
послушник, които първоначално построили дървена хижа в „троянската
Други местни култове, свързани с чудотворни икона на Св. Богородица Троеручица, съществуват в Арбанашкия манастир „Успение Богородично“ край гр. Велико Търново и Соколския манастир „Успение Богородично“ край гр. Габрово, отново по северните склонове на Стара планина.
Тези местни култове са по-малко известни и слабо проучени и заслужават отделно изследване.
7
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пустиня“, а после и малка църква, посветена на Рождество Богородично,
впоследствие разрушена.8
Естествен център на сакралното пространство е главната църква „Успение Богородично“, построена през 1835 г. и украсена от Захари Зограф през
1847 г. с богата стенопис. Главна светиня на храма и основен притегателен
център за многобройните вярващи е Троянската чудотворна икона на
Св. Богородица Троеручица. Иконата е с големи размери и е поставена на
красив резбован проскинитарий в дясната част на нефа. Богородица и малкият Исус са заобиколени от допълнителни изображения: в центъра горе е
благославящият Бог Саваот в облаци, а в краищата са групи от светци със
скръстени пред гърдите ръце. Върху лявата рамка от горе надолу са изобразени сцените „Благовещение на Йоаким“, „Рождество Богородично“, „Благовещение“. Върху дясната рамка са „Зачатие на Богородица“, „Въведение Богородично в храма“ и „Успение Богородично“. Под арки върху долната рамка
са представени петима светци с неясни сигнатури, сред които се различават
св. Никола и св. Харалампий. Централното изображение възпроизвежда с някои изменения модела на Хилендарската Троеручица. Върху нимбовете има
сребърни обкови с корони; обкови са поставени и върху дланите на Богородица, както и трети обков с форма на ръка (вж. Гергова 2012: 156–157). Подобно
на своя хилендарски първообраз, Троянската чудотворна икона всъщност е
създадена като Одигитрия и е превърната в Троеручица чрез добавяне на трета, вотивна ръка. По стилови белези и исторически сведения иконата може
да се датира към началото на XIX в., като най-вероятно неин автор е Симеон
Цонюв, един от ранните представители на известния род Витановци – потомствени зографи от Трявна (Гергова 2012: 157). Тъй като местното предание твърди, че иконата е донесена от Атон в началото на XVII в., може да се
допусне, че е имало по-ранна троянска Троеручица, която е изчезнала при
нападенията и грабежите в светата обител през този период.
Освен католикона с чудотворната икона важно място в манастирския
комплекс заема малкият параклис (проскинитарий), разположен на една
височина в близост до манастира по посока на Орешак. Той бележи ключово място от сакралната география на землището. Според преданието именно тук се е случило първото чудо с иконата на Св. Богородица Троеручица,
предопределило оставането ѝ в Троянския край. В памет на това основополагащо събитие всяка година на храмовия празник на манастира „Успение
Богородично“ се извършва литийно шествие с иконата от манастира до
въпросния параклис.9

8
За историята, архитектурата и произведенията на църковното изкуство на Троянския манастир вж. Прашков 1992; Харитон 1958; Гергова (съст.) 1988. За описание на съвременното му
състояние вж. Baeva 2020.
9
Подробно описание на ритуала, който наблюдавах и документирах през 2019 г., представям в: Baeva 2020.
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Преданието за възникването на Троянския манастир и появата на чудотворната икона на Св. Богородица Троеручица е записано сравнително късно, към началото на XIX в., в манастирската хроника10. С неголеми вариации
това предание се разпространява и до днес, като „официалната“ му версия е
публикувана на сайта на манастира и се огласява в научнопопулярен филм,
който е създаден по поръчка на манастирската управа, за да се прожектира в
специална кинозала, предназначена за поклонниците и туристите.
Йеромонах от Света гора на път за Влашко минал оттук. Той носел със
себе си и една чудотворна Богородична икона, дар за близките си във Влашко.
Заинтригуван от вестта, че в Троянската планина отскоро се подвизава благочестив отшелник с послушника си, светогорецът се отбил при него и прекарали
заедно в постнически подвизи доста време. Народът от близо и далеч се стичал
за поклонение на светата икона, която показала немалко чудеса в Троянските
предели. Поради това дълги години след посещението му светогорският монах
бил споменаван с добри думи. Като дошло време да продължи пътя си за Влашко, той оседлал коня, прекръстил се и тръгнал на път. Но не излязъл още от двора, конят се препънал и паднал. В това духовникът видял Божи знак, отложил
пътуването си и се върнал с иконата при отшелника. След време отново потег
лил на път, но на същото място конят му пак паднал. Сега вече той разбрал,
че това става, защото иконата не желае да напусне това място. Отшелникът
го увещавал да остане, за да служат заедно на Бога, както – види се – и Бог
желае. Но пътникът от Света гора жадувал за по-спокойни предели, далеч от
турските произволи. С дълбок поклон и умилни сълзи той се простил с иконата и
отпътувал сам с Бога в сърцето си. Троянският отшелник скоро привлякъл още
неколцина братя, които построили за чудотворната Богородична икона малка
дървена църквица и започнали да служат в нея. Броят на поклонниците и заселниците нараствал, за тях построили килии и странноприемница. Така възникнал
Троянският манастир.11

Макар че е възможно цитираното предание да съдържа следи от реални исторически събития (вж. Гергова 2012: 153–155), то има типичните
характеристики на локален разказ за чудо. Това е етиологичен разказ за
първоначалното чудо, разбирано като сакрален прецедент – свръхестествена намеса, чрез която възниква култовият обект.12 Както е обичайно за този
10
Издания на текста от хрониката вж. у Бакалов 1895; Данов 1903; Мутафчиев 1931; Харитон 1958. Анализ на преданието с оглед на евентуални исторически събития, отразени в него, вж.
у Гергова 2012: 153–155.
11
https://www.troyanmonastery.com/ikonata-sv-bogoroditsa-triraka/ – 01.02.2021 г. Близък до
този вариант в устна форма съм записала в интервю с игумена дядо Сионий. За съществуването
на фолклорни варианти на преданието вж. Живкова, Живков 2001: 49; 200 и цит. източници.
12
По-подробно на функциите и спецификата на този тип разкази на основата на конкретни
примери се спирам в монографиите си: Баева 2001, Баева 2012; Баева 2013. Вж. също анализите,
предложени от Георгиева 2012.
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тип текстове, троянското предание борави с познати фолклорни топоси –
утвърдени, повтарящи се мотиви от фонда на т.нар. монашески фолклор
и на традиционната култура като цяло. Именно чрез топосите се легитимира сакралната история на местния култ, а оттам и чудотворната сила на
неговите ключови елементи: иконата и самата обител, възникнала около
светинята и – подразбира се – по нейна воля. Такъв топос очевидно е участието на коня, чрез който чудотворната икона проявява волята си да остане
именно на това място, където впоследствие се създава и посветеният ѝ
манастир.13 Този „троянски кон“ видимо кореспондира с осела (мулето) от
хилендарското предание в двата му варианта, който по чудесен начин отнася светинята пред самите порти на манастира, след което пада и умира.
Така не само Троянската Троеручица се явява реплика на Хилендарската,
но чрез сходния етиологичен разказ Троянският манастир се утвърждава
като своеобразно „копие“ на Хилендарската света обител, което изначално
задава неговия висок статус и чудотворен потенциал.
Както е обичайно за наративната традиция, локалният разказ за чудесното възникване на свято място се съпътства от разказ за допълнително
чудо, удостоверяващо силата на новосъздадената светиня. Най-често този
тип разкази са свързани с изцеления или други чудотворни помощи. Според разказ на игумена дядо Сионий първото чудо, извършено от иконата,
след като остава в манастира, е именно изцеление на болно дете:
Навремето си е било празно место [на хълма с параклиса – б.а., В.Б.] и
първото чудо там е станало. Когато е дошъл много народ на поклонение на
иконата, са я изнесли там, на тоя хълм. И първото чудо е с едно дете, което
майка му го донесла на цедилка. Не е могло да ходи по рождение. Допира го до
иконата и детето се оправя. Това е първото регистрирано чудо, с това дете.
На цедилка го донася и то прохожда.14

Много често чудотворящата сила на едно или друго свято място се
„удостоверява“ именно чрез разказ за изцеление на болно дете: нямо проговаря, сляпо проглежда или „разслаблено“ прохожда. Това са ключови мотиви в разказите за чудеса. Те фигурират сред универсалните християнски
разкази за чудесата на Исус и светците, срещат се в разкази с локално разпространение и в лични разкази. Освен прякото си значение този тип изцеления вероятно имат и по-дълбок символичен смисъл, на което се дължи и
тяхната честота и устойчивост в религиозния дискурс (вж. Георгиева 2012:
272–274; Баева 2012: 185–186).

Това сходство вече е отбелязано в изследванията, вж. Гергова 2012: 153; Бакалова 2016: 99.
Иванка Гергова привежда и паралел със сходна легенда за мощите на св. Димитър Басарбовски.
14
Интервю с епископ Сионий Велички, игумен на Троянския и на Бачковския манастир.
Записала В. Баева на 11.07.2019 г. в Троянския манастир.
13
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Чумни епидемии и COVID-19
Друго чудо, извършено от иконата и записано в манастирската летопис,
е свързано с избавление от чумна епидемия през 1837 г. Заразата обхванала
балканския край и цялото население – християни, евреи, турци. Хората
бягали от градове и села по лозята, за да се спасят, но и там умирали. Жители на Ловеч и Сопот пристигали в манастира, за да търсят спасение под
покрова на Божията майка. Когато настъпил патронният празник Успение
Богородично, местните първенци настояли пред игумена да се затворят
портите и да не се пускат за празника поклонници, та да не дойдат болни
и да заразят здравите. Дори предлагали да му платят за това. Игуменът
обаче отказал, защото се уповавал на Божията майка и не можел да остави
свои братя християни в беда. И наистина всички, които останали в манас
тира, дори и заразените, оцелели, а онези, които го напуснали, намерили
смъртта си. „Голямо чудо показа Св. Богородица за удивление на всички
люде!“ – възкликва летописецът (Харитон 1958: 23–24). И в този случай
се натъкваме на познат мотив. Опазването на покровителстваната от нея
територия от епидемии е една от традиционните функции на чудотворната
икона.15 Както стана дума, документирани са подобни разкази за иконата
на Св. Богородица Троеручица от Хилендарския манастир (Janković 2001:
121). Разказ за чудесно спасение по време на чума след извършено литийно
шествие се свързва и с чудотворната икона реликварий на Св. Богородица
Осеновица от Рилския манастир (Пимен 1995: 292). Съществуват сведения
и за литийни шествия с чудотворна икона по време на чумни епидемии в
Асеновградско (Маринова 1996: 125) и пр.
В контекста на пандемията от COVID-19 през 2020 г. разказът за чудотворното избавление от чумна епидемия с помощта на Троянската Троеручица неочаквано се актуализира. Около извършването на църковните
тайнства и празничните служби за великденските празници в общественото пространство се развиха разгорещени дебати за спазването на противоепидемичните мерки в църквата и за необходимостта храмовете да
бъдат затворени за посещение от богомолци. Докато светски настроените
журналисти, общественици и граждани настояваха за забрана и затваряне,
църковните среди се позоваха именно на църковните предания за чудодейно спасение от епидемии. В този контекст чудесното спасение, извършено
от Троеручицата, беше изтъквано като пример в изказванията на духовниците. Позовавайки се на него, Ловчанският митрополит Гавриил изрази
мнението, че е невъзможно вярващ човек да се зарази в храма:

За отвеждането на опасности (глад, болести, епидемии) като един от основните топоси
в разказите за чудотворни икони вж. Бакалова 2016: 95; Баева 2012: 135–137; Гергова 2012: 156.
15

137

– Какво трябва да знаят онези, които се страхуват от заразяване?
– Никога зараза не се е предавала по време на причастие. Това е доказано
в историята и взимащият причастие никога не се е разболявал. Много пъти
по време на страшни епидемии приемането на светите Тайни с вяра е водело
до изцеление на болни. Също и чудотворните икони са избавяли населението
от върлуващи зарази. Такива примери има и с Троянската чудотворна икона,
какъвто е и случаят с епидемията от чума през 1837 г.
– Какво бихте насърчили миряните – да отидат ли да се поклонят в Троянския манастир на чудотворната икона на Богородица Троеручица и други
храмове, или да отправят молитвите си от вкъщи?
– И двете. Като най-силната молитва е в храма. Особено на големи празници като предстоящите Благовещение, Цветница, Възкресение Христово.16

В съкратен вид разказът за чудотворното избавление от чума се появи
и в своеобразен документ, наречен „Отворено писмо от игумени и игумении на манастири, монаси, монахини и свещеници относно въведеното извънредно положение и епидемията с коронавирус“, подписано от представители на Зографски, Роженски, Хаджидимовски, Чекотински, Правешки,
Руенски, Лопушански, Чипровски, Врачешки, Ресиловски, Гоцеделчевски
и Клисурски манастир.17 В него се изтъква:
От хилядолетия насам многочислени са случаите на прекратяване епидемии и бедствия, нападения на нашественици, земетресения, пожари и всяко зло
чрез светата Литургия, общи молитви на вярващите християни, молебени и литийни шествия с изнасяне на свети икони и мощи, освещаване на вода и поръсване на хората и домовете им. От многото записани ще приведем само няколко…

Приведените в писмото разкази за чудотворни изцеления, сред които и
чудото с Троеручицата, имат за цел да обосноват призива на духовниците
да не се затварят храмовете, където християните получават жизненоважна
духовна храна, като същевременно се спазват противоепидемичните мерки:
Както в дните на извънредното положение не спират дейности като
здравеопазване, снабдяване с лекарствени средства, доставки на хранителни продукти и продажбата им в хранителните магазини, енергетика и всички необходими за поддържане на телесния живот и здраве дейности, така
и християните не бива да се лишават от духовната храна, без която умира
душата, а по-сетне и тялото, която е светото Причастие, молитвата вкъщи
и в храма, църковните тайнства.

Интервю с Ловчанския митрополит Гавриил от 24.03.2020 г.: https://old.bg-patriarshia.
bg/m/news.php?id=317544 – 14.02.2021 г.
17
https://pravoslaven-sviat.org/2020/03/20/отворено-писмо-от-игумени-и-игумении-н/ –
14.02.2021 г. На този документ, както и по-общо на предизвикателства пред БПЦ по време на
пандемията се спира Невена Димитрова (Димитрова 2021).
16
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Цитираният пример показва как традиционни мотиви и познати от
столетия наративни топоси се актуализират и получават нови значения в
съвременен контекст, като биват мобилизирани и инструментализирани в
различни дискурси.

„Нови“ чудеса
В най-ново време иконата на Троянската Троеручица „отключва“ още
една чудодейна способност – да мироточи. Събитието се случва на 20 май
2001 г., по време на тържествената служба по случай Неделя на слепия –
шестата неделя след Великден. Според разказите, точно когато хорът пеел
„Ангел вопияше“, из цялата църква се разнесъл благоуханен аромат – толкова силен, че игуменът внезапно спрял литургията и коленичил пред олтара, а камбаните забили сами. Присъстващи видели как по иконата започнали да се стичат „бисерни капчици, все едно плачела“. Чудото е удостоверено с протокол на Светия Синод на БПЦ, посочени са и трима цивилни свидетели.18 Разказва се и за втори подобен случай през 2009 г., когато
Троянската Троеручица гостувала в храм „Св. Иван Рилски“ в Търговище.
По сведения на местния свещеник: „Ароматът се появил изневиделица за
около три часа в петък следобед и е спрял също така внезапно. Тогава
от нея изведнъж се разнесло благоухание. Свидетели на чудото станали
40–50 човека, които тогава минали през храма“19.
Мироточенето и благоухаенето на икони, което вероятно следва утвърдения модел на мироточивите мощи, е още един от повтарящите се мотиви
в православната традиция, който особено се активизира в съвременността,
макар че официалните църковни власти, поне в България, имат предпазливо отношение към него.20
Освен локалните разкази за чудеса, които са общоизвестни и са част от
наративния фонд на една или друга общност, се създават и обменят голям
брой лични разкази за чудеса, представящи чудесни събития, случили
се със самия разказващ или с негови близки и познати. Макар да се отнасят до конкретни събития с индивидуално значение, този тип текстове
също боравят с утвърдени топоси и повтарящи се елементи, което позволява разглеждането им като своеобразен фолклорен „жанр“. В голямата
си част те могат да се причислят към следните основни групи: разкази за
Подробно описание на случая дава журналистка от в. „Дума“ (Сомлева 2018). Вж.
също Попова 2009; ttps://dobrotoliubie.com/2016/05/14/чудодейните-появи-на-иконата-на-св-б/ –
14.01.2021 г.
19
Според публикация в авторитетния български ежедневник „24 часа“ от 27.07.2009 г.,
вж. https://www.24chasa.bg/Article/188970 – 14.01.2021 г.
20
Това явление и съпътстващите го наративи остават все още слабо проучени към момента
с малки изключения (вж. Фокас 2020).
18
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изцеления (и сдобиване с рожба), за знамения (знаци, помощи, наказания),
за чудесни сънища и за видения (вж. Баева 2001; Баева 2013).21 Голяма част
от съвременните лични разкази за чудеса, включително и тези, свързани с
Троеручицата, се отнасят към типа на изцеленията. Още в летописа на Троянския манастир се подчертава силата на Св. Богородица Троеручица като
лечителка и помощница: „…вече два века непрестанно се намира тука и е
давала и дава изцерение на прииждащите към нея с вяра, т.е. изцеряваше
болни, очистваше прокажени, даваше на онемелите да говорят, изгонваше бесове и на всеки във всичко помагаше“ (Харитон 1958: 23). Както стана
дума, първото чудо, което иконата извършва, е свързано с изцеление на
болно дете. Следвайки тези модели, в нашето съвремие в устна или писмена форма битуват множество лични разкази за получени изцеления: болна
от рак жена оздравява след молитва22, момиченце се излекува от непозната
болест на лимфните възли, след като е обречено на иконата23; 14-годишно момче с деформирана по рождение ръка се изцелява, а младо момиче,
останало в кома повече от четири месеца след катастрофа, се събужда и
възстановява24. Разказва се и за други чудодейни помощи, получени от иконата: изпаднал в депресия младеж, който обмисля самоубийство, се връща
към живота, а 40-годишен мъж се избавя от наркомания и алкохолизъм:
Та отива при отец Георги един мъж на 40 години […] И той иска молитва за здраве. Да, обаче отец Георги с неговия огромен опит забелязал, че това
момче… нещо не е наред с него. Леко неадекватно поведение, ръцете треперят,
такъв един с червени кръвясали очи. А отец Георги малко така по-директен си
пада. „Абе момче, ти дрогираш ли се?“ И това момче какво да прави, отец Георги го затиснал в ъгъла на църквата – накъде ще бяга? „Ами дрогирам се…
Ама сега съм дошъл да ми четеш молитва за здраве, щото искам да се преборя с
това нещо.“ И отец Георги му казва: „То само с молитва няма да стане“. Този
човечец, освен че се дрогираше, се напиваше. Семейството му се беше разпаднало, жена му го оставила, детето не иска да чуе за него. Трагедия, абсолютна
житейска трагедия! Отец Георги каза: „Само с молитва няма да стане!“. И
започнаха едно духовно общуване. Отец Георги стана негов духовен наставник.
С много молитви пред Света Богородица и с много упование в нея тоя мъж спря
да се дрогира, спря да пие алкохол, възстанови си семейството. Сега живеят
като едно прекрасно, щастливо семейство. Редовно идват при нас да ни видят,
да видят отец Георги, да се помолят отново пред чудотворната икона. Да благодарят ежедневно на Божията майка за това велико чудо.25

Вж. също класификацията, предложена от Албена Георгиева (Георгиева 2012).
Интервю с йеромонах Стефан Тричков, ефимерий на Троянския манастир. Записала В.
Баева на 11.07.2019 г. в Троянския манастир.
23
Интервю с Елена Савова, пенсионерка. Записала В. Баева на 05.09. 2019 г. в София.
24
Разказите са публикувани от: Попова 2009.
25
Интервю с отец Стефан.
21
22
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В последните години Троянската чудотворна икона печели популярност и при лекуването на безплодие – още една сфера, в която традиционно се проявява Божествена намеса.26 По мои впечатления тази сравнително
нова „специализация“ се утвърждава главно по инициатива на манастирската управа, доколкото даряването с рожба като мотив липсва в по-старите източници. За сметка на това в съвременна България различните видове репродуктивни проблеми засягат все повече хора и добиват голяма
обществена значимост. В проведените интервюта игуменът дядо Сионий и
неговият помощник отец Стефан изрично подчертаха, че Троеручицата помага при бездетство, и споделиха лични наблюдения за случаи на сдобиване с рожба с нейната чудотворна намеса. Подобни разкази вече се появяват
и в редица медийни публикации:
Едно от най-големите чудеса на иконата е това, че тя изцелява жените от
безплодие. За това свидетелства и йеромонах Никифор, който лично е кръстил
дете, родено, след като майка му многократно се молила пред Света Богородица Троеручица. Осем години младата жена не могла да зачене. Ходила със
съпруга си при всички възможни лекари, по санаториуми, та дори и на лечение
в чужбина. Нищо не помогнало. Тогава жената научила за чудодейната икона.
Идвала няколко пъти в манастира – молила се и оставяла дарове. И чудото се
случило – сдобила се с дете (Попова 2009; вж. също Радославов 2019).

Тази нова „специализация“ на иконата намира израз и в партньорството на манастира с фондация „Искам бебе“ – известна у нас неправителствена организация, която има за цел да подпомага двойки с репродуктивни
проблеми и да популяризира в обществото темите, свързани с раждаемостта и репродуктивното здраве. В резултат на това сътрудничество от 2015 г.
в Троянския манастир пред чудотворната икона на Пресвета Богородица
Троеручица на три пъти се отслужва специален молебен за чадородие, който привлича все повече участници от цялата страна.27

Заключение
Направеният преглед на различните типове разкази за чудеса, свързани с образа на Св. Богородица Троеручица в Хилендарския и Троянския
манастир, показва континуитета на почитта към нея в течение на няколко
столетия. В хода на времето разказите се развиват, контаминират и обраст-

26
На чудотворното сдобиване с рожба и някои местни култове, свързани с него, отделям
специално внимание в предишни свои публикации: Баева 2012; Баева 2013: 85–98; Baeva 2013.
27
Според интервютата с дядо Сионий и отец Стефан. Вж. също http://iskambebe.bg/
index.php?route=layout/event&path=61&event_id=34 – 08.03.2021 г.; http://iskambebe.bg/index.
php?route=layout/event&event_id=101 – 08. 03.2021 г.; Христов 2019.
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ват с нови елементи и значения. Някои от тях потъват в забрава и само отделни иконографски елементи остават да ги пазят в своеобразна „крипто“
форма, например изображението на Богородица с три собствени ръце,
характерно за руската традиция. Други, като разказа за основаването на
Троянския манастир, се утвърждават и официализират, придобивайки статута на църковно предание, разпространявано чрез разнообразни устни и
писмени канали, а през последните години и чрез аудиовизуални средства
(телевизия, филми) и интернет. Трети остават за известно време на заден
план до момента, в който неочаквано придобиват актуалност в променените социокултурни контексти, като се включват и инструментализират в
нови дискурси, както се случва с историята за чудотворното избавление от
чума с помощта на Св. Богородица Троеручица Троянска.
Този тип разкази са построени около утвърдени образи и мотиви – топоси, които имат фолклорен характер и принадлежат към културния фонд на
общностите, които ги създават и „потребяват“. Тези топоси имат символичен смисъл и обикновено се повтарят в различни текстове и времеви плас
тове. Подобно на осела или коня, носещ на гърба си чудодейната Троеручица, тези образи минават от текст в текст, носейки своя товар от значения и
смисли. Същевременно на по-късен етап в корпуса от разкази се интегрират
и нови топоси, които не са били характерни за него – в случая с Троянската
Троеручица такива са мироточенето и даряването с рожба.
Около почитта към Св. Богородица Троеручица процъфтява жанрът на
личните разкази за чудеса, особено за изцеления. Освен „традиционните“
болести и недъзи се появяват и съвременни мотиви, характерни за новото
време: рак, катастрофи, депресия, алкохолизъм и наркомания. Основната
сюжетна структура обаче, както и механизмът на изцелението си остават
същите: в ситуация на криза с чудотворното посредничество на Богородица човекът се обръща към вярата и към Бога и се приобщава към свещеното. Именно свързването със свещеното е това, което носи изцеление – на
физическо, но и на душевно/духовно ниво. В съвременността този тип разкази получават благодатна среда за разпространение в интернет: от устното общуване лице в лице разказването все повече се измества в сферата
на дигиталното. Независимо от промените и трансформациите разказите
за чудеса продължават да са важни и необходими като ключов елемент от
религиозната култура.
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РАЗКАЗВАНЕТО В ГРАДИНАТА – ПРОЦЕС,
СТРУКТУРИ, КУЛТУРНИ ЗНАЧЕНИЯ
Валентина Ганева-Райчева
Резюме: В статията се представят наблюдения, свързани с работата по проекта „Градината – място на биокултурно разнообразие и интердисциплинарно пресичане“. Акцентът е върху диалогичното измерение на разказването, което се поражда в процеса
на комуникация на изследователите със стопаните на градини. Адекватен аналитичен
инструмент предлагат методите, ориентирани към дискурса. Градината се анализира
като топос на разказването – реално пространство, но и ментален образ, който продуцира истории. Коментират се специфики, функции и акценти на разговорното наративизиране. Правят се изводи за социалния живот на градините и за процесите на културна
приемственост и културна промяна; открояват се социални значения и ценности. Словесното изразяване се разглежда като един от модусите за предаване на смисъл, който
във взаимовръзка със сетивното възприемане конструира градината като незавършен
текст, в който се разчитат стопански, социални и културни знания, умения, възгледи и
ориентации.

Въведение
Изборът да се включа в този юбилеен сборник с тема за разказването е
израз на респект към приноса на доц. д-р Стоянка Бояджиева за българската наратология, както и на безкрайно уважение към нея като един от моите
учители в науката. Съзнателно заимствам част от заглавието на изследователския проект „Разказването – процес и структури (Фолклористични
аспекти)“, ръководен от Ст. Бояджиева (1994–1998 г.). В своята обзорна
студия „Гледища за разказите и разказването“, публикувана в сп. „Български фолклор“ (Бояджиева 1994), изследователката представя развитието на
фолклористичното познание за разказването и разказите под влияние на
лингвистични, психологически, социологически и антропологични подходи от втората половина на ХХ в., което намира израз в особеното внимание към комуникацията и изпълнението, към проблемите на значението и
интерпретацията, към важната роля на контекста при изучаване на текста.
Един от акцентите е ориентирането на научния интерес към социалното
взаимодействие във всекидневието и поражданото в него разказване. Резултат от работата по проекта, иницииран от Ст. Бояджиева, и разкритите
нови перспективи бяха публикации в сп. „Български фолклор“, включител145

но и съставянето на два тематични броя, посветени на разказите, разказвачите и разказването (Български фолклор 1994; Български фолклор 1997).
Разработени бяха и дисертационни трудове, които впоследствие бяха издадени като книги (например Ганева-Райчева 2004; Баева 2001; Баева 2013;
Георгиева 2012).
В тази статия бих искала да свържа темата за разказването с наблюденията си по проекта „Градината – място на биокултурно разнообразие и интердисциплинарно пресичане“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“1.
Текстът е продължение на размислите за градината като място на памет, за
обвързването на отделни растения със спомени за близък човек, родно място, етап или събитие от житейския път и др., т.е. за връзките между растенията и хората, отразени в разказването за растенията (Петров, Ганева-Райчева 2021a). Подходящи в случая са методите, ориентирани към дискурса (Van
Dijk 1988; Van Dijk 2008; Jorgensen, Phillips 2002), защото дават възможност
за проучване на социалния живот на градината, на процесите на културна
приемственост и културна промяна, за разкриване на социалните значения
и ценности. Теренното изследване открои ярко обвързването на биоразно
образието в градината с жизнения път на градинарите и оттам важното място на биографичното разказване и по-специално на разказването за живота2.
Биографичният подход се оказва подходящ аналитичен инструмент при изследване на градината не само като конкретна, материализирана реалност,
но и като процес на сътворяване, в нейното развитие и промяна – в облика и
растителното ѝ разнообразие, в лични ориентации и опит, в социални отношения и мрежи, в следване на културни модели и т.н.

Разказването в градината – комуникационни аспекти
Разказването в градината има диалогична природа. То се поражда по
време на комуникацията на изследователите със стопаните на градини и е
част от т.нар. разговорно разказване, в процеса на което се създават разговорни наративи.3
Повече за проекта и резултати от него вж. Български фолклор 2018; Петров, Ганева-Райчева (съст.) 2021.
2
Вж. например тематичния брой на сп. „Български фолклор“, посветен на биографичния
подход (Български фолклор 1994а). Опит за обобщение на подходите в изучаването на разказването за живота в хуманитарните и социалните науки вж. у Кьосев 2018.
3
Изследването на разказването, породено във всекидневния разговор, получава импулс с
утвърждаването на метода на дискурсния анализ през 80-те години на ХХ в. (вж. Van Dijk 1985;
Schiffrin, Tannen, and Hamilton (eds.) 2001; Johnstone 2001). За специфики на разговорното разказване, особености на разговорния дискурс, форми и функции на разказването, наративни стратегии, лингвистични, социални и културни влияния върху значението и структурата на историите в
разговор, анализ на случаи на разказване или преразказване на истории в спонтанен разговор вж.
Polanyi 1985; Tannen 1989; Norrick 1998; Norrick 2000.
1
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Комуникативният акт протича като полуструктурирано интервю или
свободен разговор, който е насочван от изследователите. Изследователите –
етнолози и биолози – обикновено са заедно по време на интервюто. Различната базова квалификация и професионални интереси предопределят и
специфичния тип информация, от която двете групи учени се интересуват.
За етнолозите бяха важни личният опит и познания, интериоризирането на
културни технологии и модели, както и ситуирането на индивидуалните знания и умения в социалния и културния контекст. За биолозите от значение
бяха идентификацията на растителните видове, произходът на размножителния материал, използването на растенията и др. Това, че оценявахме като
важни различни неща, в началото на теренното изследване доведе до особен
полифонизъм на интервюто, прескачане от тема в тема, накъсване на асоциативната нишка на мисълта, объркване на респондентите на кого по-напред да отговарят. Съвместната работа спомогна за обмен на опит и знания.
За етнолозите това бе възможност за създаване на нагласа за вглеждане в
детайлите на растителния свят и на умения за разграничаване на неговата
дискретност – сортове и разновидности с многообразието на тяхната морфология, биологични характеристики и екологични изисквания, а за ботаниците – умения за вслушване в разказа на респондентите, изграждане на търпение да не ги прекъсват и да не ги „обучават“ в биологични знания по време
на интервюто.4 Постепенно с хода на работата двете групи учени успяха да
се изградят като общ екип, като единен глас в комуникативния процес.
Основните ни респонденти са стопани на градини, но и читалищни
секретари, агрономи, представители на местна власт и различни културни институции. Мнозинството от градинарите са на възраст между 40 и
85 години, мъже и жени, като жените представляват повече от 65% от общия брой. Единици са срещите ни с по-млади стопани. Обикновено това
са хора с градинарски познания и опит, с репутация на стопани с добре
поддържани градини, в които отглеждат разнообразни зеленчуци, плодове
и/или цветя. Те са известни в селището и ни бяха препоръчвани. Същевременно посещавахме и други градини на случаен принцип.5
Разговорът се води, докато се извършва обхождането на градината; докато доизясняваме някои въпроси и ни показват къде, в какво и как съхраняват посадъчен материал, изсушени хранителни, подправъчни и лечебни
растения, консервирани храни и др.; под навеса, където се сушат растения,
или в мазето със зимнина; седнали в двора на къщата или вътре; по време
Обсъждането на таксономичната принадлежност и особеностите на дадено растение по
време на интервю бе обичаен сегмент от комуникацията. Употребата на неразбираеми за респондентите латински термини, от една страна, смущаваше хората, но от друга – членовете на екипа
бяха възприемани като експерти в градинарството и това водеше до задаване на прагматични
въпроси за отглеждането на дадено растение или за предпазването му от вредители, до въпроси
за името на някое растение, назовано по снимка от интернет или списание.
5
За районите и селищата на теренното изследване вж. Български фолклор 2018: 320–321.
4
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на дегустация на местни ястия и др. Средната продължителност на едно
посещение при стопаните на градини често надхвърля два часа. Разказването може да е предизвикано от въпроси на изследователя, може да е
спонтанно, при спирането до някое растение, както и по теми, по които
стопаните обичат да говорят (напр. разнообразието в градината, гордостта
от облика ѝ, времето, когато в България са се отглеждали качествени зеленчуци и плодове и мн. др.). Интервютата със стопани на градини са провеждани през различни сезони, което означава и впечатления от различни
фази на вегетационния цикъл на растителния свят, както и специфики при
разказването за него.

Разказването – форми, функции, акценти
...Сушели са и тия дребни доматчета, дето сега им викат чери. Аз
още си пръскам из градината. Гледам да не изгубя семето. После към манджичките ги слагат. Майка ги режеше на половинка и ги разстилаше. Аз
раздадох на две-три жени семена, щото никой не си е запазил и не е сял.
Те си поникват, не искат някаква специална грижа. Поне две-три семейс
тва ги сушат като мен. Те имат много хубав вкус. Тая плодова захарчица
ферментира и стават много вкусни. (Вж. ил. 1.)
Разговорът със Здравка от с. Свирачи, Ивайловградско, потомка на бежанци от Боашерско, Мала Азия, и Одринско, чиято градина посетихме
по-късно по нейна покана, започва на улицата, на връщане от параклиса
„Св. Параскева“, където местните жители ежегодно отбелязват предадена
от гръцкото население традиция за приготвяне на курбан на празника на
св. преподобна мъченица Параскева (26 юли). Жената ни заприказва, когато на минаване края нея я поздравяваме. Обясняваме кои сме и какво ни
интересува. От предишни командировки в Ивайловградско сме установили, че в района продължават да отглеждат местни форми на предамерикански бобови култури, изоставени в други краища (т.нар. neglected crops) –
бакла (Vicia faba L.), нахут (Cicer arietinum L), папуда (Vigna unguiculata (L.)
Walp.), градинско секирче (Lathyrus sativus L.). Това са полски култури с
широко разпространение в миналото, пренесени по-късно в дворните градини. Основания за запазването им днес е емоционалната привързаност
към храната, с която човек е израсъл, и необходимостта да се осигурят
тези хранителни растения за приготвянето на специфични ястия. Започваме разговор дали и в Свирачи ги отглеждат, какво приготвят с тях, откъде се снабдяват с посадъчен материал. Въпросите активират спомени
от детството за ястия, приготвяни от майката на Здравка с тези продукти.
Разбуждайки миналото, нашата събеседничка плавно насочва вниманието към практики за съхранение на плодове от овошки по нивите: „Мама
ми разправяше, че са сушели плодове. Много, по два-три коша. Киселици,
диви круши, ябълки, кайсии. На всеки синор имаше кайсия, круша“. Покрай
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сушенето на плодове Здравка отбелязва, че са сушели и дребни доматчета.
Следва цитираният по-горе текст. Това, че ги отглежда и днес, е причина да
поискаме да ги видим и да разгледаме нейната градина.
Описанието на комуникативния акт и контекста на пораждане на
разказването за дребните домати изисква много повече думи, отколкото
съдържа краткият разказ. Десетте изречения обаче носят важна културна информация, която насочва към социалния свят на биологичния вид:
съхраняване на местни форми (причини за това), поддържане на домашна семенна банка, начин на обмен на посадъчен материал, специфики на
отглеждането и място на растението в композицията на градината, начин
на съхраняване и употреби на продукта. Важен момент в словесното описание е подчертаването на специфични вкусови качества, което изразява
отличителна характеристика на разказването за растенията – насоченост
към сетивно възприемане, към включване на сетивата (в случая вкуса) и
извикване на определено усещане. Друг важен момент, на който ще се спра
малко по-късно, е, че растението е ключ за активиране на спомен за близък
човек, който не присъства в живота на респондента (в случая майката), но
от който са усвоени определени умения.
Този кратък разказ отразява специфики на разговорното разказване,
посочвани от изследователите: спонтанност, полифоничност, съчетаване
на контексти, лесни преходи от миналото към настоящето, краткост на изразяването, но предаване на комплекс от значения. Моменти от живота на
разказващия или на негови близки, събития и ситуации само се маркират.
Те са пълноценни образи в паметта на респондента, но не получават развитие в по-голямо повествование. Респондентът сякаш разказва не само на
нас, а и на себе си. Тези особености на разговорното разказване ще подкрепя с примери и по-нататък. Цитираният кратък разказ показва и друга
важна специфика: растението е катализатор на припомнянето, отключва
спомени, но миналото винаги се съотнася с настоящи реалности. Разказът
насочва и към значенията, които събеседниците ни придават на растенията, обвързването им със социални отношения и емоции, културни ценности, оценки и др.
Разговорното разказване в градината се обективира в различни словесни текстове: по-рядко повествователни (същински разкази) и по-често неповествователни (скици на разкази, свързани с описания, коментари,
оценки). Тук няма да ги разглеждам отделно, а в тяхната комплексност с
цел открояване на културната информация, която носят и предават.
Често описанието на растението, особено когато не го виждаме във
фаза на разцвета му, не е достатъчно информативно за специалиста биолог
за идентификация на вида или разновидността. Стопаните нямат речник
за такова описание. За тях е важно, че го различават от сродни видове и
познават предназначението му. Дори и да не знаят името на растението, те
винаги помнят от кого, кога и как са се снабдили с него.
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Чесън. Това остричкото е някакъв чесън. Преди десет години ходих
ме във Видин. Там една жена ми даде едни шушулки с дребнички семенца
и като се разпръснаха.... То е многогодишно, само се разсажда... (И. К.,
Берковица)
Това е бяло десертно грозде. От един човек, който беше в Гърция на
работа и донесе. Аз му поисках пръчки и вече 20 години го гледам, опазвам
го. Давам на всички пръчки...[Насочва вниманието ни към друго растение
в близост.] Сина го е окосил, но това е останало. Като перуника е. Една
жена ми го донесе от Баварско – развежда ни из градината си Т. К. от Берковица, горд с богатото растително разнообразие в нея. Биолозите идентифицират последното растение, като казват, че е много полезно.
Когато посадъчният материал е от чужбина или не е с местен произход, обикновено името на растението съдържа тази „чуждост“: гръцки
босилек, гръцки риган, австрийски домати, италиански фасул, мексиканска краставица и др., които често се оказват съвсем различни от назования
биологичен вид. По-важно от името и идентификацията на вида за стопаните се оказва умението да отглеждат растението, да го превърнат в „свое“
и да го споделят с желаещи.
Нерядко, когато градинарите не знаят названията на някои растения,
особено на цветята, ги назовават описателно чрез цвета на съцветието, времето на цъфтене или използването им: „не знам как се казва, много хубаво
цъфти, държиме го да го има“; „есента цъфти, с бели цветчета“; „против разстройство на козите и против къртици“.
Установяваме, че стопаните често общуват с растенията си чрез речта – говорят им. Затова не е изненада, че когато ни ги представят в градината, използват социални характеристики – нежно, силно, жилаво, твърдо,
нахално, инат, своенравно, расте, където то иска, издръжливо, превзема
всичко, само се сее.
Аз не съм специалист. Понеже ми харесва нещо и го гледам. Каквото попадне самò, го оставям. Аз съм зодия Стрелец и ние сме много емоционални.
Това е много нахално. Има много нахална миризма. Много е силно. Млади
майки го вземат за уроки на бебета. [...] Годжи бери. Има много издънки. Колко е нахално. [...] Мащерка, лавандула. Тука, кво беше това – розмарин, мента,
мащерка. Последната е нахална. [...] Това е като маргаритка, в бяло и лилаво – нежко, кошничка – нахално е. Каквото се посее, не го махам. [...] Тука
всичко расте в естествено състояние – обяснява Иванка, докато ни развежда
из градината си в Берковица (ил. 2).

Съзнанието, че градината е съвместно дело на човешки и нечовешки
актьори, на културни и биологични процеси, невъзможността на градинарите да постигнат пълен контрол над отглежданите растения се изразяват
в признание, че растенията имат своя воля, характер, самостоятелност, независимост от човека и от неговите усилия и виждания за мястото им в
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градината: „Тоя копър не сме го сеяли. И той обича да седи, където на него
му харесва. Вятъра си го носи, където си иска“ (Т. К., Берковица).
Словесното описание отразява включването на сетивата (зрение, слух,
обоняние, вкус, осезание) в цялостното възприемане на градината. То е
изпъстрено с глаголи, подканващи към сетивно възприемане, с епитети и
сравнения, целящи разбуждане на отделните рецептори, участващи в това
възприятие, активиране на паметта на сетивната система: „виж го колко
е нежно“, „треперушките са космос, всякакви цветове – цветове от дъгата“, „как хубаво мирише, помириши го“, „опитай, има тръпчив вкус“,
„разтъркай го“, „топи се в устата“, „кочена една особена сладост придава на фасула“. „Ние босилек си сеем чак от едно време на село, ама
моят не е от село, моят е гръцки. Тука ми го дадоха някои. А на село е друг,
не е такъв. Гледай сега, не е така както синьо гледа, просто така пò
някакво зелено беше“ – включва цветови нюанси Албена в с. Белополяне,
Ивайловградско, в опита да оразличи босилека, засят край пипера, от този,
който помни в родното си село Малък Девесил.
Понякога позоваването на сетивното няма за цел да извика конкретни
рецептори, а изразява определен ситуативен модел в паметта, основан на
културна традиция или ритуална употреба на растението. Така за Румяна
от с. Баничан, Гоцеделчевско, „босилека мирише на празник, на църква, на
чисто, на спокойствие“. В други случаи едно от сетивата се посочва като
единствения различител при еднакви на външен вид растения.
„Джоджена също е няколко вида. Старовремския джоджен – ние му викаме кучешка мерудия. Гръцкия не го трая. Тука около беседката имаме и
друг джоджен, мирише различно. Не го харесвам. Изглежда еднакво, само
мирише различно. Не можеш да го различиш освен по миризмата“ – обяснява предпочитанията си Дешка от с. Горно Драглище, Разложко, въпреки наличното в градината ѝ разнообразие на подправъчни растения от един вид.
Трудностите при идентификацията и оразличаването на растения от
един вид чрез словесното описание ставаха обект на разговори с нашите
събеседници, които се опитваха да включат в това описание и сетивата.
Една вечер, говорейки си за диворастящите в планината растения и тяхното използване за храна и в ритуали, Владо от с. Горно Драглище каза:
„Друго е да си откъснеш дива ягода. Вкусовите качества са различни“.
Накарахме го да опише с думи. „По-ароматно, не е воднисто, по-вкусно,
по-малко, отдалеко мириса, наситен аромат, листата и плода са по-дребни“ – започна да изрежда той, но после заключи, че „сетивата не могат
да се опишат с думи, а могат да се усетят“. Призна, че няма речник да
предаде вкуса на различни продукти. Все пак не се отказа и за розовия домат, който отглежда в градината си от семена от Куртово Конаре, използва
думите „благ, топи се в устата“. Съпругата му Дешка се включи в разговора, като отбеляза, че в описанието освен „обективна разлика има и
емоция“, а „яденето на нещо от гората е преживяване“.
151

Житейският разказ се структурира не само от непосредствената ситуация на разказване, не само от паметта, но и от вписаното в нея лично и
социално въображение. Този авторефлексивен разказ не е монолог, а диалогизира с други, може да преминава лесно от ситуация в ситуация. Показателен пример е разказът от Приложение 2. От бахчата на бабата и дядото
на Елена, където винаги е имало босилек, следват истории за способностите на бабата да лекува с изсушени пръчици босилек и изрази на признание
за лечителските ѝ способности. Осъществява се преход към градината на
майката на респондентката, починала преди повече от 10 години, наличието на задължителни цветя в двора и вкъщи, което поражда обяснение за
местното название на индришето – хат³р. Коментират се накратко доб
рите взаимоотношения между снаха и свекърва, следват истории, които
потвърждават твърдението, както и това, че майка ѝ „живеела заради цветята“. Една от тях е страданието на майката, когато вижда попарените си
от слана хризантеми, предадено с думи, които отпращат към закрепени
фразеологично морални норми на традиционната култура. Отново се представя цветното богатство в майчината градина, докато стопанката е била
жива, в противовес на растителния ѝ облик днес. За пореден път се изброяват култовите растения в градините, като при споменаване на седефчето
респондентката споделя личен опит за лечебната му сила.
За градината никога не се разказва неутрално, а винаги емоционално.
Това е така, защото тя е своеобразна проекция на своите стопани. Нейният облик отразява личностни качества и психични особености на стопаните ѝ: емоционалност, общителност, скромност, семплост, увереност,
авторитетност, склонност към експериментиране, небрежност, състояние
на емоционален и ментален упадък. Словесното пресъздаване ни помага
да видим в градината отразен живота на нейните стопани, техните предпочитания и вкусове, отношенията между мъжа и жената (наличие или
липса на синхрон, споделяне или не на общи виждания) и др. Обикновено
тя сплотява и държи семейството. Когато единият от съпрузите си отиде,
другият занемарява по някакъв начин градината. Можем да кажем, че градината изразява ритъма на живота, тя е проекция на живота, отражение на
желанието за живот.
Градината е и място на общуване. Чрез растенията и разказването за
тях стопаните всъщност общуват със своите значими близки от миналото и
настоящето: членове на семейството, роднини, приятели. Градината е топос
на паметта, но и топос на социална свързаност. Разказването е възможност
за „събиране“ на семейството – на живи (синове, дъщери) и мъртви (свекърва, съпруг), възможност за общуване с тях, когато те са далече. Следващият
пример е показателен за начина, по който стопаните говорят за отделните
растения и обвързват растителния свят в градината със значимите близки:
В тази ябълка има три сорта. Основният е лятна, петровка, а другите... Синовете ми си правят присадки. Къде сполучливо, къде – не. По-мал152

кият се занимава. Много обича Берковица, носи непрекъснато разни неща.
Безразборно сади. Социолог е, не работи по специалността си. Има пункт
за годишни технически прегледи. По-големият е пет години по-голям, по
здравословното хранене. Работи в Министерство на труда и социалната
политика. На ниска позиция. [Заради него в дворната градина се отделя
място на растения, добили популярност през последните години във връзка със здравословното хранене] (И. К., Берковица).

Градината-текст – щрихи към контекста и значенията
Разказването за отделните растения е част от словесното пресъздаване
на цялата градина, в която съжителстват диви, полукултурни и културни
видове и форми растения – приятелски, в конкуренция или в борба за надмощие. Чрез тематизирането на биологичното разнообразие се осъществява наративно сътворяване на градината като единен текст, като общ разказ.
Разкъсването на този голям разказ на по-малки, за да се откроят връзки и
значения, е аналитична процедура, а не реалност на комуникативния процес. Това ни дава основание да анализираме градината като топос на диалогичното разказване. Най-често тя е реално пространство, в което се
поражда разказване за отглежданите растителни видове. Нерядко се случва
да е ментален образ, подлежащ на активиране, виртуално пространство на
разказването, когато то се осъществява на пейката пред къщи, в кафето при
смесения магазин, в читалището... Може да е определена, реално обработвана „своя“ градина в края на селището, която не успяваме да посетим, но
за която с гордост разказват стопаните. „Имаме градина за приказ. Който е
дошъл да види...“ е лайтмотив в интервюто със Златка от Ивайловград, която многократно ни приканва да посетим градината ѝ край реката, докато ни
описва разнообразието от зеленчуци в нея. Също така тази градина може
вече да не съществува във вида, в който се описва с определено растително
разнообразие, да е спомен от детството/младостта (вж. Приложение 2) или
от родното място, което респондентът е напуснал по различни причини
(женитба, преселване и др.). В много случаи градината е събирателен образ, когато се говори за облика и растителното разнообразие на градините
в миналото в съпоставка със съвременните реалности.
В наративното конструиране на градината участват разноредови сюжети, в които се съвместяват различни времена и пространства. Това подкрепи извода ни, че тя е многопластов и многолик топос, многоаспектна,
динамична структура, специфична хетеротопия и хетерохрония.6 Теренното изследване открои дворната градина, особено в селата, като многопланова структура – едновременно производствена и естетска, където впечат6

Вж. публикациите на екипа: Български фолклор 2018; Петров, Ганева-Райчева (съст.) 2021.
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ляващо биоразнообразие се постига чрез внасяне на чужди видове и нови
сортове, но и като убежище за вече изоставени или за диви растителни
видове, пренесени специално или самонастанили се в градината.
Метафората на палимпсеста е подходяща, когато изследваме градината като структура и като процес. Разказването е важен инструмент, макар и
не единствен, за това „изстъргване“ на горните, видимите, пластове и разкриване на по-старите, защото позволява да бъдат откроени и съпоставени
различни темпоралности от битието на градината като биокултурен топос.
Разказът успява да превърне миналото от нещо обективно, отчуждено, реифицирано в нещо виртуално, способно и подлежащо на разбуждане.
Ще коментирам това отново с пример от градината на Иванка в Берковица. Вървейки сред растенията, тя ни обръща внимание на заешката сянка
(Asparagus officinalis L.), седефчето (Ruta graveolens L.) и един стар чемшир.
Обяснява ни, че са наследени от свекървата („заешката сянка сигурно е на
сто години“; „чемширът е на осемдесет години и е от китката на свещеника, когато е кръщавал мъжа ми“). Растенията активират образи в паметта за „мераклийската“ градина на свекървата, както я помни Иванка, когато
идва тук след омъжването си. Разказът визуализира мястото на старата къща,
която отдавна не съществува, образа на стопанката – „стара гражданка“,
която „потропва с налъми по калдъръма“ и отглежда с любов хранителни,
подправъчни, лечебни и декоративни растения. Сред тях са и прочутите
берковски ягоди, „останали от сто години“, запазени от Иванка (в случая
„сорт „Мадам Мюто“). В настоящето те са намерили убежище само в някои дворни градини и тази е една от тях. Също секвоята гигантела, отсечена
преди четири години, визуално свидетелство за която е запазеният дънер,
аранжиран естетически. Отглеждането на киви е свързано с друга темпоралност на градината, която активира образа на починалия съпруг и неговия
принос към биологичното разнообразие в градината. Сред новите, самооплождащи се сортове киви са и тези, с които Иванка „много се хвали“ и щедро
раздава на приятелите си на Коледа. Те са донесени преди 40–50 години на
съпруга ѝ от Варна като вкоренени фиданки в саксии. Експериментът да ги
отглеждат в Берковица се оказва сполучлив – засадени са на „скътано“ място, на юг, без вятър, защитено от слани. В разказа се коментират конкретни
грижи за растението и адаптацията му към средата. Стопанката с гордост отбелязва, че берат по 100 кг продукция, като прави сравнение с местния агроном, който също си засадил киви, но то не му раждало „никак“. В градината
в настоящия ѝ вид – място на експерименти, но и място, в което растенията
са оставени да се развиват свободно, в приятелство или в конкуренция, в съответствие с биологичната си природа – се отпечатват вижданията на двамата ѝ сина, живеещи извън Берковица. Представи за това дават коментирани
по-горе откъси от интервюто със стопанката (ил. 3).
Разказването ни дава възможност да изследваме взаимните връзки
между природата и културата, обвързването на социалното и технологичното развитие с природни закони и процеси, а добиването на градинарския
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опит – с общуването със земята и с неразривната връзка на човека с нея.
Тази взаимозависимост Златка от Ивайловград формулира кратко: „Много
работи зная. Кат се боцкаш със земята, всичко знаеш“.
Личната история за сдобиване с желано растение е брънка към разкриване на социалния свят на градината. Тя конкретизира картината на движението
на семена и растения, показва ролята на социалните мрежи за набавяне с определени растения и посадъчен материал. В същото време може да е източник
за по-широки наблюдения. Показателен е разказът за лимона в градината на
Венета (Приложение 1). В това повествователно пътуване към желания лимон, в което се „наднича“ в живота на три семейства, се разкриват социални
отношения и начини на междуличностно общуване, модели на културно поведение (дар за дар), значение на емблематични за Родопите изделия (родопски
терлици) и храни (патетник) в дарообмена, определени градинарски познания (осигуряване на подходящи условия за развитие на растението, справяне
с вредители). В разказа се щрихират социални реалности (пътни комуникации
и промени в градската среда, трудова миграция на младите в чужбина, самотна старост на възрастния родител). Текстът е показателен и по отношение на
друга важна особеност – емоцията, с която се разказва (ил. 4 и 5).
Наративното конструиране на градината се полага в широк социален
и икономически контекст, който обхваща различни темпоралности: политически и социоикономически процеси от периодите преди непосредственото
одържавяване на земята през 50-те години на ХХ в., по време на кооперативното стопанство и след политическите промени от 1989 г. В този контекст
се обсъждат технологично развитие, промени в облика на градината, наследяване на градинарски знания и умения, икономическо остойностяване на
биологични ресурси и биокултурно знание. Често явление в словесното изразяване са социални, политически и икономически оценки при маркиране
на важни обществени процеси и проблеми: въздействието на т.нар. Възродителен процес от 1984 г. в районите с мюсюлманско население, интензивното отглеждане на зеленчуци по време на ТКЗС-то и плановото стопанство,
последиците от приватизацията, закриването на производства в селищата и
безработицата, обезлюдяването, затварянето на училища, икономическия и
селскостопанския упадък, абдикацията на държавата, вноса на некачествени
продукти и храни, отчуждението между хората. Постоянно се коментират
скъсаната връзка със земята и последиците от това („природата, земята ни
храни, природата, земята ще ни изяде“), отчуждението на младите от земеделския труд в противовес на удовлетворението от лично произведеното.
Наблюдаваните промени в биологичния цикъл на растенията, размиването на границите между сезоните, възможностите за отглеждане на
нехарактерни топлолюбиви видове в планинските райони и др. открояват
като важен въпроса за екологичната среда и избора на отглежданите в градината растения. В изсичането на горите, замърсяването на почвите и на
природата по-общо се търсят причини за промени в растителните видове:
промяна във форми и големина, във вкусови качества, поява на нови забо155

лявания. Застрояването, покриването на земята с бетон и други подобни
действия на човека, мислени като подобряване на средата на живот, се сочат като пагубни за растителния свят:
[Говорим за отглежданите днес зеленчуци, какво си гледат за прехрана и какво се налага да купуват, защото не се ражда или не е с добро качество.] Преди
много гледахме червени чушки и ставаха едри. Сега ги купуваме. На същото
място и при същите грижи сега не се раждат. Аз си го обяснявам с нарушения
микроклимат. Преди всичко беше черни пътища. Като асфалтираха пътя, и
сега много неща не стават. Преди беше черен път. Асфалтът излъчва горещина. Моята нива се намира на кръстопът. Тая улица е асфалтирана и тази също.
[Показва с ръце.] И от безпомощност, видях, че не става нищо и я посях с люцерна. Едно, че няма да става нищо, а и няма да копая. Сега има хрян и такива...
Пример от Благоевград. Живях двайсет и няколко години в Благоевград.
Кварталът, в който живеех, бяха крайни блокове. По едно министерско постановление, 22-ро, раздаваха земи. На всеки завод АПК-то дадоха земя – кой иска
да си насади лозе, градинка, кой каквото иска. Когато от нас нагоре направиха
пътя, се промени всичко. Имаше кравеферма. По тия ниви се садяха домати,
едри, огромни чушки, праз, какво ли не. Аз нямах такава земя, но съм ходила при
колежки [учителки] да им помагам и виждах какви зеленчуци стават. В квартала започнаха да строят блокове, детски площадки и градините [също] си стоят. Садят пак същите неща. Отгоре пече, отдолу сече – няма проветрение,
появиха се гъбички и растенията се скапаха. Същото наблюдение имам сега и
тука [в Хаджидимово], тротоарите с плочки – излъчват жар. Това си е мое
наблюдение. Не претендирам, че е откритие. Така си обяснявам нещата. Същите растения в полето се раждат, а тук, в града – вече не. Преди нямаше тротоари с плочки, а трева. Онзи ден заваля дъжд, попи всичко. Не стигна влагата
до растенията. Като вали дъжд, усещаш, че е валяло в полето, тук – не. [А какво мислиш за градинките в града и за градското земеделие?] Това е с любителска
цел, а не да се хранят хората с това, което са произвели. (Е. И., Хаджидимово).

Теренното проучване показа също, че специално място в градината
имат растения, традиционно използвани в ритуални и лечебни практики.
Те нерядко са наричани от стопаните култови растения и винаги провокират активно разказване, в което се изразява съхранено през поколенията
знание за утилитарното и символичното им предназначение. Това знание
се закрепва в практиката и ритуала, усвоява се като модели на поведение,
прониква в мирогледни представи, намира отражение в хранителни навици и предпочитания. Много показателен е следният разказ:
„Седефче [Ruta graveolens L.] – задължително [се слага] в китката на
малко бебе, за кръщенето – задължително седефче и тези, червените [не им
знае името, подсказват ѝ, че се казват лавадарки] – за питка и кръщене. От
фундите [Tagetes erecta L.] се изсушава също за китката за кръщене. Пелин,
здравец, босилек – това са китките, които пазят бебето, майката като я
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няма. Навремето е нямало цветя. Като има сватба, други [се ползват] ... Гледам няколко вида босилек – мъжки и женски. На женския семената са по-гъстички и то е по-рядко. Гледам и църковен, и гръцки. До миналата година имах
син босилек – то е за салата. Зет ми обича за салата, но аз не го ползвам за
салата. Той [босилекът] ми мирише на празник, на църква, на чисто, на спокойствие. Затова не го ползвам... При нас традиционно на 15 август на манастира „Успение на Св. Богородица“ горе, в Баничан, старото село, селото с
най-многото църкви, задължително ще дойдат хората от старото село тука,
на кромидището [там сега се издигат къщите на селото], да отмъкнат корен
от босилек на 14 август вечерта и се носи с корена на иконата. От баба си
знам, едно време на кромидището – без фунди, без босилек, това не е градина
на стопанка, изоставена. Така после аз си отговорих. Хората не са знаели за
какво, но си има обяснение, защото фундите отблъскват мушиците, босилека
отблъсква комари и други вредители. И си казвам: „Има полза и научно обяснение защо са ги сели“ (Р. Дж., род. 1961 г., с. Баничан).

Текстът откроява биокултурната същност на растенията, показва как
биологичните свойства се обвързват с културни представи, знания, практики. Това е особено видимо в процеса на валоризация на растителни ресурси, на създаване или поддържане на ментални образи на мястото чрез
растения емблеми (берковски ягоди, смилянски и радуилски фасул, реселешки и баничански воден лук, розов домат от Куртово Конаре, дини от
Любимец, зеле от Крън и др.), някои от които са обект на анализ в посочените в началото на текста публикации на екипа. Ще отбележа само, че
разказването и разказите за тези растителни видове имат важна роля за
конструиране на културната им биография, за свързване на биологичната
им идентичност с културна. Разказването предлага основания за валоризирането, като експлицира съхранено през десетилетията традиционно екологично знание. Текстове на локалната култура (легенди, вярвания, представи, песни, пословици, поговорки, фразеологизми), в които присъстват
емблематизираните растения, са част от аргументативния дискурс при
оценностяването им.

Заключение
Разказването в градината ни помага да я ситуираме в определена екосистема7, както и да я опознаем по-добре като социален свят. Словесното
Екосистемата включва биотични (живи организми), абиотични (неживата природа) и антропогенни компоненти (човешки дейности, които променят околната среда). Абиотичните компоненти са атмосфера, хидросфера и литосфера (светлина, температура, относителна влажност
на въздуха и други компоненти на климата и околната среда, като аерирането на почвата, естествената радиация и т.н.).
7
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пресъздаване конструира биографията на градината в неразривна връзка с
биографията на нейните стопани. Пресъздава я като реално пространство,
но и като ментален образ, като място за общуване с растителния свят, но и
със значимите близки, когато те не са там. Наративното конструиране на
градината се полага в широк социален и икономически контекст, съвместява различни времена и пространства, очертава важни стопански процеси.
Представя я като единство между конкретната материализирана форма и
общото значение, което я осмисля. Всичко това ни дава основание да я
разглеждаме като текст, в който могат да бъдат разчетени стопански, социални и културни знания, значения и ориентации. Възприемаме я като
незавършен текст, който се конструира в зависимост от контекста (биологичен, социален, културен, икономически, политически). В предаването на
смисъл и значения участват съвместно образът, звукът, вкусът и ароматът,
като въздействат едновременно на сетивата и на въображението и така конструират пространствената и времева протяжност на градината.
Разказването в/за градината предлага размисли по важни въпроси,
свързани с опазване и съхранение на растителното разнообразие, в това
число и необходимост от адекватни национални политики. Откроява причини и мотивация за поддържане на местни генетични ресурси в градините, но и проблеми на генетичната ерозия на местните сортове и форми,
резултат от народни и професионални селекции. Насочва към механизмите
на усвояване на неместни, както и на селектирани нови сортове и превръщането им в „свои“, „местни“.
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Приложение
1. Разказ за лимона в градината на Венета8
Разказът е записан по време на интервю и обхождане на градината
на Венета и Минчо. Дворната градина е в края на селото. На земята, на
която е построена семейната къща и e създадена градината, са се помещавали канцеларии на ТКЗС-то. Получена е при неговото разтуряне.
Интервю с Венета Митевска, род. 1937 г. в с. Смилян, Смолянско, образ. VIII клас. Записала В. Ганева-Райчева на 03.05.2017 г. в с. Смилян.
8
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Причислихме градината към т.нар. мераклийски, характеризиращи се с
голямо растително разнообразие и естетика. Пространството включва отделно обособени декоративна (естетска) и продоволствена част.
Външният вид, композицията и подборът на растенията са общо дело на
двамата съпрузи – резултат от естетическите виждания на Венета и
майсторлъка на Минчо. Идеи взима от специализирани списания и телевизионни предавания за градината: „Простичка съм. Седнем с мъжа ми.
Аз правя план, той е изпълнител. Той е майстор. Никой няма да го направи така, както аз искам. Ако е криво, събаряме и сутринта пак започваме. Чудят се защо ме слуша мъжа ми“. Освен цветя стопанката обича
„хубави“ дървета. След като установяваме, че в градината има бадем,
смокиня, киви, райска ябълка и други дървесни видове, характерни повече
за равнинните райони, питаме Венета дали има лимон. „Да, гледам“ –
отговаря тя и следва разказ:
Имам братовчед в Пазарджик. Имам една приятелка агрономка в Пазарджик. Тя горе-долу мой набор. Вика: „Венетке, идвам, казах на Митко,
че ще остана една-две вечери“ [Митко е съпругът на приятелката агрономка Зорка – б.а., В.Г.-Р.].
Тя си идва с една приятелка, по-старичка, да са си дружчици. Викам:
„Довадайте. Има къде да спите в хотела. Няма да плащате“. [Единият от
синовете на Венета има хотел.]
И тя така се радва женицата. Вика:
– Ти така ма посрещна. Казвай какво имаш – какво нямаш? Какво искаш?
– Сичко си имам, само лимонче си нямам.
– Хъм, сега ще ти намеря. И аз имам, и комшиите имат.
Какво нещо е късмета! Като не си котсуз.
Вика: „Слизам от влака и вървиме така с мъжа ми и дружката. Гледам
една капия отворена, широк двор и край двора много саксии с лимони.
Викам: „Видя ли сега, бе, Венетка искаше лимон“. Почуках, вика, излиза
една стара баба. Викам: „Добър ден“ – „Добър ден“. Викам: „А бе, идвам
от Смилян, моя приятелка много обича лимони и ме е помолила да ѝ взема.
Колкот пари искаш, ще ти дам, само да ми дадеш едно“. – „Зорке, давам
ти го без пари. Щом е от Смилян, землячка, аз също съм от Райково. То е
много близко. Щом е землячка, взимай го така, подарявам ги го“.
Зорка ми се обади. Вика: „Венетке, зимах ти го лимончето. Имаше
седем малки лимончета родени. Ела да си го земеш“. Викам: „Да ми ги не
изядеш!“ [Смеем се.] Аз ѝ събрах оттука подарък, пак терлици наши родопски, една голяма бонбониера, лимонов сок. Голяма съм мераклийка на
хубави дървета. И отиваме. Тя вика: „Сега отиваме при бабата да ѝ занесеш
подаръка“. Тя не ще парички. Тя сам-сама, децата ѝ в чужбина. Само един
комшия, стар човек, се грижи за нея. Тя по-старичка от мене. Давам ѝ го.
Тя вика: „Какво е това? Аз таквоз чудо не съм видяла“. Аз викам: „Сега, ти
заслужаваш. Щом си ми дала лимон, аз трябва да се отплатя на тебе“.
160

Дойдох си. Разказвам им, викам: „Захаринке [снахата на Венета], ти
един филм ще направиш с нас“. Идват ѝ на гости. Идват ѝ децата на гости
[на жената, която е дала лимона]. Тя изкарва терлиците. Делят ги, кой да ги
земе. Дали дъщерята, дали снахата. А пък снахата носи 41-ви номер, пък
другата – по-малки. Сега, земала ги другата. Пък тя: „Моли са, колкото искаш пари ще ти даде, само да ѝ направиш 41-ви номер“. Там, в Англия ли,
в Германия ли, не знам къде са.
Викам: „Зорке, тръгвам и идвам да си зема лимончето“. Отивам в
Пловдив. Ся, вали дъжд, вали. Не съм ходила 12 години. То сичко са променило. Коренна промяна. Пък да ида на Пазарджик, до Бошуля, то спирки
с влака... Пък да идиш с колата, много път.
Зорка идва на гарата. Викам: „Зорке, ако не беше ти, щях да ида у друга приятелка да остана“. Отидохме в тях. Митко вика: „Венетке, най-много
са радвам, искам да ми напрайш патѐтник“. – „Добре бе, ще ти направя“.
Направих му. Смеем се, почиваме си. Сутринта си тръгвам. Сложиха ми
лимона в един чувал, найлонов. Все пак е далече... Ама жълтите си ги беше
прибрала тя. Дойдохме си тука. След това не е идвала тя. Сега я чакам.
[Скоро очаква Зорка да ѝ гостува.]
То пък тоя лимон го нападнаха едни бели мушички ситни, лепкави,
лепкави. Сложих го ей тука на една по-висока поставчица, слънчева. Ами
не! И го изнесох навънка – то умира и умира! Занесохме го във парника.
Ей сега, коренна промяна има. Разви са да расте. И то инат – издръжливо,
гледам го, с въшките, ама си останаха. Пръскам, ама нищо не помага. И
картофена отрова, дето пръскам за буболечки. Наште картофи нямат буболечки. Напръсках ги с тая отрова, ама не умират.
Стопанката ни показа лимона си, но не пожела да го снимаме, защото още няма добър вид.

2. За култовите растения и градината на майка ми кичобойката9
С Елена Иванова се срещаме два пъти. Първият разговор се води в читалището, където тя е поканена от читалищния секретар. След като се
представяме и казваме от какво се интересуваме, тя започва да разказва
за босилека в бахчата на своите баба и дядо:
В тяхната бахча [на баба и дядо ѝ] друго има-няма, босилек ще има.
Защото босилека е обр¾дно, култово растение тука за нас. Имаше болести
по децата. Аз съм родена в двора на сено. У нас беше панаир от деца. НяИнтервю с Елена Иванова, род. 15 август 1949 г. в гр. Хаджидимово, Благоевградска област; средно образ. – Аграрен техникум в Кюстендил; полувисше за учителка – филиал в Смолян,
висше – ЮЗУ „Неофит Рилски“. Работила дълги години като начална учителка в пограничния район, била е учителка в Благоевград, където се е установила да живее. Пребивава в Хаджидимово
през топлите месеци на годината. Записала В. Ганева-Райчева на 27.08.2019 г. в читалището на
гр. Хаджидимово, Благоевградска област.
9
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каква болест, от което детето почва да слабее, да жълтее и не могат да му
помогнат. Изписват детето от болницата, че е безнадеждно. Тя [майката] се
прибира у дома безпомощна. И една жена я праща при учиная, до мойта
баба. Идват у дома.
Изсъхнали пръчици босилек. Майка ми ѝ беше асистентка. Отчупват
се клечици. Баба сяда, слага жар на керемида, зима клечиците и почва [показва с ръце къде по тялото на детето боцка с босилека баба ѝ]. Аз си го
обяснявам, че това е нещо като иглотерапия, точков масаж. „В името на
Отца и Сина, и Светия Дух“ [бабата казва молитвата] и на всяка гънка боцка с босилека, който е сложила в жарта. И детето тръгва. Минават се две
седмици, няма камбана. Носи го [майката] пак – детето е наддало с около
килограм. Мина се време и когат са ожениха, дойдоха у нас как се кани кум
с бъклица. Психотерапия, вяра! Докарват едно дете полуживо от велинградските села. [С горното изречение се връща към началото на разказа за
излекуваното дете.] Мойта баба беше постоянно канена на новобрански.
Каква е силата на босилека – не мога да ви кажа.
[Разговорът продължава спонтанно за други растения, без да задаваме
въпроси.] От култовите растения, лековити – босилек, седефче, хунда – вънка [на двора, в градината]; вътре – хат³р. Той е индрише. Само тук му казваме хатър или в близките села също може [да му казват така]. Имаше едно
поверие. Като идеш на гости и видиш една саксия. Тогава нямаше саксии,
ама някоя стомна, като се счупи, и в нея боцват някоя китка на прозореца. И
като идеш на гости, видиш хат³р и казваш, като излезе стопанката и откъснеш някое листче... Ако някой реши да си открадне, и цветето се обиждало,
увяхва. А при нас казват, като се обидиш: „Остана ми хат³р“ – обида. Цветето се обижда, че не са го похвалили. От хат³ра се късали листа, един цвят
от меджедѝя (мушкато е) и още нещо, да станат три. Връзват с червен конец
и като ходят да искат момата, го окичват с тая китка. Задължително с хат³р.
Окичваха със здравец момчето, което отива войник – да се върне със
здраве, както е тръгнал. Култови китки се правеха от хат³р, здравец и меджедия (мушкато). Чемшира по-късно се появи.
На мойта майка ѝ викаха кичобойката, защото се занимаваше да гледа много китки, цветя. У нас имаше всички възможни цветя, които знаех и
не знаех имената. Тя живееше, за да гледа китки. Ние бяхме на по-втори
план. Нас ни отгледа баба ми. Сега тука трябва да се посàди два реда пиперки, край тях китки.
Майка ми вече 12 години я няма. С баба ми, свекървата, имаха образцови отношения. Баба ми носеше на майка отвсякъде китки. Баба ми
ходеше на почивка, майка – вкъщи [стои] да гледа цветя.
Идва си майка от нивата. Баба ми вика: „Какво да ти сготвя за утре?“.
„Вчера еди-коя си носеше тиквички“ [казва майка ѝ].
„Тия пущини, гергините, дет са, ако посадим тиквички...“ [казва свекървата] Татко викаше: „Скъсай малко листенца, дай ѝ сол и това да си
носи за ядене“…
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Мешѐтата (хризантеми) са до сняг. Имахме течаща вода, майка ми се
връща и се хвърля на леглото и започва да реве с глас. Баба ми си мисли,
че някой човек е починал: „Кой е, мари? Кво стана?“. Майка реве: „Ох, ох,
пустата, проклетата слàна да фàти ми опари мешѐтата. Навели са глàва
като излъгани м¥ми“. Така предава картината. Тогава не можеш да се ожениш недевствена.
Тя живееше за цветята! Как ѝ беше двора – кокичета една леха, до
кокичетата нарциси, до нарцисите зюмбюли, лалета, гергини... Майка вече
12 години я няма и някои цветя започнаха да се губят. Нашия двор си е такъв. Мен ме няма през годината, аз не съм така мукаетна като майка. Вътре
меджедия, хатър. Вънка другите: дворните цветя бяха тагетиса, хунда му
казваме ние, свирка. Как му беше културното име? Като гербера е, вариант
на гербер. Имаше едни цветя трепер²шки – нишан по нивите слагаха, попадѝки (вариант на маргаритката), седефчето. То е лековита китка.
Моето дете много слабееше и висока температура, до 40 градуса вдигаше. Все съм в болница с него, като малко много боледуваше. И една друга жена от нашия род, втора жена на нашия дядо, имаха я за второ качество
човек, бедничка, заекваше. Тя идва и казва: „Три с²трина ше дойда да го
зàхрана със седефче“. На голяма лъжица, супена лъжица, слага няколко
листенца седеф, то е дребнолистно, и с дъното на чаена лъжичка го смачква. Изцежда го и на бучка захар капва. То сигурно горчи и доколкото може
да поеме детето, го разтрива в устата. От това му мина, дали е някакъв
антиоксидант?! Аз съм по науката. [Биолозите обясняват какви вещества
съдържа седефчето, какви лечебни свойства има, също, че е опасно.] Нямаше бахча без седефче. С лековита цел в градините се гледаха на първо място босилека, седефчето, хундата. Те са на двора. Здравец също има. На
всяка плевня имаше говежди изпражнения, върху изпражнението си расте
ушняк му казваха тука, то е Дебела Мара. И то лечебно... Невен също е
много популярен, култово растение, също за нишан се слага. Аз си правя
мехлем за зарастване на рани...
Без прекъсване разказът продължава с видовете декоративни растения в градината, като при изреждането им Елена отново разчита на
паметта за разнообразието в майчината градина.
Валентина Ганева-Райчева
Институт за етнология и фолклористика
с Етнографски музей,
Българска академия на науките
ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 6
1113 София, България
valrai@abv.bg
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ПАНДЕМИЯ ОТ СЛУХОВЕ: ЕТИОЛОГИЧНИ
ПРЕДСТАВИ ЗА COVID-19
Ангелина Илиева
Резюме: Настоящото изследване предлага фолклористична перспектива към свързаната с пандемията от COVID-19 инфодемия в социалната мрежа „Фейсбук“ и по-конкретно към разпространяваните слухове, съвременни (градски) легенди и конспиративни
теории. Фолклористичната перспектива отмества фокуса от проблема за тяхната достоверност към по-дълбоките културни идеи и представи, които те разкриват. Вниманието
е насочено към темата за етиологията на пандемията главно в онези нейни развития,
които предлагат алтернативни на официалния дискурс обяснения. Проследени са и социалните (и дигиталните) траектории, които тези идеи и нагласи описват. Сравнителен аспект на анализа придава съпоставянето им с идеи и представи за произхода и
причините на предходни епидемии от вирусни заболявания, съхранени в интернет – в
дискусионни форуми и в коментарни секции към новинарските издания. Целта е да се
откроят основни елементи на една „съвременна митология“ на вирусните заболявания,
които с голяма вероятност ще се възпроизвеждат и при бъдещи епидемии.

В своята статия „Гледища за разказите и разказването“ – един до голяма степен програмен текст за българската фолклористика от последните три десетилетия – Стоянка Бояджиева определя разказа като равностоен на живота: не защото го „отразява“, а защото го конструира – било
като „подрежда“ хаотичното битие, било като „разбърква“ подредеността
в нещо ново, и защото му придава смисъл (Бояджиева 1994: 6). Исторически погледнато, всяко избухване на епидемия от познато или непознато
заразно заболяване е неизменно съпроводено и от своеобразен наративен
взрив – като отговор на сполетялото общността бедствие, като опит да
се овладее внезапно преобърнатата реалност, да се осмисли и обясни.
Пандемията от коронавирусното заболяване COVID-19, започнала в края
на 2019 г. в Китай, за кратко време превзе света и в рамките на една година отне над два милиона живота, причини страдание на милиони хора
и промени радикално установените навици и принципи в икономиката,
културата, правото и политиката на мнозинството общества на планетата. Бързото нарастване на броя потвърдени случаи, причиняваната от
инфекцията смърт и силните икономически и социални сътресения в резултат от мерките за овладяване на разпространението ѝ – затваряне на
граници, забрани за пътуване, наложено дистанциране и (само)изолация,
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прекъсване в снабдяването със стоки и услуги – предизвикаха небивало
безпокойство и създадоха особено благоприятна среда за разпространение на слухове и конспиративни теории (Ali 2020). На 2 февруари 2020 г.
Световната здравна организация (СЗО) предупреди за опасността от съпътстващата епидемията инфодемия: „едно свръхизобилие на информация – част от нея вярна, друга не, – което затруднява хората в намирането
на достоверни източници и надеждни ръководства, когато те са им нужни“. В отговор международната организация мобилизира техническите
си екипи за проследяване на потенциално опасни митове и слухове и за
тяхното опровергаване, особено в местата на най-интензивното им разпространение – платформите на социалните медии.1
В последвалите институционални и научни рефлексии на инфодемията тя се осмисля преди всичко като проблем, пряко свързан с рискове за
живота и здравето на хората. Специалисти по обществено здраве изразиха
тревогата си от по-бързото разпространение на фалшиви новини в социалните мрежи за сметка на информацията от надеждни източници и за нарушения по този начин „баланс на достоверността“ в медийната екосистема
(Tasnim et al. 2020: 171). Екип от специалисти – социолози, медици и епидемиолози, след мащабно проучване и анализ на свързаната с COVID-19
инфодемия в социалните медии обобщи разпространяваните материали в
три основни категории: слухове или „непотвърдена информация, която при
проверка може да се окаже вярна, изфабрикувана или напълно лъжлива“;
стигма или социално конструиран процес на дискриминация или потискане в обществото; и конспиративни теории или „обяснителни вярвания за
индивид или група хора, работещи тайно за постигане на зловредни цели“
(Islam et al. 2020). Препоръките на изследователите са сходни с реакциите
на СЗО и са фокусирани върху неутрализирането на преките рискове от
инфодемията: за проследяване, фактологична проверка и опровергаване на
разпространяваните слухове, за премахване на потенциално опасните съдържания от социалните медии и за осигуряване на достъпна и достоверна
информация.
В настоящото изследване ще предложа една по-различна, фолклористична перспектива към свързаната с пандемията от COVID-19 инфодемия в
българската медийна среда и по-конкретно в социалната мрежа „Фейсбук“.
Както ще стане ясно по-нататък в изложението, границите на избраната
медия и на езика са до известна степен условни предвид разнородната природа на разглежданите материали. Фолклористичната перспектива ще отмести вниманието от проблема за тяхната достоверност и ще се фокусира
върху по-дълбоките културни идеи и представи, които те разкриват. Конкретните пътища и механизми, по които тези представи възникват (или са

1

Вж. https://apps.who.int/iris/handle/10665/330778 – 01.04.2021 г.
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внушавани), няма да бъдат разглеждани, тъй като всеки отделен случай
заслужава самостоятелно изследване. Ще се насоча към онези, които са
вече усвоени, възприети във вид на споделено знание и се изразяват като
твърдения, мнения или убеждения, т.е. функционират именно като слухове.
Според изследователя на слуховете Жан-Ноел Капферер те са най-старото информационно средство на света и тъкмо поради това тяхното възникване и интензивно разпространение са пряко свързани с усещането за
липса на информация в дадено общество. Колкото по-оскъдна е информацията по дадена тема, привлякла общественото внимание, толкова по-голяма е ролята на колективното несъзнавано в интерпретацията на отделни
части от „пъзела“. Слуховете не „тръгват“ от фактите, а от разбирането и
тълкуването на фактите, затова те често отразяват не обективни реалности,
а широко разпространени образи, стереотипи и представи (Kapferer 1992).
Възприетото във фолклористиката определение за слуха е за изказано
убеждение, мнение, вярване, което се предава от човек на човек, най-често
устно, без да се предоставят факти или доказателства за неговата достоверност. Когато това вярване е по-сложно изразено, разгърнато в конкретна
история или „наративен пример“, или пък няколко „изказани убеждения“
са свързани в разказ, то вече се причислява към жанра на съвременната
(или градската) легенда (Turner 1993: 4; Fine, Ellis 2010: 4). Ясна граница
между двата жанра трудно може да бъде начертана, още повече че често те
се преливат един в друг: протичащи слухове може да се развият до оформени и устойчиви наративи и обратното – една история да бъде редуцирана
и предадена като убеждение или мнение.
В българската фолклористика на слуховете се обръща внимание като
на носители на „колективни градски представи“ или на специфично знание, съставено от „определени публични митове и предразсъдъци, съхранявани по фолклорен път (от уста на уста) или фиксирани в пресата и в
литературата“ (Григоров 2005: 93). Възприетото разбиране за градската
легенда е като „разказ за необичайни произшествия, представени като реално случили се събития, чието действие се развива в големия съвременен
град. Градските легенди се разпространяват както по устен път, така и чрез
масмедиите и филмите, като дават израз на идеите, чувствата и най-вече на
страховете на днешното време“ (Григоров 2013: 171, к.а., А.И.)2 . Двата
жанра са интерпретирани през теорията за т.нар. прости форми – първични културни структури, пораждани в самия език като естествени възможности за изразяване на човешкия опит и представи за света (Григоров 2005;
Бояджиева 2007).

2
Понятието се разграничава от легендата като основен жанр на неприказната фолклорна
проза. За възможното съотнасяне на градските легенди към традиционните фолклорни жанрове
вж. също и Григоров 2010.
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Конспиративните теории не са слухове, но според изследователите
им те често се конструират от слухове и (градски) легенди. Според Гари
Алан Файн и Бил Елис конспиративните теории разчитат на една „културна граматика“ – мрежа от вярвания, която съчетава подходящи елементи в
един общ „тотализиращ дискурс“: „Като възприето общо знание тези вярвания вземат безпорядъка и го правят подреден, като напасват ситуацията
към широко разпространени предположения за мотивацията на хората. С
други думи, конспиративните теории успяват да обяснят широки отрязъци от иначе неясната действителност; те са съвършените обяснения, които
отключват един недостъпен свят с изкусно подправен ключ“ (Fine, Ellis
2010: 53, превод А.И.). Конспиративни слухове и легенди циркулират в
общността като част от нейното споделено знание за света (conspiracy lore,
вж. Turner 1993). Определени групи от слухове, легенди и вярвания често
се преплитат с друг тип истории или информация, за да оформят глобални
обяснителни „сценарии“, а впоследствие тези сценарии служат като контекст за интерпретиране на факти и събития. Тези сценарии са наречени от
Елис съвременни митологии – „глобални сценарии, приемани на доверие
от членовете на дадена субкултура, използвани да свързват и да придават
окончателен смисъл на загадъчни събития“ (Ellis 2000: 4–5). Конспиративните теории са смятани от изследователите за вид „фолклорна социология“
или „фолклорна история“, продукт на всекидневното усилие да се осмисли
бързо променящият се свят (Campion-Vincent 2005: 103).
Предвид ограничения обем на изложението ми тук ще се спра само
върху една тема от дискурса за пандемията от COVID-19 – темата за нейната етиология3, главно в онези развития, които предлагат алтернативни
на официалния дискурс обяснения. Под „тема на дискурса“ имам предвид
разработената от Теун ван Дайк концепция за семантична макроструктура, организираща произвеждания дискурс на едно по-високо или по-абстрактно равнище (Van Dijk 1980: 13). Анализът ми няма да се стреми към
изчерпателност, а вместо това ще се фокусира върху повтарящи се, устойчиви идеи и представи за произхода на заболяването и/или причините за
пандемията – изцяло или в отделни техни аспекти. Сравнителен елемент
на анализа ще придаде последващото им съпоставяне с идеи и представи
за произхода и причините на предходни епидемии от вирусни заболявания,
съхранени в интернет – в дискусионни форуми и в коментарни секции към
новинарските издания. Тази посока на изследването ми е вдъхновена от
книгата на американския фолклорист Джон Д. Лий „Епидемия от слухове“

3
Етиологичните легенди заедно с есхатологичните и етическите представляват трите основни групи на българските фолклорни легенди (вж. Георгиева 1990; Георгиева 2013). Струва
си да се обърне внимание, че в дискурса за COVID-19 темата за етиологията на заболяването е
преплетена с есхатологични мотиви, както и с темата за морала и етичните норми на поведение.
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(Lee 2014), с чиито наблюдения и изводи ще очертая възможните паралели
накрая. Целта е да се откроят основни елементи на една съвременна митология на вирусните заболявания, които с голяма вероятност ще се възпроизвеждат и при бъдещи епидемии.

Етиологичният дискурс за COVID-19
За начало на анализа ще представя дискусия, протекла в затворена
фейсбук група4 на 24 януари 2020 г. (АИФ І 603: 4–8)5. Тематичен фокус
на групата са бедствия, катастрофи и предстоящи глобални катаклизми и в
този период вниманието на нейните членове логично е насочено към разразилата се епидемия от непознато коронавирусно заболяване. По официални данни към онзи момент потвърдените случаи са над 800, но само 11
от тях извън Китай. Повод за дискусията е споделена в групата фалшива
новина със заглавие „Коронавирус в Китай: 2,8 милиона заразени, 112 хиляди загинали“, чието съдържание описва апокалиптична картина на реалността. Фалшивата новина е на руски език и е преведена на български за
удобство на членовете на групата. Предвид лошото качество на преведения
текст по всяка вероятност той е резултат от машинен превод. При проследяване на източника на новината в руския сайт става ясно, че тя е на свой
ред превод със съкращения на статия от американски информационен сайт.
Подобно „прескачане“ на текстове между езиците и културите, включително с помощта на машинния превод, далеч не е необичайно – напротив, то
илюстрира типичен модел на циркулиране на информация в съвременната
медийна среда.
В споделената фалшива новина произходът на вируса или причината
за епидемията не се обсъждат. Те обаче са основна тема в коментарите на
членовете на групата:
А.И.: Намаляват населението на земята. Чрез вируси…
М.П.: И аз така мисля, редуциране на населението чрез генномодифицирани вируси. Защо точно в Китай? Там ядат змии и прилепи от стотици години,
а едва сега пламна тази зараза. Сама се питам и сама си отговарям, защото
там е най-многолюдното население на планетата. Мое мнение, може и да
греша!
С.Н.: Дали е вирус, убиващ само азиатци, особено китайци, ако е така, те
могат да пуснат и в Индия вирус и там да намалят населението.

4
Групата е „Системата Немезис / Нибиру / Пречистването, голямата трансформация“, поверителна група със 7000 членове.
5
Част от материалите, предмет на анализ в този текст, не са достъпни онлайн. Тук ще цитирам съхранените в архива на НЦНКН при ИЕФЕМ–БАН под сигнатурни номера АИФ І 603,
АИФ І 604 и ФтАИФ 1869.
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Д.М.: Видно е, че планът за намаляване на световното население е вече в
ход. Започва се естествено с Китай. Милост към никой не е предвидена, дори и
към самите САЩ. Но ние трябва да сме наясно с първопричината, защото не
може така по всички краища на света, в един и същи момент, да пламва тази
чума. Кой може да я разнесе с такива бързи темпове, кой??? Естествено, че
тук става въпрос за кемтрейлси – само те могат да разнесат чумата за толкова кратко време.
И.Г.: Еврейският синедрион и илюминати започна да губи контрола над
планетата, оттук нататък няма да се спре пред нищо, да запази контрола
над човеците; войната започна: рептилите срещу човечеството.6

В цитираните няколко коментара са изказани убеждения за изкуствения произход на коронавируса, за неговото специално предназначение да
атакува представители на конкретна етнична група, за умишлено причиняване на епидемията с цел намаляване на населението на планетата, за разпространяването на вируса чрез самолетните „химични следи“, т.нар. кемтрейлс7, за епидемията като част от упражнявания от „рептили“8 контрол над
човечеството. Коментарите може да послужат като илюстративен пример за
някои характерни черти на циркулиращите във „Фейсбук“ конспиративни
теории. Първо, илюстрират добре логиката на конспиративното мислене,
което схваща света като управляван от могъщи, демонични сили, невинаги
конкретно определени и назовани. Тяхната абстрактна безличност, артикулирана в трето лице множествено число, позволява непрекъснато приспособяване на представата за виновника в зависимост от конкретни детайли
на контекста: виновните „те“ може да бъдат отделни етноси, национални
правителства или международни организации, индустрии, професионални
съсловия и т.н. Тази гъвкавост на представата за „виновните“ ще бъде проследена и по-нататък в изложението ми. Второ, илюстрират трите основни
убеждения, на които се гради всяка конспиративна теория, формулирани
от Майкъл Баркън: нищо не се случва случайно – конспиративната теория
описва свят, основан на умишлеността, в който няма инциденти и съвпадения; нищо не е каквото изглежда – видимите причини или мотиви за
събития и постъпки са измамни; всичко е свързано – съществуват схеми,
модели и връзки между привидно случайните събития, които просто трябва да бъдат открити (Barkun 2003: 2–3). Трето, илюстрират наблюдаваната

Тъй като анализът ми не е тясно лингвистичен, всички цитати са предадени след отстраняване на граматичните и техническите грешки. В оригиналния си вид те са запазени в цитираните
архивни единици.
7
Популярна конспиративна теория, свързана с „химическите самолетни следи“, вж. https://
bg.wikipedia.org/wiki/Конспиративна_теория_за_химическите_самолетни_линии – 01.04.2021 г.
8
Популярна конспиративна теория, свързана с „влечугоподобни хуманоиди“, управляващи
света, създадена и разпространявана от британския писател Дейвид Айк, вж. https://bg.wikipedia.
org/wiki/Рептили – 01.04.2021 г.
6
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от мен типична хетерогенност на съвместно конструираните обяснителни разкази: различни потребители изказват убеждения или мнения, които
не са непременно кохерентни едни спрямо други. Представената дискусия е характерен „миш-маш“ от лични догадки, спекулации и популярни
конспиративни теории.
Специфично за нея е и това, че протича в относително малобройна,
затворена фейсбук група, т.е. съдържа възгледи и представи, които може
да бъдат разглеждани в този период като маргинални. Членовете на тази
група имат подчертан интерес към конспиративни теории и може да бъдат
описани като своеобразна „субкултура“. Още в края на януари в групата
са споделени и обсъдени разнообразни обяснителни идеи за произхода на
епидемията – било като коментари към материали от чуждоезични медии,
било като собствени спекулативни теории на отделни нейни членове, например: за епидемията като „биологичен Чернобил“, т.е. за неволно „изпускане“ на генномодифициран смъртоносен вирус от научна лаборатория
в Ухан; за умишлено създаване на вируса като „патент“ от правителството
на САЩ и дори за разработването на вируса като специално оръжие за
война с биороботи (АИФ І 603: 8–16). С напредването на епидемията към
Европа и с все по-интензивното фокусиране на общественото внимание
върху нея обсъждането на конспиративни сценарии и спекулирането за отделни нейни аспекти също придобиват по-широка популярност.
Важно е да обърна внимание, че решаваща роля за разпространяването на конспиративните теории в този период имат медиите, и то както
таблоидните медии, за които тиражирането на спекулативни материали е
редовна практика, така и информационни сайтове, които публикуват репортажи и анализи върху най-разпространените „фалшиви твърдения“ и
„фалшиви новини“ с цел тяхното разобличаване.9 Почти всички сериозни,
професионални медии в този период се чувстват ангажирани с инфодемията. В масовите медии се появяват опровержения на основни представи
за етиологията на COVID-19, например: китайците са виновни за появата
на вируса, защото ядат прилепи; създаването му е част от програма за биологично оръжие; създаден е от ЦРУ с цел икономическа война с Китай;
епидемията е умишлено причинена от Бил Гейтс; инфекцията всъщност
се провокира от технологичната мрежа 5G. Опровержителните анализи на

9
Тук ще посоча само две публикации, чието съдържание ще имам предвид и по-нататък при
анализа си. Първата е на Ваня Милева със заглавие „Бил Гейтс е създал коронавируса и още 5 фалшиви твърдения за епидемията“, публикувана на 10 февруари 2020 г. в „Наука OffNews“ (https://
nauka.offnews.bg/news/Novini_1/Bil-Gejts-e-sazdal-koronavirusa-i-oshte-5-falshivi-tvardeniia-zaepide_144419.html – 01.04.2021 г.). Втората е на Николай Лавчиев със заглавие „Създаден от
ЦРУ, подсилван с 5G и лекуван с витамин Ц. Фалшивите новини за коронавируса“, публикувана
на 26 февруари 2020 г. в „Свободна Европа“ (https://www.svobodnaevropa.bg/a/30455928.html –
01.04.2021 г.).
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обяснителните разкази обаче са амбивалентни по своята функция. Те излагат факти срещу тях, но същевременно им придават допълнителна логическа кохерентност; разобличават ги, но същевременно ги популяризират.
Получава се характерното двусмислено отношение на медиите към субкултурните явления: не просто ги „представят“, а ги опосредстват, конструират ги като подчертано различни и ги легитимират (вж. Thornton 1995).
Далеч преди епидемията да се разрази в Европа, да достигне до България и да бъде обявена от СЗО за пандемия10, в обществото ни вече бушува
пандемията от слухове. Вниманието на медиите, както и все по-активното
включване на ентусиасти в битката с „фалшивите новини“ в социалните
мрежи отчасти постигат парадоксалния ефект, описан от Капферер – отричането на слуховете може да затвърди убедеността в тяхната достоверност
(Kapferer 1990). Слуховете, съвременните легенди и „фалшивите новини“
получават по-интензивно разпространение в критичен или скептичен контекст, отколкото в контекст на приемането им за истина (вж. Ellis 2018). Не
на последно място, слуховете и конспиративните теории често се коментират иронично, преувеличават се и се възпроизвеждат в пародийни наративи за постигане на хумористичен ефект:
ВАЖНО! Прочетете, ако ползвате интернет през 5G мрежа! Учени доказаха, че коронавирусът се разпространява през 5G безпрепятствено и може
да ни зарази през телефон, компютър и всякакви устройства, вързани към
мрежата! Правителствата умишлено ни заблуждават, че заразата е въздушно-капкова, докато тя всъщност се предава по интернет! […] Минете веднага
на 4G или на 3G! През тях се разпространяват само познатите ни вече вируси на свинския грип и птичия грип. По принцип всички мрежи разпространяват неконтролируема простотия – имайте това предвид! (фейсбук статус от
24.02.2020 г., ФтАИФ 1869: 157).
След дълго мислене разбрах каква е ситуацията. Пуснали са коронавируса,
защото избива слабите и старите. В същото време ще ни сложат под карантина в домовете, където народът ще почне да се чифтосва и ще се размножава.
Очакват да се родят здрави деца, защото ги създават здрави хора. Всичко това
е, защото ни готвят за война с извънземна цивилизация
(ФтАИФ 1869: 163).

Интересна за отбелязване е трансформацията в съдържанието на слуховете и на конструираните чрез тях конспиративни сценарии, която настъпва
при достигането на епидемията на родна територия. Най-популярните, но и
донякъде абстрактни представи за „илюминати“, „рептили“ и „контрол над
човечеството“ са частично изместени от конкретни, стереотипни, локални
субекти и мотивации. Веднага след установяването на първите случаи на
COVID-19 в България в социалните мрежи се появява обяснението, че те са
10
Вж. https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-openingremarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020 – 01.04.2021 г.
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обявени само като отговор на отпуснатите от Международния валутен фонд
50 милиарда долара помощ за страните, засегнати от епидемията (ФтАИФ
1869: 161). Първият смъртен случай вследствие на инфекцията е оспорен
от представящи се за близки на починалата жена с твърдението, че „няма
нищо общо с коронавируса. Жената имаше сърдечни проблеми от години и
усложнения от епидемичния грип тип В“ (ФтАИФ 1869: 166). Интензивно
разпространение получават слуховете за фалшиви диагнози на COVID-19
и особено за фалшифициран смъртен акт (ФтАИФ 1869: 180–186). Те се
възпроизвеждат най-често под формата на кратки разкази, или „наративни
примери“, т.е. като варианти на градска легенда. Ядрото на разказа описва
ситуация, в която близките на починал от травма, от старост или от хронично заболяване човек са принуждавани или подкупвани „в болницата“ да се
съгласят като причина за смъртта да се впише COVID-19. Сумата, посочвана
най-често, е 1800 лв., с варианти „2000 лв. да го погребат“ или „1800 лв. и
ще поемат разходите по погребението“. Във „Фейсбук“ тези разкази циркулират под формата на изображения (скрийншот), споделят се в различни
групи или се използват като аргументи в дискусии. Предвид това, че в някои
от тях присъства уговорката за преразказ – „Чичо ми ми разказа една съвсем
пресна абсурдна история“; „в разговор с продавачката на кварталния ни
магазин“; „съседката ни разказа за приятел на сина ѝ“, – може да се допусне циркулирането им и в устна среда.
След обявяването на извънредно положение в страната на 13 март
2020 г., придружено от въвеждането на редица противоепидемични ограничения, значителна част от всекидневния живот на хората „мигрира“ към
социалните мрежи – те се превръщат в основната среда за свързване и общуване. Пандемията провокира нестихващи дискусии във всички фейсбук
групи, а спекулациите за нейната етиология са „гореща тема“. Извън специфичните културни и дигитални пространства на „конспиративните“ субкултури популярните глобални сюжети се фрагментират, нюансират се и се
въвличат в множество спорове за истината. За да илюстрирам тези процеси, ще се спра на няколко дискусии, протекли в периода между 5 и 15 април 2020 г., във вероятно най-голямата българска фейсбук група с публично
съдържание11 (АИФ І 603: 21–149). Конкретните поводи за дискусиите са:
фалшива новина, публикувана на сайта Lentata.com12; споделен статус със
спекулативни разсъждения за коронавирусното заболяване; проведена анкета сред потребителите в групата дали те или техни близки са преболедували
COVID-19; статия, публикувана на сайта Skandalno.net13; и личен разказ на
Групата е „Национална група „Децата на България“, публична група, с над 215 000 членове.
Вж. https://tribune.bg/bg/obshtestvo/karbovski-pusna-falshiva-novina-za-amerikanski-uchenotdavna-oprovergana-v-sasht/ – 01.04.2021 г.
13
Става дума за авторски материал на Пею Благов със заглавие „20 доказателства, че
ПАНДЕМИЯТА Е ИЗМАМА“, вж. http://skandalno.net/20-доказателства-че-пандемията-е-измама-184063/ – 01.04.2021 г.
11

12
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потребител в групата, живеещ в Лондон. Достоверността на тези материали
е оспорена в групата, но те предизвикват и артикулирането на основни представи за произхода на пандемията, които ще направя опит да обобщя.
Неизменно изразявана във всички дискусии, при това многократно, е
представата за изкуствения произход на вируса, причиняващ заболяването
COVID-19, както и за неговото умишлено разпространяване. Причините и
мотивите за това обаче се осмислят различно, във взаимно допълващи се
или противоречащи си версии, зависими и от конкретни идеи за „виновниците“. В една от версиите мотивите са предимно икономически, разпространяването на вируса е част от „световна икономическа война“ между
Съединените щати и Китай, а като виновни са посочвани и двете държави:
…нима вярваш, че след като хилядолетия наред са яли прилепи, точно сега
се заразиха с този вирус и се разпространи в цял свят. Това е световна икономическа война под предлог за карантина (с. 23).
…оказахме се прави, че това заболяване е американска разработка; […]
Разбира се, че Китай има огромен интерес. Когато се самозаразяваш, управляваш процеса. С 1 млрд. и 400 млн. население в Китай има по-малко случаи от
Испания с 40 млн. население. Китай е комунистическа държава, имаха спад в
икономиката с 20%, докато бяха под карантина. Сега само те произвеждат
огромно количество маски, респираторни апарати, антибиотици и т.н. Ще
избият тези загуби многократно!!!!! (с. 25).
Светът може би след година – година и половина ще разбере, че това е
било трета световна война. Война не с оръжия, а с пари (с. 56).

В други версии, също предполагащи икономически мотиви, пандемията е предизвикана „за обогатяване на корпорациите и икономическо заробване на цели държави“ (с. 24); свързана е с частни интереси, например
на президента Тръмп, „за да може да купува корпорации, дори държави
пред фалит“ (с. 35); или изпълнява користните цели на фармацевтичната
индустрия, т.нар. „Биг Фарма“, със съучастието на СЗО: „СЗО се спонсорира от Биг Фарма, примерно, аз искрено вярвам в безкористните цели на
Биг Фарма да сме здрави и усмихнати, и ваксинирани “ (с. 60).
В дискусиите присъстват и представи от популярните конспиративни
теории – глобалните обяснителни разкази, възникнали и добили разпространение още в самото начало на епидемията, според които вирусът е създадено в лаборатория биологично оръжие, изпълняващо план на „световните елити“ за намаляване и контрол на човечеството, за установяване на
„Нов световен ред“:
Има антидот – със сигурност. Но няма да го пуснат, докато не се осъществят целите им – Нов световен ред. За техните мултикорпорации не са
важни няколкото милиона, които ще умрат. Важното е манипулацията да
върви с пълна сила. А след това следва пускане на ваксина с чипове. Който
не ще да се ваксинира, ще бъде обявяван за нарушител на реда и директно
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затварян. Чипираните ще живеят под команда. Човеците-роботи! Живите
мъртви! (с. 25).
Аз мога да Ви гарантирам, че вирус има и ако има конспирация, то тя
включва реален вирус-убиец! Странно е, че вярващите в конспиративната мисия на пандемията изключват плановете на световния елит за намаляване на
населението (с. 96).
Този [вирус] съдържа протеини от два вида коронавируси, които са от
различни животни – прилеп и змия, съдържа фрагменти от молекулата на
СПИН, съдържа и такива от бактерии... Не прилича ли на изкуствено създадено биологично оръжие? Не изисква ли да го разглеждаме като оръжие, а не
като тривиална вирусна инфекция? (с. 101).

Паралелна линия на разсъждения и спекулации изразяват също толкова разпространените представи и убеждения, че опасен коронавирус не
съществува, че инфекцията е причинена от нещо друго – често споменавана тук е технологичната мрежа 5G, или че изобщо пандемията е измама. Донякъде основания за подобни възгледи дава относително по-слабото
разпространение на COVID-19 в България през пролетта на 2020 г. Много
често в дискусиите се изказват твърдения, че „няма болни“, „болниците са
празни“, „всичко е една измама“, а обстановката се означава с понятия като
„фарс“, „цирк“ или „театър“. В отделни случаи тези представи са разгърнато изразени и обяснени:
Няма нужда от видео, щото да не се разбере, че умрелите са умрели не от
коронавирус, а от друго! Умират, никой не спори, че не умират, въпросът е, че
на НИТО ЕДИН от труповете НЕ са направили аутопсия, за да се потвърди
или отхвърли ИСТИНСКАТА причина за смъртта!!!! Защото хората, които
са умрели, са щели да си умрат и без коронавирус! С всички тези съпътстващи
заболявания НИКАКЪВ шанс нямат да оздравеят и въобще да са живи, дори и
обикновена настинка е фатална за такива болни! (с. 31).
Промъкна се предположението, че роднините са „обезпечавани“ да мълчат. Например, ако човекът е умрял от инсулт, застрахователите не изплащали нищо, а ако е от ковид, плащат. Затова и не го отричат (с. 32).
Още ли си мислите, че има коронавирус? Не е ли крайно време да разберете, че е театър всичко! Мисля, че мина много време, в което един нормален
човек би си направил извода от всичко, което наблюдава, че това е само манипулация! Всеки говори: в Италия е страшно, в Америка е страшно, но никой
нищо не е видял директно, нали?! Само по телевизията! Е, тогава за какво
става дума! Помислете! (с. 95).

Всички изразени в дискусиите „алтернативни“ факти и представи за пандемията, както и материалите, провокирали тези дискусии, са оспорени и/или
отхвърлени като неверни от потребители в групата. Приведените контрааргументи, както и дискурсивното разгръщане на споровете за „истината“, не
са тема на това изложение, затова тук само ще маркирам тяхната типология:
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отхвърлят се източниците на информация („ШОК УЖАС СКАНДАЛНО ИЗВЪНРЕДНО
да ви имам източниците…“, с. 72); представят се лични свидетелства, предимно от потребители, живеещи в чужбина („Познавам
най-малко 20 души заразени, някои вече не сред живите. Стига с тези глупости!“, с. 38); оспорва се логиката на спекулациите („За какво им е да ни
слагат чипове бе, хораааа? Ако някой иска да ви следи и сега може да ви следи
без проблем“, с. 25); привеждат се фактологични аргументи („5G все още не
е вкарана в UK, а загинали и заболели много!“, с. 35); изтъкват се моралните
аспекти на COVID-скептицизма („Не ви ли е неудобно от глупостите, които
пишете? И какво целите? Може би да опитате какво е да си в болница, болен от Ковид-19?“, с. 36); критикуват се прекомерната доверчивост и повлияването от фикционални истории („И като почнете да вярвате на всякакви
глупости“, с. 22; „Много филми гледате“, с. 26) и т.н.
Изострените спорове, стигащи на моменти и до взаимна размяна на обиди, са вероятно сред причините в даден момент COVID-скептиците да се насочат към собствено дигитално пространство – специализирана фейсбук група, в която да споделят и дискутират своите убеждения. Интересна е социалната (а и дигиталната) траектория, която тези нагласи описват: от относително маргинални или „субкултурни“ интереси към бързо популяризиране сред
широки слоеве на обществото и въвличане в конфликт на гледни точки и накрая обратно към относителното обособяване и консолидиране в своеобразна
„конспиративна“ субкултура, но вече основана конкретно на COVID-19. Отново ще обърна внимание на амбивалентната роля, която медиите изиграват
в тези процеси. От една страна, масовите медии периодично обръщат внимание на циркулиращите конспиративни теории, като по този начин, независимо от намеренията си, им осигуряват все по-голяма популярност. Проучване
на социологическата агенция „Тренд“, проведено в началото на юни 2020 г.
по поръчка на вестник „24 часа“, показва съгласие с различни конспиративни
твърдения на между 12 и 43% от анкетираните, като водещо място заемат
представите, че коронавирусната инфекция е „изкуствено създадена болест“
или че е „изкуствено създадена болест с цел фармацевтични компании да печелят“.14 От друга страна, администрацията на „Фейсбук“ предприема системно премахване на проблемните материали и групи от платформата си –
също амбивалентна практика, тъй като затвърждава у COVID-скептиците
убеждението, че съществува „заговор“ и че те са преследвани, защото знаят
и разпространяват истината. Всяко изтриване на фейсбук групи, посветени
на „измамата COVID-19“, е незабавно последвано от тяхното създаване наново. Тъй като става дума за по-скоро спонтанни, некоординирани действия,
понякога това води до създаване на повече от една нова група15.
Вж. https://rctrend.bg/project/нагласи-на-българите-спрямо-конспира/ – 01.04.2021 г.
В момента на работа по този текст, в края на януари – началото на февруари 2021 г., търсачката във „Фейсбук“ открива поне седем групи, посветени на тази тема: „Да разобличим изма14
15
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Веднъж формирани и възприети, а също споделени и валидирани в
социалната среда от съмишленици, тези представи придобиват устойчивост към сблъсъци с противоречащите им факти и реалности. Те функционират като „съвременна митология“ или като „тотализиращ дискурс“ (по
Fine, Ellis 2010: 53), който служи да обяснява света, като придърпва или
напасва към себе си интерпретациите на конкретни събития и ситуации.
С настъпването на втората вълна на пандемията през есента на 2020 г. и
с далеч по-интензивното ѝ разгръщане с по няколко хиляди заразени и с
десетки починали дневно тези представи не се разколебават, а се използват
като обяснителен ключ при възприемането и тълкуването на променената
обстановка. Ще илюстрирам тези процеси, като представя накратко дискусия, протекла в началото на ноември 2020 г. в една от вече споменатите
специализирани фейсбук групи16 (АИФ І 604: 46–73).
Повод за дискусията е статус на потребител в групата, който споделя
за двама свои близки с COVID-19, и двамата със сравнително тежко протичане на заболяването: единият „с двустранна пневмония“, а другият „в
болница и реанимация“. Статусът завършва с въпроса „Какво се случва,
хора?“ (с. 46). Още първите коментари са категорични:
Ю.М.: Убийства...
Е.Р.: Не правете тестове, там е уловката.
Г.А.: И аз започвам да се съмнявам, че заразата става чрез тестовете.
Е.Р.: Аз съм убедена.
Г.П.: Диагнозата е страх, паника…
Т.Н.: В болницата ги тровят, такива са нарежданията за цял свят. Не
ходете в болница, хранете се здравословно и пийте чиста вода (с. 47).

В цитираните коментари са предложени различни обяснения като причина за заболяването и те са изразени многократно и по-нататък от други
потребители. При анализа на дискусията може да бъдат откроени няколко
добре обособени логики и линии на разсъждение, които на повърхностно
равнище се разминават или си противоречат. В отделни моменти те са и
пряко противопоставени в спорове между потребителите. На по-дълбоко
равнище обаче те са обединени от една и съща идея – за чудовищен „заговор“, и от една и съща представа за пандемията като „измама“.

мата КОВИД 19“ (публична, от 20.10.2020 г.); „Измамата Ковид-19“ (публична, от 20.10.2020 г.);
„Измамата Ковид19 Group“ (поверителна, от 20.10.2020 г.); „измаматаковиД19“ (поверителна, от
20.10.2020 г.); „Измамата К0вид 19“ (поверителна, от 18.01.2021 г.); „Измамата К0вид – 19 (част
трета)“ (публична, от 20.01.2021 г.); „Измамата Covid-19 от господарите на парите!“ (поверителна, от 12.10.2020 г.). Едновременното или близко по време създаване на повечето от тях, както и
някои названия показват, че те са наследници на съществували преди това и изтрити от админис
трацията на „Фейсбук“ групи.
16
Групата е „Измамата К0вид – 19“, публична група с 9500 членове.
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Първата линия на разсъждения приема за отправна точка съществуването на вируса, но нататък очертава идеята за една медицинска конспирация, в която истинските „виновници“ за заболяването и причиняваната
от него смърт са медицинските лица, процедури и протоколи за лечение.
На първо място тук е теорията за заразяване чрез тестване: „Познавам четирима с тежка пневмония – всички след тестване!!! Струва ми се, че
има някаква закономерност“ (с. 57); „Те затова всички тестове са положителни. Вероятно вируса го получаваш срещу 120 лв.“ (с. 61); „Не се
тествайте. Взе много да намирисва и май изглежда, че PCR не е тест“
(с. 69). На второ място идва и убеждението, че крайната цел на лечението
в болница не е да излекува, а да доведе до трагичен край: „На мен пък
ми се струва, че влезеш ли в болницата да те лекуват, жив не излизаш.
И пишат, че причината за смъртта е „КОВИД 19“. Аз не им вярвам, че
лекуват, те нямат адекватно лечение. Това, което им е наредено, с това
лекуват. Пръскат им накрая дробовете с [респираторите] и край“ (с. 66);
„Никой не е намерен мъртъв в дома си от „вируса“. Всички умират от
него само в болницата. Помислете върху това“ (с. 72).
Според втората линия на разсъждение коронавирусът не съществува, а случаите на тежко боледуване се дължат на други причини. Такива
са използването на предпазни маски: „Носенето на маски също води до
бактериална пневмония“ (с. 68); внушаваната от медиите паника: „Единственото нещо, което правят по теленовините, е чрез страха да понижават защитните сили на организма и да ви разболеят и така да станете жертви на пандемията“ (с. 57); или автосугестията: „Първо обясниха
(или вмениха) на хората колко страшно е това заболяване, след което при
обикновена настинка човек автоматично започва да очаква втълпените
му симптоми и ги развива на принципа на [плацебо] ефекта“ (с. 68). Популярна в този период е и обяснителната теория за „химически пневмонит“ – белодробно заболяване, причинявано от предполагаемо разпръскваните със самолети химикали във въздуха, или т.нар. кемтрейлс. Според
слуховете, разпространяващи тази представа, тя се подкрепя и от „учени“
или „лекари“: „Руски учени, изследващи COVID-19 пневмонията, установиха, че това е всъщност химична пневмония. Развитието ѝ се дължи
на химтрейлите, токсичните вещества в тях. Симптомите са същите
като при натравяне, лечението – детоксикиране“ (с. 62); „четох публикация на немска лекарка. Установила е барий в косите на пациентите си,
а не познава храна, която естествено да съдържа този елемент“ (с. 63).
Като доказателства за тази обяснителна теория в разглежданата, а и в други
дискусии се публикуват снимки на кондензационните следи17, оставяни от
Инверсионни (кондензационни) следи се образуват от изгорелите газове на самолетите
при ниски температури и висока влажност на въздуха, вж. https://bg.wikipedia.org/wiki/Инверсионни_следи – 01.04.2021 г.
17
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самолетите във въздуха. Във фейсбук групите се разпространява и се използва като аргумент и следната история – лично свидетелство:
Здравейте, казвам се Андрей Иванов. Пилот съм във Военните въздушни
сили. Искам да кажа истината.
В България по заповед на НАТО се пръска с химикал, който причинява химически пневномит18.
Химическият пневномит е копие на коронавируса. Всяка вечер се пръскат
градовете и се заразява народа. Това е истината, затова има толкова болни
уж от „коронавирус“. Пазете се, приятели, и споделете истината, за да знаете какъв геноцид се извършва над народа български.
Всички пилоти знаят истината, но мълчат! (ФтАИФ 1869: 229).

Като добре обособена трета линия на разсъждения се появява и протичащата в слухове и градски легенди обяснителна теория за фалшиви тестове или диагнози. В разглежданата дискусия тя се появява в две вариации,
артикулирани от двама различни потребители:
М.М.: На мен ми излезе във фейса публикация за доктор, който пратил
три нови теста в лаборатория, без да взима проба от никой, и за трите са му
отговорили, че са положителни. Не знам доколко е вярно все пак, но те кара да
се замислиш (с. 61);
К.Р.: Или просто по указание слагат резултат „положителен“. На някакъв брой положителни един отрицателен, определен случайно. Зачестиха
случаите на хора, записали се за тест, но в последния момент отказали се и
не дали проба. На другия ден им звънят от РЗИ да ги уведомят, че са положителни (с. 70).

Етиологични представи за предходни вирусни епидемии
В опит да поставя изследването си в сравнителна перспектива ще направя кратък разбор на разпространявани като слухове идеи и представи
за произхода на предходни епидемии от вирусни заболявания, издирени от
мен в бездънната „памет“ на интернет пространството. Това упражнение
по „дигитална археология“ няма претенция за изчерпателност и подлежи
на поне две уговорки: първо, то е ограничено само до мнения или убеждения, съхранени в коментарните секции на информационни сайтове и в дискусионни форуми; и второ, степента им на разпространение не е възможно
да бъде определена. Неговата цел е единствено да предотврати възможните
Думата е изписана погрешно на два пъти, затова запазвам оригиналния ѝ правопис. Регис
трирах този разказ като изображение (скрийншот), привеждано като аргумент в дискусии, затова
не мога да коментирам оригиналния му контекст. Допускам неговото създаване и разпространяване като умишлена провокация, т.е. като проява на „онлайн тролене“ (вж. Phillips 2015).
18
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погрешни изводи, че проследените етиологични представи за COVID-19
са изцяло нововъзникнали и/или специфични само за тази пандемия.
България остава на практика незасегната от двете предходни епидемии от коронавирусни заболявания ТОРС19 и БИРС20. Вероятно по тази
причина публикуваната в медиите информация за тях предизвиква слаба
реакция – запазените медийни материали са най-често без коментари. В
коментарите към съобщение на СЗО от юни 2015 г. за развитието на епидемията от БИРС21 се появява следното изказване: „Няма лекарство за био
оръжието, дето от тайните лаборатории в Саудитска Арабия го изпуснаха“. Коментарът на друг потребител е коктейл от популярни конспиративни идеи и сочи към „сатанино-масоно-еврейски лаборатории“. В трети
коментар се появяват два мотива: за умишлено намаляване на населението
и за преднамерено създаване на паника: „Една от целите на биг брадъра
е намаляване на населението (естествено, че намеренията са „благородни“). Другата цел е плашенето на овцете. Колкото по-наплашена е една
овца, толкова по-бързо тръгва накъдето ѝ казва чобанинът“.
В интернет са съхранени значително повече материали с коментари
към тях за епидемията от грипен вирус А (H1N1), т.нар. свински грип, от
2009 г. Тук ще се спра на две дискусии, посветени на тази тема и запазени в
архива на популярния български форум „Бг-мама“. Първата е със заглавие
„Свински грип /Swine Flu/“22 и протича между 27 април и 13 август 2009 г.
Още в първия коментар се появява намек за изкуствено създаване на вируса, провокиран от необичайната генетична комбинация на новия щам,
макар и изразен иронично: „Интересна комбинация, получена по пътя на
еволюцията, естествено“ (# 1). Предположението е подхванато и развито
от други потребители в посока на интереса и финансовите облаги на фармацевтичните компании от производството и продажбата на медикаменти,
като спор предизвиква само поредността на създаването – дали първо се
разработва вирусът, а после медикаментът за него, или обратното. Теорията е подкрепена и от преразказ на лично свидетелство от фармацевт: „Сега,
като се замисля, една позната аптекарка ми казва – получим ли някакво
ново и странно лекарство, си викаме „Айде, скоро пак ще има някакъв
вирус...“ (# 86).
Други потребители развиват паралелната линия на предположения за
излязъл извън контрол експеримент: „Вирусът е убил само хора в Мексико.
[…] Аз почвам да се чудя дали не са ги ползвали за опитни зайци и сега да

Тежък остър респираторен синдром (SARS), епидемията е активна от 2002 до 2004 г., счита
се за овладяна, вж. https://en.wikipedia.org/wiki/Severe_acute_respiratory_syndrome – 01.04.2021 г.
20
Близкоизточен респираторен синдром (MERS), епидемията е активна от 2012 г., вж. https://
en.wikipedia.org/wiki/Middle_East_respiratory_syndrome – 01.04.2021 г.
21
Вж. https://dnes.dir.bg/svyat/юzhna-koreja-ebola-birs-19265279 – 01.04.2021 г.
22
Вж. https://www.bg-mamma.com/?topic=392334 – 01.04.2021 г.
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замазват положението“ (# 273); „И дали все пак това е някаква естествено появила се вирусна мутация, или говорим за някакъв експеримент,
случайно излязъл от контрол? Има нещо, което не ни казват. Далеч съм
от паранои принципно, но почнах да си задавам въпроси. Да не говорим
за тази му странност, че поразява предимно млади хора, а не възрастни
и деца, които по принцип са с по-слаба имунна система. Че то това си е
като перфектно биологично оръжие“ (# 287). Появява се и предположението за „война“ (биологична или не) срещу Мексико“ (# 298). Изразено е
и убеждението, че такъв грип „не съществува“ (# 410). Следват и намеци,
че случаи на свински грип у нас ще бъдат изфабрикувани по поръчка на
„презокеанските шефове“ (# 437), както и представата, че диагнози ще
бъдат фалшифицирани в болниците: „Стигне ли човек до болницата, там
ще го „разболеят“, от каквото им наредят. Може да звучи скандално,
но е така“ (# 486). По-нататък тази представа е развита и като конкретен
сценарий: „По-важното е, че данните ще са такива, каквито им наредят
едни чичковци отвън. Така че, ако се реши наесен да се ваксинира (а то е
решено), като наближи времето, за един ден от 4 на 40 „заразени“ могат
да ги „избачкат“. Или постепенно да ги увеличават. Хич не се съмнявам в
способностите им“ (# 514).
Втората дискусия е провокирана от пряка покана за конспиративни
разсъждения, както е видно от заглавието „Какво се премълчава за „свинско-птичият“ грип“ и от подканата в откриващата публикация: „Трябва да
се научим да четем между редовете“23. Още в първите коментари епидемията е определена като „технология за генериране на психози“, като създадена от медиите, като обслужваща интересите на фармацевтичните компании, като „един голям фарс!“ с уточнението, че „пиесата се дирижира
от СЗО“. Проявява се типичната за конспиративните теории логика, че
нищо не е такова, каквото изглежда: „Нещо е убило тези хора в Мексико.
Аз се чудя какво е. Грип съм сигурна, че не е. Или поне не този. Почвам да
си мисля, че въпросната пандемия се дирижира, за да скрие нещо друго.
Едно е да кажеш един вирус дойде от никъде и ги уби. Друго е да се каже
истинската причина“ (# 9). Неколкократно се изказва предположението
за умишлено заразяване и за провеждан експеримент (# 12, 13, 82). Изразяват се опасенията от задължително поставяне на ваксина „и микрочип в
добавка“ (# 58). С развитието на дискусията се достига и до сглобяване на
цялостни обяснителни теории, например:
В случая свинският грип е само средство да се печелят пари, да се разболее колкото се може по-голяма част от населението на планетата, да
се намали бройката на живите хора, да се предизвика паника и страх, за
да може да се набодат хората и така да им бъдат вкарани чипчета и още
други щуротии... (# 132).
23

Вж. https://www.bg-mamma.com/?topic=393563 – 01.04.2021 г.
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Най-старите издирени от мен материали, съхранени в интернет пространството, които ще добавя към анализа си, се отнасят към публикации
за епидемията от грипен вирус А (H5N1), т.нар. птичи грип, от 2006 г. В
коментарната секция към новина за потвърдено наличие на птичи грип у
нас, публикувана в сайта „Медиапул“ на 10.02.2006 г.24, е изписано с главни букви следното твърдение: „Тоя вирус е пуснат от лабораториите на
САЩ. Специално за китайските комунисти. Щото ядат пилешко и гъше
и пате месо. Та сега, абе, кво правилно, те в САЩ и Великобритания ги
знаят наизуст тия щамове, те нали са си техни вируси“ (# 3). В тема от
архива на „Бг-мама“ със заглавие „Страх ли ви е от пандемия на птичи
грип?!“25 е предложено и следното доста категорично мнение:
Не, не ме е страх, защото мисля, че преувеличават, за да ни държат в страх,
а опасността не е толкова голяма. Това са манипулации, за да ни отклоняват
вниманието от наистина важните неща, които пряко ни касаят. Така човек си
казва: леле, аз утре може да умра от птичи грип, какво ще ти се тревожа, че
вдигат данъците или тока. Периодично в медиите пускат такива страшни зап
лахи, които всеки ден се набиват в главите на хората – преди беше луда крава,
после атипична пневмония, менингит (2001 г. в България, ако си спомняте) –
всичко се оказа пресилено, но ефектът е налице – хората се плашат (# 11).

Опитът ми да добавя сравнителни щрихи към този анализ е провокиран от монографичното изследване на Джон Д. Лий „Епидемия от слухове“
и от сходствата между собствените ми теренни наблюдения върху представи и наративи за COVID-19 и описаните от него в северноамерикански контекст за епидемията от коронавирусно заболяване отпреди близо
две десетилетия. Американският фолклорист проследява циркулиращите
и в устна, и в дигитална среда наративи, свързани с епидемията от ТОРС
(SARS) през 2003 г., и ги съпоставя с тези за други вирусни епидемии, например епидемиите от СПИН и грип А (H1N1), за да докаже устойчивостта им и тяхното „рециклиране“ при всяка нова епидемия. Ще представя в
резюме етиологичните наративи, разгледани от Лий в глава 2 на неговата
монография (Lee 2014: 58–73).
Мнозинството етиологични наративи, свързани с епидемията от
ТОРС, според Лий може да бъдат причислени към три големи категории:
теории за конспирация, за лошо развил се експеримент и за животинския
произход и разпространяване на вируса (с. 63). Според една от теориите
вирусът на ТОРС е безобиден, но е използван от световния и военния елит
със съучастието на СЗО в плановете им да държат населението на земята
заключено и под контрол (с. 64–65). Според друга за заболяването са ви24
Вж. https://www.mediapool.bg/velikobritaniya-potvardi-za-ptichi-grip-n5-u-nas-news114223.
html – 01.04.2021 г.
25
Вж. https://www.bg-mamma.com/?topic=64452 – 01.04.2021 г.
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новни химикалите в самолетните следи (кемтрейлс), които понижават защитния имунитет (с. 65). Много истории се въртят около идеята за умишлена вирусна война, в която създадени от хората биооръжия са използвани
срещу конкретна държава, етнос или възрастова група (с. 60). Разгледан е
публикуван в интернет текст, според който вирусът на ТОРС е кръстоска
между причинителите на шарка и заушки, която е невъзможно да се получи естествено (с. 66). Според друг той е идеалното оръжие, създадено да
премахне възрастното население на планетата (с. 67). Според трети той е
генетична модификация на вируса на инфлуенцата от 1918 г., предназначена да заразява предимно хора от азиатски произход и разпространена от
правителството на САЩ с цел да се спре икономическият и политически
възход на Китай (с. 69). Като конкретен виновник, отговорен за създаването и разпространяването на вируса като биологично оръжие, се споменава
Саддам Хюсеин (с. 58).

Заключение
Във възприемането и в наративното овладяване на пандемията от
COVID-19 популярното въображение се съпротивлява на идеите за случайност или непреднамереност при възникването и развитието на събитията.
Сами по себе си те са в противоречие и с основната функция на разказа – да
„подрежда“, да разкрива причинно-следствени връзки, да осмисля. В популярните нагласи е видима склонността да се отхвърля липсата на причина
и причинител, както и на баланс – някак неубедително стои възможността
пандемичният хаос, болката и загубата, разрушаването на съществувалата нормалност да са предизвикани от единично, незначително, спонтанно
произтекло събитие. Дори онези представи, които стоят най-близо до научното обяснение – за произхода на коронавирусната инфекция като зооноза,
се разгръщат до мащаби, пропорционални на бедствието. Случайното и
недокрай изяснено прескачане на вируса от животно на човек се развива
в една далеч по-обобщена представа за виновник – китайците и тяхната
екзотична, различна и поради това опасна хранителна култура. Макар и
недоказана, още в самото начало на епидемията в масовото съзнание се
настани и представата за прилепите като първоизточник на заразата, като
тук не без значение са и подчертаните хтонични черти на тези животни.
Веднъж възникнали обаче, дори тези представи за виновните „други“,
за опасната „чужда“ култура и за предизвикващите тревожност „нощни“
същества се оказват недостатъчни да обяснят защо точно „тук и сега“ се
случва тази епидемия, защо толкова бързо „пламна“ целият свят и тя се
превърна в пандемия, кой печели и кой губи от внезапно и радикално променения начин на живот. Отговорите на тези въпроси изглеждат прекалено
важни, за да бъдат сведени до случайности и естествени процеси. Причини и причинители са потърсени и намерени навсякъде, където публичното
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въображение вижда концентрация на власт и ресурси: сред свръхбогатите като Бил Гейтс, сред правителствата на икономически и политически
свръхсили като САЩ и Китай, сред най-мощните международни организации като НАТО и нейната авиация, сред безспорно печелившата в случая
фармацевтична индустрия и нейните вероятни лобита в СЗО.
Нов вирус и неговите необичайни, непознати на науката характеристики неизбежно предизвикват подозрения за генно модифициране или за
генетично кръстосване, извършено в лаборатория. Тук трябва да се отдаде
дължимото на един от основните играчи в полето на модерното митотворчество – пропагандата. Образцов пример за дезинформационна кампания
на съветската пропаганда от времето на Студената война е именно разпространяването на обвиненията, че САЩ са произвели вируса на СПИН
във военна лаборатория като биологично оръжие (Jowett, O’Donnell 2015:
28–29). Аварията в Чернобилската атомна централа и скриването на информацията за нейните размери и последствия е също жива митологема и
се възпроизвежда в спекулации за възможен „биологичен Чернобил“. Причиняваната от инфекцията смърт, особено висока сред определени групи,
внушава идеи едновременно за умисъл и за насоченост – вирусът се осмисля като „оръжие“ срещу конкретен етнос или срещу старите и болните,
възприемани като тежест за социалните системи.
С отместването на фокуса на публичното внимание от глобалното към
локалното действие забележимо се променят и представите за причини и
причинители. В обяснителните разкази се появяват стереотипни „домашни“ мотиви: за корупция и „усвояване на средства“, за изфабрикуване на
данни и фалшифициране на диагнози. Оформя се теорията за чудовищна
„медицинска конспирация“, която включва представите за умишлено заразяване с инфектирани тестове и за убиване на пациенти в болниците. Макар
и специфични, тези представи не са напълно нови, нито уникални. Известно е например, че епидемиите от чума в предреволюционна Франция и от
холера през ХІХ в. редовно произвеждат слухове за умишлено разпространяване на болестта, за отровени кладенци и заразени дръжки на врати, за
извратени лекари, сестри и гробари, за убиващи ваксини (Campion-Vincent
2005: 109). Разпространени, включително и у нас, са съвременните слухове
за умишлено заразяване с вируса на СПИН чрез поставени от наркозависимите хора инфектирани игли в градския транспорт (Кокудева 2020).
Онова, което може да бъде разглеждано като ново за тази „пандемия
от слухове“, са оформените от медийната среда процеси, механизми и мащаб на тяхното разпространение. В своето изследване „Прости форми“ и
вестникарски дискурс“ Стоянка Бояджиева обръща внимание на начина на
функциониране на съвременните градски легенди. Като продукти на новото време те „не се ограничават в повествователни модели […] а се мултиплицират и чрез цитиране, съобщение, тълкуване, доказване, използване за
пример, фантазиране, поучение. Виждаме ги реализирани като вестникар183

ски и устни разкази, слухове, визуални форми – образи, филми, реклами, в
анекдоти и вицове, паремии, пародии и т.н. И този поток излиза решително
извън рамките на местното и регионалното, както и на националното“ (Бояджиева 2007: 16).
Днес с посредничеството на технологичните платформи на Web 2.0 тези
процеси са многократно усилени. В социалните мрежи не само са снети валидните преди опозиции между традиционното и модерното, между устното
и писменото, но и границите между езиците, пространствата и културите се
преодоляват лесно и бързо. В наративното овладяване на COVID-19 видимо
се кръстосват разкази и представи, породени в различно време и в различни
култури, класически и нови конспиративни теории, различни по причина и
характер безпокойства – от невъобразимото „смаляване“ на света, от новото
вирусно заболяване и от новите технологии. Тревогите и предупрежденията
за разразилата се инфодемия са също рефлексии на тези безпокойства. Фолклористичната перспектива към нея едва ли би разрешила проблема с рисковете за общественото здраве, които тя създава. Все пак разглеждането на представите за пандемията като една съвременна митология, а на наративните им
проявления – като съвременен фолклор, поне ще ни освободи от илюзията за
възможното им механично изтриване. Подобно на самия вирус, причиняващ
заболяването, веднъж разпространени глобално, те ще останат задълго с нас.
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ИЗБРОДИРАНИ РАЗКАЗИ
Ивета Пиргова
Резюме: Наблюденията в този текст са насочени към музейните практики на „разказване“, които са в основата на музейната интерпретация. „Разказите“ в музейните зали имат
различни визуални, звукови и действени форми и в тях звучи симфония от гласове, които по различен начин участват в създаването на комплексното изложбено съдържание.
Гласовете на експертите, културните общности, творците, колекционерите и публиките
са интегрална част от музейната интерпретация на тези разкази и по специфичен начин
се комбинират, за да развият една или друга изложбена тема. Авторските наблюдения и
разсъждения са илюстрирани с един конкретен пример – изложба на хмонг бродерии,
които са създадени именно с цел разказване. Това са наративни панели, които представят различни видове избродирани разкази – вълшебни приказки, легенди, исторически
събития, ежедневие и празници, семейни и индивидуални биографии.

Разказите в музейните зали имат различни визуални, звукови и действени форми и в тях звучи симфония от гласове, които по различен начин участват в създаването на комплексното изложбено съдържание. Гласовете на експертите, културните общности, творците, колекционерите и публиките са
интегрална част от музейната интерпретация на тези разкази и по специфичен начин се комбинират, за да развият една или друга изложбена тема.
В този текст се коментират характерът и функциите на изложбените
разкази, дискутират се възможни разказвачи и слушатели, техники, материали, сюжети и форми на разказа в музейното пространство. Авторските наблюдения са илюстрирани с примери от една изложба на хмонг
бродерии, създадени от Панг Шионг Сириритасюк Сикун (Pang Xiong
Sirirathasuk Sikoun) именно с цел разказване – „Избродирани разкази:
текстилните изкуства на общността хмонг“ (Embroidered Stories: Hmong
Fiber Arts), която беше организирана в галериите на Фолкорния център
(Down Jersey Folklife Center) към Уитън център за изкуство и култура, Ню
Джърси, САЩ (Wheaton Arts and Cultural Center, NJ, U.S.A.) от 4 октомври до 31 декември 2019 г. Голяма част от тях са наративни панели, които
представят различни типове избродирани разкази – вълшебни приказки,
легенди, исторически събития, ежедневие и празници, семейни и индивидуални биографии.
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Музейният разказ в междукултурния диалог
Фолклорният център – домакин на тази изложба, се намира в район,
който е населен с повече от 70 етнически общности и затова повечето негови изложби участват в диалога за своята и другите култури в регионалния
културен пейзаж. Експонирането на другите култури е често дискутирана
тема в музейната теория и практика (Dicks 2004, Pieterse 2005). Понякога тя
се свързва с идеите за деколонизация на музеите, но по-често – с начините,
по които носителите на другата култура допринасят или не допринасят за
изграждането на музейния наратив (Lonetree, Cobb (eds.) 2008). В някои
музейни практики постепенно се оформя и концепцията за интегриращ
подход, който цели да насочи музейните разкази и тяхната интерпретация
към обединяване на своята и другите култури в нашата регионална или
национална култура.
Идеята за споделено обиталище и съседство като позиция, от която
музеят разказва за другите, не е нова, но до неотдавна имаше по-голям
практически успех не толкова с етническите култури и изкуства, колкото
с регионалните и професионалните общности и традиции. Изразите на етническа другост са по-ярко изявени в културните продукти и по-трудно
се визуализират и интерпретират в контекста на нашето общо, споделено обиталище. По-скоро се показват възможностите за сравнение между
своето и другото и музейната дискусия се ориентира към потенциала за
преосмисляне на своето в по-широк концептуален контекст – регионален,
исторически, социален, комуникативен, хуманитарен или някаква комбинация между тях.
В провеждането на междукултурни диалози в музея (Winchester 2012;
Bodo 2012; Staiff 2014) се коментира и емоционалното влияние на изложбения дизайн и/или интерпретации върху посетители, които са принудени
да видят и преживеят в музея своята култура като друга (Tolia-Kelly 2016;
Allen et al. 2014)
Изложбата на Панг Шионг предостави възможност на фолклорния център за влизане в този диалог чрез развиването на няколко теми в серия от изложбени разкази: темата за живите традиции и тяхното значение в съвременното общество; темата за осмислянето на историята (писмена и устна) в нов
социално-културен контекст; темата за имигрантските проблеми, споделени
от множество общности в САЩ; темата за ролята на фолклорните приказки
и легенди в съвременното общество; темата за отражението на травматични
човешки преживявания (личностни и колективни) в произведения на традиционното изкуство; темата за влиянието на личната и семейната биография
на твореца върху неговото творчество; темата за междуличностните, социалните и междукултурните взаимодействия в широк хуманистичен план.
В статията се дискутира как тези теми се развиха в различни визуални,
писмени, вербални и действени форми на музейното разказване.
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Динамика на изложбените разкази
Голяма част от съвременните изложби се организират не толкова около
характеристиките на експонираните предмети, колкото около социално и
културно релевантни теми1 и визуализирани разкази, които търсят разнообразни комуникативни и емоционални взаимодействия между „разказвачите“ в музейните зали и посетителите – „слушатели“. Музейният разказ
се мисли не само като средство за репродукция на колективно знание и
памет, но и като повод за обмяна на идеи, вярвания, опит, ценности, спомени, емоции и преживявания. Той се използва не само за предаване на
информация и обучение, но и за дискусия, дори провокация на конфликтни
разкази и интерпретации2.
Разширената роля и функции на музейния разказ (за културно наследство) води до въвеждането на разнообразни форми за неговото звучене в
музейното пространство. Традиционните етикети, табла с описания, коментари на експерти и аудиогидове се допълват с изобразителни изкуства
(фотографски колажи, рисунки, скици и картини; аудио- и видеомонтажи,
инсталации на съвременно изкуство), с изпълнителски и филмови изкуства
(музика, танц, театрални постановки, филмови и други видеопрожекции
или някаква комбинация от техни елементи) или със записани вербални
разкази (транскрипции на интервюта, използване на цитати от тях в други
видове писмени текстове).
С други думи, изложбената тема може да се развие като един цялостен
разказ или като поредица от разкази в разказа, които се „чуват“ в различни
форми – вербални, писмени, визуални или изпълнителски. Всички те са
тематично обвързани в триизмерното пространство на музея (Smith, Foote
2017) и предполагат разнообразяването на музейните интерпретативни методи и форми (Пиргова 2020; Roberts 2012). Съобразяването на изложбения
дизайн и графика с музейната архитектура и обзавеждане, включително
цветове на стени, вид и цветове на мебели, витрини, пиедестали и материали за експониране, осветление и визуални маршрути, може да засилва или
приглушава гласа на разказвача и се приема като част от общата концепция
на изложбата.
Изложбата на Панг Шионг включваше както предмети, така и писмени
текстове, аудио- и видеомонтажи, разказвачески сесии и неформални разговори с нея, демонстрации и класове, музикални и танцови изпълнения.
Те оформиха няколко линии в изложбения сюжет и се допълваха взаимно в
цялостния изложбен разказ, докато техните специфични изразни форми –
говорене, предмети, музика и танц – позволиха да се акцентира върху едни
или други аспекти на този разказ.
1
2

Дискусии около релевантността на музеите и техните разкази вж. в: Nielsen 2015; Simon 2016.
Разсъждения върху ролята и функциите на музейния разказ вж. в: Казаларска 2018; Nielsen 2017.
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Кой разказва?
Традиционно гласът на музея остава скрит зад обективното предаване на информация и когато говори за една или друга култура, дава обяснения за тях – тяхната история, тяхното културно наследство, художество
и естетика. С развитието на рефлексивната музеология (Butler 2013) се
поставя под въпрос същността на обективното знание в социалните и хуманитарните дисциплини и се дискутират възможности за добавяне на субективни измерения в кураторския разказ. Понякога гласът на куратора
напълно се заменя с гласовете на творците или общностите, чиито култури
се представят в музея (Jeffery 2015; Koloski et al. 2014), акцентира се субективното или се интерпретира друг тип обективност.
Когато творците или общностите разказват за себе си – за моята/нашата история, култура, традиции, те използват друг речник и други похвати, за да споделят друг тип обективно и субективно знание. Говоренето
за нас, за своите в изложбеното пространство до голяма степен елиминира
възможното неприятно усещане на посетителя да се види като друг в музея. В този случай представата за другия се обръща и гласът на куратора се
възприема като собственост на тях, на другите.
В повечето случаи опасността от едногласие в музея се разпознава
като риск от едностранчива интерпретация на разкази и се търси начин
да се избегне налагането на един или друг от гласовете като единствен и
безспорен авторитет (Пиргова 2020; Казаларска 2020; Reed 2016). Много често музеите се ориентират към намирането на съзвучие в изложбената полифония, което зависи от характера на изложбата и от гъвкавите
решения при определяне на водещия и допълващите гласове. Балансирането на разказите от първо и трето лице3 невинаги означава хармония, но
дава възможност за интерпретация на различни, дори конфликтни разкази,
както и за по-комплексно развиване на изложбената тематика. Съгласие
и съучастие или несъгласие и критика са все рефлексии на изложбеното
многогласие и провокират размисъл, диалог, социална критика и възможни
социални промени.
Концепцията за изложбата на Пан Шионг се създаде в поредица от
дискусии на потенциалните „разказвачи“ – куратор, творец, специалист по
образованието, членове на „Приятелите на фолклорния център“, семейство и приятели на твореца. Ролята на куратора4 на този етап от развитието
на изложбата беше не само да ги организира, но и да помогне да се откроят
основните изложбени теми. Макар и не в тази терминология, но в този смиЗа ролята на разказа от първо лице вж. Ненов 2014; Kirshenblatt-Gimblett 2015.
В този конкретен случай авторът на статията и кураторът са едно и също лице, но говоренето в първо лице е избегнато съзнателно, за да се предотвратят възможни затруднения при
читателското идентифициране на роли и гласове.
3
4
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съл на проведените дискусии, всеки разговор постепенно очертаваше гласа
на твореца като водещ в разгръщането на изложбения разказ и средствата,
чрез които допълващите гласове на останалите участници ще го обогатят
и ще провокират диалога с публиката. Обсъждаха се и начините, по които
персонализираният разказ на твореца може да се вплете в специфичните
методи на музейно експониране, както и музейни програми, които да предоставят възможност за личен контакт с посетителите и за допълнителни
разкази, които не могат да се включат в самата експозиция.
Постепенно се открои и гамата на допълващите субективни гласове:
персонализирани разкази на семейството на Панг Шионг, на приятели и
на няколко жени от общността на хмонг в района.5 Част от техните разкази
се включиха в самата изложба, а други – в музейните програми около нея.
Търсенето на баланс в изложбеното многогласие доведе до решението, че
субективният глас на куратора ще звучи само като част от съпътстващите
изложбата програми, но не и в самата експозиция.
Запазването на кураторския глас като част от институционалния разказ
беше необходимо по няколко причини: утвърждаване на институционалната мисия за репрезентация на регионалните етнически култури от гледна
точка на техните носители; създаване на интерпретативни връзки, които
включват музея в по-общи теми на междукултурен диалог; допълване на
липсващи интерпретативни звена в разказа на твореца, причинени от допускания (от страна на твореца и общността) за предварително знание и
очаквания, което невинаги съвпада с данните за музейното посетителско
профилиране; създаване на интерпретативни материали за различни възрастови групи с цел улесняване на комуникацията с тях.
Балансът на гласове в изложбата имаше за цел също така да изведе на
преден план различни аспекти на изложбения разказ и алтернативни версии на едни и същи събития. За тази цел беше необходимо да се създаде
графично и визуално разделение на гласовете – отново, за по-лесно възприемане от страна на посетителите и по-добра комуникация с тях.
По-нататък в статията се дискутира предимно разказът на твореца
Панг Шионг. Обяснителните коментари бяха част от интерпретацията на
куратора и целяха създаване на контекст, който беше необходим не само за
по-пълноценното разбиране на творческите послания, но и позволи въвеждането на допълнителни теми за междукултурен диалог в музейните зали.

5
Поканени бяха допълнително жени, които да коментират някои от изложените предмети,
доколкото текстилните изкуства в тази общност попадат само в женската сфера на творчество.
Синовете на Панг Шионг разказваха по-скоро от позицията на ценители и потребители на нейното изкуство.
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Какво разказва?
На езика на хмонг терминът paj ntaub (па ндау) означава „цветен текстил“
и описва комбинираната употреба на апликация, обърната апликация, батик
и бродерия за декориране на традиционно хмонг облекло, възглавници, покривки и панели за стена. Изложените творби на Пан Шионг включваха примери от два вида paj ntaub: 1. Костюми и елементи от костюми, калъфки за
възглавници и покривки за маса, декорирани с традиционни хмонг мотиви и
символи; 2. Наративни панели за стена (т.нар. story cloths), които инкорпорират фигуративни изображения, за да представят визуални разкази по широк
кръг от теми.6 От гледна точка на изложбения разказ първите се свързват
с индиректното разказване, което изисква допълнителна интерпретация на
символика и значения, докато вторите са директен разказ за събития, макар
и също да изискват предоставянето на допълнително знание за историята,
културата, включително вярвания и фолклор на хмонг, за да се възприемат
адекватно от представители на други общности и култури.
Според Панг Шионг първият вид творби позволяват на хмонг общността в САЩ да запазят знанието за своето минало и своята културна
идентичност:
Аз съм се научила да правя това от майка ми и леля ми. Тогава се използваше само коприна и конецът се цепеше на две, за да стане по-фина бродерията. Сега се използват и памучни конци, но пак става хубаво. Тук, в Америка,
не е лесно да помним кои сме, ако нямаме повод да се облечем в нашите дрехи,
да слушаме нашата музика и да танцуваме нашите танци. Аз съм направила
[дрехи] за всичките си синове и снахи, за внуците, за всички... Ние така ходим
облечени на сватби, за Нова година, за всички празници. Иначе ще забравим
кои сме, откъде сме дошли и кои са нашите предци.7

Според една много популярна сред хмонг общността легенда жените
са скрили древната писменост на хмонг в избродираните дрехи (особено
в плисираната пола на Зелените хмонг), за да я съхранят от преследване,
докато са живели в Китай.8 Знанието за тази писменост постепенно се е
загубило и сега избродираните мотиви и символи се разчитат като декоративни елементи – всеки със своите значения: „Тези всичките са били част
от нашия език, но сега ние не можем да ги четем. Ние знаем какво са те,
защото те идват от живота, от природата, от всичко около нас, но не
знаем как са се чели едно време“9. Панг Шионг даде имената на тези мотиви и символи на английски и на езика хмонг, които бяха част от етикетите,
За детайлни описания и илюстрации на тези наративни панели вж. Gerdner 2015.
Интервю с Панг Шионг, 75 г., жена. Записала И. Пиргова, 2019.
8
За преследванията на хмонг в Китай и забраните за говорене на хмонг или участие в традиционни практики, вж. по-подробно в: Peters-Golden 2012; Willcox, 986.
9
Интервю с Панг Шионг, 75 г., жена. Записала И. Пиргова, 2019.
6
7
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описващи всеки експонат: „Нека хората да знаят какво се вижда тук, за
да не им изглежда само като някакви заврънкулки“10. Те отразяват както
елементи на пейзаж, така и кланова принадлежност на твореца, вярвания,
земеделски практики, обредни и празнични традиции: планини, лотос, китайско цвете, цвят на зелена горчица, цвете, семена от краставица, ядки
или ориз, царевица, риба, опашка на дракон, отпечатък от крака на слон,
тигрови вежди, петльов гребен, охлюв, жерав, път, стълби, огнен кръст,
слънце, луна, звезда, сърце, къща, диамант, квадрат, топка, назъбени ножици, безопасна зона в планината, земя на мъртвите и много други. Тя
идентифицира техните значения като произтичащи от ритуали, вярвания
или ежедневни практики, като пожелания за здраве, плодородие и късмет
или като символи на богатство и престиж. Даде и описанията на всички
техники и бодове, които също бяха част от изложбените етикети.
Вторият вид paj ntaub (наративните панели) са сравнително нова традиция, която се създава след края на „Тайната война“ в Лаос11. Пан Шионг
започва да ги прави през 1975 г. в бежанския лагер Бан Винаи (Ban Vinai) в
Тайланд и продължава до края на живота си12:
Това е като рисунка, като картина на събитията, но вместо с четка е
избродирана върху плат. В много разказвателни платна [story cloths] хмонг
хората разказват как са дошли в Америка. То не е защото сме искали да си
тръгнем оттам... Други [платна] разказват и за живота тук. И аз направих
един за моето семейство в Америка и нашия живот тук. Имам и много за живота там [в Лаос]. Върху тези платна човек се чувства свободен да избродира
каквито си иска събития, да разкаже каквото си иска...13

Нейните платна разказват вълшебни приказки, легенди, исторически
събития, всекидневие и празници на хмонг, сцени от селския живот, пейзажи, които включват както типични за Лаос растения и животни, така и
приказни такива, събития от живота на нейното семейство. Панг Шионг
имаше панели, които разказват и цялата история на хмонг от живота им в
Китай и миграцията в Лаос до войната, напускането на Лаос и разселването им по света.14
Особено важни са нейните разкази за последната миграция на хмонг
след края на виетнамската война: военни сцени, травматичното пътуване от
Интервю с Панг Шионг, 75 г., жена. Записала И. Пиргова, 2019.
Хмонг са съюзници на САЩ във виетнамската война, участвали в тайни операции, организирани от ЦРУ в Лаос, и затова се нарича „Тайната война“, вж. по-подробно описание в:
Morrison 2008.
12
Панг Шионг почина на 22 декември 2020 г. от коронавирус на 76-годишна възраст.
13
Интервю с Панг Шионг, 75 г., жена. Записала И. Пиргова, 2019.
14
Хмонг са етническа група, която произхожда от Южен Китай, но по-късно се разселва по
планинските райони на Китай, Лаос, Тайланд и Виетнам. След края на виетнамската война хмонг от
Лаос се разселват по света. Вж. за тяхната история в: Koumarn 1979; Duffy et al. 2004; Ya Po Cha 2010.
10
11
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селото до бежанския лагер и оттам до САЩ.15 Сюжетите за бомбардирането на селата на хмонг и за бягството на хората през река Меконг в Тайланд
се пресъздават от много хмонг жени в различни варианти. Някои включват
повече сцени от преди бягството, други – от преминаването на реката, живота в лагера и пътуването до САЩ (ил. 1). Панг Шионг има почти всички
версии, защото счита, че този епизод от историята на хмонг никога не бива
да се забравя: „Така всички ще знаят и ще помнят. Това не бива да случва
на никой никога“16. Панг си спомняше как са преминавали реката и колко
хора не са оцелели: „Те използваха каквото намерят – пластмасови туби,
пластмасови торби – надуват ги и ги използват да се държат над водата. Не всеки можеше да намери лодка или сал, а и трябваше да бързат...17.
Бродериите, които разказваха за живота на хмонг в Лаос, също бяха от
първостепенна важност за Панг Шион: „За мен е важно да разкажа за там
[за Лаос], за да знаят децата и внуците и техните деца и внуци кои са и
откъде са дошли“18. Тези панели показваха сцени от земеделска и домакинска работа, архитектура на къщи и организация на дворното пространство,
оръдия на труда, животни и растения, празнуване на Нова година, момински
и ергенски обреди, детски игри, сватби. Имаше едно голямо платно, което
(когато не е в музей) виси на стената в нейната къща, за да се използва като
образователен разказ за деца, внуци и приятели. В центъра му е избродирана
карта на Лаос, за да може да покаже на всеки откъде точно е дошло нейното
семейство, а около картата са избродирани сцени от всекидневие и празници
на хмонг и други етноси в Лаос – за сравнение и разпознаване на разликите.
Показани са и разликите в облеклото между основните хмонг подгрупи – Зелени, Сини и Бели хмонг (ил. 2).
Платната, които разказват приказки и легенди, разчитат само отчасти
на предварително знание, защото към фигуративните изображения често
има избродиран текст, който маркира на отделни места сюжетната линия.
Имаше например един панел – разказ на приказката за тигъра – дух19, който се вселява в ловец, отива в неговата къща и се опитва да убие жена му.
След приключването на виетнамската война хмонг са изоставени от САЩ на милостта
на Патет Лао и за да избегнат започналия терор, стотици хиляди са принудени да бягат. Пътуването им към река Меконг, която е границата между Лаос и Тайланд, трае с месеци, защото става
предимно нощем и пеша. Понякога на бебета се дава опиум, за да не плачат и да не издадат местоположението на бягащите. В Тайланд те са настанени в бежански лагери и оттам разселени в
различни държави, вж. Peters-Golden 2012; Fadiman 2012; Koumarn 1979; за хмонг в района на
Филаделфия вж. Sucheng 1994.
16
Интервю с Панг Шионг, 75 г., жена. Записала И. Пиргова, 2019.
17
Интервю с Панг Шионг, 75 г., жена. Записала И. Пиргова, 2019.
18
Интервю с Панг Шионг, 75 г., жена. Записала И. Пиргова, 2019.
19
„Макар че между 10 и 20% от хмонг са конвертирани в християнство от протестантски
мисионери, голямото мнозинство от тях са анимисти, които имат комплексна система от вярвания и практики, организирани около света на духовете [...] Шаманът (txiv neeb) е изключително
важен, доколкото служи като медиатор между световете“ (Peters-Golden 2012: 89).
15

193

Селяните разбират, че това вече не е ловецът, а тигърът, и го примамват до
реката, за да се отърват от него20 (ил. 3).
Понякога върху един панел Панг Шионг бродира две приказки. Така
например в горната половина на едно платно тя разказва приказката за
„Царя и седемте му хубави дъщери“. В нея най-малката дъщеря си избира
за мъж един сирак, който е много работлив и може да омагьоса всички
животни със своето свирене на qeej21. В долната половина е изобразена
легендата, която обяснява „защо цветята и зеленчуците вече не говорят
с хората“: обидени, че когато са отивали при тях, за да си поприказват,
селяните не им обръщали внимание, те спрели да се движат и да говорят и
сега хората трябва да отидат при тях, за да ги берат (ил. 4).
Биографичният наратив на Шионг също е избродиран във вид на сцени от живота на семейството с текст, поясняващ всяко описано събитие:
някои от синовете ѝ отиват на училище, други – на работа (Панг има шестима синове и шест снахи); децата си играят; една от снахите ѝ бере цветя,
а Панг учи други две от снахите да бродират.
Разказвателните платна на Панг Шионг са прекрасен пример за това
как хмонг творците в съвремието създават произведения, които комбинират традиционна естетика с днешен опит, за да комуникират не само идентичност, но и художествена интерпретация на човешкия живот в най-разнообразни негови аспекти. Визуалните наративи са едновременно средство за опазване на културно наследство в рамките на общността и повод
за междукултурно взаимодействие.

Как разказва?
Стремежът към релевантност подтиква музейните специалисти към
формирането на нови форми на артикулиране, които да отразяват новите
практики на участие от страна на посетителите в музейния диалог (Nielsen
2017; Simon 2010). Комбинираното използване на предмети, звук и движение, провеждането на дискусионни форуми, ателиета и игрови дейности
се превръщат в предизвикателство към способността на музея да ги организира като част от музейния разказ и да интерпретира техните послания в
някаква сетивна форма. В този контекст говоренето на куратора може да се
разглежда и като разказ, и като интерпретация на един или повече разкази.
Изложбата на Панг Шионг е пример за това как различните форми на
разказване едновременно се дублират и взаимно допълват и как по раз-

В изложбата беше използван вариантът на Панг Шионг, но има публикувани и други варианти на приказката, вж. например Johnson (ed.) 2002: 2–23.
21
Qeej е музикален инструмент – устен орган с множество бамбукови тръби, който играе и
много важна роля в погребалните обреди на хмонг, вж. Falk 2004.
20
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личен начин обогатяват музейния диалог с теми за обсъждане, емоции и
преживявания. Разказите ѝ са най-добре разгърнати в нейните наративни
панели. Добавянето в тях на избродиран текст на английски цели достигането до аудитории, които не знаят достатъчно за живота на хмонг и техния
фолклор или могат да се затруднят при разпознаването на фигуративните
образи в бродерията. Независимо от факта, че в надписите има много граматически грешки, хората се спираха да ги четат и да питат гидовете за
по-нататъшни обяснения. Например в бродерията-разказ за преминаването
на р. Меконг пише: Laos: “Mekong River”, “Thailand”, за да се обозначат
местата на действие, а в тази, която разказва за тигъра – дух, има надписи
над всяка сцена, например: He kill monkey but he didn’t see the tiger. The tiger
ate him and wear on his cloths (Той [ловецът] уби маймуната, но не видя
тигъра – дух. Тигърът го изяде и облече неговите дрехи); Tiger went to his
home but his wife didn’t know (Тигърът отиде в неговия дом, но жена му не
знаеше [че това не е мъжа ѝ]); Tiger ate his wife and child (Тигърът изяде
жена му и детето му); His wife’s sister know the tiger. The tiger can’t ate her
(Сестрата на жена му разпозна тигъра. Тигърът не можа да я изяде); She
went to call his relative (Тя отиде да извика негов [на ловеца] роднита); They
plan to killed the tiger (Те планираха да убият тигъра). Няма надпис над сцената на убийството на тигъра, защото Панг смята, че тя е ясна за всички.
Акцентът върху творческия процес беше поставен чрез експонирането
на предмети, илюстриращи различните му фази, и чрез организирането на
демонстрации и класове по обърната апликация и бродерия, в които Панг
Шионг водеше и разговори около техниката и значенията на използваните
мотиви и символи. Посетителите в този случай ставаха творци с равни права върху творческия процес. Панг Шионг вярва, че когато хората докоснат
нещо, те го активират, съживяват го и го благославят. Затова тя искаше да
сподели своето знание и опит с колкото може повече хора (ил. 5). Защото,
когато учениците повтарят движенията на майстора, те стават част от създаването, а това означава нов живот – за тях, за майстора и за творбата. „За
мен е много важно да видя нашите традиции живи и процъфтяващи. Те
не са само спомен, те са живот и докато ние създаваме, животът продължава, ние продължаваме, ние оставаме...“22
В нейно отсъствие в една от изложбените зали имаше и образователен кът с материали, където посетителите можеха да видят графични изоб
ражения на тези мотиви, да прочетат инструкции и да ги пресъздадат на
хартия. Описателните етикети и обяснения на творческия процес даваха
необходимата предварителна подготовка за тази дейност. Друг вид кураторски обяснителни панели разказваха историята на хмонг, причините за
тяхното бягство от Лаос и формирането на техните общности в САЩ, коментираха характера и функциите на техните текстилни изкуства, разказ22

Интервю с Панг Шионг, 75 г., жена. Записала И. Пиргова, 2019.
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ваха биографията на твореца и нейната практика в района. Бяха описани
нейните ежегодни дни на „отворено студио“, които довеждаха в дома ѝ съседи, приятели, познати и непознати, за да се докоснат до знанието и уменията ѝ, да споделят опит и да обсъдят какво друго искат да видят, чуят или
пипнат. Целта на кураторските разкази беше не само да допълнят нейния и
да създадат контекст за по-адекватното му разбиране, но да предоставят и
допълнително тълкувание на нейната гледна точка23.
Видео- и аудиозаписи на интервюта с Панг Шионг можеха да се чуят
на определени места в изложбата, но цитати от тези интервюта бяха включени и в интерпретативни текстове на куратора. Имаше представени и
кратки документални филми от нейни предишни изложби, както и такива, проследяващи творческия ѝ процес при създаването на едно голямо
платно – пример за почти всички техники и мотиви на хмонг бродерии и
апликации.
Писмените разкази бяха вплетени не само в графичния дизайн на изложбата, но и предоставени на различни видове листовки, които посетителите
си вземаха по време на разглеждането на изложбата и след това. Например
приказките можеха да се чуят на запис от Панг Шионг, която ги разказва, да
се прочетат на допълнителен графичен панел до етикета на дадения експонат или на листовка, която да си вземеш после вкъщи.
Директната комуникация на твореца с посетителите беше съществен
елемент на комплексния изложбен разказ. Ние искахме да създадем различни поводи за личен контакт на посетителите с Панг Шионг, чиито разкази те да могат да чуят на живо. Към вече създадения отворен наратив на
изложбата и проведените демонстрации и ателиета ние поканихме нейното
семейство, приятели и посетители да добавят техните гласове към този
разказ в поредица от разказвателни сесии и дискусии в музея. Организирахме и няколко музикални и танцови изпълнения с участието на Панг
Шионг и голямото ѝ семейство.
По време на тези изпълнения танцуващите фигури в нейните бродерии
оживяха, типичният музикален инструмент на хмонг qeej (г’ленг), който често присъства в нейните творби, зазвуча и връзката между предмети, образи,
действия, музика и танц ни даде възможност за визуално и емоционално
напомняне за синкретичния характер на традиционните култури, който се
запазва в отделни моменти и по определен начин и в нашето съвремие. Тази
практика ни напомни също така, че една от мисиите на музеите, които работят с културно наследство, е да включат концепцията за културен синкретизъм в разнообразните форми на музейна визуализация и разказване.

„Нашият [на кураторите] коментар подкрепя цитатите от първичните източници и спомага за попълване на празнини, свързване на текстове, образи, иконография, сценография, обекти,
документи, филми и звуци, които заедно предават разказа“ (Kirshenblatt-Gimblett 2015: 57).
23
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Kой слуша и какво чува?
Тези, които слушат, често възприемат различно изложбения разказ и
неговият смисъл се модифицира в зависимост от тяхното предварително
знание, опит, ценности или приоритети. Те създават нови значения (Hein
2006; Dorsett 2010), които на свой ред се превръщат в разкази – разкази за
преживяното в музея, разкази за преосмислено старо (знание, мнение, вярване), разкази за търсеното ново.
Типичен пример бяха реакциите към наратива за преминаването на
р. Меконг – нашата история и тяхната история. За хората от хмонг
общността това беше нашата история, преживяване на дълбока връзка
с всеки, който е преминал това изпитание, с далечната родина и с хората,
които сега живеят там. За част от другите слушатели тяхната история се
възприе и като наша история. Те изразяваха своето възмущение от нашето
правителство, проявяваха симпатия към болката на бягащите от войната
хора, осъждаха недоброжелателното им посрещане в САЩ. Други сравняваха този разказ с начина, по който много мексиканци емигрират в САЩ
през р. Рио Гранде и се питаха за техните трудности. Имаше и споделяния
на лични преживявания от страна на участници във виетнамската война и
техните срещи с хмонг там: „Аз служих в северните провинции с хмонг няколко месеца като съветник в групата за проучване и наблюдение (SOG).
Те ми спасиха живота... Беше крайно време някой да разкаже тяхната
история“24. Всички смятаха, че това е история, която всеки трябва да знае.
Реакциите на посетителите към този наратив провокираха поредица
от разговори около проблеми на емиграцията и емиграционните политики
на САЩ, адаптацията на етническите традиции в мултикултурен контекст,
за изкуството като средство за предаване на послания със социална и историческа значимост. Разбира се, имаше и много разговори около техниките
на изпълнение, сравнения с начина, по който апликации и бродерии се използват в други култури, откриване на прилики във формата и значенията
на използваните мотиви и символи.

Вместо заключение: изложбените разкази като събитие,
преживяване и спомен
Експонирането на разкази в музея не само променя характера на музейната дейност, но превръща всяко музейно посещение в специфично
събитие, където визия, звук и движение провокират различни степени на
участие в него. Разказът от първо лице, личните срещи, разговори или ангажираност с творческия процес задълбочават посетителското участие и
съпричастност, открояват нови теми за междукултурен диалог и предиз24

Интервю с К.Л., 75 г., мъж. Записала Розали Уотфърд (гид), 2019.
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викват музеите към непрекъснато преоткриване на себе си и своите роли
в социалното и културно пространство. Това преживяване се превръща в
личен спомен и се споделя с други. Остава въпросът за това дали и как този
спомен може да промени онази част от личностната памет, която е колективно споделена, дали и как може да провокира съмнения за нейната пълнота, дали и как може да се свърже с процеси на нейната трансформация.

Литература
Казаларска, Светла 2018. Музей и разказ. – Пирон, № 15 (Нова наратология), достъпно на: http://piron.culturecenter-su.org/svetla-kazalarska-museum/
Казаларска, Светла 2020. Музеят е мъртъв, Да живее музеят! Интервенции на съвременното изкуство в полето на музея. – Българска етнология, № 3, с. 318–341.
Ненов, Николай 2014. „Последните думи на Ернестина“. Интерпретационни модели и
интерактивност на посланията в музея. – В: Казаларска, Светла, Лозанка Пейчева
(съст.). Виж кой говори: комуникационни и интерпретационни модели в музея. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, с. 171–178.
Пиргова, Ивета 2020. Динамика на музейната интерпретация. – Българска етнология,
№ 3, с. 341–367.
Allen, Jamie, Jakob Bak, David Gauthier and Chris Whitehead 2014. Seeing Yourself
in the Museum. – In: Peressut, Luca Basso, Cristina Colombo and Gennaro Postiglione
(eds.). Museum Multiplicities Field Actions and Research by Design. Politecnico di
Milano, Mela Books, рр. 91–111.
Bodo, Simona 2012. Museums as Intercultural Spaces. – In: Sandell, Richard, Eithne
Nightingale (eds.). Museums, Equality and Social Justice. London, New York:
Routledge, рр. 181–190.
Butler, Shelley Ruth 2013. Reflexive Museology: Lost and Found. – In: Witcomb, Andrea,
Kylie Message (eds.). The International Handbooks of Museum Studies: Museum
Theory. Chichester: John Wiley & Sons, рр. 159–182.
Dicks, Bella 2004. The folk, the people and the ‘other within’. – In: Dicks, Bella. Culture on
Display: The Production of Contemporary Visitability. Open University Press, рр. 156–160.
Dorsett, Chris 2010. Making meaning beyond display. – In: Sandra Dudley (ed.). Museum
Materialities: Objects, Engagements, Interpretations. London, New York: Routledge,
рр. 241–260.
Duffy, John, Roger Harmon, Donald Ranard, Bo Thao and Kou Yang 2004. The Hmong:
An Introduction to Their History and Culture. CAL: Center for Applied Linguistics.
Fadiman, Anne 2012. The spirit catches you and you fall down: A Hmong Child, Her American
Doctors, and the Collision of Two Cultures. New York: Farrar, Straus and Giroux.
Falk, Catherine 2004. Hmong Instructions to the Dead: What the Mouth Organ Qeej Says. –
Asian Folklore Studies, 63, рр. 1–29.
Gerdner, Linda 2015. Hmong Story Cloths: Preserving Historical & Cultural Treasures.
Atglen, PA: Schiffer.
Hein, George 2006. The Meaning of Meaning Мaking. – Exhibitionist, Spring Issue, рр. 18–25.
Jeffery, Celina 2015. Artist as Curator. Bristol, UK/Chicago, USA: Intellect.
Johnson, Charles (ed.) 2002. Hmong Folk tales. St. Paul: Macalester College Press.

198

Kirshenblatt-Gimblett, Barbara 2015. A Theatre of History: 12 Principles. – TDR, 59,
рр. 49–59.
Koloski, Laura, Benjamin Filene and Bill Adair 2014. Throwing Open the Doors:
Communities as Curators. Fairfax, VA: George Mason University Press.
Koumarn, Yang See 1979. The Hmong: Their History and Culture. Lutheran Immigration
and Refugee Service (LIRS) Press.
Lonetree, Amy, Amanda Cobb (eds.) 2008. The National Museum of the American Indian:
Critical Conversations. Lincoln, London: University of Nebraska Press.
Morrison, Gayle 2008. Sky Is Falling: An Oral History of the CIA’s Evacuation of the Hmong
from Laos. Jefferson, N.C.: Mcfarland & Co.
Nielsen, Jane 2015. The Relevant Museum: Defining Relevance in Museological Practices. –
Museum Management and Curatorship, 30 (5), рр. 364–378.
Nielsen, Jane 2017. Museum communication and storytelling: articulating understandings within
the museum structure. – Museum Management and Curatorship, 32 (5), рр. 440–455.
Peters-Golden, Holly 2012. The Hmong: Struggle and Perseverance. – In: Culture Sketches:
Case Studies in Anthropology. 6th ed. Boston: McGraw Hill, рр. 81–102.
Pieterse, Jan Nederveen 2005. Multiculturalism and museums: discourse about others in the
age of globalization. – In: Corsane, Gerard (ed.). Heritage, Museums and Galleries: An
Introductory Reader. London, New York: Routledge, рр. 179–202.
Reed, Ivan Muñiz 2016. Thoughts on curatorial practices in the decolonial turn. – In: Corbet,
David (ed.). The Museum of Dissensus. Sydney: Newstyle Printing, рр. 17–22.
Roberts, Lisa 2012. Changing Practices of Interpretation. – In: Anderson, Gail (ed.).
Reinventing the Museum: The Evolving Conversation on the Paradigm Shift. Lanham,
Md.: Alta Mira Press, рр. 144–162.
Simon, Nina 2010. The Participatory Museum. Santa Cruz, CA: Museum 2.0.
Simon, Nina 2016. The Art of Relevance. Santa Cruz, CA: Museum 2.0.
Smith, Samuel and Kenneth Foote 2017. Museum/Space/Discourse: Analyzing Discourse
in Three Dimensions in Denver’s History Colorado Center. – Cultural Geographies, 24,
рр. 131–148.
Staiff, Russell 2014. Conversing Across Cultures. – In: Staiff, Russell. Re-Imagining Heritage
Interpretation: Enchanting the Past-Future. Farnham, Surrey, England; Burlington, Vt.:
Ashgate Publishing, рр. 137–159.
Sucheng Chan 1994. Hmong Means Free: Life in Laos and America. Philadelphia: Temple
University Press.
Tolia-Kelly, Divya 2016. Feeling and Being at the (Postcolonial) Museum: Presenting the
Affective Politics of “Race” and “Culture”. – Sociology, 50 (5), рр. 896–912.
Willcox, Donald 1986. Hmong Folklife. Marion: Copple House Books.
Winchester, Oliver, 2012. A Book with Its Pages Always Open? – In: Sandell, Richard,
Eithne Nightingale (eds.). Museums, Equality and Social Justice. London, New York:
Routledge, рр. 142–155.
Ya Po Cha 2010. An Introduction to Hmong Culture. Jefferson, N.C.: McFarland & Co.
Ивета Пиргова
Уитън център за изкуство и култура,
Ню Джърси, САЩ
ipirgova@yahoo.com

199

IV.
ОБЩНОСТИ И ТРАДИЦИИ

РЕТРОСПЕКТИВЕН ПОГЛЕД
КЪМ РЕГИОНАЛНИТЕ ПРОУЧВАНИЯ
НА ФОЛКЛОРНАТА КУЛТУРА – ТЕРЕННИ
НАБЛЮДЕНИЯ НА „БЕЙ“ В ИВАЙЛОВГРАДСКО
Наталия Рашкова
Резюме: През втората половина на 80-те години на ХХ в. в изпълнение на разработена
в Института за фолклор при БАН програма за регионални проучвания на българската фолклорна култура изследователски екип под ръководството на Стоянка Бояджиева
работи в Ивайловградско. Въз основа на архивирани материали и като член на екипа
авторката на настоящата статия разглежда начина, по който отделни участници в проучването описват провеждането на маскарадния обичай „Бей“ в няколко ивайловградски
села през 1989 г. Теренните текстове-описания представят разностранен поглед към
цялостно събитие и открояват ключови тематични сфери и акценти: обредни лица и
действия, социални норми на поведение, оценяваща и санкционираща роля на зрителите, паралели между традиционния обред и съвременното му изпълнение и др. Теренните материали са ценен документ за ползотворен период на системна проучвателска
работа, отразяваща и стимулираща научните постижения на нашата фолклористика.

Юбилейният повод и завръщането към съвместната работа с учен фолклорист като Стоянка Бояджиева припомнят интересни моменти от общите
ни фолклористични проучвания. Ретроспективният поглед неизбежно се
отправя и към ползотворни години в нашата фолклорна наука, изпълнени
с нови импулси към документиране и осмисляне на фолклорната култура в
нейната цялост, функционалност и контекст.
Темата за това изложение възникна посред работата ми по друг изследователски повод с машинописни архивни материали от Ивайловградско –
изследователски терен, на който работихме през втората половина на 80-те
години на ХХ в. в екип, ръководен от Стоянка Бояджиева. Вниманието ми
бе привлечено от няколко десетки страници, обединени в архивна единица и съдържащи теренни описания на наблюдаван от нас витален местен
празник – маскарадния обичай „Бей“, в които забелязах потенциал за аналитичен прочит. От особената позиция на участник в регионалните проучвания на българския фолклор и на препрочитащ днес архивните материали от тогавашните ни теренни предизвикателства в настоящата статия се
опитвам да осмисля фрагменти от онзи „събирателски“ етап в българската
фолклористика отпреди няколко десетилетия, замислен и в голяма степен
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изпълнен от колегията в тогавашния Институт за фолклор при БАН. Приносът на Стоянка Бояджиева за успешната му реализация като блестящ
теренист, проникновен наблюдател на фолклорните явления и високоерудиран изследовател е безспорен, признат и видим в нейните публикации и
теренни фолклорни записи.

Към предисторията на регионалните фолклористични
проучвания в Института за фолклор
през 80-те години на ХХ в.
В архивната документация, останала от някогашната секция „Теория
и естетика на фолклора“ в Института за фолклор при БАН, се съдържат
копия на машинописни страници, които представляват обосновка, насоки и задачи за работата на бъдещи изследователски колективи за теренни
проучвания. Един от материалите е в папка с гриф с любопитна формулировка: „За служебно ползуване (с права на ръкопис). Поверително“, и
носи заглавие „Съображения във връзка с подготовката и изпълнението на
програмата „Документиране на българския фолклор“1. Очевидно той е бил
подготвен за по-висша инстанция в търсене на бъдещо институционално и
финансово обезпечаване. Както във всеки програмен документ, в тезисен
вид са фиксирани състоянието на тази сфера в българската фолклористика,
целите и обектът на програмата, методологията и др. В основанията за разработването ѝ са изтъкнати както „сериозните резултати“, постигнати от
нашата фолклористика в събирането на почти всички форми на фолклорната култура в архиви и публикуването им в капитални сборници, така и „сериозни слабости“. Като основен недостатък е посочено събирането на отделни фолклорни произведения (словесни, музикални, танцови, пластични
и т.н.), без да се постига проучване на фолклора като цялостно явление, за
което допринася и институционалната отделеност на различни изследователски и събирателски звена. Подчертано критичният тон се отнася и до
недостатъчното внимание към значими прояви на традицията в съвременната култура и изследване на социалната същност на фолклора. Направена
е констатацията, че недостатъчната системност в събирателската работа
е една от причините, поради които „нашите архивни сбирки са по-скоро
купища от материали, а не научна документация, която да послужи оптимално за развитието на нашата фолклористика“. За преодоляването на

1
За авторството на текста може да се съди по саморъчно написаната бележка „С права на
ръкопис“ на първата страница и името на Тодор Ив. Живков (по онова време директор на Института за фолклор при БАН и ръководител на секция „Теория и естетика на фолклора“) с неговия
ръкописен почерк в края на документа.
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този начин на работа е формулирана основната цел на програмата – „да се
направи системна документация на българския фолклор сега и в близките
10–15 години“. Очаква се изпълнението на програмата да доведе до промяна в изследователските търсения, до цялостно обновление на фолклористичните изследвания. Важен акцент е предвиждането, че „планомерната
и съвместна теренна работа ще бъде своеобразна школа за участниците в
нашето общо фолклористично дело“ и че „чрез изпълнението на програмата ще се изгради нов тип документация за нашия фолклор и ще се стигне
до нов тип издания за нашия фолклор“.
В предложения в документа методологически инструментариум за
осъществяване целите на програмата за документиране на българския
фолклор на първо място е отбелязано наблюдението – „с този метод бяха
силни големите събирачи“. Акцентира се върху значимостта на теренните
дневници, върху умението при общуването да се извличат речевите форми на фолклора, психологията на носителите, ценностната им ориентация.
Немалко място е отделено освен на разновидности на интервю, анкета, работа с документи, фолклористичен експеримент също и на радикалната
промяна във въпросниците, които следва да обхванат широка палитра от
компоненти на фолклорната култура.
След концептуалната рамка и очертаването на съдържателната страна на програмата са посочени пространствени параметри за разработване
на предстоящи регионални програми и начините за тяхната организация.
В конкретизацията на общата програма за събиране и документиране на
българския фолклор са заложени регионалните програми „Северозападна
България“, „Стари български селища в Североизточна България“, „Източни Родопи“, „Програма „Бесика“. В тях се съдържат и обогатяват общите
изисквания към събирателската работа, както и особености, определени
от конкретните прояви на традицията и задачите на съответния изследователски колектив. Съществено указание е „изчерпателното документиране
на традицията в определена съвкупност от селища“ и представянето ѝ в
архивни материали за фолклора в тези селища. Организационната страна в изпълнението се отнася до формирането на изследователските екипи
(от сътрудници на Института за фолклор и Института за музикознание),
планирането на ежегодни задачи с хоризонт 1990 г., обработване и архивиране на събраните материали, ресурсно обезпечаване (финансиране чрез
бюджета на институтите и евентуални договори с окръжните съвети).
Замисълът на програмата за документиране на българския фолклор е
разработен и конкретизиран, за което свидетелства още един институтски
документ, появил се през 1984 г. – „Програма за работа на Института за
фолклор и Института за музикознание по тема „Регионални проучвания“.
Пълното документиране на българската фолклорна култура е насочено към
изследването ѝ като памет, опит и умение на населението, в актуалните ѝ
прояви, във формите на художествената самодейност и други организи205

рани изяви, както и към слабо документирани дялове от българската фолклорна традиция. Установени са и процедури за планиране и отчитане на
работата, за обработване и архивиране на теренните материали. Формирани са четири теренни екипа („работни колективи“), чийто кадрови състав
от сътрудници на двата академични института е поименно посочен.

За теренното проучване в Ивайловградско
Един от екипите за регионални проучвания е оглавен от ст.н.с. II ст.
д-р Стоянка Бояджиева2 и през периода 1985–1990 г. документира фолклорната традиция на 24 селища в Югоизточна България – Ивайловградско. Теренното изследване носи названието „Фолклорът на населението в
Ивайловградска община“ и се осъществява в рамките на програмата, вече
установена с името „Национална програма за събиране, съхранение и популяризиране на българския фолклор“. С времето в първоначалния състав
на колектива настъпват някои промени и работата се извършва само от сътрудници на Института за фолклор. Както е посочено в уводните думи на
тематичния брой на сп. „Български фолклор“ (кн. 1 от 1993 г.), съставен от
Стоянка Бояджиева и представящ публикации на участници в проучването,
количествен резултат от теренната работа са над 10 000 архивирани страници със записани фолклорни материали, 35 фотофилма, 7 видеокасети
със заснети маскарадни празници, фолклорни изпълнения и др., десетки
магнетофонни ленти със звукозаписи.
През годините на проучването територията на Ивайловградско се отличава с изявен пъстър културен облик, с локални традиции, формирани
сред местно и преселническо население. По сполучливото определение на
Ст. Бояджиева „всеки изследвач на културните традиции тук усеща остро
ветровете на историята“ – разнопосочни преселения водят към Мала Азия
и обратно оттам, от Източна и Западна Тракия и от Македония към „Стара България“ (Бояджиева 1993: 75). Спецификата на локалната културна
идентичност, изразена във функционирането и взаимодействието между фолклорните култури на различни групи население в района, е сред
най-интересната проблематика, изпъкваща в теренните записи на всички
участници в нашето проучване.
Различната фолклористична специализация на изследователите спомага да бъде постигнато възможното изчерпателно документиране на тогавашното знание за фолклорната култура и формите за изявата ѝ в съвременните условия. Корпусът от архивирани фолклорни материали съдържа
2
За съвременния читател вероятно се налага пояснение на съкращението ст.н.с. – то означава „старши научен сътрудник II степен“, съответстващо на днешната академична длъжност
„доцент“.
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сведения за селищната история, за заселване и преселвания, топонимия,
взаимоотношения между групи население, описания на обреди, приказна
и неприказна проза, песенни цикли с текстове и мелодии, инструментална
музика, фолклорно изпълнителство и др. Ценен източник за допълнителна
информация за личността и качествата на респондентите, за състоянието и
особеностите на местната традиция са обобщените от теренните дневници
общи впечатления на записвачите, предхождащи изложението на събраните записи в архивните папки. В събирателската работа е използван целият
вече упоменат методологически инструментариум, добре усвоен в изследователската практика на опитните фолклористи – теренисти от екипа. Освен че представят паметта за фолклора на респонденти, носители на традиционната култура, в съзвучие със замисъла на програмата да документира
и мястото на фолклора в съвременната култура изследователите регистрират съвременни изяви на фолклорна обредност и празничност: общински
събори на народното творчество, възстановени селищни обредни практики
като маскарадни игри на Заговезни, великденска обредност.
От дистанцията на времето споменът за теренната работа, съчетан с
поглед към теренните материали, създават възможности за разностранни
интерпретации. Една от теренните командировки през март 1989 г. бе осъществена в дните около Сирни Заговезни, когато в няколко ивайловградски
села се провежда маскарадният обичай „Бей“. От това посещение в региона на всички седем участници в екипа, заедно с фотограф и видеооператор, в Института остана ценна архивна следа: фотодокументация с описи,
два видеоматериала и машинописна папка3, част от която съдържа описания, впечатления и други текстове от наблюдение на „Бей“ в три селища –
кв. Лъджа (Ивайловград), с. Долно Луково и с. Белополяне. Описанията,
направени от Василка Кузманова, Катя Михайлова, Стоянка Бояджиева и
Наталия Рашкова, подсказват какъв е бил изследователският подход към
писменото документиране на наблюдаваното събитие преди повече от три
десетилетия.

„Беят“ в Ивайловградско – вербализация
на теренни наблюдения
Към наблюдение на трите версии на фолклорното събитие екипът
пристъпи с вече проучена информация от предишни теренни командировки в същите селища – чрез интервюта с местни възрастни хора, познавачи
и носители на традиционното фолклорно знание. Словесните описания,
получени от различни респонденти – мъже, жени, представители на по3
Архивна единица АИФ I № 81 в Националния център за нематериално културно наследство в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН.
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коления, родени в началото на ХХ в. или през 20-те години, поставят специфични акценти според ролите, позициите и възприятията им, както и
спрямо времевите параметри: в детството и младостта им като участници,
в днешните възстановки като участници и зрители. Подробно се описват
действащите персонажи: преоблечени, маскирани, изпълняващи определени, присъщи на всяка роля действия. От мъжете е записана динамичната
страна, последователността в протичането на обреда с обиколката на къщите в селото, джумбиши и майтапи, благословията на бея, заораването
на площада, избора на нов бей. Жените допълват целостта на обредното
действие и със своето участие в посрещането на шествието, почерпката,
храната (бейската манджа), изпълнението на женското обредно сурнато
хоро, водено от беицата под звуците на специалните бейски песни – „за да
се сурне4 берекета“.
Записаните материали отразяват възприетата от изследователите позиция да търсят не толкова инвариантен образ, информация за фактологичния обреден ход, „абстрактна дистанцирана представа за фолклорните
обреди“, а разказите на отделните хора и особеностите на отношението
„обред-действие“ / „обред-слово“ (Тодорова-Пиргова 1993: 105). Подходът към събирането на фолклорни материали изразява вече осъществената
тогава в нашата фолклористика „смяна на парадигмата“: от записване на
количества отделни фолклорни образци, от натрупване на „купища материали“ към социокултурни и културноантропологични измерения, към
системен подход. Такава е нагласата на проучвателите на терен, такива са
и аналитичните прочити на събираното знание за фолклора. Въпреки че не
се схваща като нова теренна стратегия, текстовете от събирателската работа подлежат на интерпретация и по посока на личностното изживяване, на
преминаването на фолклора през индивидуалната биография на носителите на традицията (Ганева-Райчева 1993). Осмислянето на сложното битие
на фолклорната обредност е един от съществените въпроси както при теренните проучвания, така и във фолклористични изследвания с обновена
методика от края на 70-те и през 80-те години на ХХ в.5
Тъй като теренната информация за обредността се набира основно чрез
представяне в слово, в ситуация на езикова комуникация между изследовател и респондент, полученият документален продукт се съхранява в наративна форма. Словесното описание на обреда (ритуалография) само по себе
си става изследователски обект, анализира се неговата функция, ценностна
детерминираност, спазването на смисловите доминанти, върху които се гради обредната схема (Трифонова 1989). Когато цел на описанията е реконструирането на несловесни културни явления, в семиотичен план се налага
„превод“ на текст като обреда, състоящ се от единици с различна знакова
4
5

Да се сурне – да падне, да се свлече (в смисъл – да натежат житата).
Вж. например академичното издание „Обреди и обреден фолклор“ (Живков (съст.) 1981).
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природа, в словесни знаци – това е само приблизително отражение на оригиналния феномен. Според поставените изследователски цели – реконструиране на структурата, семантиката и функцията на даден обред или изясняване
на изпълнителския акт, отношението и участието на самия интервюиран в
обреда – се получават различни словесни описания, които са функция и характеристика на определен дискурс (Елчинова 1993: 85).
Словесното пресъздаване на съвременен селищен празник, възпроизвеждащ обредна маскарадна традиция, е предизвикателство за присъстващите на събитието изследователи. Текстовете – описания на наблюдавания в действие маскараден обичай „Бей“ в Ивайловградско – са опит
за разностранен поглед към цялостно събитие. В усилието да превърнат
„обред-действие“ в „обред-слово“ те са обречени да бъдат фрагментарни,
мозаечни, да изглеждат донякъде неструктурирани. Ориентирането на наб
людателя в динамичната, шумна атмосфера и многолюдност на селищния
маскараден празник, цялостното възприемане на събитието е трудна, почти непосилна задача. Техниката за отразяване на действия, описване на облекло и поведение на изпълнители, взаимодействие със зрителите, предаване на обредно слово и песенни образци и много други детайли са избор
на всеки изследовател в динамично протичащия комплекс от активности.
Впечатленията се запомнят като визуална картина, образи, последователност на действия, отбелязват се в кратки записки, а след това се дописват
и доразказват в теренния материал, предназначен за архивиране. Някои
записвачи ползват и аудиотехника – портативни магнетофони, с които записват в движение звуковата картина с разговори, музика, словесни форми,
по-късно дешифрирани и приложени в архива.
Вглеждането в теренните текстове-описания откроява ключови тематични сфери и акценти. Някои от тях се определят от специализацията
и изследователските интереси на записвачите. Обединени като цялостна
информация, те пресъздават ясно картината на трите селищни празника.
Всеки от нас, записвачите, е успял да очертае епизоди от събитието, които
се допълват, дават нови подробности за обстановката, персонажите, протичащите събития. Най-пълни, изчерпателни, описани с последователност
в хронологията на действията архивирани текстове е предала Василка
Кузманова. Материалите на Стоянка Бояджиева преимуществено подчертават отзвука от наблюдаваното събитие сред възрастни местни жители,
познаващи традицията и коментиращи съвременната версия на възпроизвеждането ѝ. Катя Михайлова съчетава и двете насоки, а моите записки са
по-скоро мозайка от описания на картини, образи и звуци.
Трите наблюдавани събития, които тук наричам ту селищен празник,
ту маскараден обичай или обред, имат характеристики, които ги правят
подходящи за назоваване и с трите термина с цялата дълбока свързаност
помежду им. В съвременния си вид те са празник, въвличащ участници
и зрители в повишено настроение, веселие, забавление. В тях може да се
разчете и форма за регулация на социални отношения и културно обуче209

ние – обичай, чието възпроизвеждане поддържа локалната традиция и обединява местните общности. Налице са присъщата за обреда символна същност, интегрирането на индивида и семейството със селищната общност,
обредната организация и представяне в определено време и пространство
от определени лица чрез обредното действие.6
Всичко това отчетливо проличава в архивните записи от наблюдението. Очертани са три селищни разновидности с обща обредна схема, но с
разнообразие от персонажи, конкретни действия и детайли.
Голямо е вниманието на записвачите към подробното описание на участващите обредни лица и външността им. В кв. Лъджа това са бей, беица,
две двойки булка и младоженец (младежи в носии), гайдар, кукери с високи
кожени маски, чанове, хлопки, с дървени саби, боздуган и конска опашка с
червени пискюли, трима попове („с кръст, бакър и китка босилек“), дяволче
(„свири със свирка“), санитари („със защитно облекло, маркуч и табелка на
гърба „Санитарен контрол и борба против СПИН“), зоза („с копринени шалвари на големи точки“), друга зоза („в розова пола и силно прилепнала блузка“), циганка с бебе и дайре, конче, щъркел („много добре направен, покрит
с бели пера, трака ли, трака с човката, носи кукла, облечен е с червени бермуди и обут с червени чорапи“; „покрит целият с кокоша перушина, с много
дълъг червен клюн и очила“), „маскирана“ музика – цигулка, тъпан, китара, акордеон, гайда, дайре, на тъпана е написано: „вокално-инструментална
група „Пролет ʼ89“, „Който пее, зло не мисли; който слуша, да му мисли“,
„лауреат на първа награда „Стамболово 88“. Разнообразието и фантазията за
маскирани персонажи в това селище са силно изявени.
В с. Долно Луково обредът е по-близо до традиционното изпълнение, с
ясно разпределение на ролите и действията. Персонажите са със задължително присъствие, без съвременни и импровизирани маскирани образи: бей
(„облечен с черен празничен кюрк, украсен с гайтани, потури, черен калпак,
на врата му е вързана голяма бяла кърпа“), беица (в местна носия), воловар
(върви пред колата на бея), волове (младежи, теглят колата на бея), хранач
(„захранва бея“ – подава му да си хапне от храната, поднесена от стопаните),
носач (носи кошница и събира в нея подарените продукти по къщите), кадия
(на главата с червена чалма със забодени три бели пера, носи папка „Дело“),
келеши („с начернени лица, носят калъчка и пискюн, направен от кратунка,
облечени са в работни дрехи и стари войнишки шапки“, пазят бея), арапи
(„облечени с кози кожи, с хлопки на кръста и топузи (боздугани) в ръце“,
„тракат силно с хлопките си, за да се събират хората“), бейски моми („облечени със сукмани, ризи, силно начервени, носят хурки, предат и вървят след
колата на бея“), гайдар („в обикновени дрехи, не е маскиран“).
За с. Белополяне са изброени бей, беица, булка, кадия („с червена дреха, със сламена шапка, носи голям тефтер, влиза във всяка къща и пише“),
6

Вж. теоретични разсъждения по въпроса у Живков 1981а.
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поп („ръси с китка, която топи в котле“), кукери („маскирани с големи кожени шапки, на които са вързани мартеници, облечени са с кюрк, потури,
имат много чанове на кръста“; „с дървени саби в ръце и големи звънци,
окачени на кръста“), чифчия7 или воловар („държи боюндрука8 на колата
на бея“), волове, носачи, моми („облечени с нощници“), доктори (с бели
престилки); свирят музиканти (кларинет, акордеон, тъпан).
Смисълът на някои от извършваните действия и видимото поведение
на участниците не би бил разгадан от страничния наблюдател без фолклорното знание и поясненията на местните зрители. Понякога записвачът дочува реплики, друг път задава въпроси на околните. Зрителите стават тълкуватели на действието и въздействието на обреда. Например в кв. Лъджа
се обясняват опитите на „цивилните“ зрители да „откраднат“ калпака на
бея и да го хвърлят надалеч, а кукерите да го бранят – „да стане джумбуш,
такъв е адетя“. Задължителното поднасяне на жито и хляб на бея от стопаните се прави, „за да има берекет в къщата“. В с. Долно Луково „стопаните черпят всички, които вървят с бея; вярват, че трябва да се върне малко
от храната, да не е празен подносът“. В ритуала там, според реплика на
възрастна жена, „Беят не стъпва на земята, за да вали дъжд!“. Момент
за действено проявление на това вярване настъпва в двора на една къща,
където са посрещнали бея:
Беят влиза в двора на следващата къща. Повтарят се посочените обредни действия. Чува се силен смях и викове. Обясняват от публиката: „Носят
го двама да пикае! Да вали много дъжд!“, „Трябва поне три пъти да го заведат, за да вали дъжд!“, „Много пъти го водят, не само три пъти!“ (реплика).
Всички се смеят, като гледат как донасят бея и го слагат в колата. Възрастна жена допълни: „Ако беят отивал на много места да пикае, времето ще е
дъждовно. Помниш ли на Сотир татко му кога стана бей – на 15 минути:
„Спирай колата!“. И лятото само дъжд! Житото мухляса“.9

По време на действията не е възможно да се достигне до други вярвания, свързвани със знаци за бъдещо стопанско изобилие – записвачът
получава такава информация с целенасочени въпроси:
С.Б. [Стоянка Бояджиева]: А ако вали сняг на тоя ден, какво казваха хората?
П.Х.: А, сняг, за пчèлите. За пчèлите е хубаво бѝло, са рояли пчèлите, на
„Беят“ ко вали сняг. [...] Сняг да префърняло, старите така рукаха – за пчелите хубаво, снегът. Да фърчат така и пчеличките, кат снежинките!10
Чифчия (тур.) – земеделец, орач.
Боюндрук (диал.) – ярем.
9
Интервю със Станка Христова Попова, род. 1921 г. в с. Долно Луково, VI клас, търговски
работник. Според нея беят не бива повече от два-три пъти „да ходи да пикае“. Записала Василка
Кузманова на 05.03.1989 г., с. Долно Луково. АИФ I № 81, с. 42.
10
Записала Стоянка Бояджиева на 05.03.1989 г. в с. Долно Луково. АИФ I № 81, с. 53.
7
8
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Заедно с предадената атмосфера на празничност, веселие и приповдигнатост в общото настроение в записите се забелязва и спазването в общността на заложени социални норми на поведение, придържането към
установени ритуални задължения или тълкуването и „оправдаването“ им,
ако не бъдат строго спазени, но с определена степен на допустимост.
Беят и кукерите влизат във всяка къща дори ако в къщата има траур, но
само ако починалият е от друга къща или от друго село. В една къща например
една жена жалееше майка си – беше минало само три месеца от смъртта ѝ,
но понеже починалата беше от друго село, дъщеря ѝ посрещна кукерите:
– Заради децата – каза жената.
Ако починалият е от къщата, кукерите не влизат в тази къща. Забелязах,
че кукерите подминаха една къща. Отвътре излезе възрастна жена в черно и
каза, че жалее, но сутринта е отишла при снаха си да посрещне там кукерите, че те не влизат, където е била смъртта.11

Понякога първоначалното наблюдение на записвача може да се окаже
неточно и да бъде изяснено с въпрос към участниците:
От една къща излязоха две възрастни жени в траур и посрещнаха бея на
улицата. Попитах ги после защо не е влязъл беят в двора. Те ми казаха, че са
минали две години от смъртта на стопанина и беят не е влязъл, защото дворът не е удобен да се влезе. Според тях не се влиза в къща, в която има умрял
и няма година от смъртта му.12

Поведението на изпълнителите е основна съставка на фолклорната комуникативна ситуация. Определеният от традицията контекст на общуване
е добре познат и на участниците, и на публиката. Социалните норми в обредна ситуация пряко въздействат върху изпълнителите. Речевото поведение на изпълнителите е регламентирано главно от традицията (фолклорно
знание) и от контекста, при който се осъществява общуването (Кузманова
1979: 90–91). Обредното слово във форма на благословии, диалози, пожелания е интересен обект за наблюдение, документиран в разнообразие от
варианти. В кв. Лъджа беят изказва благословия за всеки дом в римувани
стихови редове с незначителни промени, като най-обширен е вариантът
при заораването на площада:
		
		
		
		
		

11
12

Кяр и берекет
за добър късмет!
Господ здраве да ви дава,
от берекета парите,
от парите колите!

Записала Катя Михайлова на 04.03.1989 г. в кв. Лъджа (Ивайловград). АИФ I № 81, с. 26.
Записала Василка Кузманова на 05.03.1989 г. в с. Долно Луково. АИФ I № 81, с. 43.
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Таз година булка,
догодина люлка!
Таз година колкот има,
догодина дваж пò да има!
Пълни да са кошарите,
пълни да са хамбарите!
Колкото зърно има в хамбарите,
толкоз жълтици да има в казаните!
Колкото зрънца паднат в двора,
толкоз дечица и агнета да има!
Пълни да са хамбарите,
пълни да са кошарите,
берекета голям да е!
Лозята да имат много плод,
нивята да имат буйни жита!
Кяр и берекет,
на добър късмет!13

В с. Белополяне са записани импровизирани, но задължителни като функция пожелания на бея към стопанките, някои от които с шеговит характер:
Зèми тая тиква, да стане голяма-голяма, да храниш зайците със нея. И
дивото свѝне. Да има какво да ловувам!
Много берекет да имаш! Малко повечко да дадеш на внучетата парички,
ей! Да не ги стискаш!
Хайде, бабо, тази година да изкараш два тона тютюн!
Хайде, да си берекетлѝя! Кравата три тèлета да има! Чакай да ти дам и
една тиквена пъска14, да стане голяма, да нарасне и да нахраниш най-хубавото
тèле, да дадеш на държавата!15
Ти си дебела, но и беицата е дебела. Тая пъска [памучно семе] да стане
дебела като гъза на беицата!16

Голяма част от теренното описание съдържа реакции и реплики на
публиката, като изразява оценяващата и санкционираща роля на зрителите
към качеството на протичане на обреда и поведението на обредните лица.
Отношението им се основава върху тяхното самочувствие на притежатели
на традиционното знание. Някои реплики само съобщават на глас мнението за правилно или неправилно поведение, но има обстоятелства, с които
изпълнителите се съобразяват. На въпрос на записвача17 къде отиде попът,
Записала Наталия Рашкова на 04.03.1989 г. в кв. Лъджа. АИФ I № 81, с. 35–36.
Пъска – семка
15
Записала Стоянка Бояджиева на 11.03.1989 г. в с. Белополяне. АИФ I № 81, с. 62.
16
Записала Василка Кузманова на 11.03.1989 г. в с. Белополяне. АИФ I № 81, с. 66.
17
Записала Василка Кузманова на 11.03.1989 г. в с. Белополяне. АИФ I № 81, с. 66.
13
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възрастен мъж обяснява: „Попът тая година сефте се облича“. Старите
хора казали, че и поп, и бей не може да има, и го накарали да се съблече.
Следващите примери са малък щрих към този тип обществено регулиране
и контрол в стремежа към удържане на традицията и за осигуряване благополучието на общността:
В двора на всяка къща влиза беят, едната двойка булка и зет, гайдарджията и група кукери. Другите чакат вън на улицата. Булката държи подноса,
зетят черпи с вино. Беят хвърля жито и високо благославя. Стопаните не ги
даряват с нищо. Зрителите коментират и казват, че така не било хубаво,
така не било редно.18
Една жена на улицата казва на младеж, преоблечен като поп: „Попищата не пушат цигари, бе!“ (защото той държи цигара и пуши). [...] Двама
кукери, излезли за момент от ролите си, и двама цивилни от публиката недоволстват, че беят много бърза и върви между къщите на бегом: „Той върви
пред кукерите далече, кък ще му пазят калпака! Той човяк маскиран, облякан –
кък ши върви след него! Няма нищо да напраи тая година тоя!“19
Никола Христов Гемеджиев разказа, че тази година кадията нямал бели
пера да си сложи. Една жена, като го видяла, че е без пера, му дала две пера
от патка. Той си ги забол на феса.20

В описанията често се появяват паралели между традиционния обред и съвременното му изпълнение. Както навсякъде, провеждането на
обреда в Ивайловградско е претърпяло период на прекъсване. Сведенията
за възвръщането на „Бея“ в селищния живот и празничност подсказват,
че то е продиктувано от директиви за активизиране на населението чрез
участие във фолклорни прояви, приети с ентусиазъм, както и от местни
организирани инициативи. По думите на един от главните организатори на
провеждането му в с. Долно Луково, учител и партиен секретар:
Бяхме го прекъснали „Бея“. По случай 1300-годишнината се събрахме от
наш’то село и го направихме. Поканихме всички хора от селото да си дойдат
за празника. Събрахме се много и го направихме много хубаво. Оттогава го
правиме редовно. И аз съм ставал бей.21

В с. Белополяне инициативата за възстановяването е възникнала по
същото време в пенсионерския клуб. Маскарадният обичай „Бей“ е наречен „Ден на плодородието“. Така е обявен и в цитираната от Ст. Бояджиева
„Обява“ на вратата на читалището: „На 11.III.89 год. (събота) ще се проведе Ден на плодородието. Молим местното население за активно учасЗаписала Василка Кузманова на 04.03.1989 г. в кв. Лъджа. АИФ I № 81, с. 18.
Записала Наталия Рашкова на 04.03.1989 г. в кв. Лъджа. АИФ I № 81, с. 32.
20
Записала Василка Кузманова на 05.03.1989 г. в с. Долно Луково. АИФ I № 81, с. 39.
21
Записала Василка Кузманова на 05.03.1989 г. в с. Долно Луково. АИФ I № 81, с. 41.
18
19
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тие. От ръководството“. Читалището е в центъра на организацията и в
кв. Лъджа, в чиято обява проявата е наречена „традиционен народен празник Кукери“, а ръководството е определило парични награди за най-добра
маска и за персонажи. В с. Белополяне събраните продукти и дарове за бея
се продават на търг, а парите се дават на читалището. При заораването на
площада, където се събират местни жители и гости, поздравителни речи
държат кметът (в с. Белополяне), читалищен деец (в кв. Лъджа). Кметът
на с. Долно Луково (преселник от Авренско, помак) е силно ангажиран в
организацията, голяма част от приготовленията стават в дома му, а жена му
дори изпълнява обредната роля на беица заради отсъствието на съпругата
на тогавашния бей, граничен офицер от друг край на България.
Наблюдението на обреда в с. Долно Луково – възстановка, най-близка
до традицията, е откроило в теренните материали съществена особеност,
дължаща се на състава на населението – местни жители и преселници
помаци от Източните Родопи, дошли със своите обичаи, но въвлечени в
местната традиция. В това отношение протичат своеобразно „обучение в
култура“ и заучаване на социално поведение.
Знаещите носители на традицията са коректив на изпълнението и поведението и помагат да се запази традицията през поколенията:
Тия на нас предаваха. И ние предаваме. И трябва да слушат. [...] Три филии кат хим дам, двяте ги зимат, на едната филия беят ше забоде семката.
И таа са връща обратно назать, за берекетят. Да си има вкъщи берекет. [...]
Пък хорото кога играят, едно време, мойта майка тя редовно на секи Бей я
рукаха. Хàс песнѝте бяха от нея. И, то е така – сýрнато хòро. Без да играят
ногѝте. По-миналата година казвах на ная бèица кък да го играй, тя клàва отзад едната ногà. Викам: „Бèице, не така! Няма да слагаш отзад ногàта! Ше
сурниш!“. И сичките са фащат.22
Беше много по-интересно. Имаше голяма група. Кукерите заедно вървяха, целокупно! Не се деляха. [...] Хорото се играе наляво. Гайда свири. Сега
вече не го спазват. Стъпката на хорото беше по-особена, но сега го играят
право хоро. Обличаха се попове, но не с такива дрехи, а с истински. Преди
беят най-напред обикалял три пъти с волска кола площада и после започвали
да орат. Така трябва да го направят!“23

***
Макар и неголеми по обем, представените теренни материали притежават стойност, растяща с течение на времето. Те са не само моментна
снимка на фолклорни прояви в „съвременен“ контекст с над тридесетгодишна давност, в последната година преди обществено-икономическата
22
23

Записала Стоянка Бояджиева на 11.03.1898 г. в с. Белополяне. АИФ I № 81, с. 62.
Записала Василка Кузманова на 04.03.1989 г. в кв. Лъджа. АИФ I № 81, с. 22.
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промяна у нас. Те са и ценен документ за ползотворен и богат на резултати
период на системна теренна фолклористична работа, отразяваща и стимулираща научните постижения на нашата фолклористика. Регионалните
проучвания днес предлагат други възможности за осмислянето на традицията и настоящето, а погледът към миналото е полезен инструмент за добавяне на знание.
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ЕДИН НЕВЪЗМОЖЕН ТЕРЕН В ИВАЙЛОВГРАДСКО:
СЕЛА ПОД ВОДИТЕ НА ЯЗОВИРА
Мариянка Борисова, Лина Гергова
Противопоставянето „преди“ и „сега“,
почти митологично в механизмите си,
изглежда особено уместно
в Ивайловградския край.
Стоянка Бояджиева1
Резюме: През 2020 г. изследователи от ИЕФЕМ – БАН правят проучвания на села в
Ивайловградско – 35 години след екипа, ръководен от Стоянка Бояджиева. Този път в
изследователския фокус са селата, залети при изграждането на язовир „Ивайловград“,
и по-специално Ставри Димитрово и Кочаш. Текстът е опит за възстановяване на картината на тези две села към момента на изселването им и за проследяване на съдбата
на изселниците и техните потомци. Изследването се основава на лични спомени на
респонденти и на архивни документи.

В периода 1985–1991 г. екип сътрудници от (тогавашния) Институт за
фолклор при БАН под ръководството на Стоянка Бояджиева осъществява
теренни проучвания в 24 села в община Ивайловград в рамките на Национална програма за събиране, съхранение и популяризиране на българския фолклор. Събраните от изследователите стотици фолклорни приказни
и неприказни текстове, песни, топонимия, описания на обреди и снимки
се съхраняват в Националния център за нематериално културно наследство (НЦНКН) към (сегашния) Институт за етнология и фолклористика
с Етнографски музей (ИЕФЕМ – БАН) и са в основата на редица научни
разработки (вж. напр. Български фолклор 1993, 1). Трийсет и пет години
след началото на тези теренни проучвания отново към Ивайловградско се
отправя екип изследователи от ИЕФЕМ, работещи по проект „Потопеното
наследство. Село на дъното на язовира: миграции, памет, културни практики“2. В изследователския фокус на проекта попада паметта за селищата,
заличени при изграждането на язовир „Ивайловград“ през 1964 г. Мащаб1
2

Бояджиева 1993: 74.
Реализира се през 2018–2021 г. с финансиране от Фонд „Научни изследвания“.
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ното хидросъоръжение по долното течение на Арда, изградено с цел производство на електрическа енергия, водни спортове и риболов, е причина
за изселването и заличаването на селата Ставри Димитрово, Кочàш, Костово и за частичното изселване на с. Малки Воден. Землищата на бившите
села днес се намират на територията на общините Маджарово и Любимец.
Оскъдната информация за залетите села, липсата на краеведски изследвания за тях, дисперсното разселване на жителите им са сред предизвикателствата, които оформиха темата на настоящото изследване, фокусирано
върху селата Ставри Димитрово и Кочаш.
На първия етап от нашата работа в Ивайловградско се опитахме да изградим възможно най-пълно картината на тези две села към момента на тяхното изселване и заличаване, както и да проследим, доколкото е възможно,
какво се случва с тяхното население и с местата, на които е живеело след
завиряването на язовира. Основаваме се на информация от респонденти,
изселени от двете села, и от техни потомци, които в течение на живота си
са слушали разкази за изгубеното село, но никога не са го виждали. Важен
дял в проучването ни заемат документите, които се съхраняват в Държавния архив в Хасково – предимно от местната администрация (от дейността
на локалните институции преди изселването: училище, селски и общински
народен съвет, ТКЗС, църковно настоятелство и други по-кратковременни
организации), и са свързани с оценяването на имотите на изселените и обезщетяването им (протоколи, жалби и резолюции, писма между ангажираните
в процеса институции). За съжаление, визуалните материали, които открих
ме, са съвсем оскъдни: две снимки на училища в двете села, една снимка
на знаме на младежко тракийско дружество и архивни кадастрални планове
на селата. Работата ни продължава, но вярваме, че успяхме поне в известна
степен да „извадим от водите на язовира“ Ставри Димитрово и Кочаш.

Изселването в документи
Хидровъзел „Ивайловград“, състоящ се от стена, преливник, водноелектрическа централа и корекция на р. Арда, е последното стъпало на
каскадата „Долна Арда“, която включва и хидровъзел „Студен кладенец“.
Строежът му е замислен още от 50-те години на ХХ в. При предварителното проучване се натъкнахме на слух, че първоначално е бил планиран в
много по-големи размери, но впоследствие е изпълнен наполовина, за да не
бъдат залети цинковите мини на Маджарово. Не открихме потвърждение3

Като свидетелство за по-мащабни планове може да се разглежда споменаването на с. Камилски дол за изселване в Заповед от 24.03.1961 г. на Министерство на земеделието и горите –
Управление „Растениевъдство“, и Комитет по промишлеността – Енергийно управление. Но самото село е на много по-голяма надморска височина – 360–374 м, така че дори и стената да е била
3
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на тази версия, но тя е свидетелство за динамиката в планирането и реализацията на проектите. Самата стена е висока около 70 м, а преливникът е на
132 м надморска височина. Котата на преливника всъщност определя котата на заливане и всички земи и селища под тази височина са отчуждени
и изселени. По план това са 388 домакинства4 (169 от с. Малки Воден, 66
от с. Ставри Димитрово, 119 от с. Кочаш и 34 от с. Костово5), но никъде не
намерихме пълна информация точно колко са се оказали в действителност.
Инвеститор е Комитетът по промишлеността6, но в различни фази от
строежа и изселването се включват Министерският съвет, Министерството
на земеделието и горите, Хасковският окръжен народен съвет, Министерството на финансите (и Българската инвестиционна банка) и др. Документално първата стъпка е предприета с разпореждане на Министерския съвет
от септември 1959 г. за утвърждаване на идейния план и за разпределяне на
подготвителните дейности по институции.7 Тогава строежът е предвиден
до кота 120 (т. 1), а за изселване са определени селата Ставри Димитрово,
Малки Воден и Костово, възложено на ОНС – Хасково (т. 5). Процесът на
изселване и неговото развитие през следващите четири години може да
бъде документално проследен. В последвало писмо на Комитета по промишлеността и техническия прогрес се настоява Общинският народен съвет (ОНС) да направи всичко възможно, за да мотивира изселниците да
се настанят в Маджарово и да работят в цинковите мини на градчето.8 По
това време комисията по оценките се опира на Постановление № 2461 на
МС от 1.08.1952 г., отнасящо се за процедурите по изселване и обезщетяване на населението от всички селища, попадащи в чаши на язовири в България.9 Според този документ за изселените трябва да се построят типови
жилища съобразно нуждите им (т. 3), но в случая изобщо не са предприети
действия в тази посока, а след оценка на имотите на изселените са изплащани обезщетения. През 1961 г. излиза официалното Постановление № 30
на Министерски съвет10, което определя срок за изселване до 30 октомври
1962 г. Датата вероятно е избрана във връзка със събирането на реколтата.
След първоначалната оценка на жилищата и определянето на обезщетенидвойно по-висока – 140 м, преливникът щеше да е под 200 м, т.е. с. Камилски дол пак щеше да е
много над котата. Вероятно е споменато за изселване, а се е имало предвид само обезщетение за
отчуждени земи, което се и случва (ДА – Хасково, ф. 650, оп. 27, а.е. 21, л. 162).
4
ДА – Хасково, ф. 650, оп. 27, а.е. 21, л. 40.
5
ДА – Хасково, ф. 650, оп. 27, а.е. 21, л. 125.
6
В началото на съществуването си през 1959 г. за кратко се нарича Комитет по промишлеността и техническия прогрес.
7
Разпореждане № 1494 на Министерски съвет от 7.09.1959 г.
8
ДА – Хасково, ф. 650, оп. 27, а.е. 21, л. 164.
9
По това време актуалният термин е „чашка“, впоследствие през 80-те години и в админис
тративните, и в техническите документи се завръщат към настоящата „чаша“.
10
Постановление № 30 на Министерски съвет от 18.02.1961 г.
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ята става ясно, че се налага финансова подкрепа за изселниците. В отговор на предложение до министъра за земеделието от 20.07.1961 г. излиза
и разпореждане на Министерския съвет11 за отпускане на преференциални
заеми от Българска инвестиционна банка в размер до 10 000 лв.12 за построяване на нови жилища на изселените. Заемът може да се вземе само
през 1961 и 1962 г. и е със срок за погасяване до 10 години.
Междувременно се преосмисля изселването на целите села и жилищата
над котата на заливане се запазват13 – разрешава се на петдесет домакинства
от Малки Воден да се преместят над кота 132, но се забранява земеделска
дейност под кота 125, защото дотам стига водата през пролетта и лятото.14
В Постановление 30 е предвидено жителите на селата Малки воден, Ставри
Димитрово, Кочаш и Костово „да се настанят предимно в ТКЗС, ДЗС и
промишлените предприятия на Хасковски окръг без град Хасково, където
Държавният поземлен фонд разполага със свободни обработваеми земи“
(Постановление 30, т. 1), но през март 1962 г. вече става ясно, че много от тях
биха искали да се преместят в села извън Хасковско.15 Процесът се проточва
и през пролетта на 1963 г. с Решение № 132 на Съвета по селско стопанство
при Министерския съвет16 срокът за изселване е удължен до края на август.
При все това през май 1963 г. нещата напредват: жителите са изселени и
обезщетени, много от тях са си построили нови къщи, а старите в по-голямата си част са разрушени, като единични са оставени за административни
нужди. Само в Кочаш се отчита по-сериозно забавяне на изтеглянето на населението, тъй като новите им къщи не са готови.
Запазени са редица документи, които свидетелстват за основните линии на комуникация между самите институции и между тях и преселваните граждани – това са предимно възражения на оценките, напомняния за
изплащането им, прехвърляне на заеми от едно населено място в друго и
пр. В Малки Воден с решение на ОНС – Хасково остават административни
сгради на: Съвета, училището, участъковата здравна служба, ТКЗС, селскостопанския кооператив, фурната, няколко жилищни сгради, телефон-

Разпореждане № 1979 от 7.10.1961 г.
В самото писмо на Министерство на земеделието е направена и калкулация, която дава
представа за стойността на заема. Според този документ към тогавашния момент „за построяването на една обикновена жилищна сграда от около 60 кв. метра отиват около 35,000 лева“.
Същевременно само около ¼ от домакинствата получават максимална оценка – над 25 000 лв., половината между 11 000 и 25 000 лв., а има много, чиито имоти са оценени едва на 5000–10 000 лв.
(ДА – Хасково, ф. 650, оп. 27, а.е. 21, л. 148).
13
Решение № 137 на Министерския съвет от 20.08.1962 г.
14
Писмо на Комитета по енергетиката и горивата до ОНС – Хасково и Дирекция „Язовири
и каскади“, ДА – Хасково, ф. 650, оп. 25, а.е. 266, л. 272.
15
Доклад на Председателя на Окръжния народен съвет – Хасково, ДА – Хасково, ф. 650, оп. 27,
а.е. 21, л. 50.
16
ДА – Хасково, ф. 650, оп. 27, а.е. 21, л. 15.
11

12
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ните инсталации, стопанските сгради на ТКЗС, водопроводната мрежа и
пр.17 Така селото продължава да съществува, докато останалите три са заличени с Указ 902 на Президиума на Народното събрание от 28.12.1963 г.
През юли 1964 г. комисия, оглавявана от Комитета за партиен и държавен
контрол, извършва проверка и установява, че в някои селища все още са
оставени трайни насаждения, строителни материали, не са изсечени гори.
Началото на завиряването е на 15 юли 1964 г.

Ставри Димитрово
Селото Юва бюк18 е преименувано на Ставри Димитрово през 1934 г.19
по името на вахмистъра на Втори ескадрон от Трети конен полк, загинал
при самото село на 8 октомври 1912 г. Днес останките на селото стоят на
западния бряг на язовир Ивайловград, а до заливането му през 1964 г. то
се е разполагало на левия бряг на р. Арда. До административното му заличаване е било на територията на Селски общински народен съвет (СОНС)
Малки Воден, като в селото е имало пълномощник. На първото преброяване през 1926 г. селото има 186 жители, а при последното преди заличаването – 297, като във времето постоянно се увеличават.
През годините е натрупана много малко документална информация за
селото, няма писмена история или каквото и да е писмено частично или
пълно описание, не са правени записи на фолклорни текстове или описания на обичаи и етнографски елементи. Това се дължи предимно на факта,
че до края на Балканските войни то е населено с турци20, а след това в него
се заселват тракийски и малоазийски бежанци (те се различавали помежду си и се наричали с различни имена: гърци – за изселените от гръцката част на Тракия, гьоневци – от турската част на Тракия, и малази – от
Мала Азия).21 Не се знае и точното време на изселване на старото и заселване на новото население, първите писмени сведения са за 1922 г., когато
за училище се е ползвала турската джамия в селото.22 През 1942 г. в един
църковен документ се споменава, че няма никакви иноверци в селото.23
ДА – Хасково, ф. 650, оп. 14, а.е. 31, л. 64 и 66.
В някои източници може да бъде срещнато и като Овъ бюк. И двете вероятно означават
„голямо гнездо“.
19
Със Заповед 2820 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 09.08.1934 г.
(Обн., ДВ, бр. 109 от 14.08.1934 г.).
20
Според неофициални източници от българи мохамедани, https://www.pomak.eu/board/
index.php?topic=1026.10;wap2 – 13.12.2020 г.
21
Интервю с Мария Ангелова, род. 1937 г. в с. Ставри Димитрово. Записали. Л. Гергова
и М. Борисова на 18.10.2020 г. в гр. Свиленград (ФнАИФ 3086). Всички разкази, цитирани или
споменати в текста, са нейни и няма да бъдат изрично цитирани.
22
ДА – Хасково, ф. 650, оп. 8, а.е. 57, л. 3 (гръб).
23
ДА – Хасково, ф. 351К, оп. 1, а.е. 1, л. 148.
17
18
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В интервю респондентката ни Мария Ангелова си спомня разказ на
майка си (преселила се от Дедеагач в Сеноклас) за пресичането на Арда
малко след т.нар. Маджаровско клане на 4 октомври 1913 г.24:
…като стигнали вече до Арда, другите можели да минат Арда [...], до
коляно в кръв минавали по тия деренца, и Маджаров ги хванал двамата под
мишницата – майка ѝ и сестра ѝ, за да ги прекара през Арда, това значи на
Бориславци, там е най-близо“25.

Много е вероятно това да е митологизирана история за травматичното
преселване, защото детайлите не съвпадат с историческите факти, но текстът дава представа за значимостта на бежанското в семейната памет.
Не открихме запазени снимки от селото – нито в публични, нито в лични архиви – които да дават податки за това как е изглеждало селото или отделни къщи. Преди построяването на язовира селото се е намирало на ъгъла,
в който малката рекичка Гюргендере, идваща от североизток (откъм с. Вълче
поле), се влива в р. Арда. Днес тази рекичка все още съществува, но се влива
в яз. „Ивайловград“. Докъм края на 30-те и 40-те години на ХХ в. се запазва
завареният облик на селото с т.нар. турски къщи – на два етажа, първият –
изграден от камък за добитъка, а вторият – от кирпич за живеене.26 Преди
изселването по течението на Гюргендере е имало воденици, в които хората
от околността са мелели зърно. До заличаването му селото не е било нито
електрифицирано, нито водоснабдено – имало е една чешма, от която всички
са наливали вода, както и кладенци във всяка къща – за поливане и поене на
животните. Нямаме сведения да е имало поща и телеграф.
И преди, и след основаването на ТКЗС през 1952 г.27 в селото са се
сеели пшеница, царевица, ръж, слънчоглед, фий, овес, просо, ечемик; отглеждани са кози, овце, крави, коне и др.; имало е варница. Било е развито
бубарството – казаха ни, че „във всяка къща се гледаха буби“28, а от протоколите на СОНС – Малки Воден и ТКЗС „Девети септември“ – Ставри
Димитрово се вижда, че надницата за трудоден за бубарство или във варницата е в пъти по-висока, отколкото за отглеждането на полските култури
(с изключение на тютюна и памука).29
24
През 1913 г. стотици хиляди тракийци, подгонени от турския башибозук и редовна турска
армия, са принудени насилствено да напуснат родните места в Одринска и Беломорска Тракия
и да търсят спасение в България. На 4 октомври 1913 г. турският башибозук избива повече от
1800 българи, предимно жени, деца и възрастни хора, в непосредствена близост до българската
граница на р. Арда при сегашния град Маджарово. На лобното им място е издигнат мемориал –
костница, където ежегодно техни потомци почитат паметта на жертвите (бел. ред.).
25
ФнАИФ 3086.
26
Става въпрос за т.нар. родопска къща, каквато днес може да се види в повечето околни
селища, напр. Камилски дол, Сеноклас и др. (вж. Георгиева 1983).
27
Трудово кооперативно земеделско стопанство (ТКЗС) „Девети септември“ – с. Ставри
Димитрово, Хасковско (1952–1958) – История на фондообразувателя, ДА – Хасково.
28
ФнАИФ 3086.
29
ДА – Хасково, ф. 542, оп. 1, а.е. 3, л. 17.
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В протоколите за оценка на трайните насаждения при отчуждаването на имотите във връзка с изселването и строежа на язовира се откриват
сведения, че селяните са имали овощни градини, лозя и черничеви бахчи.
Нашата респондентка си спомня, че са отглеждали всякакви животни и
допреди баща ѝ да се разболее, са орали с коне, а после – с волове. Производството е било почти изцяло натурално, сведенията ни за пазарни отношения са за места извън самото село: пазар в с. Малки Воден, дарак в
Свиленград и пр. Магазин се е появил едва по-късно, през 50-те години,
като в него се продавали захар, сол, газ и други продукти, които местните
не можели да си произведат сами.
Река Арда за ставридимитровци е по-скоро граница, отколкото път. Респондентката ни спомена, че е имало хора, които са можели да плетат мрежи,
но са ловели риба само за лични нужди. Децата са хващали риба с ръце под
камъните. Най-близкият мост е бил до с. Бориславци (въжен мост), ползвали
са и каиците на с. Кочаш. Всъщност движението е било главно на изток от
реката, затова и жителите на Ставри Димитрово рядко са ходили на другия
бряг, най-вече при посещение на роднини или на събори. И тук трябва да
припомним, че те не са традиционни жители на това поречие, а преселници,
поради което вероятно трудно се адаптират към дивата Арда.
В общи линии поради близостта до с. Малки Воден Ставри Димитрово е ползвало неговите социални и културни придобивки – включително
църквата „Св. вмчк Георги Победоносец“30, магазин, прогимназия и др.
Свещеник е идвал от Малки Воден в селото за погребение и венчавка, но
като цяло няма сведения за редовно черкуване на ставридимитровци в
Малки Воден. Вероятно е за кръщене все пак да се е ходело до църквата.
Гробищата са били на север от селото по пътя за с. Дъбовец, но са били с
дървени надгробия, а при преселването хората просто са оставили костите
на близките си, затова днес мястото не личи.
В много от селата в района, включително и в Ставри Димитрово, е
било основано тракийско дружество, вероятно през 1927 г.31, когато процесът по оземляване на бежанците тепърва започвал. Вероятно към средата на 30-те години неговата дейност е приключила.32 В тази връзка е добре
да се припомни, че всички бежанци са били оземлени еднакво33 и селото до
заличаването му е било относително социално еднородно.
Днес на своеобразното площадче на сегашното село, на една от сградите стои табела, че в нея се е помещавало „старото кметство на село

30
Енорията на тази църква обхваща Малки Воден, Ставри Димитрово и Бориславци. Днес
храмът пустее, но не е разрушен, вж. ФтАИФ 1870, снимки от експедицията на яз. Ивайловград,
заснети от М. Борисова, 17–20 октомври 2020 г.
31
ЦДА, ф. 637К, оп. 3, а.е. 362.
32
Нямаме конкретни данни, но документите в архивите са до 1934 г.
33
Повече по въпроса вж. Узунова 2005; Хитилов 1932.
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Ставри Димитрово“, но според архивните документи никога не е имало
самостоятелно кметство, а селото се е управлявало чрез пълномощник от
Малки Воден. Той е отговарял основно за това да подпомага работата на
училището, да координира основните земеделски дейности, по-късно да
наблюдава работата на ТКЗС. Според респондентката ни през 50-те години
е имало и глашатай, който е съобщавал важните вести и нареждания, но за
това нямаме документално потвърждение.
В Ставри Димитрово от 1922 г. функционира начално училище „Елин
Пелин“. Първоначално, както споменахме, то се помещава в рушащата се
сграда на изоставената при изселването на турците джамия. През лятото на
1923 г. населението със собствени средства и труд построява новото училище, състоящо се от две класни стаи и една канцелария. През 1939 г. се
налага преустройване, защото класовете стават по-големи, тогава се оформя и спалня за ученици, идващи от други села. През 1956 г., когато е създаден паспортът на училището, който открихме34, е записано, че училищната
сграда е негодна, руши се, не е водоснабдена, електрифицирана, отоплява
се на дърва, които се съхраняват на открито на двора, осветява се с газ. Разполага с голям двор и игрище за народна топка. Както от респондентката
ни, така и в официални документи35 като сграда на училището към момента на заличаването се сочи днешната хижа „Арда“. Тя е била двуетажна масивна постройка, която според документи е съществувала през 1970 г. Но
сравнявайки кадастралните планове и старите карти на селището с новите
сателитни снимки и топографски карти, се вижда, че тази сграда не е на
мястото на предната, а на югоизток от нея. Най-вероятно старото училище
се е ползвало като седалище на пълномощника, защото мястото му напълно съвпада със сградата, маркирана с табела, за която стана дума по-горе.
Но кога е построено новото училище, не можахме да открием (ил. 1).
През 1963 г. обаче пълномощникът при с. Ставри Димитрово Янко
Руков (впрочем основател и пръв председател на ТКЗС в селото) съобщава,
че децата и бащите им са решили тази година да няма училище не само защото назначеният учител не е дошъл, но и заради предстоящото изселване.
Споменава, че е отделена една стая, която е измазана и приготвена за децата.36 Същият пълномощник е освободен в края на 1963 г., защото по това
време вече повечето хора са получили обезщетенията си и са се изселили.
Няма точна и окончателна информация колко семейства къде са се изселили, но може би следната картина, фиксирана през 1962 г., е близка
до действителността: най-много – 13 домакинства, отиват в пловдивското

ДА – Хасково, ф. 650, оп. 8, а.е. 57.
Решение № 116/04.07.2012г. на Административен съд – Хасково http://www.admsudhaskovo.
org/2012/jul/finished/58-12.htm ‒ 13.12.2020г.
36
ДА – Хасково, ф. 210, оп. 2, а.е. 12, л. 78 – протокол от заседание на СОНС М. Воден от
24.09.1963 г.
34
35

224

село Браниполе, 12 – в Свиленград, 9 – в старозагорското село Кольо Ганчево, 8 – в хасковското Клокотница, 6 – в Крумово, Пловдивско, и т.н.37 В
Свиленград са оземлени в кв. „Канакли“, където построяват къщите си по
новата ул. „Язовирска“38, дала името на кварталчето. При това преселване
семействата имат свободата да избират новото си местообитание, което
води до разкъсване на родовете и до промени в родовите отношения. В
Браниполе, Крумово, кв. „Болярово“ на Хасково и Кольо Ганчево (днес
кв. „Кольо Ганчев“ на Стара Загора) ставридимитровци се смесват с кочаш
лии, които са повече и сякаш в представата на приемното население заемат
образа на изселника от чашата на яз. „Ивайловград“. Много вероятно причината е в това, че в селото са събрани тракийци и малоазийци от различни
места и трийсетина години съвместен живот не стигат за изграждане на
селищна общност.
След официалното изселване през 1963 г. в селото остават няколко
души, които отглеждат животни, а учители, преселили се в Браниполе, се
завръщат и гледат овце. Заради решение на Бюрото на Министерски съвет
от 1962 г.39 при завиряването на язовира в селото са останали неразрушени
няколко къщи, за което свидетелства и нашата респондентка. Комисията,
огледала района през 1960 г., установява, че „вън от котата на заливането
остават десетина жилищни сгради“40. Но тъй като поминъкът е изцяло отнет, а и много от хората са се изселили преди споменатото решение, селото
на практика се обезлюдява, а останалите къщи с времето изчезват.
След формалното му заличаване Ставри Димитрово става местност в
землището на с. Дъбовец и постепенно се превръща във вилна зона. Вече
споменахме за хижа „Арда“, но през 1988 г. са установени вече 19 незаконни постройки, в т.ч. 5 вили на различни държавни учреждения, включително на Промкомбинат „Граничар“. Всички те са отнети в полза на държавата, като в Общинския съвет в Любимец, към който вече се числи тази
територия, се обсъжда идеята да бъдат пригодени за ученически лагери.
Въпреки това Ставри Димитрово продължава да е привлекателно място за
незаконни вили и през 2010 г. избухва скандал, защото се оказва, че там са
построени десетки вили на митничари и други лица, свързани с митницата
ДА – Хасково, ф. 650, оп. 27, а.е. 21, л. 348.
Често в кварталите на преселници от села, залети от язовири, съществуват топоними,
които отразяват техния произход. Това е причината улицата да се нарече „Язовирска“ – на нея
са местата на оземлени преселници. Подобни случаи имаме и другаде: кв. „Студен кладенец“ в
Кърджали, ул. „Пчелинци“ (по името на изселеното при строежа на яз. „Пчелина“ село) в гр. Радомир, ул. „Топлеш“ и ул. „Тодорчетата“ (по имената на залети от яз. „Христо Смирненски“ села)
в кв. Лисец, Габрово, и пр.
39
Решение № 317 на Бюрото на Министерски съвет от 20.08.1962 г.
40
ДА – Хасково, ф. 650, оп. 27, а.е. 21, л. 159. Доклад на Комисията, назначена със заповед № ХІІ-7В1 от 24.03.1960 г. (въз основа на 2461-во постановление на Министерски съвет от
01.08.1952 г.).
37
38
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в Свиленград. През следващите години ще текат дела и по-голямата част
от вилите ще бъдат съборени. Днес Ставри Димитрово е известно именно
като митничарското село или веселото село, където е било „Министерство на веселието“, както двама братя нарекли имота си. В него дори пос
троили параклис „Св. Павел и св. Николай“ – по техните имена. Говори
се, че той не е бил съборен, макар и да има предписание, заради суеверен
страх от наказание, който е спрял бригадата.
Наследниците на изселените докъм началото на 90-те години са се събирали ежегодно във вила „Арда“, но постепенно са спрели. Организирал
ги е Слави, продавачът на лотарийни билети от Любимец, който явно е
обикалял селищата в района и е бил живата връзка между изселените. Друг
респондент разказа, че баба му, родена в с. Ставри Димитрово, но омъжила
се впоследствие в с. Камилски дол, общ. Ивайловград, през 1989 г. по повод 70-годишния си юбилей е организирала среща на всичките си 9 деца и
внуците си в родното си село, показала им е къщата си, която впоследствие
била съборена (от митничарите според респондента).41
Когато ние посетихме бившето село Ставри Димитрово, не срещнахме
жители, а само дошли за през деня рибари. В селото навсякъде се виждаха купчини строителни отпадъци, спомен за разрушените незаконни строежи. Освен двете сгради на бившите училища не са запазени никакви други постройки от заличеното заради строежа на язовира село, само дребни
материални останки: парчета грънци и плочи.

Кочаш
Село Кочаш е било разположено в Източните Родопи, на десния бряг
на река Арда, на територията на днешната община Маджарово. Населението, както е характерно за региона, е включвало местни жители, малоазийци42 (наричани от респондентите малàзенци) и бежанци от Тракия43.
До 1912 г. Кочаш е извън територията на България. Селищната история
е обвързана със събитията от Балканската и Междусъюзническата война
41
Интервю с Димчо Димов, род. 1973 г. в Ивайловград. Записала Л. Гергова на 16.10.2020 г.
(онлайн разговор, личен архив).
42
Малоазийците са български преселници в Мала Азия от ХVІІ–ХІХ в., установили се на
полуострова, създавайки 26 села, някои от които са просъществували 300 години. Липсват достатъчно сведения за преселничеството, но се предполага, че основната причина е бил търсеният
в пределите на Османската империя занаят на преселниците – въглищарството. Преселването в
Мала Азия имало мирен характер и било основано на коректни икономически взаимоотношения
(вж. Николчовска 1993: 33). След Младотурския преврат през 1908 г. малоазийските българи като
нетурско население били подложени на насилие и принудени да напуснат Анадола (Шишманов
2001: 221–223). През 1914 г. те се завърнали в родината и много от тях се установили в Ортакьойско (Ивайловградско).
43
За тракийските бежанци вж. напр. Филчев 2018; Ганева-Райчева и др. (съст.) 2012.
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(1912–1913 г.), с бежанския поток на българи от Източна Тракия и Мала
Азия. В съседното село Сеноклас44, населявано също от представители на
трите групи българско население, обособени в махали, събеседниците споделиха, че в началото тракийците не се женели за местни и малоазийци,
защото се надявали политическата ситуация да се промени и да се завърнат
по родните си места в Беломорска и Одринска Тракия. В Кочаш е функционирало Тракийско дружество „Тракия“, основано на 28.04.1921 г.45, както
и Младежко тракийско дружество (за което са запазени преписки и протоколи от периода 1930–1932 г.).46 Респондентът ни от Кочаш е потомък
на тракийски бежанци от Доганхисар. Село Кочаш наброявало 120–150
къщи.47 Със с. Бориславци на отсрещния бряг на Арда го свързвал пешеходен въжен мост. Според събеседниците мостът доскоро съществувал, но
бил неподдържан и опасен. При буйни води на Арда до другия бряг се
придвижвали с каик, който можел да превозва по една каруца. Чрез каптиране кочашлии обезпечили водоснабдяването на селото с три чешми.48
За поливане и водопой на животните използвали кладенци. Тъкмо били
предприети стъпки към електрификация („Докараха кабели за ток, чашки
за стълбове“49), когато разбрали, че селото ще бъде изселено.
Събеседник си спомня местности в Кочашкото землище като Бакаджика, Барỳнката (издутината), Пазлàка, Белѝлката (там отивали с тварѝчката50
(кобилицата) с дрехите да перат), Бàлтепе, Хладнàр (незалята от язовира).
Кочашлии се препитавали основно със земеделие и животновъдство. Освен
традиционните зърнени култури, зеленчуци, плодове, едър и дребен рогат
добитък се отглеждали памук, тютюн, копринени буби.51 Селото разполагало с лозя в отдалечената местност Драк бунар. Близостта на река Арда е
предпоставка за развитието на риболова в селото. В диетата на населението важно място заемали млякото и млечните продукти. Зърното мелели във
воденица, изградена край Арда. Хляб печали веднъж седмично в селските
фурни, 3–4 на брой. Традиционни кочашки ястия, консумирани зимно време на празник, били луканка с траханà52 и кървавица. Стопанството било
предимно натурално. Кочашлии разполагали с пари само след продажбата

Наброяващо към октомври 2020 г. около 25–30 жители според събеседниците.
ЦДА, ф. 637К, оп. 3, а.е. 237.
46
Архив на БАН ф. 2, оп. VIII, а.е. 119–120.
47
Интервю с група баби от с. Сеноклас. Записали Л. Гергова и М. Борисова на 19.10.2020 г.
в с. Сеноклас. ФнАИФ 3086.
48
Интервю с Киро Кирев, род. 1949 г. в с. Кочаш. Записали Л. Гергова и М. Борисова на
19.10.2020 г. в гр. Хасково. ФнАИФ 3086.
49
Пак там.
50
Тварѝчка, защото товарят дрехите на нея.
51
ДА – Хасково, ф. 415, оп. 1 , а.е. 14, л. 11–12.
52
Траханà – традиционно ястие от изсушено и претрито тесто, от което се приготвят каши,
гъсти супи или попари (бел. ред.).
44
45
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на изсушения тютюн. Затова респондент си припомня, че когато като дете
искал да си купи вафла или лимонада, носел на магазинера яйце. В зависимост от големината на яйцето, тествана чрез халка, детето получавало
равностойно лакомство.53
В Кочаш през 1929 г. отворило врати Народно основно училище „Кирил и Методий“54, в което се обучавали и децата от съседните села Сеноклас и Малко Попово.55 Селото било средищна учебна община, към която
се числяло и училището в (също по-късно залятото) село Костово56. Според
респондента училището разполагало с общежитие. Децата били обучавани
от местни и свиленградски преподаватели. В масивната училищна сграда
имало 3 класни стаи, в които в слети класове се обучавали учениците. В двора били разположени опитно поле, волейболно игрище и игрище за народна
топка.57 Училището се отоплявало с печки на твърдо гориво, осветявало се с
газ, било водоснабдено. В Кочаш се прилагала популярната през 50-те години на ХХ в. практика, при която през лятото, когато училищната сграда била
свободна, заетите с активна земеделска работа кочашлии можели да разчитат на организираната в училището детска градина. Освен като образователна училището се развивало и като културна институция: учениците представяли „пиески, програми“.58 В училището или на открито били организирани
кинопрожекции на задвижван от бензинов мотор кинематограф. Доказателство, че кинопрожекциите били събитие в селото с трайни следи, е споменът
на респондента за прожекцията на българския филм „Хитър Петър“.59 В училищния двор били организирани популярните в Южна България състезания
по борба в свободен стил – т.нар. пехливански борби. Музикални забавления
в Кочаш организирали петима братя самоуки музиканти, които свирели на
тамбура, цигулка, кларинет. Липсата на читалище компенсирал младежкият клуб, разположен в една сграда с кооперацията, магазина и кръчмата. В
младежкия клуб свирели „валс с устна хармоничка, акордеони. Повечето
забави правеха в клуба“.60 Пускали и грамофонни плочи.
Патрон на църквата в село Кочаш е „Св. Йоан Предтеча“ и съборът
се отбелязвал на Ивановден. В спомените си респондентът свързва събора
със сезона: „Вънка сняг, студ... Пиеха вино“.61 Събеседничка от Сеноклас

Интервю с К. К., Хасково.
Снимка – ДА Хасково ф. 650, оп. 8, а.е. 61, л. 37.
55
ДА – Хасково, ф. 650, оп. 8, а.е. 61, л. 38.
56
ДА – Хасково, ф. 156 , оп. 1 а.е. 1, л. 17.
57
Вж. паспорт на училището (създаден през 1957 г. ) в ДА – Хасково, ф. 650, оп. 8, а.е. 61,
л. 37–42.
58
Интервю с К. К., Хасково.
59
Пак там.
60
Пак там.
61
Пак там.
53
54
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си припомня кочашкия събор през хранителния код: „Мойта баба е от
Кочаш. Аз имам голям род в Кочаш. Майка ша ме зафане за ръчинката:
„Айде, майка, ша идеме при вуйковците“. Едно време праеха трахана, и
с луканките, пълни тави. И червен пипер…“62. Друг събор, значим за Кочаш, се правел в недалечната местност Хисаря на 24 май, където се събирали посетители от няколко села (Малки Воден, Бориславци, Вълче поле,
Маджарово, Малко Попово). Привлекателността на събора се усилва от
факта, че в близост се намира параклисът „Св. Кирил и Методий“ (откъдето произтича датата на събора), както и аязмо, за което се вярва, че лекува
очни болести.
ТКЗС в Кочаш се създава през 1958 г. Изпратената в селото за нуждите
на ТКЗС газка (камион ГАЗ) се превърнала в атракция. Според респондента „И на 24 май като има манифестация, най-отпред газката минава. Плакати, отгоре кàчени [на] цялото село децата, рукат…“63. Така в
културния живот на селищната общност бил включен и този образец на
тогавашното технологично развитие. ТКЗС също борави с механизмите на
натуралното стопанство: на работещите там плащали с дини и олио, а в
зависимост от броя заработени трудодни давали купони за хляб.
Представената дотук картина от битието на с. Кочаш до 1963 г. очер
тава относителен баланс между усилния труд, характерния за епохата недоимък, от една страна, и умението на селищната общност да устоява, да
се развива духовно и материално, от друга. Впечатлява акцентът в наративите върху празничната култура на 24 май, който е официален празник
извън традиционния празничен календар и който подчертава значимостта
на просветата в родопското село през посочения период.64
В свое Разпореждане № 1494 от 1959 г. МС възлага на Окръжния народен съвет Хасково задачата „да намери подходящи местожителства на
населението от селата Ставри Димитрово, Малки Воден и Костово“65, т.е.
първоначално Кочаш е извън предвидените за изселване села. Новопроектираният язовир „Ивайловград“ се очаква да залее почти цялото землище на
Кочаш, като незасегнати остават обработваеми площи на левия бряг на Арда
и около 300 дка на десния бряг, където се намира селото. На 10.11.1959 г.
селищното ръководство (партиен секретар, секретар на ДКМС, председател
на ОФ, председател на ТКЗС, пълномощник на ОНС) изпращат изложение
на жителите на селото до ОНС Хасково с настояване с. Кочаш също да бъде

Интервю с Дора, род. 1949 г. в с. Сеноклас. Записали Л. Гергова и М. Борисова на
19.10.2020 г. в с. Сенокас. ФнАИФ 3086.
63
Интервю с К. К., Хасково.
64
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изселено поради невъзможността 300 дка обработваеми площи да осигурят
поминък за 120 домакинства земеделци.66 Кочашлии добавят и аргумента,
че след завиряването селото им ще остане изолирано, без инфраструктура и
връзка с вътрешността на страната (селото остава капсулирано между язовира от север и родопските склонове от юг). Това е първият случай по проекта
в проучването на изселени при изграждането на язовири селища, в който
населението инициира своето изселване. Аргументите на кочашлии са приети67 и е организирано изселването. В изпълнение на Постановление 30 на
МС (от 18.02.1961 г.) за изселването на селищата в чашата на язовир „Ивайловград“ завиряването започва на 30 декември 1963 г.68 От Кочаш се изселват 119 домакинства69 и селото е заличено с постановление от 04.01.1964 г.
Четири-пет семейства остават в Кочаш след завиряването, но постепенно
и те се изселват. За изселниците респонденти детството им остава в заличеното село: „Всички спомени са там, в Кочаш. Сега, тука идвам, обаче
тука нямам такива спомени. Детските спомени са най… Аз съм ходил там
първите години… Носталгията беше голяма“70. Макар че децата и младите
изселници са по-адаптивни и приемат по-леко миграцията при завиряване,
раздялата с родното село е травматична, паметта е емоционална. Носталгията съчетава болката по мястото и болката по времето – на детството, едновременно сиромашко и волно.
Изселниците могат да избират къде да се установят и в резултат на това
се пръсват из България: в с. Болярово (днес квартал на Хасково), Любимец,
Пловдив, Крумово, Харманли, Варна. Според наш събеседник, преди да
заминат, изселниците разполагали с 24 часа, за да разрушат къщите си. За
строежа на къщи на новото местоустановяване били отпускани заеми при
облекчени условия от Българска инвестиционна банка71, на безимотните
изселнически домакинства били отпуснати помощи72, бил осигурен безплатен транспорт на багажа73 до мястото на заселване. Компактна група кочашлии се заселили в тогавашното село Болярово, където изградили 60–70
къщи.74 Респондентът споделя, че семейството му се заселило в Болярово,
като за избора повлияла близостта на гр. Хасково. Поради сравнително голямото разстояние от Кочаш до Болярово (около 60 км) в новия строеж
употребили само гредите от съборената къща. С (възприеманите като неу-
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довлетворителни) компенсации за разрушените домове и залетите имоти, с
отпуснатите дългосрочни заеми изселниците постепенно изградили домове в новото си местообитание и се адаптирали. В Болярово вече функционирало ТКЗС, към което кочашлии се присъединили, така че продължили
да се препитават със земеделие. Напразна останала визитата на кочашки
пратеници в София с цел да бъдат оземлени в Болярово.75 Близкият град
предлагал възможности за по-нататъшно образование, за работа, а след
разрастването на Хасково с. Болярово се трансформирало в негов квартал.
При разговора ни респондентът съпоставя селищните взаимоотношения преди и сега:
Тогава хората бяха задружни, не ги плашеше работата, помагаха си.
Като правихме къщата, братовчедите идваха и ми помагаха. Сега моят син
ако захване нещо, не може да покани никой вече [да му помага]. Свърши вече,
никой не идва. Тогава и аз отивах да помагам. Сега изчезна това.76

Когато се заселват в Болярово, установяването, трудната адаптация на
новото място, усилията за постигане на спокоен делничен ритъм, общата
изселническа участ сплотяват кочашлии, стимулират емпатия и готовност
за взаимопомощ. Вероятно тази нагласа се активира в условия на принудителна миграция, понеже разсъждения на събеседниците в тази посока
се срещат и при други изселнически общности (напр. при изселниците от
с. Живовци, установили се в Берковица77).
Колкото до църквата „Св. Йоан Предтеча“, тя останала самотна в запустялото село. Компактната група кочашлии, заселили се в Болярово, пренесли
иконите и камбаната в боляровската църква „Св. Харалампий“. Тъй като след
изселването кочашкото ТКЗС било присъединено към сеноклаското ТКЗС,
сенокласци обработвали незалетите земи. Събеседничка от с. Сеноклас
споделя: „Била съм животновъден бригадир и там вкарвахме в черквата
овце“78. На въпроса: „Не ви ли е било страх от Господ да вкарвате овцете
в църквата?“, респондентката отговаря: „А, не, Господ помага на всичките,
кък шъ ма е страх!“. И добавя: „А, тя е била разтурена“. Изглежда, поверията за зла участ след оскверняване на запуснатите след изселване храмове,
споделяни относно църквата „Успение Богородично“ в с. Попово (Пернишко)79 и църквата „Възнесение Господне“ в с. Живовци“ (Монтанско)80, не са
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активни в района на с. Кочаш. Респондентката аргументира ползването на
празната църквата за обор с „разтуреността“ ѝ. Гробищата на селото не са
залети, но постепенно биват запуснати и буренясали.
След промените през 1989 г. имотите в Кочаш са закупени от пловдивския бизнесмен Румен Анастасов. Когато посетихме църквата през октомври 2020 г., ни посрещна фермерът Красимир Костадинов81. От 20 години
той се занимава с животновъдство на територията на бившето село Кочаш.
Отлежда крави, биволи, коне. Електрифицирал е мястото. Възстановил е
църквата „Св. Йоан Предтеча“ през 2009 г. и тя отново е отворена за посещения (ил. 2). Преди възстановяването църквата е тънела в руини, покривът ѝ бил пропаднал, както се вижда от стари снимки, изложени в обновената църква. Осветена отново от протосингела на пловдивската митрополия, кочашката църква става първата възстановена църква на „потопено“ в
язовир селище в България. Според разказа на фермера в нея са извършени
няколко кръщавки. Понеже новото освещаване е осъществено на Великден, в продължение на няколко години Красимир дава курбан за кочашлии
на Великден. През 2019 г. пренасочва средствата за курбан към ремонт на
църковния покрив, а през пролетта на 2020 г. великденският курбан е отменен поради пандемията. Днешното землище на село Кочаш и църквата
„Св. Йоан Предтеча“ са достъпни с високопроходими автомобили, както
и по вода, което е причина за невисоката посещаемост на мястото. Напрежение между изселниците, установили се в днешния хасковски квартал
Болярово, от една страна, и Красимир Костадинов или Румен Анастасов82,
от друга, предизвиква искането на фермера да върне кочашката камбана на
мястото ѝ (през 2011 г.)83. След намесата на пловдивския митрополит спорът е разрешен в полза на бизнесмена и днес църковната камбана отново
се намира в кочашката църква.
След изселването носталгията връща кочашлии в родното им село на
землячески/родови срещи от лятото на 1977 г. Според съпругата на респондента (неизселничка) „Най-хубава беше първата земляческа среща:
бяха всичките [изселници]. Имаше бира-скара, музика. Палатките опънати в дворовете…“. Изселниците показвали на своите потомци местата
на разрушените си къщи. Първите землячески срещи са посещавани с ентусиазъм, радост от срещата с родното землище и съселяните: „На родовите срещи на три години цялото село се събираше“84. Респондентка от
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съседното село Сеноклас споделя: „Охо, какви хорà, какви яденета, пиенета! Идваха…“. С течение на времето изселниците оредяват. Бившето село
Кочаш за потомците не притежава значението, което има за изселниците,
паметта за селото избледнява. Според теренните проучвания по проекта
аналогична участ споделят родовите/земляческите срещи в „потопените“
села Попово, Живовци, Калиманица, Крапец… От 1990 г. земляческите
срещи в Кочаш секват. Ако разказването удържа паметта, липсата на разказ
е причина за разпада ѝ. Докато изселниците усещат непринадлежност към
новото място или двойна принадлежност (към родното село и към новото
местообитание), то потомците са свързани само с новото място на живот.
Паметта за Кочаш за тях не е „своя“, тя е памет на предците им. Все пак в
някои случаи и потомците проявяват интерес към тази памет: докато разговаряхме със събеседника в квартал Болярово, цялото му семейство оживено следеше разговора и се включваше с коментари и въпроси.
Що се отнася до отношението към язовира, то следва познати траектории: младите по време на изселването кочашлии възприемат необходимостта от язовира, по-адаптивни са, устройват живота си на новото място
и продължават напред, макар че, както сподели респондентът ни: „Вечер, като легна, си спомням всичко как е било, какво сме изкарали като
деца“85. Очаквано язовирът и изселването са по-травматични за възрастните кочашлии. Съпругата на респондента споделя разказ на свекърва си,
че като дошли в Болярово, много възрастни хора за 3–4 години измрели. И
вмята находчиво сравнение: „Едно старо дърво, като го пресадиш на ново
място, ще тръгне ли? Няма да тръгне, ще изсъхне. И човекът е така“.

Заключение
Така очертаната картина на селата Ставри Димитрово и Кочаш преди и
след изселването показва и общи черти, и специфики. На пръв поглед двете селища са много подобни – типични малки аграрни села в недоразвит до
средата на ХХ в. район. Населението им е било заето предимно в селското
стопанство (земеделие и животновъдство), като освен традиционните зърнени култури са се отглеждали памук, тютюн, копринени буби. След 50-те
години селскостопанската дейност постепенно се организира в ТКЗС, а
поминъкът на населението предопределя избора на място за изселване предимно в земеделски райони или в места с неквалифицирана заетост.
Поради демографския си състав (местни, тракийци, малоазийци) и
в Ставри Димитрово, и в Кочаш са изградени тракийски дружества, които съсредоточават политическия и културния живот през 20-те години на
ХХ в. При изселването им и в двете села функционират училища, които,
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макар и неелектрифицирани, разполагат с възможната за времето си база
за обучение. Поддържането на училищата е индикатор както за държавната
политика по отношение на образованието, така и за население с висок прираст и жажда за просвета. За традиции в тази сфера говори и значимостта
на просветния празник 24 май в паметта на кочашлии.
Ролята на р. Арда в битието на Ставри Димитрово и Кочаш е амбивалентна: от една страна, тя е преграда, преодолима чрез въжения мост
между Кочаш и Бориславци или чрез кочашкия каик, от друга – способства
развитието на риболова и някои свързани с вода занаяти. Трайно преградената река, прераснала в язовир „Ивайловград“, пък е повод за изселването
и заличаването на двете села, за разпръсването на населението из цялата
страна. Докато населението на Ставри Димитрово е изселено принудително, каквато е масовата практика в случаите на села, попадащи в язовирните чаши, то жителите на Кочаш сами инициират изселването си поради
заливането на селското землище и лишаването им от препитание. Предвид
факта, че голяма част от населението на Кочаш е местно, а не бежанско,
изненадваща е лекотата, с която то се решава на преселването.
Що се отнася до съдбата на изоставените храмове, двете села онагледяват различни тенденции. Двата селищни храма са примери за разнородни обстоятелства и епохи. Докато кочашката църква е изоставена заради
изселването и заличаването на селището, частният параклис в Ставри Димитрово е изоставен след акцията срещу множество незаконни постройки, изградени в официално несъществуващото село. След изселването на
Кочаш напуснатата църква „Св. Йоан Предтеча“ бива използвана за обор
от сенокласци, които „наследяват“ кочашкото ТКЗС, т.е. посегателството
спрямо храма е от външни, но „съседните“ външни. Също външни за селището – работниците, изпратени в Ставри Димитрово – не се осмеляват
да разрушат незаконно построения параклис „Св. Павел и св. Николай“.
Кочашката църква е използвана за обор по времето на социализма, когато
открито се неглижират и се дискредитират религията и Църквата. Параклисът в Ставри Димитрово подлежи на събаряне като наказателна процедура срещу незаконното му изграждане и отказа да бъде узаконен. Изискването за разрушаването му е от 2011 г., т.е. след повратната 1989 г., когато
религията е реабилитирана и (макар и често повърхностно) хората отново
се обръщат към вярата. Застрашеният от разрушаване параклис като част
от луксозните вили в т.нар. „весело село“ е знак за заможност на свързани
със свиленградската митница среди.
След изселването и заличаването ставридимитровци и кочашлии се
установяват в различни точки на региона и страната вероятно и поради
факта, че етнографски нееднородното им население не е живяло достатъчно дълго време съвместно, за да се оформи здрава и консолидирана
селищната общност, която да се установи компактно в общо ново местообитание. Въпреки това по-компактно ставридимитровци се заселват в
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обособен квартал в Свиленград, а кочашлии – в с. Болярово (днес квартал
на Хасково), т.е. миграцията в единия случай е село – град, а в другия –
село – село, като впоследствие селото приемник се трансформира в град.
Не открихме сведения изселниците от Ставри Димитрово да са организирали землячески срещи в региона на заличеното село вероятно защото населението му е съжителствало едва три-четири десетилетия. Земляческите
срещи на кочашлии отразяват познатия модел на първоначален ентусиазъм
и постепенно заглъхване на срещите поради оредяване на изселниците и
намаляване на значимостта на изоставеното село в паметта на потомците.
При опита ни за изграждане на моментна снимка на селата Ставри
Димитрово и Кочаш към ранните 60-те години на ХХ в. се опитахме да съчетаем устните траектории на паметта с документалните свидетелства и да
стъпим на пресечните им точки. Паметта освен аналитичен концепт за нас
беше и изследователски инструмент. Спомените на изселниците от заличените при изграждането на язовири в България села често отразяват травмата на изтръгнатите, прокудени от родното селище хора. Тези спомени са
фиксирани чрез различни знаци и стратегии: в паметни плочи и костници,
в краеведски издания, изложби, албуми, медийни публикации, в самите събори, които на много места изселените и техните потомци ежегодно организират. Съвсем различни са процесите при българските турци, първо изселени от чашите на язовирите Кърджали, Студен кладенец и Боровица, а
впоследствие от България в Турция. При тях първото изселване отстъпва и
паметта за вторичната миграция се превръща в основа за поддържането на
общността. Досегашните теренни проучвания в Ивайловградско по темата
се вписват в тази посока, макар и с различна хронологичност: населението
в региона е претърпяло толкова страдания и разорения (гранично население, особено уязвимо при държавни междусъседски сблъсъци; трагизма на
бежанската вълна от Беломорска и Одринска Тракия през 1913 г.; бежанската вълна на българите от Мала Азия през 1914 г.), че изселването поради
изграждането на язовира се възприема мъдро, спокойно и без драматизъм.
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ОБРОЧИЩЕ НА ЗАБРАВАТА. МЕСТА, ДВИЖЕНИЕ,
РАЗКАЗИ, ПАМЕТ
Петър Петров, Доротея Добрева
Резюме: В тази статия представяме част от нашите наблюдения върху промените в религиозната празнична култура и сакралната топография на самоковското село Радуил
в условията на политически, стопански и социокултурни трансформации през социализма и в десетилетията след 1989 г. Разглеждаме конкретен случай – преустановения през 1958 г. празник за плодородие Св. Петка (7 май), в който централен елемент
е било литийното шествие с кръсти през оброчища и ниви. Едно от светите места в
маршрута му е било оброчището „Св. Петка“ в нивите край селото. През 2001 г. на мястото на оброчището, запазено въпреки колективизацията на земята през 50-те години
на ХХ в., беше построен параклис, посветен на св. Мина, а през 2020 г. сред радуилци
вече преобладаваше мнението, че култовото място „открай време“ е било „Св. Мина“.
Реконструираме празника и шествието по разкази на местни хора, записани от нас през
1993–1995 г. Изследователският ни интерес е насочен към конфигурирането на пространство чрез обредни и двигателни (телесни) действия, към словесното представяне
на сетивното и емоционалното преживяване на движението и към ролята на движението и на наративите за него за помненето и забравянето на свети места.

И оттам като се свети водата, малко починат децата и се слезне
надоле, има едно место така, слезне се, мине се през една река, казва се
Сливница, и се тръгне къде това ви го показвах днеска – пътеката воз
върлото, къде е за [параклиса] „Свети Йован“. И дотам се ойде, и там се
пà свети вода, и пà починат децата.
Този фрагмент от разказ (Приложение 1) за някогашно литийно шествие за плодородие вероятно вече подсказва за какво ще става дума в нашата статия. Интересуват ни взаимната обвързаност на хора и места, конфигурирането на пространството чрез обредни практики и разкази за тях,
помненето и забравянето на места. Поставяме акцент върху движението в
пространството, придвижването от място на място. Тезата ни е, че с телесните си двигателни дейности хората създават и поддържат една от връзките си с местата, както и връзки между отделните места. Ще покажем как
прекратяването на движението, наред с други фактори, води до разрушаване на връзки и „забравяне“ на места. Отделяме специално внимание на
наративното представяне на движението и на сетивните и емоционалните
преживявания при или от движението, като държим сметка и за това как
местните хора „превеждат“ своя двигателен опит в наративно изпълнение
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за нас – „външните“, слабо запознатите с пейзажа. За основа на приближенията ни служат проучванията ни на светите места и един отдавна несъществуващ празник с шествие в самоковското село Радуил.1
До тези изходни постановки и намерения ни доведе собственото ни
изследователско любопитство, но и обстоятелството, че решихме да напишем статия за сборник, който отдава почит на научните приноси на Стоянка Бояджиева. Макар да боравим с текстове от друг „жанр“, чувстваме
диренията си свързани с нейния интерес към обвързаността на човека с
мястото и привързаността му към него, към това как човек изгражда отношения с мястото, как изразява тези отношения и връзки в словесни форми
и как ги представя в различни комуникативни ситуации (вж. Бояджиева
2001; Бояджиева 2002; Бояджиева 2005).
Теоретична опора на разсъжденията ни дават концепциите или тезите
на Алайда Асман за променящите се във времето взаимовръзки на местата и хората, боравенето на хората с местата и ролята на местата за паметта
(Assmann 1999), на Тим Инголд за движението на хората в пейзажа и сетивното възприемане на пейзажа, за следите, които те оставят в него и той в тях
(Ingold 1993), на Пол Конертън за телесната, сетивната „перформативна памет“ (Connerton 1989) и на Барбара Мистал също за ролята на телесното преживяване за спомнянето, но с акцент върху емоциите (Misztal 2003: 79–81).

Оброчищата на радуилци
Радуил е село, разположено в подножието на крайни склонове и ридове на Рила (южно и източно от него) и Средна гора (западно), като към
средата на ХХ в., преди разрастването му чрез застрояване на нови площи,
най-високите му части са се намирали на надморска височина от 885 м,
най-ниските – на 810 м, а центърът – на 835 м. През 90-те години жителите
му наброяваха около 1600 души, а във времето, което ще ни интересува,
според официалните преброявания те са били: през 1934 г. – 1751, през
1946 г. – 1903, и през 1956 г. – 1865 души.
Когато започнахме проучванията си в Радуил през 1993 г., в селото и
околностите му освен двете църкви имаше 11 други свети места (вж. ил. 1),
които радуилци наричат оброчища, параклисчета, черквета/църквета и
по-рядко манастирчета, обикновено независимо от това дали на дадено
оброчище има параклис, или не. Храмът „Рождество Богородично“ в центъра на селото е осветен през 1900 г. След този момент в старата черкИзползваме емпирични материали, събрани от нас при теренни проучвания в Радуил по
проекта „Всекидневна култура в социалистическото село“ (1993–2000 г.), към които добавяме
материали от по-сетнешни единични проучвания през 2003 и 2020 г. Участници във финансирания от Немското дружество за научни изследвания (DFG) проект бяха още проф. Клаус Рот
(ръководител) и Габриеле Волф.
1
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ва – „Св. Николай“, намираща се в (а в по-ранни години до) гробището, се
извършват само погребални и поменални обреди и службата на Никулден.
В чертите на селото са разположени: „Св. Богородица“ (Успение) – параклис с оброчен кръст в него (до застрояването на днешната южна част на
селото от 50-те години нататък параклисът се е намирал на края на селото);
„Св. Илия“ – струпани камъни (след 1994 г. бяха заменени с оброчен кръст)
и дървен иконостас до старо дърво; „Св. Петка“ – три оброчни кръста с
иконостас в малка ливада между къщите на периферна улица в източния
край на селото (през 2002 г. до тях беше построен параклис „Св. Петка
Търновска“).
В близост до селото, на няколкостотин метра от последните къщи и на
максимум 1300 м от центъра, се намират параклисите „Св. Георги“, „Св. Архангел“ и „Св. Троица“, като последният е разположен в радуилското зем
лище на границата със землището на съседното село Марица, както и оброчището с неустойчиво име „Св. Петка“/„Св. Троица“, което през 1993 г.
нарекохме условно „Св. Петка 2“, в обработваемите земи североизточно от
селото – оброчен кръст и малък иконостас до старо овощно дърво (на негово
място през 2001 г. беше изграден параклис „Св. Мина“, вж. ил. 3 и 4).
На възвишения от около 1000 м надморска височина, на трите рида
край селото и на 2 до 3,5 км от центъра му се намират съответно параклисите „Св. Петър“ и „Св. Йован“ (Иван Рилски), както и оброчището
„Св. Богородица“, наричано „Покровителна Богородица“ (с празник на
1 октомври)2 или „Св. Богородица в Поляне“ по името на местността Поляне (склон между възвишението с оброчището и крайните къщи на Радуил,
където е и старата църква; в недалечното минало зает от ниви) – струпани камъни и два иконостаса до голямо старо дърво (през 1994 г. до тях
беше построен параклис). По-далеч, на 5,5 км от центъра, и по-нависоко
(1170 м) в Рила се намира параклисът „Св. Спас“.
През 2008, 2017 и 2020 г. в селото или в непосредствена близост до него
бяха издигнати три нови параклиса без връзка със стари оброчища или някакъв изявен култ, така че броят на светите места се покачи от 11 на 14.
Проучванията ни позволяват да се каже, че назованите 11 оброчища
и параклиси са съществували през 20-те години на ХХ в. С това кога са
възникнали оброчищата и кога и как са били строени и (многократно) преустроявани и ремонтирани параклисите тук няма да се занимаваме. Ще
споменем само, че до средата на ХХ в. параклисите са били дъсчени бараки и едва след това, през 70-те години, някои от тях са били заменени с
паянтови или полумасивни сгради от греди и тухли.
При среща с „външни“ хора, каквито сме и ние, изследователите, радуилци с гордост броят и изреждат оброчищата и параклисите, а когато са

2

Оброчището е посветено на празника Покров Богородичен, честван на 1 октомври – бел. ред.
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в група, се консултират един с друг да не би да са пропуснали някой или се
допълват взаимно (с едно изключение – винаги пропускат „Св. Петка 2“).
Може да се твърди, че местните хора свързват себе си и тези топоси чрез
чувство, което може да се нарече топофилия (Tuan 1974), и че светите места представляват комплекс от символи, подсигуряващ саморазбирането на
местните като радуилци, т.е. той е един от основополагащите елементи на
тяхната идентичност и ресурс за тяхната репрезентация. Особено жизнена
е представата, че оброчищата и параклисите (и то именно като комплекс) и
техните патрони заобикалят селото, създават му стряха и го пазят от беди3:
„Параклисите обикалят селото, покровителстват селото“; „Заобиколили са селото, просто да ни пазат от лоши работи светиите“; „Нашто
село е заобиколено отсякъде с оброчища. Като погледнеш – отсякъде.
Значи селото си е у стреха“. Посочените цитати са от интервюта с две възрастни жени, а следващият – от разговор с 37-годишния кмет. Той смята,
че параклисите образуват „два кръга“ – външен, около селото, и вътрешен:
Единият, външен – вън от селото, другият – в селото. Два кръга са. Това
ни пази от бедствията. […] Това е може би единственото село тука, в региона, което се обгражда от тези… Как да го кажем? От злините. Вярващи
са хората. В Радуил религията е запазена до ден днешен. Тука редко градушка
падне, редко други такива бедствия. В Долна баня чука, тука в Радуил не чука.

След това вербално представяне на менталната си карта той ѝ даде и
графичен израз в теренния дневник на Доротея Добрева, като очерта две
окръжности и разположи върху тях двете църкви и 11-те оброчища и параклиси според географските посоки (вж. ил. 2).
Макар на местата да бива придавано културно значение и макар те да
са мислени като конфигуриращи пространството, в изброяванията и графичната схема те са само статични точки. В следващата част ще покажем
как те биват „оживявани“ чрез един празник в миналото и разказаните спомени за него.

Нарастването на броя на параклисите от 1994 г. нататък, особено след 2000 г., води до добавянето на нов щрих в тази представа, а у някой радуилци, особено от средите на местния елит – до
създаването на нов образ на и за Радуил – Радуилската Света гора или Малката Света гора. Не
може да се проследи кога и откъде са дошли импулсите за тази конструкция, но през 2011 г. местен
учител пенсионер вече публикува статия със заглавие „Радуилската Света гора“ в един от самоковските вестници, а друг учител – по това време кмет на селото – прави видеофилм със същото
заглавие. Впоследствие се появяват още няколко статии в самоковски и други вестници и на сайтове, които представят Радуил с този образ. Той е визуализиран на едно голямо табло, монтирано
на дувара на църковния двор, досами портата. Под същото заглавие са подредени снимки на двете
църкви, „манастира Покровителна Богородица“, десет параклиса и оброчището „Св. Илия“, и е
посочено разстоянието до всяко едно от тези места. Таблото вероятно е направено преди декември
2017 г., защото на него липсва параклисът „Рождество Христово“, създаден по това време.
3
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„С кръсти“. Празникът и разказите за него
До 1957 г. в Радуил на 7 май, деня след Гергьовден, е бил отбелязван
празник, който радуилци наричат Света Петка. На него се провеждало
литийно шествие, организирано от свещеника4, с участието на деца на възраст от около 8 до 14 години (обикновено от горните класове на началния курс и от прогимназиалните класове на местното училище), предимно
момчета, но и някои момичета „мераклии“, които се наемали да се справят
с дългия поход. На вратовете си връзвали бели кърпи – изглеждали „като
ангелчета“. Водени от свещеника и по-голямо момче, носещо кръст, останалите деца носели икони, хоругви и рипиди, които взимали от църквата
„Св. Николай“. С тях пеша или на коне се движели няколко мъже (клисар,
певци от църковния хор) и по-големи момчета, които помагали на изоставащите или уморилите се деца. Шествието преминавало през няколко оброчища и параклиса, където свещеникът извършвал водосвет, и няколко
обширни местности (Поляне, Юручки друм, Расуле и др.) с ниви, където
в присъствие на стопаните им, занесли там котле с вода и китка, също бил
правен водосвет. По време на процесията многократно се изпълнявала литийна ектения, като децата отговаряли на прошенията с типичното за този
вид ектения многократно (десетки пъти) напевно повтаряне на „Господи,
помилуй!“. Многократно пеели и пасхалния тропар „Христос воскресе из
мертвих“. Шествието завършвало на оброчището „Св. Петка“, където бил
извършван поредният и последен водосвет, а на поляната край него било
устройвано празненство с трапези, песни и хора, в което освен децата и
техните майки, се включвали и други радуилци. Впечатление прави, че
централна в песенния репертоар за празника е била религиозно-легендарната балада за превеждането на грешни души „Заспала Света Неделя на
Света Петка на скути“ (в близкото село, сега град Долна баня, се е пяла
на Великден).5 В отделни епизоди на празника и шествието се включвали млади жени с различни социални роли: годеници, нови булки и майки.
Жените годеници изпращали шествието след богослужението в църквата,
а младите/новите булки го посрещали при завършването му при оброчището „Св. Петка“ и „пресипували кръстите“ с жито. Пак там, както и преди
През 1918–1946 г. енорийски свещеник е бил радуилецът Стефан Джаов. Може само да
се спекулира дали именно той не е въвел литийното шествие. Ползвал се е с изключителен авторитет, който наред с другото се е крепял на неговото достолепие и на церемониала, които сам е
създавал около собствената си личност, подобно на владика. В спомените на съвременниците си е
останал с тържествеността на богослуженията и песнопенията, дял в които са имали семинарис
тите от организираните от него едногодишни църковно-певчески курсове. Приемникът му отец
Лазар Кръстев, също радуилец, служил от 1948 г. до смъртта си през 1990 г., спечелва радуилци
със своята доброта, сърдечност, съпричастност към хорските неволи и с красноречието си.
5
Срв. Богданова и др. 1993, № 549, бележките към нея, с. 569, запис от сборника на Васил
Стоин (1975) от Долна баня.
4
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това – при почивка за обяд край параклиса „Св. Троица“ – майките на децата занасяли храна и правели трапези.
Местните хора нямат специална дума за шествието. Когато говорят за
него, използват фраза от глаголно сказуемо с вариращ глагол за движение
и устойчиво обстоятелствено пояснение с кръсти, например иде се / идат /
одат / обикалят с кръсти: „По Гергьовден тоя ден, идеше се с кръсти – го
викаме“; „След Гергьовден тоя ден казваха го Света Петка. И тогава ке
идат с кръсти“.
Росица Ангелова, провела етнографско изследване в Радуил в края на
30-те години, дава лаконично описание на празника: „Св. Петка (7 май).
Свещеникът заобикаля нивите с литието – за от суша и грат. По обед
отиват на Светого – на параклиса Св. Петка“ (Ангелова 1948: 219). Нашите събеседници, част от които са били десетгодишни по време на проучванията на Ангелова, не използват думата литие. Нито един от тях не посочва, че процесията е била против суша или градушка. Единствено бивш
училищен директор, който впрочем има висше богословско образование,
отбелязва: „за плодородие, за дъжд“. Всички останали схващат смисъла
на процесията и извършваните обреди само като измолване на плодородие. Така или иначе празникът Св. Петка и ходенето с кръсти се отнасят
към широко разпространените в България докъм средата на ХХ в. празници и съответно обреди, свързани с обхождане и освещаване на селското
землище, молебени за дъжд, против градушка и т.н. в края на пролетта и
началото на лятото (обикновено между Гергьовден и Св. Дух), които имат
множество регионални и локални варианти и названия6. По-особеното в
Радуил се състои в названието на празника – Св. Петка, в ексклузивното
(може би по-късно) осмисляне на литията като ритуал за плодородие, а не
като ритуал с предпазна функция, във връзката на празника и шествието
с Великден чрез някои представи и обредни елементи и включването на
млади жени със специфични социални роли.
За последен път празникът е отбелязан през 1957 г. Тогава партийни
функционери от столицата случайно „засичат“ литийното шествие на учениците в околностите на селото. На 22.05.1957 г. във вестник „Земеделско
знаме“ излиза фейлетон, озаглавен „Радуилският светец“ и придружен от
карикатура. В него „поп Лазар“ е представен като „на лице светец, а на

Например празникът Ранополѝя в деня след Гергьовден (Маринов 1914: 462–464; Василева
1985: 124) и обредите Покръсти, Скръсти, Кръстоноше, Черкуване, Молебия, изпълнявани на
различни празници (Гергьовден, Руса сряда, Спасовден, Света Троица, Летни Свети Никола, Константин и Елена, в т.ч. и на Ранополѝя) (Василева 1985: 126). Трайна е и връзката, която се прави
между Ранополѝя и молебена за дъжд Кръстоноше. В Софийско носенето на кръсти се е съчетавало с общоселския курбан „за полето“ за добра реколта (Василева 1993: 255–256; Василева
1994: 271; Василева 1994а: 291). За ритуалното освещаване на селското землище от тържествено
общоселско шествие на празника на светеца покровител на селото или на следващия ден вж.
Христов 2004: 193–198.
6
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сърце лъжец“, а шествието – като гонене на „змейове, вампири и караконджули“ в полето. Текстът завършва с критични и поучителни бележки
към „радуилските ръководители“. Последствията от злополучната среща
и публикацията се стоварват върху директора на училището (освободен е
от поста), ръководителите на местната управа и на политическите и масовите организации, както и върху свещеника. Но дори и без политическа и
административна намеса отгоре празникът от 1957 г. щеше да бъде последен. През май 1958 г. шествието щеше вече да е излишно или невъзможно
поради липсата на социална и икономическа база. Защото през февруари
1958 г. при финалната вълна на т.нар. масовизация на ТКЗС, в основаното
през 1950 г. стопанство „влиза“ и последната голяма група частни стопани, 89 души, с което колективизацията в Радуил приключва и практически
се слага край на частното земеделие; извън кооператива остават единични семейства. Затова не само антирелигиозните мерки, произтичащи от
атеистичната политика на социалистическата държава, но и промените в
собствеността върху земеделската земя и в ползването ѝ следва да се мис
лят като причини за прекратяването на един празник, който е тясно свързан
с частното притежание и стопанисване на земя.
През септември – декември 1993 и през 1994 г. мнозина възрастни радуилци повече или по-малко подробно ни разказваха за празника и шествието. Контекст на разговорите и интервютата ни с тях бяха преди всичко
няколко радващи се на особена почит религиозни празници и общоселски
курбани. Разговаряхме с хората в двора на двете църкви преди службите,
преди или след водосвет на някое оброчище или параклис или при гостуване в домовете им преди, на или след някой празник. Така постепенно
навлизахме в местната празнична култура. Поглеждайки назад към записите ни от онова време, виждаме, че по един или друг начин празникът е
присъствал в разказите (спонтанни или предизвикани от нашия интерес)
на повечето от интервюираните от нас по-възрастни хора. За него говорят общо 21 души, 17 от които са родени между 1916 и 1935 г., а двама,
най-младите – през 1950 г. (с откъслечни спомени за отделни моменти от
шествието), в общо 16 интервюта и други комуникативни ситуации, като в
повечето случаи в разговора участват двама и повече души, било то съпруг
и съпруга, майка и дъщеря или малки групи от хора на раздумка на публично място, които сме заприказвали.
Словесните описания на празника, шествието и ритуалните действия,
независимо от това дали са кратки, или обстоятелствени, представляват
типизирани наративи с относително устойчива структура, с общи места,
словесни формули и клишета. Те не тематизират едно конкретно събитие,
участие или преживяване, а обикновено пресъздават обобщено опита от
и знанието за циклично повтарялия се в миналото празник. Същевременно те са резултат от личен подбор и оформление, включват и пораждащите разкази собствени впечатления и преживявания. Не на последно място
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това са ретроспективни разкази за отминали преди повече от 35 години
събития с неизбежните за тях субективност, селективност, стилизации, релативност, изтласкване.
Разказвайки за празника обаче, някои от нашите събеседници, особено жените, включват като микроразкази конкретни спомени за собствено
преживяване, „частни случаи“ от своя живот, в които житейската история
се вплита в обичайното описание на празника или на моменти от него. Разказвачите присъстват като личности със свой опит и преживявания, свой
стил и изказ, свои оценки. Затова в разказите, дори когато са обобщаващи и
наситени с общи места, се забелязват и специфични места, както и разлики
в самия начин на разказване. Именно от тези разкази научихме за участието на годениците и новите булки.
Словесното пресъздаване на празника невинаги е индивидуален свързан разказ за една или няколко случки. Както отбелязахме, често провеждах
ме интервюта с двама или повече събеседници в различни комуникативни
ситуации. С две жени, почти връстнички – на 74 и 75 години, разговаряме
в двора на църквата в навечерието на Гергьовден, докато голяма група радуилци очакват свещеника „да молитви“ агнетата им за курбана на следващия ден (Приложение 4). В тази ситуация повествованието се реализира
като разговорно разказване, разказване (в хода на) разговор, разговорна история или разговорен наратив (Петкова 2001: 5; Norrick 2007). Разговорът
тръгва от оброчищата и от обиколката на децата на празника Св. Петка,
но се върти най-вече около личните им преживявания като майки. Трудно
може да се каже кой е водещият глас в разказването. И двете са словоохотливи, прекъсват се, допълват се една друга. Намесваме се с въпроси и ние.
Едната споделя: „що ми е било радост кога първо Ристе отиде с кръсти
детето“, и разказва как отишла в църквата да моли да дадат на сина ѝ да
носи по-малка икона, защото още бил „манечък“. Другата веднага добавя,
че ѝ се родили три дъщери подред, „момче си немам и нема кой да иде [с
кръсти], и мен ми мачно, плачем, жал ми. И като ми се роди [момче], още
мъничко...“, го завели за ръка за участие в шествието.
На същата възраст, 74-годишен, Петър разказва за лично преживяване, и то за неучастие в шествието. Историята, която сподели с нас, беше
първото нещо, което му дойде наум при въпроса ни дали е ходил с кръсти,
едва след това разказа накратко и за самия празник. За него и приятеля
му, вече 14-годишни и с нови, юношески желания и вълнения, поредното
четвърто участие в шествието е било по-скоро досадно задължение (според репликата на сестра му К., която „се намеси“ в неговата история), и те
„избягали“. Вечерта Петър изпитал санкцията на социалния контрол на
гърба си:
У трети клас пà да идем с кръсти, обаче Ристо Мавров нема да иде, и я
нема да идем. [К: Ама они бяа другаре неразделни.] И мама омесила баница,
мама месила баница и ке носят на църквето доле [на параклиса „Св. Троица“]
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нали за обед. Ойдат там, потърсят ме, мен ме нема. И аз, и Ристо, къде съм
бил, и я не знам. Една летва е-като тая така-е... Нали имаше летви такива, докарваме за дърва да се горим. И татко като дойде вечерта и „Къде
беше?“ – „Ей там“. И като земе летвата, и я спуква от мене, и... [смее се]. Че
не съм ошал с кръсти. [К: Напред си беше това задължително, като традиция
си е.] Това си го помним, доде умрем все ке го помним.

Разказите на двете жени за нетърпението, с което чакали малките им
момчета да достигнат възраст и даже въобще да се родят, за да се включат
в шествието, и този на Петър за наказателната санкция при невключване
всъщност показват, че ежегодното шествие е било значимо събитие за радуилци. За същото говори и отварянето на шествието за момичета, вероятно около 1940 г.

Места, движение, разкази, памет
По разказите на събеседниците ни реконструираме следния маршрут
(вж. и ил. 1), като добавяме в скоби надморските височини на някои основни точки. Както стана дума, на оброчищата и параклисите и в нивите
е бил извършван водосвет, така че тук няма да споменаваме водосветите.
Шествието започва от старата църква „Св. Николай“ (860 м) и минавайки
през нивите в местността Поляне, се изкачва до оброчището „Покровителна Богородица“ (1005 м), намиращо се на възвишение в тази местност.
Оттам се спуска през местността Радунченец (частично с ниви) до пътя
(900 м), свързващ Радуил и Самоков през Боровец, пресича го, както и течащата край него р. Сливница и по стръмна пътека се изкачва до параклиса
„Св. Йован“ (1000 м). След леко изкачване до 1060 м стига до най-високо разположените ниви в местността Юручки друм и движейки се по цялата дължина на местността от около 2 км, достига до най-ниските ниви
(900 м), след което по горски път слиза в с. Марица (770 м). Оттам по междуселския път се отправя към Радуил и спира при параклиса „Св. Троица“
(775 м), маркиращ началото на радуилското землище. След почивката за
обяд там следва обход на нивите, намиращи се северно и източно от Радуил, близо до селото, в местности (Расуле, Ливаде и др.) със сравнително
равен терен и с най-плодородни за местните условия земи. При това освен
на нивите е бил правен водосвет на намиращото се сред тях, между споменатите две местности, оброчище „Св. Петка 2“ (815 м). След обхождането
им шествието се отправя към оброчището „Св. Петка“ (842 м), където завършва с празненство.7 Дължината на описания маршрут от старата църква
7
Според един от събеседниците ни, род. 1920 г., участвал в шествието три пъти, от ниските
ниви в Юручки друм то слизало по пътека в Радуил и се отправяло към параклиса „Св. Троица“, т.е.
без да прави отклонението през с. Марица, което присъства във всички останали разкази. Възможно
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през с. Марица до „Св. Петка“ е около 10 км, като тук отчитаме само движението през основните точки, не и това из самите ниви.
Впечатление прави, че шествието минава само през пет от съществуващите по онова време 11 оброчища и параклиса, макар че ниви е имало и
край или в близост до три от останалите параклиси – „Св. Петър“, „Св. Богородица“ (Успение) и „Св. Георги“. С това необходени остават нивите
южно и югоизточно от селото, както и онези в най-източната част на земеделските земи. Ако си представим землището с обработваеми земи като
овал, на какъвто то, общо взето, прилича, и го пресечем с наклонена права
в направление североизток-югозапад – Ø, то само горният полуовал бива
„усвояван“ от шествието. Не намерихме обяснение на този факт, нито отговор на въпроса защо е бил избран точно този маршрут. Обяснение нямаха
и събеседниците ни: „Имаше много ниви, ама защо не сме ходили, не знам,
така е бил начертан маршрута“. Във всеки случай тук не става дума за
символично и още по-малко за реално обхождане на селско землище, макар че при движението си през Юручки друм и след това при спирката
си при параклиса „Св. Троица“ процесията очертава част от границата на
радуилското землище с това на с. Марица.
Така или иначе по-важното тук е, че участниците в обреда свързват
част от светите места едно с друго чрез похода, т.е. осъществяват това чрез
двигателни действия, и че в разказите си за „с кръсти“ всички наши събеседници изреждат оброчищата и параклисите в последователност, която
отговаря на движението на шествието. За разлика от това изреждането на
всички свети места, за което стана дума по-горе, често е произволно. Прилика има обаче в това, че и в разказите си, с две изключения, радуилци
„пропускат“ „Св. Петка 2“.
Разказите на Добра и Кольо (Приложение 1 и 2), почти връстници – на
66 и на 64 години, илюстрират словесното пресъздаване на маршрута и
движението на шествието, уплътняват онова, което представихме в схематичната реконструкция. Интервюто с Добра направихме в дома ѝ, след
като сутринта на 1 октомври 1993 г., празника Покров Богородичен, заедно
с нея се бяхме изкачили от старата църква до оброчището „Покровителна
е в годините да е имало известни разлики в маршрута. Неясно остава какъв е бил пътят на шествието през 1956 и 1957 г., след като през март 1956 г. под натиск и/или чрез насилствени мерки в хода
на т.нар. масовизация на ТКЗС около 280 частни стопани са станали членове на кооператива. До
следващия масов прием на членове през 1958 г., за който стана дума, извън ТКЗС са останали около
130 частни стопани. Още при големия прием през март 1956 г. с решение на местната комисия за
трудова поземлена собственост всички имоти на останалите извън ТКЗС собственици, които са се
намирали върху земя с относително добро качество, са били включени в кооперативните блокове,
а на собствениците им в замяна са били дадени нискокачествени парцели по планинските ридове.
След тези т.нар. заменки във всички местности в равнинните части северно и източно от селото, в
това число в Расуле и Ливаде, както и в местността Поляне вече не е имало нито една частна нива,
с което преминаването на шествието през тези местности се е обезсмислило.
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Богородица“ (при това не беше възможно да правим аудиозапис), т.е. бях
ме изминали първата отсечка от маршрута на шествието. Това обяснява
препратките в разказа ѝ към вече видяното от нас. Добра е едно от някогашните момичета мераклии, които са се наемали да участват в шествието
заедно с момчетата, правила го е няколко пъти. Вероятно неслучайно тя
започва разказа си с изясняване на соматичния статус на децата, големината на иконите и разпределението на предметите за носене според възрастта
на участниците. Освен това по-късно, през 1945 г., тя участва в празника
като нова булка. Може би тази е причината тя да започва да говори в първо лице и да преминава в трето, но по-вероятно е превключването да се
дължи на споменатата тенденция разказвачите да обобщават опита си и да
поставят личните си преживявания в социални рамки. С Кольо, участник
в шествието в момчешка възраст, разговаряхме на 30 септември 1994 г. в
навечерието на същия празник, като се намирахме на самото оброчище,
високо над селото, което обяснява словесната локализация (тука, надолу,
отсреща) на първите няколко места по маршрута на шествието, които бяха
видими при разговора ни.
Ако в миналото, преди около 50 години, за двамата, както и за останалите участници в шествието пейзажът е бил сцена, на която те са поставяли (разигравали) разбиранията на радуилци за живота, в това число за
земеделско благополучие, то с актуалните разкази сега двамата „превеждат“ някогашното сценично действие, двигателното изпълнение на обреда
в наративно изпълнение (performance). Тук обаче трябва да се има предвид, че те правят този „превод“ заради нас – изследователите отвън, слабо
запознати с местния пейзаж, за които пространството е „неутрално“ и има
преди всичко физически измерения, докато за тях то има социални измерения, за тях то е жизнен свят. Затова включват в разказите си пояснения,
които със сигурност нямаше да направят, ако разговаряха помежду си или
с други местни хора на тяхна възраст.
В разказите си те свързват актьори, действия, време и пространство.
При това не мерят времето в часове и разстоянията в километри, а в телесни движения и социални действия. За това, че походът от старата църква
до параклиса „Св. Троица“ е продължавал около три часа, можем да съдим
единствено по социално действие – по обяда край този параклис. Поредните трапези на поляната при оброчището „Св. Петка“ подсказват, че шествието е обхождало нивите между двете свети места още няколко часа.
Добра и Кольо изпълняват наративно дългия преход чрез разказ за движението, за придвижването от едно място на друго. Натрупват се глаголи за
движение – от и до, нагоре и надолу: тръгват, ходят, минават през река,
слизат, спускат се и т.н. Изтъква се движението по стръмен терен – „воз
върлото“. С въвличането на препратки към местности, които по-рано през
деня ни е показала (Добра), и с посочването на местности, които виждаме в
момента на разказването (Кольо), разказите ни дават триизмерна представа
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за пространството, в което те са се движили преди половин век. Общо място в наративите, особено в „мъжките“, представлява „газенето“ в житата.
Дори лаконичните ни събеседници отделят място за него, а Кольо – даже
два пъти. Добра го „пропуска“ в основния си разказ, но го „добавя“ при
последвал уточняващ въпрос, без той да е бил насочен директно към „газенето“ (Приложение 1 и 2). Става дума за едно от основните, многократно
повтаряни движения, които свещеникът и децата извършват след водосвета на отделните ниви: навлизат в посевите, вървят през изкласилите жита,
които след преминаването на шествието се изправят по „чуден“ начин. Тук
ще приведем като пример и фрагменти от разказите на двама други наши
събеседници, родени съответно през 1920 и 1924 г.:
[Стопаните] водосвет си правеха на житото. И ние, децата, като това
навам, това натам – газиме, обаче Господ дигнал житото [смее се].
Житото е толико. Сичко сгазат децата. Така, нали идат около него, около попо, сичко се сгази и после сичко се изправи, и стане… нищо се не познава,
че е газено.

По-различно звучат разказите на жените, които не са участвали в
шествието, но са били актьори в други части на празника (Приложение
3 и 4). Те пресъздават пътя на шествието също с опора върху движението му, но по-общо – схващат го като обикаляне. И по-важното е, че имат
пространствената перспектива на наблюдатели, намиращи се долу, в селото: оттам гледат шествието, което се движи по баира над селото, или
чакат децата долу, на параклиса „Св. Троица“. Тоест не само опитът, но и
възприемането на пространствените отношения е различно спрямо това на
участниците. Различно е и това, че те мерят времето и разстоянието: децата обикалят „цел ден, до два-три часо“. За първите ни двама разказвачи
пространството има качествени характеристики (които те са изпитали чрез
движението, например нагоре-надолу), а за наблюдателите то има и количествени: шествието обикаля „далеч“ и „много“, „много е дълъг пътя“.
Прави впечатление, че трите жени отделят специално внимание на умората
на децата. Ако в краткия си разказ Кольо въобще не тематизира умората,
а Добра я имплицира във вече коментираното начало на разказа си, както
и със споменаването на три почивки8, трите жени на няколко пъти поставят акцент върху нея: „от умора капнат“, „се много изморат“, „колко

По-нататък в интервюто обаче по повод на това, че сред участниците са преобладавали
момчетата, Добра изтъква своите двигателни възможности – почивките в похода сякаш не са се
отнасяли до нея: „Да, да, повече момчета. Епа, момичетата пò не можат да ходят, затова
[смее се]. Ама я съм ходила! Я много можем да ходим. Да е имало тè така да ни е некой учил
това търчането, що бегат. Значи, я най-много, никой не можеше там у махалата, никое дете
не можеше да ме надбега, никое дете. Тè, викам, оти не е имало тогава некой така да ме учи,
та да видиш мое търчане! Ама никой не е имало кой да ме учи“.
8
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се е уморило“. Обръщат внимание и на помощта, която мъже и по-големи
момчета са оказвали на децата по време на похода, както и при връщането на иконите в църквата. С други думи, възприемането на движението
се е осъществявало на основата на визуалната (и вероятно на слуховата и
осезателната) сетивност по отношение на физиологичното състояние на
децата. За участниците в шествието движението е било лично телесно и
двигателно изпълнение.
Тук ще си послужим с размишленията на Инголд върху ролята на движението за възприятието, и то специално при изкачвания и спускания – как
с въвличането на мускулите „контурите на пейзажа биват не толкова мерени, колкото чувствани: биват директно въплътявани в телесното ни преживяване“, в „нашето ‘мускулно съзнание’“ (Ingold 1993: 166–167). Това
сетивно телесно преживяване на участниците в шествието се възпроизвежда и в наративното изпълнение. Разказвайки ни, Добра и Кольо сякаш
отново изминават пътя на шествието, катерят се и се спускат, газят и при
това изживяват пейзажа.

„Забравеното“ оброчище
Мимоходом отбелязвахме, че с единични изключения оброчището
„Св. Петка 2“ не бива споменавано нито в разказите за шествието, нито
при гордото изброяване на светите места. Изключенията сред разказите са
само две – пасажите са курсивирани в Приложение 2 и 3. Милка го назовава в спонтанен разказ, без наша намеса, като при това изтъква алтернативните имена на оброчището, които посочихме в началото – „Св. Петка“
и „Св. Троица“. Другият разказ е на Кольо. С него обаче малко преди това
бяхме разговаряли за оброчището „Св. Петка 2“ и местонахождението му.
Затова и в разказа си той препраща към предшестващия разговор. Загадка
остава дали той щеше да го упомене, ако не бяхме говорили за него предварително. Във всички останали разкази „Св. Петка 2“ бива „прескачана“,
както и във всички – със сигурност над 20 – изреждания на светите места,
които чухме до 2000 г., преди през 2001 г. на мястото на оброчището да
бъде построен параклисът „Св. Мина“.
Имаше едно-единствено изключение, когато „Св. Петка 2“ беше спомената, но това се случи, след като ние самите през септември 1994 г.
накарахме младия кмет (в компанията на възрастни радуилци) да назове
оброчищата и параклисите, като ни каже кой в каква географска посока
се намира спрямо селото. При това изброяване отново пролича, че името/
патронът на оброчището или по-точно, знанието за него е нестабилно, разколебано. Кметът назова десет оброчища и параклиса и завърши с думите:
„И в Пауница това Св. Троица ли се води?“, обръщайки се към по-възрастните радуилци в групата, при което една жена отвърна: „Св. Петка
е там“, а друга потвърди: „И оно е Св. Петка“, препращайки към едно
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именното оброчище в източния край на селото, което кметът беше назовал
секунди преди това. Тук като реакция на учудените ни физиономии той
натърти: „Две са свети Петки“. Резултат от този разговор е графичното
представяне на светите места, в което, както е видно, кметът включи и
„нестабилното“ оброчище – вече като „Св. Петка“ (вж. ил. 2). Още повече
ни изненада Вера, род. 1916 г., в чийто имот се намира оброчището. През
2000 г. тя го нарече „Св. Петка“, а при наша следваща среща през 2003 г.
настояваше, че е „Св. Троица“.
Може би изпускането в разказите се дължи на това, че точно в тази
равнинна част от землището се намират много ниви и събеседниците ни
се концертират върху нивите, водосветите в тях и особено, както Кольо,
върху газенето в житата. Така „Св. Петка 2“ остава някак си забравена
сред газените и чудотворно изправящи се жита, някъде там, на границата между двете големи местности със земеделски имоти Ливаде и Расуле,
някъде по пътя между по-важните свети места „Св. Троица“ и „Св. Петка“ – по-важни заради повечето действия, свързани с тях: общото хранене
и празненството като допълнителни събития към водосветите. Вероятно
именно поради тази топографска, пространствено-двигателна и ритуална
междинност на едни радуилци оброчището е известно като „Св. Петка“, а
на други – като „Св. Троица“.
Много вероятно е за „забравата“ да способства обстоятелството, че
„Св. Петка 2“ не е била свързана с никакъв друг календарен празник освен със Св. Петка, и то конкретно и само с шествието. Макар и с множество промени в хода на времето, особено през социализма (вж. Петров
1997), всяко от останалите десет оброчища, включително „по-централната“ „Св. Петка“ (макар към светицата да няма силно изразен култ), е било
и продължава да бъде място на светого – така радуилци наричат религиозните обреди и празненствата в деня на съответния светец, които включват
водосвет и (на някои от празниците) общ и/или семейни/лични курбани.
Независимо от това колко души се включваха в богослуженията и присъстваше ли в драматургията на съответния празник курбан, или не, към април
2000 г. в съответния празничен ден енорийският свещеник извършваше водосвет на всички оброчища и параклиси с изключение отново на „Св. Петка 2“. Макар към този момент да служеше вече над пет години в Радуил,
той (който не е родом от Радуил) дори не знаеше за съществуването на
„Св. Петка 2“. Научи за нея от разговор с нас. Намираща се физически съвсем близо до селото, „Св. Петка 2“ остава далечна и маргинална в полезрението на радуилци при културно остойностяване. Толкова незначителна,
че дори не са казали на свещеника за присъствието ѝ.
И така, връзката на радуилци със „Св. Петка 2“ се е осъществявала
единствено чрез шествието с кръсти. Само то е поставяло местните хора в
отношение с оброчището. С отпадането на празника през 1958 г. се прекъсва
поддържането на памет за оброчището чрез обичайни, ритуализирани, пов250

тарящи се действия; преустановяват се телесните и двигателни дейности,
на които се крепи онази памет, която Конертън нарича „перформативна“ и
която има въплъщаващи (в тялото, моториката) измерения (Connerton 1989).
Губи се действената опора на паметта и на знанието за оброчището. Единствен начин за артикулация на паметта остава наративният. Старите поколения радуилци, участвали по един или друг начин в шествието или имащи
знание за него, обаче като че ли не са споделяли тези спомени с по-младите,
не са разказвали на потомците си онова, което разказаха на нас, външните.
Не сме проучвали този проблем специално и не можем да правим заключения и още по-малко обобщения, но впечатлението ни е, че родени през 50-те
години радуилци не знаеха за празника. Двама от това поколение чуха за
него за първи път при наши разговори с по-възрастни хора. Единият от тях
беше кметът. След като в цитирания по-горе наш разговор се установи, че
има две „Свети Петки“, на което ние се учудихме, кметът продължи „Те са
две, не знам с каква цел“, а двете по-възрастни жени отново вметнаха една
след друга: „Идеше се там“, „Кога идеха с кръсти“.
Ключовата дума е изречена от кмета – цел. Загубена е връзката на оброчището с живота на хората. Затова за онези, родени след 1950 г., то няма
цел – предназначение, същност, смисъл. Остава си място в сакралната топография на селото – за него хората знаят, макар и да не го споменават в
изрежданията си, но не и място в ритуалната, събитийната топография.
Тук можем да мислим за цел и в значението на място, до което води преднамерено движение. В този смисъл оброчището престава да бъде цел, защото
няма движение към него.
Тъй като липсва трансмисия на спомени или знание чрез наративи
между поколенията (или тя е много ограничена), „поколенческото място“ (в понятията на Асман) на старите радуилци, т.е. мястото, което те са
насищали с действията си и което от своя страна е влияло върху преживяванията им (Assmann 1999: 308–309), престава да бъде значещо в настоящето, става просто едно загадъчно, неразбираемо и необяснимо място
насред полето. Тази неопределеност отваря врати за разни интерпретации
и предприемачества, плод на които е параклисът „Св. Мина“, построен на
оброчището през 2001 г. При последните ни две посещения в Радуил – през
2020 г., всички местни хора, с които разговаряхме, включително такива на
възраст от 80 до 90 години, които помнят „с кръсти“ като лично преживяване, неотстъпно твърдяха, че оброчището „винаги си е било“ на св. Мина.
Но това е тема за друг анализ.
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Приложениe
1. Добра, род. 1927 г., запис 01.10.1993 г.
[Бабо Добре, първо ми разказа за това как сте ходили с кръсти. Айде
сега пак ми го разкажи!] Ами децата, които можат да ходят, които не са и
толкова малки, примерно от втори клас се почваше. Ама тогава някакво
бяха... пò бяхме големи така. Сега са по-дребни дечицата, а тогава пò сме
били жилави, пò бехме. И тè, кое дете иска да иде... Ходили сме много,
много деца ходеха. И тогава по Гергьовден тоя ден – Света Петка. [След
Гергьовден?] След Гергьовден тоя ден, казваха го Света Петка. И тогава ке
идат с кръсти. И сутринта на старата черква „Свети Никола“, там е службата. И там се сбират, понеже тамо имаше такива много сгодни иконета,
мънинки иконета. И всеко дете требва да има иконка, без иконка нема да
ходи. И тамо се събереме, съберат, и по една иконка всекое земе, и тръгнат.
Имаше големи деца, големите носеха байряците. Имаше байряци у цръквата, и сега си седят. И репиди се викат. На едната репида Исус Христос
какво е распнат, на другата майкя му и на другата свети Йован Богослов.
Три репиди носеха.
И се тръгнеше от черквата „Свети Никола“, тръгнеме по Поляне, местността Поляне се казва, ойдеме на днешното параклисче, къде ходихме –
на „Света Богородица Покровителна“, и там се свети вода. Понеже имаше
ниви, и всекой, кой има сеяно, там се ойде да чека и да светат вода, и пръскат светена вода по нивите. И оттам като се свети водата, малко починат
децата и се слезне надоле, има едно место така, слезне се, мине се през
една река, казва се Сливница, и се тръгне къде това ви го показвах днеска –
пътеката воз върлото, къде е за [параклиса] „Свети Йован“. И дотам се
ойде, и там се пà свети вода, и пà починат децата.
И оттам се тръгне надоле-надоле, и се слезне до над село Марица. Между Марица и Радуил има едно место, оттамо има права пътека и се слезне у
село Марица, оттам се тръгне на параклисчето „Света Троица“. И тамо коя
майка си е пратила детето да иде със кръсти, омесила е баница, нещо яйце...
Тогава пържеха се. Яйца на очи се казва, така цели да са яйцетата така. И
обезателно кисело млеко ке има. И тамо чека на параклисчето „Света Троица“. И там ойдат децата, кръстите, ойдат и там починат, и се наобядват.
И като си починат, и оттамо па тръгнат воз едно место. Оно е само ливади, викаме го Ливадите. Едни па [в] Расуле, пойдат натамо, се върви, върви,
та на „Света Петка“. [По-нататък разказва за празненството край оброчището. Следват уточняващи въпроси: А учителите ходеха ли с вас?] Не, не, не.
Само свещенико и певците. Имаше трима певци, мъже женети. Много беха
и они добри, много убаво пеяха. И они бяха с децата, нали. Децата като са
мъненки, на некое може да му стане нещо лошо и да помагат, та и они идеха. И големи деца имаше, они па носеха байраците. Ама беше много убаво,
много, много, много беше убаво. [А ръсеше ли свещеникът нивите?] Да, да.
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Нали ти казувам, свети вода. Житата са дотука [до кръста]! Дотука са житата
и всичко гази у житата! Всичко гази, ей така. Житото залепи се за земи и като
минат кръсти, като отминат, и житото се пà дигне. Тè такова. Толква беше
убаво и такова беше чудно, че да не можеш да се начудиш.
2. Кольо, род. 1930 г., запис 30.09.1994 г.
Преди, знаеш ли какво беше па преди? Да ти кажем и това. Преди Девети пак беше това. Идеме, [след] Гергьовден, с кръсти идеме. От старата
черква иконите, дървените икони се взимат оттам. И с них, и байряците,
и с дървеното клепало, с всичкото, и се почне от старата черква се излаза,
и тук се почне нагоре, тè тук [оброчището „Покровителна Богородица“]
се дождаше. Това е след Гергьовден. Нивите – ръж изкласила, и след това
[след преминаването на шествието през посевите] значи, кат че не е било
значи това, всичко се изправи и се оправи.
И тука, ей тука нанагоре се минува и там се спущаме надоле, викаме
я местността Радунчевец, надоле и оттам на „Свети Йован“, отсреща на
„Свети Йован“. Оттам – Юрушки друм, оттам надоле – Марица, слизаме
у Марица, у селото. И след това се връщаме [към Радуил], и на „Света
Троица“. Там ядеме вече. И оттам пà продължаваме, и одиме дето е оная
„Света Петка“ – дето одеве говорехме – у Ливадето, между Ливаде и
Расуле. И там се минува. Все през нивите! Всичко се гази! Деца, това е камара деца! И тогава отиваме на тая „Света Петка“ при [къщата на] Ковачов.
Там отиваме и там приключваме вече. Там пà ядеме. Ние сме деца, там ни
се носят баници.
3. Милка, род. 1928 г., запис 05.12.1993 г.
Аа, чекай да ти кажем! Има след Гергьовден... нали на шести май Гергьовден беше и след Гергьовден другия ден казваме го Света Петка. И сега
сичките деца – кое може, значи, понеже се далеч обикаля – и се събереме
в „Свети Никола“, старата черква. И децата се сберат и сичките икони, що
има у тая черква по-малки, от другата [църква], тия малките иконки, сичко.
По-големите деца по-големи [икони носят]. И всичко, значи... и момичета
ходеха, ама повече момчета. Оттука като тръгнат, от тая черква, па нагоре –
тè утре ше идете там [оброчище „Покровителна Богородица“] – и обикалят
много, па се върнат към селото и се обиколи от оттам, имаме един „Свети
Йован“, пак такова параклисче оттатък на тоя баир.
И оттам... ама много, цел ден, значи приберат се до два-три часо, от
умора капнат. А преди това – я не помним, нали съм момиче, не съм одила – даже едни са и с конье, попо, свещенико де – със кон. И светат вода по
нивите, у тая нива, у оная. И оттам обиколат тоя баир целийо над нашто
село и се върнат отдолу откъм [село] Марица. И до мосто пак има едно
черкве, се казва „Света Троица“, и тамкъна вече майките тука омесат ба254

ници и погачи и носат на децата на „Света Троица“ и там вече почиват
и обедват, понеже се много изморат, много е дълъг пътя. И тогава като
тръгнат и пак светат тукана вода по селото: под селото има така ниви.
И там пак имаме едно параклисче малко и там идат, та светат вода със
свещенико и децата. „Света Петка“ го ние викаме, „Света Троица“ го
викат [някои], ама пак е „Света Петка“. И тогава вече тук, у селото, си пà
има „Света Петка“, параклисче, и тука вече като дойдат и като омесат баници майките... И сичките майки вече пак се приготват, коя погача – колак,
коя такова, баници омесат. И тукана те – вие щом сте минали [край оброчището „Св. Петка“] – там, на тая ливадка... Тогава вече децата свещеника
ги поведе и ги заведат. Кой се много изморил, майка му земе или братче,
сестриче, иконите и сичките после се занесат у тая черва, у тая черква.
4. Божана, род. 1920 г., и Василка, род. 1919 г., запис 05.05.1994 г.
В: Знам, че [параклисите] така са заобиколили селото. „Света Богородица“, „Свети Георги“, там има друга „Света Богородица“, тука „Свети
Иван“, по-долу „Свети Арахангел“. „Света Троица“ па под селото и сè тека
са. И тука имаме само у сред селото „Света Петка“. И там, те сеа, сеа след
Гергьовден го празнуваме тоа празник, Света Петка. [Кога?] Едно време
беше след Гергьовден тая седмица. И сè децата малките.
Б: Идат с кръсти.
В: Идат, икони си носят така, икони, свещенико с тех, байряци носят.
Облечени дечица, има с бели така като ангелчета, и носят иконите, и викат
„Гооспооди, помилуй! Господи, помилуй!“.
Б: И „Ристос воскресе“.
В: И „Ристос воскресе“ пеят.
Б: Ние ги гледаме оттука [долу, в селото]. Ееей тука минат, по тоя пат,
Палакарски пат [на рид над селото], забиколят. Кой има житя частни, кои
бяа навремето, светат вода у житото и оттам иде, они ги чекат с котле, китка и вода. [Кой чака?] Чорбаджията на нивата ги чека, дойдат, светат вода
и оттам па забиколат нанадолекъна, доле на „Света Троица”.
В: И там ние ги чекаме майките дечицата.
Б: Майките носиме баници, носиме, чекаме децата.
В: Баници, яйца пръжени – да си апнат дечицата, да починат и пак станат, и пак „Господи, помилуй!“.
Б: Е, що ми е било радост кога първо Ристе отиде с кръсти детето!
[Кой?] Сино ми, детенце, като пойде и ойдох у старата църква да му дадат
по-манечка икона, оти беше манечък, ама много беше мераклия да иде. Я
се застъпям да дадат маненка икона да носи, оти сите носат.
В: Мен ми се па родиа три момичета наред. Момче си немам и нема
кой да иде, и мен ми мачно, плачем, жал ми. И като ми се роди [момче],
още мъничко... Ей там, това ми са щерките тия тамо [показва]. Те-тая,
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по-големата, оно мънинко, ама го води за ръка и да заобиколи. Хе, да се
радваме! […]
Б: Десетина години е бил, га го пратих с кръсти да иде. Оти мънечък
и аз се молим да дадат по-маненка икона. И с попо върви некой от църковните служителе, та ги крепат децата, по-маненките, полека, полека, полека. Они оттука въркат едни с коне, като се накачат, а едни пеши децата, а
предните с коне.
В: Като закъса некое дете, да го повозят.
Б: Аха, изчекват го. [А ти къде ги чакаш? Ти не ходиш с тях?] Не. Ние
доле на „Света Троица“. Я току чекам да видим колко се е уморило. Дойдоа
и току седат, а я съм занела баница, яйца и го посрещна. […]
В: Светат вода тамо [на „Света Петка“] и кой обича, така жените де,
сготват си нещо и там домашно. Сега какво идеме на събор, като е събор,
нали си на ливадата – наседат и ядат там. Вода се свети най-напреж и после
вече... […]
Б: И там пееме на Света Петка „Заспала Света Неделя на Света Петка
у скуту. Света я Петка будеше. Стани ми, стани, Недельо, да броиме...“.
Како беше? Като я пеем, сещам се, а така... „Стани ми, стани, Недельо, да
броиме звездите, да правиме мостове, да минат коя е душа греовна, коя е
душа праведна...“ Уу, Божее, къде забравийме веке!
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СМЪРТТА, ДУШАТА И ОТВЪДНОТО
В ПРЕДСТАВИТЕ НА БЪЛГАРИТЕ МЮСЮЛМАНИ
ОТ ТЕТЕВЕНСКО: ОЩЕ ЕДИН ПОГЛЕД
Веселка Тончева
Резюме: Настоящият текст се опира на статията на Стоянка Бояджиева „Ние сме гости
на тази земя, на тоя свят, белия...“ (Образи на смъртта и отвъдното)“ (Български фолклор, 2000, № 2), като въвежда и интерпретира теренни материали по темата, записани
от авторката и от други изследователи на българите мюсюлмани от Тетевенско, които
допълват и обогатяват наблюденията на юбилярката. В представите за смъртта, душата и отвъдното у българите мюсюлмани от Тетевенско се откриват следи от различни
фолклорни и религиозни модели, които са се наслагвали и смесвали във времето – архаичния пласт от традиционни вярвания и практики, духовните измерения и категории
на християнството, както и нормативността на по-късно приетата ислямска религия.

Отправна точка на настоящия текст е статията на Стоянка Бояджиева
„Ние сме гости на тази земя, на тоя свят, белия...“ (Образи на смъртта и
отвъдното)“ (Бояджиева 2000). Ще бъдат въведени и интерпретирани наб
людения и теренни материали по темата, записани от авторката и други изследователи на българите мюсюлмани от Тетевенско, които затвърждават
или допълват съдържанието на текста на юбилярката.1
Записите на Ст. Бояджиева, свързани с образи и представи за смъртта
и отвъдното, са осъществени сред населението на тетевенското село Галата в периода 1996–1999 г. при работа по проекта „Разказване и култура
(Фолклористични аспекти)“. Авторката отбелязва, че темата за смъртта не
е нито единствената, нито главната в проведените интервюта, насочени
към проявяването на наративни знания и умения, но в хода на проучването тя придобива достатъчно плътност, за да може да се постави на фокус
и да се потърсят някои локални културни и религиозни черти на нейното преживяване и осмисляне (Бояджиева 2000: 50). Моите изследвания на
тази конфесионална група (селата Галата, Глогово, Градешница, Кирчево,
Бабинци)2 бяха насочени основно към музикалния фолклор, на който тя
1
Използвани и преработени са и кратки части от предишен мой текст (Тончева 2000), където темата е представена конспективно и без включване на цитати от теренни материали.
2
Проучванията ми са проведени в периода 1997–2007 г. във връзка с работата по дисертационния ми труд, защитен през 2000 г., но продължила и след това. Повече за тази общност вж. у
Кюркчиева 2004.
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е носител – песенен и инструментален, но разговорите със събеседниците по теми, отнасящи се до календарна и особено до семейна обредност
и погребално-поменални практики, неизбежно провокираха споделяне на
вярвания и представи за смъртта, душата, отвъдното и пр. Архивът на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл“ също съдържа материали по темата, записани от българите мюсюлмани от с. Галата,
Тетевенско, които са привлечени в настоящия текст.
В традиционната мирогледна система на тази общност освен земния –
този свят, намира място съществуването и на друг свят, където отиват душите след смъртта – „рая“, „на другото място“, „на оня свят“ (Бояджиева
2000: 54). Схващането за отвъден свят или отвъдно е концептуално присъщо на индоевропейските митологии и има различна образност, но възпроизвежда и устойчиви модели, например реката като граница между световете.
Когато става дума за „умирането“, Ст. Бояджиева говори за „представата за ангела, който взема душата – неусетно за тези, които са изпълнявали законите на вярата, а с мъки – за грешните“ (Бояджиева 2000: 53).
По информация от с. Галата душите се „вадят“ от тялото от Азрет Али.3
Персонажът е историческа личност – Хазрети Али или Али ибн Аби Талиб
(602–661 г.), братовчед и зет на Пророка Мохамед, почитан от шиитите, но
в случая описван като страшен образ, вероятно плод на митологично мис
лене: „Азрет Али – той ги вади душите. Голям е – големи зъби, очи“4. При
българите мюсюлмани от Тетевенско вероятно става дума за контаминиране на образите на Азрет Али и ангела на смъртта Азраил, причина за което,
според Ива Кюркчиева, е влиянието на алевиите от Североизточна България (Кюркчиева 2004: 108). Галина Лозанова отбелязва, че „в традиционния светоглед на българските мюсюлмани образът на смъртта се свързва
с конкретен персонаж от мюсюлманската ангелология – Азраил (Азраил
мелеке, Израил). Смята се, че наред с Джабраил, Микаил и Исрафил той е
един от четиримата главни ангели, помощници на Бога, и изпълнява специфични функции: в края на предопределения за всеки смъртен срок за
престой на земята Азраил идва и отнема душата от тялото и така причинява смъртта на човека. Образът и името на Азраил нямат коранична основа,
въпреки че на няколко места в Корана се споменават ангел (или ангели) на
смъртта и процесът на отнемане на душата от тялото“ (Лозанова 1999: 40).
Ст. Бояджиева обаче цитира и името Асрафил – „едно мелеке, дето зима
душите“ (Бояджиева 2000: 52), което също е смесване между Азраил и Исрафил – ангела, оповестяващ с тръбене началото на Съдния ден. То е видно

3
Ст. Бояджиева записва и легендарен разказ, свързан с представата за гроба като място (или
преддверие) на първото изпитание, чийто сюжет е свързан с Хазрети Али и неговите характеристики: „Али е бил герой“, „ловджия е бил“, убивал лами, змии (Бояджиева 2000: 57).
4
Интервю с Джена Помакова. Записали И. Филипова, М. Косева, С. Генова през февруари 1996 г.
в с. Галата, Тетевенско. Архив на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл“.
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и в цитат от И. Кюркчиева: „Асрафаил, който зима душътъ, Азрал ли беше,
не мо ви кажа“ (Кюркчиева 2004: 103), и според нея се дължи на „изолираността на тетевенските мюсюлмани от другите мюсюлмански общности
и религиозно-просветни центрове“ (Кюркчиева 2004: 108). Интересно е, че
може да е налице знание за този ангел, без обаче да е известно името му:
И един ангел ша дууне с некаква си тръбъ – толкова силна, че пръвия път
като дууне, ша са срàвнат сичките Балкане, като паяжина ша станат, ша
станат като морето гладки. И като дууне втори път и трети път, и Господ
ша викне три пъти: „Има ли живо на светъ?“. Никой са не обажда… И после
ша каже: „Бъди!“. И кой на колко години си а бил и а умрял – кьорав, кьопав,
сакат – и ша им са гледат делата в Съдния ден – последно вече.5

Освен ангела, който „взема душите“, и ангела на Съдния ден, устойчив
в представите на българите мюсюлмани е и симетричният модел на позитивно и негативно, откриван в образите на двете ангелчета, наричани
мелекèта6. „От дванайсетата година на мъжете и от деветата – на жените,
на раменете им стоят „две ангелчета“ и им „водят аристеристиката“ – лявото записва лошите, а дясното – добрите дела. С появата на Асрафил те
си прибират тефтерчетата и си тръгват. Ролята им ще проличи на Съдния
ден“ (Бояджиева 2000: 52). Ангелчетата съпътстват човека в земния му
път, водят статистика за поведението и делата му и имат посредническа
функция между този и онзи свят. И според А. Адемов от с. Галата „две
ангелчета слизат – едно на дясното рамо, едно на лявото. И когато доде
другото мелееке да ти земе душътъ, те си събират тефтерчетата и заминават“7. На посочената възраст – 9 и 12 години, мюсюлманите започват
да осъществяват религиозните си практики, може да се каже, че актът на
религиозна социализация „регистрира“ индивида и в отвъдното.
Значението, което в общността се придава на този модел, го натоварва
със социорегулативен смисъл. Присъствието на двете ангелчета се оказва
определящ фактор за мястото, което човек ще заеме в отвъдното, тъй като
те са носители на основната информация, натрупана през целия живот на
човека: „На тоя свят, каквото си наречеш, за оня свят е, казват òджите“8. Ангелчетата имат не само посредническа функция между световете,
но те са и медиатор между Бога, неговите пророци и хората и могат да
предпазват от опасности – Алдин Кавалджиев от с. Галата например бил
предупреден от ангел, че синът му го дебне да го мушка с нож.
Интервю с Адем Адемов. Записала В. Тончева през март 1999 г. в с. Галата.
На турски мелек (melek) е ангел, но се използва и арабската форма меляке (melaike). В случая
мелекета е множествено число на арабската форма, но подчинена на българската езикова норма.
7
Интервю с Адем Адемов. Записала В. Тончева през март 1999 г. в с. Галата. Вж. Тончева 1999:
34; също АИФ I № 166, с. 87, записала Св. Петкова; АИФ I № 176, с. 39, записала Ст. Бояджиева.
8
Интервю с Алима Сиракова. Записала С. Генова през февруари 1996 г. Архив на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл“.
5
6
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Едновременно с двете ангелчета, поставени в опозицията добро –
лошо и ляво – дясно, сред българите мюсюлмани от Тетевенско съществува
вярването, че дяволът също е сътворен от Бога ангел – мелеке, който ходи
свободно между хората, за да ги лъже и изкушава. В категориите „добри“
и „лоши“ действия и мисли, които се записват в тефтерчетата, стоят общоприети нравствено-етически категории. Ст. Бояджиева пише: „В отговорите религиозната изпълнителност и добрите дела вървят ръка за ръка.
„Праведен“, „морален, честен“, „набожен“, „поклонение правил, говял,
кланял, давал си садакъ, милостиня на бедни“, правил добрини, чешмички, кладенче, път – това са все характеристики, които ще отведат човека в
рая. Който е „крал, лъгал, отвръщал на майка, на баща“, ще получи тегло
в ада. Ако жена не слуша мъжа си – „направо пъкъля я чака“ (Бояджиева
2000: 59). Последното установява и И. Кюркчиева: верността към мъжа е
изключително важна и изневярата се наказва на другия свят – „ще я горят
на четиридесет метрова верига“ (Кюркчиева 2004: 69). Моите събеседници изтъкват подобни изисквания към поведението в земния живот:
Някой правùл добрини, уважавàл майка си, некъде мостче, чешмичка направил, моли са – ша бъде на добро. А па който крал, лъгàл, правùл разни щуротии –
ша бъде на лошо. Убаво е да насàдиш някъде дръвчета плодородни – да ядат
ората, а па да отсечеш дръво, дето ражда – направо в пъкъля отиваш. Ако си
откраднал от сираче – на оня свят обличаш огняна ризница, тежко и горко!9

С регулиращото и социоорганизиращото си значение този модел играе
ролята на коректив в поведението на човека в земния му път.
Когато говори за мъртвеца и душата, Ст. Бояджиева цитира свои събеседници: Всичко изгнива, а душъта съществува“, и още: „Тялото мре,
душъта не мре. Никоги не мре душъта!“ (Бояджиева 2000: 54). Тази диференцирана представа за тленността на тялото и нетленния характер на
душата установява още в края на XIX в. Димитър Маринов: „Душата не
умира никога; когато човек умре, душата, т.е. сянката и дъхът, излиза от
снагата му и отива на небото, а трупът му остая тука и изгнива...“ (Маринов 1994: 623). Христо Вакарелски също описва противопоставянето
между душата и тленното тяло при християните: „Съществува вярване, че
душата обитава на земята 40 дни и пожелава пак да се всели в тялото, но
като го вижда разложено, потръсва се и отлита“ (Вакарелски 1974: 590)
или „Разложи ли се плътта, и душата се отдалечава от нея, напуска този
свят“ (Вакарелски 1974: 591).
Сред българите мюсюлмани от Тетевенско е налице представа за душата като нещо абстрактно, което има своето място в общата концептуална

9
Интервю с Адем Адемов. Записала В. Тончева през март 1999 г. в с. Галата. Вж. Тончева
1999: 37.
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картина на живота и смъртта. Тя е по-скоро еманация на човека и отделяйки
се от него, има собствено битие. Душата е „воздух“, „тя оди навсякъде“,
тя е динамична, подвижна и независеща от ограниченията на хронотопа.
В народното знание тя е „субстанция, тясно свързана с тялото, но може да
се отдели от него в мъчно уловими за сетивата форми като пара, насекомо,
птица“ (Вакарелски 1974: 591). Иваничка Георгиева споменава, че „когато
човек умре, веднага се раздава топла пита пътнина; от разчупения топъл
хляб излиза пара, за която се смята, че е душата на покойника“ (Георгиева
1993а: 217; вж. също Вакарелски 1990: 44). Именно такава е практиката и
в изследваната общност. На погребение всяка жена носи пита – хляб или
квасник, който се замесва веднага след известяването на смъртта. Питата
се носи още гореща при покойника – „да дига пара – тя, парата, оди на
оня свят“10. Ст. Бояджиева отбелязва, че „храната трябва да бъде топла,
да изпуска пара. Смята се, че парата ходи при умрелия, минава през него“
(Бояджиева 2000: 55).
Сред тетевенските българи мюсюлмани съществува и представа за
душата като сянка (вж. Георгиева 1993а: 217). С това събеседниците ми
свързват закриването на огледалото, в което като сянка се оглежда душата
и може да почине някой друг от къщата.
В Тетевенско се вярва, че мястото, на което пребивават едновременно
живите и умрелите, респ. душите им, е поменалната трапеза, но контакт с
душите е възможно да се осъществи само в съня. Това се дължи на схващането, че няма съществена разлика между сън и смърт: смъртта е само продължителен, вечен сън (вж. Вакарелски 1974: 591) или „сън – нощ – смърт“
образуват една семантична редица (Георгиева 1993а: 81). Ст. Бояджиева
документира разкази за „среща“ на живите с техните починали близки чрез
сънищата, които за тях са „продължение на общуването, емоционална утеха“, като авторката дори установява, че чрез сънищата се разкриват редът
и устройството на отвъдното (Бояджиева 2000: 56).
Както е типично за ислямската традиция, „душата, напуснала тялото
при смъртта, е на земята до 52-рия ден, обикаля гроба, селото, къщите.
„Оди си там на колчето11 си оди, ако ги пущат, доде си тука“ (Бояджиева 2000: 54). Хр. Вакарелски също споменава, че „към полунощ мъртвите излизат из гробовете си да се разхождат“ (Вакарелски 1974: 590).
Според И. Георгиева се вярва, че душата трябва да се свърже с някакъв
предмет – камък, дърво, за да не блуждае и наврежда на околните. Авторката интерпретира надгробния паметник като еквивалент на човешката
фигура и дома, изпълняващ ролята на вместилище на душата (Георгиева
1993а: 218). При пребиваването си все още на този свят и между хората до
Интервю с Ана Адемова. Записала И. Филипова през февруари 1996 г. в с. Галата. Архив
на Асоциация „Онгъл“.
11
Гробът се отбелязва с дървени колчета – откъм главата и откъм краката.
10
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52-рия ден душата търси общуване с тях, на което вероятно са подчинени
следните практики в Тетевенско: да се оставя вратата на къщата отворена
след погребението; да се пали свещ, за да не се лута душата; да се пускат
оризови зрънца по пътя от гробището до дома.
Ст. Бояджиева споменава и за представите за вампирясване, за „неспокойните мъртъвци“, които остават сред живите – „душъта и някакво си
от тялото“, „усилила са“, „увампирила са“ и т.н. (Бояджиева 2000: 55).
Действително един от акцентите в действията, свързани с душата, сред
българите мюсюлмани е задължителното пазене на мъртвеца „да не го
прескочи котка“, тъй като в противен случай „са изтравява, вампирясва“
или „ша оди шаитин – ша тропа, ша плаши ората“. Известно е, че целият
обреден комплекс от забрани и предписания, задължително спазвани при
погребението, има за цел да осигури преминаването на мъртвия на другия
свят. Нарушаването на обредния цикъл застрашава покойника да остане на
земята като блуждаещ зъл дух (Георгиева 1993а: 218). Тъкмо така се появява вампирът, като демонично същество – покойник, който не е стигнал
до света на мъртвите, а е останал на границата между тоя и оня свят. По отношение на българите мюсюлмани от Тетевенско Ст. Бояджиева отбелязва,
че „нормите на поведение и извършването на обреди при смърт са част от
колективния опит на селската общност, необходимо и общодостъпно знание, което се придобива със социализацията и усвояването на култура от
членовете на общността“ (Бояджиева 2000: 51).
При описването на оня свят винаги се изтъква, че до него се стига чрез
преминаване на мост. Мостът, „традиционен и съществен компонент в картината на отвъдния свят“ (Гуревич 1985: 196), присъства и в „малката“, и в
„голямата“ есхатология – минава го всяка душа в края на земния си път и
всички – при последния съд (Бояджиева 2000: 58). Със значение на преходно
гранично пространство, което осъществява връзката между световете, могат
да са: пътят, реката, изворът, мостът, сметището, дръвникът, кръстопътят и
др. (Георгиева 1993а: 72). Тодор Моллов споменава дори кула, чийто образ
според него представя стремежа да се свържат трите свята по вертикала (долен, тукашен и горен), докато чрез образа на моста се свързват два хоризонтално разположени свята (тукашният и отвъдният), разделени от вода – река,
а по-рядко море (Моллов 2002). Сред българите мюсюлмани от Тетевенско
обаче представата за световете по-скоро има вертикална пространственост,
а преминаването в отвъдното е свързано с прекосяването на голяма и дълга
река – границата между двата свята. Д. Маринов пише, че душата минава
през пусто поле с непрогледен мрак и достига „широка и дълга река, която
вече е граница между тоя и оня свят“ (Маринов 2003: 331).
Във фолклорните вярвания мостът, по който преминават душите, е тънък като косъм – митологема с дохристиянски произход, но присъстваща
и в християнството, и в исляма. Преданието за моста Сират като връзка
между двата свята, но също разделящ и ада, и рая, е модел, заимстван от зо262

роастризма (Климович 1962: 235). Преминаването през моста при мюсюлманите е в пряка връзка с правенето на курбан, тъй като жертвеното животно играе ролята на „водач и превозвач на душата“ – който е имал мевлит,
„возсяда си курбаня, къдято ше въри, и заминава... Курбаня му е коня…“
(Бояджиева 2000: 55). И. Кюркчиева също дава подобна информация за
курбана: „При българите мюсюлмани от Тетевенско обредният комплекс
Мевлид се изпълнява на петдесет и втория ден, в който, според тях, настъпва качествена промяна в състоянието на покойника. Той съчетава елементи
от два важни обреда, които принадлежат на класическата ислямска традиция – празника Курбан Байрам (колене на жертвено животно) и рождения
ден на пророка Мохамед (Мевлид). […] Овенът от празника Курбан Байрам (психопомпос) е животното, което след Съдния ден ще преведе човека,
който го е пренесъл в жертва, по Моста Сират към Рая“ (Кюркчиева 2004:
121). Разпространено е схващането, че „без Мевлид ще се удавиш и не
можеш да преминеш „морето – водата“ (Кюркчиева 2004: 127). Отделно от
това сред общността е позната практиката за Мевлид на живо и ако такъв
е направен, на 52-рия ден след смъртта не се прави. Задължително условие
обаче е живият, на когото се прави Мевлид, да не яде от курбанското месо
и другите ястия (Кюркчиева 2004: 126–127).
Визията за отвъдното, мислено като физическо пространство, го разполага горе, на небето, или долу, под земята (Бояджиева 2000: 57). Доколкото реалното пространство обхваща света на живите, нашият свят е „по
средата“ и в него главно място заема емпирично усвоеното пространство,
което има топографски координати и се възприема зрително (вж. Георгиева 1993а: 72), отвъдното е мислено като една втора реалност в съзнанието на традиционния човек. То е определящо за типа мирогледна система,
съчетаваща различни пластове, включително и ислямския – често става
дума за вертикална структура с дженнет – рай, който е горе, и джендем –
ад – долу, като според българите мюсюлмани е възможно „пъкъля“, където
грешниците врят в катран, изкупвайки греховете си, също да е на небето.
Събеседниците на Ст. Бояджиева описват рая (дженнета) така: „А.:
Казва, градини там има, райски, води, реки, най-различни меризми, цветя. – Ф.: Тъзи вода […] е бяла вода. По-бела е от снег, а па по-студена
от леда, па по-медена от меда“ (Бояджиева 2000: 59). Съвсем идентична
е представата на Адем Адемов от с. Галата: „Рай – градини, водъ, ядене,
такива плодове, дето тука не ги е имàло, такива сладки, тече такъвъ
водъ – бяла като снегъ, а па по-сладка от заартъ“12. Владимир Проп
отбелязва, че белият цвят е присъщ на съществата от отвъдния свят, на
съществата, загубили своята телесност (Проп 1995: 172). Сред тетевенските българи мюсюлмани съм документирала и разказ за сън, в който

12

Адем Адемов. Записала В. Тончева през март 1999 г. в с. Галата, Тетевенско.
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след преминаването на реката на нейно място се появява „бахчъ със сливи, ябълки и грозде“, „места непознати“, „овчарете изкарале овцете“,
„къщи на зъбер, много стаи“13 и т.н. Смесването на реално и имагинерно
свидетелства за обвързаността на съзнанието с материалните идеали за
благополучие и благосъстояние. Това вероятно е отпечатък на водещата
за традиционното общество от аграрен тип идея за плодородието, която има всеобхватен характер. В контекста на хармонията, която цари на
„оня свят“, най-често събеседниците виждат себе си млади. Чест атрибут е празничното облекло, носията (формата) и особено отличията, ако
има такива. Преобръщането е характерно за отвъдното; концепцията за
двустранността на света обуславя и възгледа за произтичащата инверсия
на всички страни на действителността (Неклюдов 1979: 133). Там често
всичко е наопаки по отношение на „този свят“: времето, отношенията,
поведението, „оня свят“ би могъл да е обърнат модел на света на живите
(вж. Георгиева 1993а: 80). Едновременно с това обаче е възможно в сънищата „оня свят“ да има характеристиките на „този“ – Ст. Бояджиева
цитира своя събеседничка, според която „умрелите обитават специално
място на висока планина и го описва като „рай“, „раят“. „Сънувала го е
два пъти, преди смъртта на сина си и на дъщеря си. Там има само скали и
камъни, хората са в колибки. Старци жулят голи кочани царевица, двама
млади седят и си приказват“ (Бояджиева 2000: 58).
Независимо каква е картината на отвъдното, умрелият винаги е очак
ван от починалите си близки, които го посрещат. Когато пък човек попадне
там насън, той е нежелан и пропъждан, тъй като още не е дошло времето
му: „Не си умрела, не си умрела, кво дириш тука, ма!“14.
В наративите от Тетевенско ясно са очертани и параметрите на пъкъля, където гори огън: „Във ада – огън! Много лошо – на няколко етажа
секи според наказанието – едни по-малко наказани, други повечко белйъ,
други още повече. Секи ша си получи“15. Разбирането за греха в този живот
е неразривно свързано с общата концепция за отвъдното, но отпраща и към
ситуирането в йерархията му – налице е и пространствено разполагане,
както и конкретни отличителни белези: „Тизи, които са за пъкъля там, за
джендема, тееното лице ша бъде почерняло, на челото ша има печат от
дявола, те ша бъдат далеко отстранени. Тизи, които са справедливи, ша
бъдат по-отпреди там, те ша чуят Божието име, Божия глас“16. Може
да се срещне обаче и асиметрично ситуиране – грешният човек „го нема
Интервю с Алдин Кавалджиев. Записала В. Тончева през юли 1998 г. в с. Галата.
Интервю с Джена Помакова. Записали И. Филипова, М. Косева, С. Генова през февруари
1996 г. в с. Галата. Архив на Асоциация „Онгъл“.
15
Интервю с Адем Адемов. Записала В. Тончева през март 1999 г. в с. Галата. Вж. Тончева
1999: 37, 39; също АИФ I № 166, с. 94, записала Св. Петкова.
16
Адем Адемов. Записали И. Филипова, М. Косева, С. Генова през февруари 1996 в с. Галата,
Тетевенско. Архив на Асоциация „Онгъл“. Вж. също АИФ I № 166, с. 94, записала Св. Петкова.
13
14
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никъде“17, т.е. праведният отива в дженнета (рая), а грешният просто не
съществува след приключване на живота си в този свят.
Интересно е, че наред със схващането за натрупаните позитивни или
негативни постъпки в земния живот, които предопределят мястото на човека в отвъдното, българите мюсюлмани извършват един специфичен ритуал18, чиято цел е „очистване“ на душата от натрупаното по пътя на погребалното шествие. Преди влизането в гробището мъртвият се кланя към
слънцето, поставен на камък, което за местните хора има ритуално значение, „щото са срещали по пътя и чисти, и нечисти, преди гробището да се
очисти“19. Функционалната и семантична натовареност на това действие
вероятно се определя от възприемането на гробището като сакрално място,
обитавано от мъртвите, и от преминаването на своеобразна граница.
В заключението към текста си Ст. Бояджиева изказва наблюдението,
че „представите за смъртта и мъртвите, дейностите и говоренето около тях
и за тях се разполагат в едно поле, където се оформят и съотнасят различни
изкази, с различна модалност, от съобщението и жеста до мита и религиозното осмисляне“ (Бояджиева 2000: 61). Бих добавила също различни
фолклорни и религиозни модели, които са се наслагвали и смесвали във
времето: архаичният пласт от традиционни вярвания и практики, духовните измерения и категории на християнството, както и нормативността на
по-късно приетата ислямска религия. Те намират пряк или косвен израз в
системата от възгледи за света на българите мюсюлмани.
По този начин се наблюдава синкретично единство, като Природата
се възприема като висша управляваща сила, която би могла да не притежава конкретна религиозна определеност, но регулира реда и отношенията на различни нива: космическо, социално и пр.: „Природа е, не мое
са скриеш от него… Природата го гледа и го накаже“20. Едновременно
с това според тетевенските балканджии тя съдържа в себе си религиозни персонификации: „Природата са дядо Аллах, дядо Боже и света Богородичка, които седят горе, ядат и пият, и ни гледат какво правиме.
Те наказват за всяко прегрешение“ (Попов 1993: 83, вж. също Георгиева
1993б). Тетевенските българи мюсюлмани също възприемат „природната“ сила като единна: „Ама ние му викаме Аллах, а вие викате Господ.
То е едно и също. Еднъ сила е горе, природна, те не съ двама души. Човек

Сала Мехмедова. Записала И. Филипова през февруари 1996 г. в с. Галата, Тетевенско.
Архив на Асоциация „Онгъл“.
18
Имах възможност да го наблюдавам в с. Галата, което означава, че може да е и локална
селищна традиция, а да не се отнася за цялата общност.
19
Джена Помакова. Записали И. Филипова, М. Косева, С. Генова през февруари 1996 г. в
с. Галата, Тетевенско. Архив на Асоциация „Онгъл“.
20
Вж. АИФ №165 I, с. 8, записала. Св. Петкова, информатор е Раба Галатска, р. 1922 г. в
с. Галата, обр. IV кл., земеделие.
17
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трябва да си вярва“21. Според Рачко Попов става дума за християнския религиозен култ, продължител на една старинна по своя произход и характер
идея за сакралната същност на природата, която носи възмездие и наказва.
Цветана Георгиева го разглежда като свързване на християнството и исляма върху една домонотеистична база, което се открива и в жизнения, и в
календарния цикъл на българите мюсюлмани (Георгиева 1993б: 156–157).
И макар че събеседниците далеч не са дълбоко религиозни, все пак се
позовават тъкмо на казаното от ислямските духовни лица по отношение
на съществуването на отвъдното: „Като ни четат Мевлитите, оджите
казват, който умре, душътъ ти отива на оня свят, те – душите, не са
пръснати“ (Кюркчиева 2004: 125). Както отбелязва и Хр. Вакарелски за
християните, представите за задгробния живот (онзи свят, там) са в съществената си част под влияние на църковните проповеди и изображения
(Вакарелски 1974: 590).
Обобщавайки всичко казано дотук, може да се направи заключението,
че в представите за смъртта, душата и отвъдното у българите мюсюлмани
от Тетевенско се откриват следи от по-старинни пластове, повлияни и от
религиозните контексти, в които е била поставяна общността. Представите
за ад и рай на „оня свят“ са формирани на основата на дуалистичния светоглед, присъщ на митологичното мислене (добро – лошо, светлина – мрак,
горе – долу и т.н.), в съчетание с развитието на идеите за живота след смъртта и получаването на заслуженото в него. Поради това и животът на земята се възприема като „миг в сравнение с вечния живот след смъртта, за
който хората трябва да се подготвят с поведението и делата си“ (Бояджиева
2000: 57). Възможен е и „песимистичен“ ключ към израза „Ние сме гости
на тази земя, на тоя свят, белия...“ – животът е кратък и свършва със смъртта. По-често обаче акцентът е „оптимистичен“ – „тук“ сме временно, „там“
ще бъдем завинаги. Всички тези нагласи и оценки в дискурса за смъртта и
живота след нея според Ст. Бояджиева „постоянно се разместват и променят
– по скалата на вярата, на одобрението, на сравнението между минало и настояще, на свое и чуждо, правилно и неправилно. Различно се проявяват религиозен ентусиазъм или скептицизъм, нравствено-етичен патос и критика,
рационални обяснения и ирационални изблици, емоция и примирение и т.н.
Това е динамиката на светогледа или по-скоро на светогледите в действие
– индивидуални, групови, на общността, религиозни, традиционни и пр.“
(Бояджиева 2000: 61–62). Действително формирането на светогледа на българите мюсюлмани и на представите им за смъртта, душата и отвъдното като
част от този светоглед, базиран на традиционни вярвания и религиозни норми, има своите персонално-мотивиращи, социално-регулиращи, ценностни,
духовни и други основания.
21
Зейна Говедарова. Записали И. Филипова, М. Косева, С. Генова през февруари 1996 г. в
с. Галата, Тетевенско. Архив на Асоциация „Онгъл“.
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V.
МИТ, РИТУАЛ, ПРАЗНИК

МИТ ЛИ Е ЗНАНИЕТО ЗА СЪКРОВИЩЕ
НА МЕЖДАТА МЕЖДУ СВЕТОВЕТЕ*
Владимир Демирев
Резюме: Знанието за съкровище представлява специфичен тип фолклорно знание.
Съществен белег при тази специфика е, че то в някакъв смисъл е тайно. Най-важното като продукт на определена потребност е сакралната му същност. Тя кореспондира
с евентуалната му способност да се превърне в митологичен класификатор на прехода между световете. Това поставя траен отпечатък върху представата за съкровището.
Според преданията то се намира в другия свят с непрекъснато възпроизвеждащата се
идея за „връщането му“ в човешкия свят с определен контекст и функция. С оглед на
тази теза на основата на обширен материал в статията се прави опит чрез няколко примера да се отговори на поставения в заглавието въпрос предвид наследената информация, представи и вярвания, обвеяни от митопоетичното мислене.

Едва ли е възможно някой да обхване и изчерпи съдържанието на понятието съкровище с всичките възможни аспекти на неговото битуване в
общественото съзнание. Отпечатък върху семантичната стратификация на
това понятие оставя идеологическият заряд на всяко конкретно историческо време и изграждането чрез неговите параметри на определена представа, съответстваща на конкретната историческа ситуация. Съществуват
различни, исторически мотивирани гледни точки относно схващането кое
е съкровище и кое не.
В основата на подобно схващане във всички случаи стои определен
ценностен критерий, чиито смисли са продукт на достигнатата степен на
духовно състояние. А градивен елемент в него са наследените митологични представи, знанието за света като цяло и за себе си като етническа същност и принадлежност със своята конкретика. Осмислянето на нещо като
съкровище е в динамично съответствие с идеологическите потребности на
общността и респективно на нейния елит.

* Статията е резултат от проведени изследвания по проект „Културни ресурси, валоризиране на наследства и местно развитие“ с подкрепата на Фонд „Научни изследвания“ (базова организация: ИЕФЕМ – БАН, ДН20/12 от 20.12.2017 г.).
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В немалка степен съкровището се съотнася с миналото, но с презумп
ция за бъдещето. Всяко богатство добива статут на съкровище, след като
е вече скрито. Оттук и основата на неговата етимология – скривам, скрито, съкровен. Когато знанието за съкровище е факт, то вече е скрито, но
с идеята да бъде намерено при определени обстоятелства или да не бъде
намерено заради други обстоятелства, свързани с бъдещето на този, който
го е скрил, неговите потомци и неговата общност.
Скриването на богатство не е само личностен акт. Собственикът е персонифициран (цар, вожд, войвода, игумен), но скриването се съотнася с
определена общност: етническа, воинска, религиозна и др. Скриването на
богатство не се прави само с цел опазването му в полза на отделна личност – това е акт с много широк контекст, чиито смисли се проявяват активно в последващо общуване и възпроизвеждане на знанието за съкровище.
Това го прави и много специфичен тип знание, чиято многоаспектност и
многопластовост са определящи за тази му специфика като вариант на етноложко знание. Това е знанието за съкровище, битуващо във фолклорната история, а не знание за „извадено“ (намерено) на бял свят съкровище.
В случаите, когато бива намерено, то престава да занимава фолклорното
мислене. Знанието за него секва, тъй като вече не е стимулатор в процеса
на възпроизвеждане на информация и на митологични представи. Излизането му от сферата на тайната означава край на живота му като съкровище
с присъщия му идеологически контекст. Секва динамиката в битуването на
фолклорния образ на съкровището. Намирането му означава легитимност,
която не може да бъде база, мотивираща и стимулираща сътворяването на
ново фолклорно знание. Оттук нататък има думата научното знание.
Всъщност това е и „междата“ на съкровището – неговата ненамираемост, съхраняваща тайната му. Идеята за ненамираемост на съкровището пронизва изцяло знанието за него. В реда скриване – ненамиране може
да се разчете контекст, обвързан с опазването на свещена тайна (Маразов
1994: 208), което е мотивирано в преданията чрез убиването на майсторите
зидари, гибелта на хайдушкия войвода, на царската дъщеря и приближените ѝ, на открилия скривалището и загинал във война и т.н. (Демирев 2003а:
118–129; Демирев 2004: 450), т.е. чрез смъртта на посветените в тайната
на съкровището. С други думи, прекрачването на съкровищната межда се
разкрива като невъзможно.
Показателна в този смисъл е и представата за съкровище във фолклорното знание. Нейни съставни са множество наследени традиционни схващания, голяма част от които са с митологичен заряд. А това от своя страна
предполага многоаспектност и многопластовост на фолклорния образ. Представата за съкровище се съотнася със съдържанието му, със собственика му,
със скривалищата му и начините на скриване, със системата за намирането
му и обредността около нея, с тегнещото над него проклятие и т.н. Изключително важен момент при формирането на тази представа е етноидентификационният мотив относно принадлежността на всяко съкровище.
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Представата за съкровище не се изчерпва само със схващането за имàне
и желано богатство. При все това може да се каже, че във фолклорния образ на съкровището имането е доминиращо. Най-вече това е обусловено от
извечния човешки стремеж към материално благосъстояние. Впечатляваща
е вариантността на този образ и тя е плътно съотносима с ценностната система на фолклорното съзнание, чиито критерии са единственият определител за осмисляне на значимостта и утвърждаването на конкретен предмет,
съвкупност от предмети или някакъв обект като съкровище. Това изисква
всички тези предмети да бъдат скрити, извежда ги от ежедневното и ги отпраща в циркулацията на ценности, която съдържа поредица елементи на
сакрализация. Тази динамика може би е най-същественото и определящото
във фолклорния образ на съкровището. Неговият основен градивен „материал“ е някой от скъпоценните метали – златото и среброто. От скъпоценен
метал са направени предметите на всяко съкровище. И съвсем логично на
преден план излиза въпросът за смисъла на понятието „ценност“ и неговите
параметри най-вече по посока на представата за съкровище. В същината на
този въпрос стои евентуалната способност на съкровището да се превърне
в митологичен класификатор на прехода между световете преди всичко с
оглед на архаичния човек, за когото „другият свят“ има по-голяма ценност,
отколкото неговият актуален свят (Маразов 1994: 208).
Тази митологема е с траен отпечатък върху представата за съкровище,
тъй като то до голяма степен се свързва с този друг свят. Съкровището съществува чрез него с непрекъснато възпроизвеждащата се идея за „връщането“ му в човешкия свят с определен идеологически контекст.
Стратификацията на фолклорния образ на съкровището съдържа конкретизирани ценностни нива, сред които се откроява пластът, чиято същност най-силно кореспондира с общностното. Тогава съкровището е обвързано със съдбата на общността и най-вече с нейното бъдеще. В този
смисъл много важен момент е „историческата“ мотивация на съкровището.
То винаги в някаква степен е свързано с историческия развой на общността – „участва“ в процесите на нейното възпроизвеждане и утвърждаване.
Организиращо ядро в знанието за съкровище е идентичността с разнопосочни проявления: конкретно спрямо съкровището, спрямо собствеността
и собственика му, спрямо етнически общности, други общности с подчертан социален или занятиен статус, спрямо личността – собственик, търсач,
разказвач и др. Често пъти тези проявления не са категорично и ясно конкретизирани, а понякога е налице наслагване на типове идентичности, но
винаги съобразно функциониращата легитимност на ценностната система.
Затова определяща при разглеждането на тези варианти е степента на проявление на всеки един от тях или доминиращата му роля спрямо останалите, когато са във функционален комплекс.
В контекста на етноидентификационните признаци в преданията битуват българско, турско, римско, византийско и тракийско съкровище, както
и такива без конкретна етноопределеност. Паралелно с това се наблюдава
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подчертана динамика при взаимодействието на тези признаци по посока на
осмислянето и утвърждаването на конкретна идентичност. Това в най-голяма степен е валидно, съвсем логично, за определеното като българско
съкровище. То в известен смисъл стои в опозиционен план спрямо останалите типове съкровища и най-вече спрямо турското. Дори може да се каже,
че чрез тази опозиция се утвърждава и ролята му в етноидентификационния процес, което особено силно семантизира междата на съкровището.
Казаното дотук ще илюстрирам с няколко примера. Скриването на богатство означава ситуиране на граница между две пространства: отсамното, явното, достъпното и оттатъшното, тайното, недостъпното. В преданията най-активен топос на съкровище като място на скрито съкровище, като
съкровищница е пещерата. В нея са скрити хайдушкото, манастирското и
царското съкровище. Като вариант на съкровище се среща и монетарница
в пещера (Демирев 2003: 63).
Най-често пещерата е в планината и се схваща като вход към другия
свят. Тя е символ на отвъдното, хтоничното и е населявана от хтонични
същества. Тя е антидом, утроба, но и сакрално убежище (Българска митология 1994: 68; Купър 1993: 86; МНМ 1988, 2: 311–312). Превръщането ѝ
в съкровищница до голяма степен е обусловено от тези митологични представи в контекста на презумпцията за гарантираното опазване на съкровището и вероятното му раждане за „нов живот“, съотносимо с възсъздаване – на манастир, на войнство, на царство.
В отвъдното са и предците. Те като покровители обезпечават това
опазване на (етническото) съкровище заради предстоящата му възсъздаваща роля. А това е възможно отвъд междата на човешкия свят. В същия смисъл е и двойното обезпечаване на съкровищната тайна чрез подсигурената
непреодолимост на тази межда: входът на пещерата е зазидан.
По подобен начин стоят нещата и с другия активен топос на съкровището – хамбар (казан, шахта, сух геран). Но разликата е в нарочното му
изграждане и един следващ акт, който е емблематичен. Според преданията
хайдушкият войвода, след като е обрал хазна с дружината си, наема зидари
(дюлгери) да изградят хамбар, да зазидат в него богатството, след което по
негова поръка зидарите са убити, „за да не се говори повече за съкровището“ (Демирев 2003а: 23). Хамбарът за съкровище е много популярен
в преданията за хайдути и е един от неговите маркери в пространството.
Причините за това са няколко. Първата е свързана с идеята за изграждането му, втората – с вида на съоръжението, съответстващ на специфичния
начин на скриване. Всъщност хамбарът представлява една съкровищница.
Функцията ѝ е да съхрани съкровището чрез отделянето му от човешкия
свят и поставянето му в затворено пространство, което да обозначи кореспонденция с друг свят. Скриването по този начин напомня ритуален акт –
погребение чрез изграждане на съоръжение. Като ритуален акт може да се
разчете и убиването на зидарите, което също кореспондира с другия свят –
на отвъдното. Така тайната на съкровището остава отвъд междата. На трето
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място, потребността от такова скриване насочва и към семантиката на сък
ровището като инсигния – воинска или/и царска (Маразов 1994: 202).
Изцяло в аспекта на съкровищницата хамбар се вписва и знанието за
изграждане на фиктивен гроб за скриване на хайдушко богатство, както
и на калдъръм, под който се скрива богатството с последващо убиване на
изпълнителите – хайдутите.1
Често съкровището е потопено във вода – вир, река, извор, кладенец. В
митопоетичното мислене земята и водата се отъждествяват в структурообразуващите им функции спрямо космоса (Маразов 1994: 205). Предвид конкретното осмисляне на водата като граница между световете потопяването на съкровище във вода осигурява, от една страна, неговото опазване от десакрализация, от допир на чуждия и обезпечава неговата ненамираемост, а от друга
страна, обозначава основната му същност в съотносимост с отвъдното, доколкото се намира в долното ниво на триделната вселена (Маразов 1994: 6–8).
Мисля, че тези няколко примера са точна илюстрация на смисъла и
функцията на междата на съкровището, в чиято непреодолимост е заложена дълбинна многоаспектна семантика, съотносима с динамиката на възпроизвеждане и утвърждаване на етническата идентичност.
Все в този ред на мисли може да се разглежда и съкровищната межда
във връзка с усвояването на етничното пространство. Плътно съотносим с
този процес е посоченият основен белег на съкровището – неговата ненамираемост. Трайното маркиране и усвояване на пространството чрез съкровището е възможно само ако то е ненамираемо, което означава устойчивост
на презумпцията за съществуването му. В тази връзка е и другият съкровищен белег – неговата сакралност, съотносима изцяло с конструирането и
опазването на етническата територия. Ще подчертая, че при скриването на
съкровището се извършват поредица от действия, наподобяващи ритуален
акт, който хипотетично може да се свърже с идеята за конструирането на
територия – царска, етническа, а вероятно и на двете във възможното им
тъждество. Затова е много важна номинацията на съкровищните топоси и
кореспонденцията им с етническите макротопоними. Иначе казано, наличието на съкровищен вариант на усвояването на пространството е част от
общоетническия модел на усвояването му, в който се осъществява организация на пространството по свой модел, обхващащ най-общите черти от
организацията на космоса в митологичните представи и от културата на
етноса (Калоянов 1989: 75; Калоянов 1991: 168). Това е процес на отграничаване, вътрешна подялба и означаване (именуване) на най-важните за
етническата общност обекти (Калоянов 1989: 75; Калоянов 1991: 168).
Такива в съкровищния вариант са манастирските и царските съкровищни топоси. Те са обозначени с наименованията Монастиря, Монастирище,
Демирев, личен архив, Котленско, Твърдишко, 1995: 32; 2002: 21, 60; 1995: 19, 35; Кирова,
личен архив, Котленско, 1995: 19, 35; Райчевска, личен архив, Котленско, 1996: 14.
1
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Черквище, Калето (с варианти Градището, Хисаря) и т.н. Без съмнение такъв е смисълът и на топоса за царско съкровище Царевец с варианти Царев
кладенец, Царева страна, Царска пътека и др. Знаково е фолклорното знание за скрито царско съкровище в манастир, който после е съсипан, но сък
ровището остава скрито завинаги там. Устойчивият мотив, локализиращ
тези манастири във времето на българското царство, семантизира връзката
между манастирското и царското съкровище чрез реализация в конкретни
топоси по посока на утвърждаване на категорична етническа идентичност.
В този ред на мисли е логично манастирът да е топос на царско съкровище,
което е и съществен признак за неговата сакралност.
Както вече беше отбелязано, устойчив е моделът на скриването на манастирското и царското съкровище в пещера (зазидана) или сух бунар (кладенец) – специално изградени съоръжения и зазидани след скриването на
съкровището. В пещера е и Монетарницата – там се секат монетите. Такова право има само владетелят (императорът, царят). Монетосеченето не е
достояние на цялото общество – с него се занимават посветените, т.е. отново
е налице тайнство, пазено отвъд междата, но съотносимо с царството отсам.
А наименованието на топос на царско съкровище Царевец с цитираните варианти подсказва недвусмислена съотносимост с презумпцията за съществуването на българското царство, чиято територия се конструира и легитимира
чрез скрито царско съкровище, в което основни съставни части са царската
корона (шлем) и царската ризница. Короната е винаги направена от злато.
Преди да намери място в царската идеология, този метал има чисто митологичен смисъл като знак, с който се отбелязва отвъдното (Маразов 1994: 8).
Короната е висша инсигния на върховната власт (Маразов 1994: 107, 165;
Купър 1993: 95; Бидерман 2003: 191–192), внушаваща идеята за божествения избор на царя, представата за неговата легитимност (Маразов 1994: 8).
Нейното опазване обаче е възможно само в специална съкровищница отвъд
междата, за да остане в тайна тя и цялото царско съкровище, т.е. да е ненамираемо или да бъде намерено от предопределените, което би означавало
нова инвенститура, избор на нов владетел и обновяване на властта (Маразов
1994: 207). Много показателна в това отношение е клетвата спрямо съкровище в едно предание: „Златото може да се изнесе, кога мине клетвата, ако
има българско царство“ (Божиков, Янков 1994: 61). Иначе казано, междата
на съкровището е семантизирана в определен еднопосочен ред: съкровище –
злато – корона (шлем) – скривалище – царство.

Заключение
Активната позиция на знанието за съкровище е базирана на потребността от възпроивеждане на етническа памет чрез механизмите на фолклорната история, в която митът и митичното имат определена функция.
Както подчертах, знанието за съкровище не е за намерено богатство. На276

мереното не е в центъра на вниманието на това знание. Ненамираемото,
скритото е съкровището, около което гравитират и се концентрират етническият митопоетичен комплекс и конкретната историческа информация.
Презумпцията за съществуването на скрито съкровище го превръща в един
от кодовете за усвояване на етническото пространство. Скритото съкровище маркира етническата територия и то не трябва да бъде намерено. Обратното означава, че етническата територия би била застрашена. Затова
знанието за съкровище е потребният мит и реалност на фолклорния факт
с функция на продуктивно ядро в етническия код. Съкровището е кауза и
според това знание то не е само имане, то е етническа кауза.
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„СВЕТА СВАТБА“ И ЛОКАЛНИТЕ МОДЕЛИ
НА БЪЛГАРСКОТО ФОЛКЛОРНО ПРАВОСЛАВИЕ
Константин Рангочев
Да изследваш въображаемия свят на дадено общество, означава
да достигнеш дълбините на неговото съзнание и историческа еволюция.
Жак Льо Гоф1
Йероглифът, написаното слово или буквата и идолът, могилата, оброчището –
това са явления, които в определен смисъл са полярни и взаимоизключващи се.
Първите обозначават смисъла, а вторите напомнят за него.
Юрий Лотман2
Резюме: Изследването представя създаването и конституирането на фолклорното православие на българския етнос като естествено следствие от османската инвазия на Балканите през ХIV в. и разгрома на българската държавност. През вековете след това се
появяват множество локални модели на българското фолклорно православие. Анализиран е такъв локален модел от Югозападна България: „света сватба“ на икони, чрез
която се лекуват болни.

Фолклорното православие на българите може да бъде разбрано само
ако се отчитат драматичните и кардинални промени в тяхната историческа
съдба, които започват през ХV в. Това е началото на един дълъг период
от почти пет века, известен като „османско робство“ („османско владичество“, „османско присъствие“ и др.). А от етногенетична гледна точка
първите два века от него са началото на новобългарския етногенезис (Рангочев 1995: 86–93). Тези векове се характеризират с редица особености.
Най-същностната промяна е демографският колапс, в който изпада българският етнос вследствие на османското нашествие. Според някои изследвания етносът губи около 30% от демографския си потенциал (Гандев
1989: 31–114). След тази катастрофа българският етнос въпреки мощното
компенсаторно увеличение на раждаемостта не успява да възстанови тази
огромна загуба през следващите векове. Друга важна особеност на разглеждания период е разкъсването на относително хомогенния български
1
2

Льо Гоф 1998: 22.
Лотман 1987: 5.
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етнически състав с различни чуждоетнични групи – най-често тюркоезични племена. Същевременно процесът има и обратна посока, но в много
по-слаба степен: българският етнос разтваря в себе си множество чужди
етнически групи, обикновено в една или друга степен разглеждани от завоевателя като равнопоставени на българите. Демографската катастрофа
в края на ХІV и през ХV в. е съпроводена със значителни пространствени
премествания. Равнинните части на Мизия, Тракия и Македония са обезбългарени. Българският етнос през посочения период се преселва в планините, където условията за оцеляване са относително по-благоприятни.
Вероятно по същата причина натежава относителният дял на Западна България и Македония като области с ясно изразен планински характер и останали встрани от основните пътища на османската инвазия към Централна
Европа. Това тотално преструктуриране на пространственото разпределение на българския етнос има не само географски измерения – по съответен
начин е преструктурирано и социалното пространство.
Особено важна за разглеждания период е цялостната промяна на духовния живот. Българският етнос от своето централно място в Европейския
изток и особено сред славянския православен свят е изтласкан в периферията и включен за няколко века в друга орбита. България за много кратко
време е превърната от създател и разпространител на културна информация3 в получател, и то крайно ограничен количествено (Генчев 1988). Ликвидирана е цялата система за производство и съхранение на културната
информация: старите културни центрове са унищожени, а те са предимно
в Източна България; ликвидиран е висшият църковен клир; почти изцяло
физически е унищожена (или бързо е помохамеданчена) феодалната върхушка като основен производител и консуматор на духовна продукция. По
този начин българският етнос в началото на османското владичество сменя
основните доминанти на културното си развитие: ако в края на ХІV в. по
времето на св. патриарх Евтимий Търновски може да се твърди, че писмената, „високата“ култура на българското средновековно общество е доминираща и определя основния срез на духовния живот на България, то
през ХV в. доминираща и определяща за културното развитие става устната фолклорна култура (Рангочев 2005: 444–449), която е „непрекъснато
настояще“4 на българите за цели пет века.5
3
Естествено, тук става дума преди всичко за „високата“, официалната култура на средновековното феодално българско общество, създавана и разпространявана от и за нуждите на държавата и институциите на Църквата.
4
Според великолепния израз на Евгени Теодоров: „...османското нашествие на Балканския
полуостров – събитие, което остава едно непрекъснато настояще в продължение на пет века“
(Теодоров 1981: 9).
5
Известно е, че фолклорната култура е конституентна съставяща на всяка човешка общност: общността създава, продуцира и съответно не може да съществува без фолклорното; то
е онова, което създава и съхранява общността. „Говорейки за фолклора днес и в миналото, ние
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Всичко това има две много важни за разглеждания период следствия:
осъществява се повече или по-малко цялостна фолклоризация на християнството, от една страна, и почти пълна ликвидация на многобройните еретически общности, от друга – те изчезват само за няколко десетилетия след
края на ХІV в. Така за следващите пет века основната идеологическа (и духовна) опозиция е християнство – ислям, която обаче има ясни етничес
ки измерения. Аналогично е отношението на османската администрация:
за нея съществуват само правоверни и неверници. От началото на ХV в.
може да се говори за тотална фолклоризация на православието и за появата на онова, което днес се назовава „фолклорно православие“6. Системата
на православната конфесия по българските земи още в началните векове
на османското владичество е силно разстроена: избити са огромен брой
църковни служители, разрушени са храмове, манастири и т.н. Така през
целия период (XV–XIX в.) и особено през неговите първи векове българският етнос практически не е имал възможност да бъде пълноценна част
от Православната църква.7 И въпреки че през втората половина на ХIX в.
са построени множество храмове, то те са твърде далеч от минимално необходимия брой.
Може да се предположи, че в разглеждания период (ХV–ХІХ в.), когато
вече липсват почти всички базисни елементи на православието (храмове,
манастири, свещенослужители), православният поведенчески стереотип
на българския етнос успешно замества тяхната липса. И въпреки липсата
на тези базисни елементи (наличните такива са статистически пренебрежим брой), българският етнос не променя своята конфесионална характеристика и остава в семейството на православните етноси. И това става

наистина не бива да го схващаме като „жива старина“, а като постоянна потребност за човека и
човешките общности. Фолклорът живее днес не само и не толкова като наследство – ярко, достолепно, неповторимо – но и като ежедневие, което не забелязваме“ (Живков 2011: 127). Съществуват и други гледни точки, съгласно които фолклорното е изживян етап в културното развитие
на човечеството, то е било „селско“ и днес масово се развива „постфолклор“ като продукт на
„градското“ като следващ етап във времето (Неклюдов 2005).
6
Вероятно и в предишните векове – от покръстването на българите през 864 г. до края на
ХIV в., е имало нещо подобно, но липсва информация какво точно е представлявало.
7
Известно е, че липсата на църковна инфраструктура – храмове и клир – е конституентен
фактор за съществуването на православната конфесия, т.е. без тях Църквата престава да функционира. А правилата за нейното функциониране са определени от светите апостоли и от Седемте вселенски събора. Така например Правило 9 от Апостолските правила гласи: „Трябва да
се отлъчват от църковно общение всички верни, които влизат в църква и слушат писанието, но
не достояват на молитва и св. Причастие до края, като такива, които произвеждат безчиние в
църквата“ (Стефанов 1998: 65). А Правило 59 от правилата на VІ Вселенски събор, Цариградски
(678 г.), гласи: „Кръщение по никой начин да не се извършва в домашна молитва. Ония, които
искат да се удостоят с пречиста просвета, нека отиват в съборни църкви и там да получат тоя дар.
А ако се установи, че някой не изпълнява установеното от нас – клирикът да бъде низвергнат, а
мирянинът – отлъчен“ (Стефанов 1998: 195).
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въпреки целенасочения натиск – морален, физически, икономически – за
смяна на конфесията (т.нар. потурчвания)8. Вероятно оттук идва взаимозаменяемостта на понятията християнско и българско, за което има немалко
примери. Едва потурчените от втората половина на ХVІІ в. насам запазват
своята българска етническа памет – днешните им наследници са българите
мохамедани, живеещи в Ловешко, Родопите и другаде. Явно е, че православният поведенчески стереотип на новобългарския етнос е наследен от
старобългарския и успява да запази православната си характеристика относително непокътната във вековете.
От гореизложеното следва, че в основната понятийна сфера фолклор и
религия огромният брой проблеми са около дефинирането на религиозното
за българския етнос и негова историческа съдба в периода ХV–ХІХ в. И
точно тук възникват множество въпроси, които до ден днешен остават без
ясен отговор и така не позволяват достигането на необходимото за неговата
верифицируемост и коректност: неизяснен от българската историография е
проблемът за края на Българската патриаршия след смъртта на св. патриарх
Евтимий Търновски през 1402/1404 г. Няма смислено обяснение защо Българската патриаршия е ликвидирана след смъртта на последния си патриарх,
а нейните епархии са подчинени на Константинополската патриаршия. Нали
по това време (1402–1404 г.) Константинопол е столица на Източната Римска
империя, той е свободен и незавладян от османците, т.е. османците предават
на своя враг (sic!) църковното ръководство на завладените от тях земи? Друг
важен въпрос е как и с какво могат да бъдат отделени „езическите“ реликти
от периода VІІ–ІХ в. и „неореликтите на забравянето“ от първите векове на
османското владичество и дали изобщо това е възможно? Необходимо е да
се припомни, че подобен период на „забравяне“ е кърджалийският геноцид
(края на ХVІІІ – началото на ХІХ в.), който в нашата историография нежно
се именува като „кърджалийски размирици“9. А това е един от ключовите
моменти на новата ни история, когато българският етнос в борбата си за оцеляване губи голяма част от православната си „грамотност“. И най-вероятно
именно тогава, в периода между края на ХVІІІ в. и епохата на Танзимата
(1836 г.), се появяват т.нар. несъществуващи светци, за които пише Николай Ненов (вж. Ненов 2001: 42–45). Освен представените от Ненов примери
8
Наследниците на първите българи, сменили конфесионалната си принадлежност в началните два века – ХV и ХVІ в., престават да се чувстват в по-късните векове българи и променят
етническата си самоидентификация.
9
Според Антон Страшимиров първият период на Българското възраждане (втората половина на ХVІІІ – началото на ХІХ в.), който завършва с кърджалийския геноцид, е фундаментален
за формирането на съвременната българска менталност: „Тази е печалната история на първия
период от нашето Възраждане. На нея се дължи закъснялостта на народа ни през ренесансовата
епоха на Балканите. И само с оглед на тази неизмерима трагедия за българизма в началото на ХІХ
столетие трябва да се преценяват положителните и отрицателните качества на племето ни днес“
(Страшимиров 1993: 23).
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могат да се посочат още св. Летение в с. Борово, общ. Лъки10, св. Тимиян в
гр. Асеновград, св. Цвета в с. Боженица, общ. Ботевград11, св. Куртрулешница в общ. Белово и т.н. Тази в определена степен хаотично очертана проблемна област показва, че обичайно в своите конкретни проявления православното християнство и българската фолклорна култура не си противоречат, не
влизат в конфликт, а обратното – между тях са налице директни и буквални
съответствия. Затова отдавна е дошло времето да бъдат преосмислени термини като битово християнство, фолклорно християнство или утилитарна сакралност (Иванова 1995), които явно или не са противопоставени на
православното християнство (Рангочев 2009: 9–26). И тъй като повече от
хиляда и сто години българският етнос е в центъра на православната цивилизация, то само през неговата призма може да бъде разбрана и тълкувана
адекватно българската фолклорна култура.
Предлагам едно кратко работно определение: фолклорното православие е продукт на православната българска менталност12, то е православно
канонично знание, което променя частично (често и значително) своята
форма във времето под натиска на екстремални външни фактори, но запазва относително непроменено своето съдържание. Намира непряк израз във
всички фолклорни форми, а пряк – в молитвеното поведение, в обредната
система, в различни по тип вярвания.
Известно е, че основният културен код на периода ХV – началото на
ХІХ в. е фолклорната култура. Всички останали феномени на писмената
култура: писмена традиция в манастири, брой свещенослужители в градове и села и пр., са статистически пренебрежими числа. Българският етнос
извършва в тези векове преход от култура, доминирана от писменото слово, към култура, доминирана от устното слово (Рангочев 2004: 167–172).
Адекватното разбиране на българската фолклорна култура е заложено във
възможността да се обясни българинът като homo religiosus13. Той е човек,
който мисли холистично (т.е. цялостно) като опозиция на модерния или
вече (пост)постмодерния човек, който има дискретно мислене. Оттук идва
друг основен проблем за разбирането на фолклорно православие – изследователите му са продукт на едно западноевропейско образование, което
по дефиниция е дискретно, католическо/протестантско по генезиса си и е
резултат на една дълга позитивистична традиция. А от тази традиция идва

Архив на Асоциация за антропология, етнология и фолклористка „Онгъл“ 1993: Борово І.
Архив на Асоциация „Онгъл“ 2000: Боженица І.
12
Срв. релацията фолклорно православие / фолклорен католицизъм. Вж. също Малчев 2003:
79–83.
13
Според виждането на Мирча Елиаде: „Разбира се, индивидът от традиционните общества
е homo religiosus, но неговото поведение се вписва в общото поведение на човека и в този смисъл
представлява интерес за философската антропология, феноменологията, психологията. Така и
гледа на света“ (Елиаде 1998: 6)
10
11
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основният подход за обяснение на сложни, хетерогенни обекти: те се разчленяват на голям, но краен набор от прости части. След това всяка част
се обяснява поотделно и накрая отделните обяснения се обединяват и се
получава обяснението на сложния процес.14
Така в крайна сметка проблемът опира до решаване на конкретния
казус: какво е отношението на изследователите към религиозното (митология, вярвания, религиозни представи и пр.), т.е. като цяло към духовния
свят. Най-обикновената научна логика изисква изследователят да приеме
едната от двете възможни позиции по този фундаментален въпрос: има ли
духовен свят, или няма. И най-важното – изследователят може да заеме
само едната или другата позиция, но не и двете едновременно. Защото, ако
приеме, че няма духовен свят, то следва, че всички религиозни вярвания,
проза и пр. документирани от етнолозите български фолклорни феномени
на религиозното трябва да бъдат обявени ясно и категорично за измислица. И че съответно тези явления са обект на изучаване не на етнологията
(антропологията, фолклористиката, хуманитаристиката), а на класическата психопатология. Ако изследователят приеме, че има духовен свят, то от
това следва, че всички религиозни вярвания, проза и пр. документирани
от етнолозите български фолклорни феномени на религиозното трябва да
бъдат обявени ясно и категорично за една реалност. Реалност, която винаги
е съществувала с вида homo sapiens (т.е. съвременния човек), но през последните 150 години е била изтласквана извън полето на класическото научно дирене.15 Важен пример, илюстриращ този процес, е т.нар. „етимологично“ определение за мит – то произлиза от старогръцкия глагол mithos и
означава: „1. Древно народно предание за произхода на света, за чудновати
явления, за богове и легендарни герои. 2. Легенда, сказание за историческо
събитие или природно явление. 3. прен. Измислица, приказка, басня. 4. нов.
Митологема“ (Милев, Николов, Братков 2000: 492).16 Всъщност това е една
естествена късна проекция в ХХІ в. на тезите на класическия позитивизъм
от ХІХ в. И е време науката и особено хуманитаристиката да се върне към
своята основната задача – търсене и откриване на научната истина. Първата стъпка в тази насока е признаването на реалността на духовния свят.
Но това е само първата стъпка. Пред учения има две възможности. Първа-

14
Това не е много адекватен метод за обяснение на българските фолклорни феномени – все
едно да обясним строежа на една катедрала с купчини тухли, греди и торби цимент.
15
Срв. „Религията е въздишка на потиснатата твар, сърце на един безсърдечен свят, както тя
е дух на бездушни порядки. Религията е опиум за народа“ (Маркс 1957: 400).
16
Срв. в този план известното определение на Игор Дяконов: „Митът принадлежи на сферата на словесността не като жанр, а само в този смисъл, че той не само изразява взаимоотношението (к.а., К.Р.) на човека с външните явления, но и – за разлика от обреда – ги изразява в словесна
(к.а., К.Р.) форма, т.е. в определено изказване или даже в сюжетно повествование“ (Дьяконов
1977: 17).
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та е да остане в класическата позитивистична позиция, получила краен и
завършен израз в т.нар. „марксистко-ленинска наука“ от втората половина
на ХХ в., според която „Религията е опиум за народите“. От това следва, че
има само материален свят. Втората възможност е да приеме, че има видим
и невидим свят, или другояче казано – наш и отвъден, материален и сакрален (невидим, духовен) свят. Тези два свята са в постоянно съприкосновение, но различието между тях е толкова голямо, че неизбежно възниква
въпросът за границата на тяхното докосване (Флоренски 1994: 7).17
Важният въпрос е как и какво преминава през тази граница. Затова
мит, митология, митично и пр. понятия от този семантичен ред могат да бъдат дефинирани като средства (наративи, текстове, дискурси, образи...) за
обмен на информация, за комуникация между двата свята: света на материалното и света на духовното. И при това положение вече може успешно да
се реши въпросът за времевата ситуираност на мита и митологията – те не
са предмет на „миналото“, т.е. не могат да се оставят във и на „древността“
(„класическа“18 или не) и оттам да излъчват все по-отслабващи сигнали
за собственото си съществуване. Митовете непрекъснато се зараждат, живеят, функционират, умират и пр. от началото на съзнателната дейност на
човечеството до ден днешен. Впрочем това интуитивно се усеща от обикновените хора: ежедневната употреба на лексеми като мит, митология и
др. от този семантичен ред е доста голяма – те се употребяват като номиниращи лексеми за актуални явления от действителността.19 А през ХХ и
ХХІ в. даже се превърнаха в средство за грубо манипулиране на огромни
маси от хора20 и дори на цели етнически системи.
Фолклорното православие e стратегически важна за фолклористиката (етнологията, антропологията и пр.) проблемна област, която до ден
днешен остава отворена и недостатъчно добре дефинирана. Това е така,
защото представящите го феномени (различни наративи, песни, обреди и
т.н.) основно са записвани от края на ХIХ в. до ден днешен, а самото фол-

Първият член на Никео-цариградския символ на вярата е: „Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо“ (Молитвеник 1996: 15). Вж.
също Коев 1991: 37–52.
18
Класика (от лат. classicus – първокласен, образцов). Това понятие се появява още в елинистичната епоха (ІІІ–І в. пр.Хр.), когато културата на миналото от периода V–ІV в. пр.Хр. започва да
се възприема като обект на подражание. В съвременното си значение понятието класика започва
да се употребява по отношение на античната поезия и изкуство от периода на т.нар. Ренесанс през
ХV–ХVІ в. Вж. статиите „Класика“ и „Класическо наследство“ в: Ирмшер (съст.) 1994: 265–269.
19
Срв. напр. „Глобалното затопляне е мит и всеки сериозен човек и учен твърди това“, заяви
президентът на Чехия Вацлав Клаус (Клаус 2006: 12); „Митовете не умират. Вестниците постоянно съчиняват кой българин открадна Чаплин“ (Бакалов, Гемишев 2011).
20
„Мит № 1. Европа е „черешката на тортата“ и няма какво да ѝ поднесем. […] Мит № 2.
Демократичната ни система е много добра, „европейска“. […] Мит № 3. Пазарната ни икономика
е „функционираща“ […] Мит № 4. Със социалисти в Европа не може“ (Дуранкев 2007: 15).
17
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клорно православие се конституира още през първата половина на XV в. И
този информационен хиатус няма как да бъде избегнат. Нещо повече: тези
записвани през последните 150–170 години феномени представят края на
един дълъг процес. Защото след създаването на Българската екзархия през
1870 г. и последващото възстановяване на патриаршеското достойнство на
Българска православна църква започва повсеместен процес на постепенното изместване и заместване на фолклорното православие от каноничното православие. Това само по себе си е естествен процес, но важно е,
че записаните фолклорни феномени показват естественото „затихване“ и
„край“ на фолклорното православие, а не неговия разцвет. От това следва,
че някои изследователски наблюдения могат да не са съвсем достоверни…
Но ако се разглежда сакралната сфера и нашите взаимоотношения с нея
(Рангочев 2007: 11–29) като резултат от комуникацията между нашия свят
и света на сакралното21, тогава всичко идва на мястото си.22 Сакралната
сфера, духовната сфера на българина (поне във времето, за което имаме
информация – от средата на ХІХ в. насам) е тотално доминирана от православното християнство (вж. Малчев 2000), и то в неговата форма на
фолклорно православие.23 И затова с много голяма доза съмнение може да
се твърди, че някои фолклорни форми (текстове, обреди, ритуални жестове, поведенчески стереотипи и др.) могат да имат езически произход или
най-вероятно само наподобяват езическите. В този смисъл не е ясно какви
и колко са стадиалните разновидности, кои определени явления са с отчетлив езически произход и следователно техният генезис или разцвет може
да се ситуира в периода VІІ–ІХ в. и кои явления са продукт на насилственото „забравяне“24 на православната традиция в периода от началото на ХV

21
Това съвсем не означава, че информационният обмен между двата свята е само на „истини“ или сакрални ценности. Напротив, обикновено именно на границата между световете възникват най-големите илюзии, заблуждения, измислици и пр. (вж. Флоренски 1994: 19–24).
22
Това може да се види и документира дори и днес, както например се наблюдава на теренни
фолклорни проучвания на Асоциация „Онгъл“ в с. Югово в периода 1997–2020 г. Там има църква
„Св. Троица“, православна вяра, оброци („Св. Хрис“, „Св. Костадин“, „Св. Еленка“, „Св. Петко“) и
паралелно с това е вярата в селското. В съвременните записи това е демоничен персонаж, който се
появява вечерно време по тъмно до първи петли и плаши хората (Архив на Асоциация „Онгъл“).
Вероятно селското е т.нар. стопанин на селището, т.е. демон, който е благоразположен към жителите
му и е защитавал селищната територия от враждебни демони (срв. Троева-Григорова 2003: 94–98).
23
Други проблемни области са фолклорният ислям – фолклорът на българите мохамедани,
фолклорният католицизъм – фолклорът на българите католици, фолклорният евангелизъм – фолклорът на българите евангелисти, и пр.
24
Всъщност би трябвало да се говори за война с православието на българите – българите са
единственият православен народ, който изгубва веднага след османското завладяване самостоятелността на своята църква. „Така че материалната основа на православната църква в градовете е
била до края на ХV в. срината почти напълно [...] Изглежда, че в някои области е било трудно да
се намерят и селски свещеници […] Но далеч не във всички села имало попове; в около 40% от
случаите те липсват – и особено в Северна България“ (Гандев 1989: 165).
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до първата половина на ХІХ в. – време, което се характеризира с липса на
богослужение, храмове, свещеници и най-общо е прекъснат естественият
поток на канонична информация.25 Очевидно е, че етническият стереотип
на поведение с неговите съставни части (ритуален поведенчески стереотип, историческо познание, аксиологична скала и пр.) е онзи механизъм,
който в българския случай ни прави такива, каквито сме. Благодарение на
собствения си поведенчески стереотип българският етнос запазва своята
православна доминанта и през XIX в. успява да компенсира загубите (културни и демографски), които понася в първите векове на новобългарския
етногенезис.
Гореизложеното може да се онагледи с един уникален текст от с. Стоб,
общ. Кочериново26, записан през 2003 г. и представящ българското фолклорно православие от 30-те години на ХХ в., т.е. времето на неговото
„затихване“. Текстът показва крайното развитие на една дълга традиция,
която може да бъде открита вече само в архивите – сватба на икони. Става
дума за ритуал за лечение на седемнадесетгодишно момиче, което е получило слънчев удар и не може да стане, което е лош белег – очаква се летален изход. За това е необходимо да бъдат приложени най-силните ритуални
средства. „Баба Дора, баба ти Дорка, клисарка беше, Бог да прости, она
ги по знаше тез работи. Вика: „Да напраиме за детето света сватба“.
Прилагателното „света“ към сватбата на иконите показва, че действието се
пренася от „нашия“ свят и ще се реализира във висшите сфери на сакралния свят, т.е. на оня свят.27 Сутринта изнасят иконите от църквата на двора
(явно става дума за подвижните икони), където ги измиват с вода и вино.28

25
Според някои автори, колкото и да са крайни: „В условията на религиозна дискриминация
и асимилация българското население е било принудено само да организира съответните религиозни служби. Косвена информация за мащабите на тази необходимост през първите векове на
робството дават някои сведения за църковното строителство през Възраждането. […] В Пловдивска епархия до началото на ХIХ век имало само 9 църкви и въпреки че в периода 1830–1860 г.
са били построени още 150, повече от половината от селата продължавали да бъдат без църкви“
(Найденов 1993: 51–52). Религиозните треби за огромна част от българите са изпълнявани епизодично от монаси – таксидиоти, изпращани от Света гора (Атон). Един от известните такива в
Средните Родопи е поп Глигорко (монах Григорий) от атонския Ватопедски манастир. Изпратен е
за свещеник в с. Горно Дерекьой (дн. с. Момчиловци, Смолянско) през 1838 г., където останал до
1872 г. Той е предполагаемият автор на „Исторически бележник“ за потурчването на родопските
българи (Начев, Ферманджиев 1984: 283). За личността на поп Глигорко вж. Канев 1975: 112–113;
Барбов, Манолова, Ставракев 1993: 75–76.
26
Вж. Приложението.
27
„Сватбата като обред се характеризира с „привеждането на светския (профанния) живот в
обреден (сакрален)“ (Иванова 1984: 144).
28
Ритуалът с измиването на иконите има паралели във фолклорната култура. Така например
в с. Ковачевци, Самоковско, на Водици (Богоявление, 6 януари) мият с вода подвижните икони
и вратите на черквата и ги носят до чешмата Слатина, където свещеникът хвърля кръста (Архив
на Асоциация „Онгъл“ 1983: Ковачевци I, Самоковско). В Родопите и другаде е документирана
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След това украсяват хоругвата от църквата като сватбено знаме. Така конституентни елементи от храмовото пространство се превръщат в основни
персонажи и атрибути на „светата сватба“. По обяд носят иконите в дома
на баба Дора и женят иконите. „Бабата клисарка ги жени. Занасат женската икона дома на момичето, донасат после мъжката.“ В този случай
„младоженците“ са св. Марина и св. Никола, а кум им е св. Рангел.29 Правят
шествие на иконите от дома на бабата до църквата, като задължително се
минава покрай дома на болната. „И със трите икони са праи као шествие,
накичват са със венци кат младоженци същи, песни им са пеят, менче
са наготвя, знаме... За знаме земая хоругвата от църквата, напраиха га
на прът, със чемшир накитено, със джангърете, със чудесиите, свирки
свират, весело да бъде“. Участват всички: жени, мъже, деца. „Имаше момчетия, мъже, дедовци, кои беа ги изнеле бабите из постела да одат да
праят туй театро. Ама имаше ефект.“
Минават покрай къщата на болната, където на портите (т.е. на границата между нашето и чуждото пространство в рамките на селището) се
провежда обреден диалог с майката на болното момиче:
Макята требе да са помоли. Она ги чака на вратната да минат, они са
веселат, пеят. Па она га спира на вратата и вика:
– Господ да дава на младоженците, дари имам, нема кой да ги даде. […]
– Речи на щерка си да ги изнесе!
– Болна лежи, да додат младоженците да целуне ръка, не може да стане.
– Щом е болна, да додем.

„Сватбарите“ влизат в стаята при болното момиче и то целува иконите,
като произнася обредната реплика: „На вази – добра сполука, на мене –
здраве“, и ги дарува с платно и кърпи. Накрая иконите се отнасят обратно
в храма, а болната оздравява. Очевидно участието в „светата сватба“ е
гаранция за излекуване – директният досег до сакралния свят води до възстановяване на нарушението и съответно настъпва изцеление.
Интересен е и въпросът защо точно тези светци са избрани за основни
обредни персонажи. Най-логичният избор за кум е свети Рангел – св. Архангел Михаил, чийто празник, Събор на св. Архангел Михаил и другите
небесни безплътни сили, се чества на 8 ноември. Светецът е психопомп,
справедлив е, но невинаги изпълнява заповедите на Бога, страшен е. Според един песенен текст (Моллов (съст.) 2013: 117, № 409), когато е осъден
и затворен, св. Архангел Михаил „засуши целия си свят/ целия свят, свят
и море“, т.е. той е светец с огромна сила да ръководи земните стихии. Не
по-малко важна е ролята му на кум/кръстник (вж. Василева 1994). Известпрактиката с вода и вино да мият костите на починали при т.нар. второ погребение, вж. Рангочев,
Хаджиангелов 2005: 163–171; Архив на Асоциация „Онгъл“ 1997: Югово I, Асеновградско.
29
Любопитно е, че има кум, но липсва кума.
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ни са множество сюжети, в които селянин търси кум/кръстник и избира
св. Архангел Михаил като най-справедлив между светците – за него всички са равни, когато им взема душата (КБП 1994: 332).
Ролята на „младоженец“ изпълнява свети Никола – св. Николай, епископ Мирликийски, честван на 6 декември. Известно е, че светецът е закрилник на девойките, които искат да се задомят и са във фертилна възраст.30 Следва да се отбележи, че болното момиче е на 17 години, т.е. предстои му женитба. Освен това светецът има връзка и със света на мъртвите.
Той става изключително популярен в Западна България и Македония през
ХІІІ–ХІV в., когато се строят множество владетелски гробищни църкви.
Това се случва, защото се счита, че св. Николай е застъпник на човешките
души пред Страшния съд: „И ще ти се даде със своите ръце да предаваш човешките души на Господ, понеже жътвата е наближила“ (Гагова 2013: 33–34). Широкото разпространение на тази представа за светеца
способства за появата на множество гробищни църкви и съответно голям
брой иконографски сцени с есхатологичен характер, изобщо за неговата
изключителна популярност (Гагова 2013: 34).
За невеста в „светата сватба“ е избрана света Марина – св. вмч Марина, чийто празник се отбелязва на 17 юли. В конкретния случай изборът
на тази светица е логичен. Момичето, което се лекува, е получило слънчев удар, а е известно, че от 15 до17 юли според българския фолклорен
календар са т.нар. Горещници, които завършват точно с нейния празник31.
Горещниците са периодът, когато според българите слънчевото греене е
най-силно и е най-горещо през годината. И точно поради тази причина в
Южна България от Странджа до Шар планина св. Мария се назовава Огнена Мария или Опалена Мария. Важно е да се отбележи, че съществува
иконографски тип за рисуване на икони на Св. Богородица – „Огнена Богородица“. Там тя е рисувана с червена дреха и е сама – без Богомладенеца Иисус Христос.32 В разглеждания регион на Югозападна България има
много интересно смесване на Огнена Марина (17 юли) и Огнена Мария
(22 юли) – „Св. мироносица и равноапостолна Мария Магдалена“. Това
се вижда ясно от клетвите, които е публикувал Димитър Маринов: „Удри
гърма, гърмовник Илия,/ Удри огън, огнена Марино,/ Удри вода, воден
Пантелее“ (Маринов 1994: 680). Но и нещо повече: „Туку плаче Огнена
Мария/ и при нея света Магдалина“ (Илиев 1889: № 264). А при братя
Миладинови: „Е че иде огняна Мария,/ а след нея сестра Магдалена,/
че бегат от земя Паливянска./ Ка ги види сам свети Илия,/ отговаря

30
Вж. в житието на св. Николай Мирликийски епизода с трите дъщери на богаташа (Жития
на светиите 1991: 613).
31
В българската фолклорна култура Горещниците обикновено се празнуват на 15, 16 и 17
юли, по-рядко на 17, 18 и 19 юли (вж. Василева 1994а).
32
Вж. https://pravoslavy.ru/ikony/ognevidnaya-bozhiej-materi – 11.08.2021 г.
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сам свети Илия:/ – Леле, варе, огняна Марийо,/ и след тебе, сестра Маг
далена!“ (Миладиновци 1861: № 53). Така по-старите записи разкриват,
че Огнена Мария може да се тълкува като епитет/номинатив на св. Марина. Днес значението на епитета „огнена“ вече е позабравено и го свързват
само и единствено с Горещниците. Но народните песни (като носители на
„старото“ знание) дават възможност да се види това изконно значение. В
цяла Централна и Западна България широко са разпространени песни със
сюжет „Делба на светци и грешна земя“. В него се казва, че света Марина,
Огнена Мария се моли на братята си (св. Петър, св. Илия) да спрат водата,
слънчевото греене и пр. за 3, 5, 7 години, защото хората са станали много
грешни: не се изповядват, не се причестяват и т.н. Бедствието идва и едва
след дълги молби се отменя. Така св. Марина (Огнена Мария) е първопричина за очистването на хората от техните грехове. И още нещо: св. Марина
много често е изобразявана на икони с чук или кръст в ръката – това е чукът/кръстът, с който тя унищожава дявола, който е дошъл да я изкушава в
затвора ѝ.
Светците, избрани за основни персонажи на „светата сватба“, показват, че фолклорният колектив съзнателно търси онези светци, които директно отговарят за хармонията на света като цяло или на части от него и
имат силата да причинят или да възстановят нарушената хармония. Както
отбелязват някои изследователи, в българския фолклор болестите се схващат като Божие наказание за извършен грях.33 Очевидно е, че семантиката
на светата сватба е именно премахване на греха34 и оттук премахване
на екстремалната ситуация от слънчевия удар на момичето. По този начин
се осъществява, естествено, и лекуването: „И тва е. Опраи се детето“.
Реализацията на светата сватба от целия селищен фолклорен колектив
показва, че каноничното православие и фолклорното православие не си
противоречат, а напротив – са в пълен синхрон. И потвърждава извода на
св. Илария Пиктавийски в посланието му до Константин Август: „Писанието не е в четенето, а в разбирането“ (св. Иларий Пиктавийски: 2: 9).

33
„Според вярванията болестите са дадени от Господ, тъй като хората имали много грехове.
Света Богородица, свети Мина и света Петка помолили Господ да даде болести, за да се стреснат
хората и да не вършат грехове“ (Каблешкова 2005: 483).
34
„Учението на Църквата гласи, че човек е създаден, за да реализира живота си като връзка,
като общение със самия Бог, със своя ближен и с творението. А грехът, който винаги е отчуждение, реално представлява разкъсване на битийната връзка и на общението с Бога, а оттам – и
отчуждение от ближния. Това отчуждение кара Адам и Ева да преминат към едно автономно съществуване, черпещо сили само от тварната си природа. Ето защо, след като избират забранения
плод (Бит. 3:1–13), те съвсем естествено започват да се разболяват и умират“ (Димитров 2015).
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Приложение
Женене на икони за спасяване от тежка болест35
Донка Босилкова: При ного тежка болес са праеше туй. Изнасаха са
иконите от църквата и са праеше као сватба. На момиче, на момче… Ама
са праеше као да са женат две икони.
Ива Янкулова: При каква болест се прави?
Д.Б.: Ми, не мо’м да ти речем сега, различно... Ма по-често младо момиче, младо момче – момък, млади ора имаше, та редко заболеваха тежко.
Туберкулозни къде а имало, или със вродени болести. Сеа са сите болни,
слънце не видели, па наш’те беа си здрави, яки... Осемдесе кила мома, мале,
ово га не лови ни болес, ни нищо! Момък също. Ма имаше си и такиви де,
без късмет родени, бледички. Мома примерно, е така, без нищо, земе, та
фане да ни причернева, сила губи, не мож да са задържа даже на краката си
и затва са налага да са залежи. А не е ич убава работа да са залежава болнио
– викаа: „Дорде си на крака, нема да си тура за тебе черен чумбер!“ – тва ша
рече, оти ко мож да си стои на краката, направо не е си болес, ама кат са залежи… Повекето болни ора, дека са на легло, дълго не трая’. Помна си оно, ена
Данка, здраво дете си беше, не да е било нефело, ма слънце я бе устрелило на
баиро, карала волове, е, слънчов удар му викат сеа.
И.Я.: А ти как го каза – какво я направило слънцето?
Д.Б.: Слънце я усрелило на баиро, га си пасла овци. Докарват детето,
белнала лицето, пот избила, от носа шурти кръв – страшна работа да гледаш.
Гледаха я дома енъ-две недели, ма са виде, оти нема да живне детето. Ни
мож да приказва, ни нищо. Не яде, не пие. Отива си направо, пък на седемнайсе години беше.
И.Я.: И какво направиха, кой им каза да женят иконите?
Д.Б.: Баба Дора, баба ти Дорка, клисарка беше, Бог да прости, она ги
по знаше тез работи. Вика: „Да напраиме за детето света сватба“.
И.Я.: Света сватба ли се казва?
Д.Б.: Е, па она тека рече. Я не сам чувала друго да му рекат. И сеа ш’ти
разпраям, то ного интересно са праеше туй. Зимат са, значи, от църквата

35
Интервю с Донка Кирилова Босилкова, род. 1923 г. в с. Стоб, общ. Рила. Образ. 5 кл., работила земеделие; майка от с. Кочериново (Милевци), баща от с. Стоб (Грамадовци). Записала Ива
Янкулова на 30.06.2003 г. в гр. Пловдив. Записът е част от Архива на Асоциация „Онгъл“ – Стоб I.
Публикуван е на: http://www.eslavsanct.net/viewobject.php?id=1184
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иконите. Ма ена баба да са намери, клисарката наш’та беше, да ги избрише. Даят ни вода светена, она изкарва ена по ена иконите и във водата капне малко вино и мие на светците лицата.
И.Я.: Колко икони се изнасят да се мият?
Д.Б.: Сите икони, дека са у църквата, да могат да са изнасат, де, оти
они сите ша са носат на сватбата као сватбаре същи. Сутринта са изнасат
иконите и следобеда са праи сватбата. За здравето на болнио.
И.Я.: Кой ги жени иконите?
Д.Б.: Бабата клисарка ги жени. Занасат женската икона дома на момичето, донасат после мъжката...
И.Я.: Кои икони се женят?
Д.Б.: Па кой каква има – у нашта църква женииме света Марина за
свети Никола, па земая си за кум свети Рангел.
И.Я.: Една икона се взима за кум?
Д.Б.: Да, бе – свети Рангел, свети Иван Рилски, свети Илия – тие са
тежки светци, убаво е от ни да земеш за кум, тие кумуват. И със трите
икони са праи као шествие, накичват са със венци кат младоженци същи,
песни им са пеят, менче са наготвя, знаме... За знаме земая хоругвата от
църквата, напраиха га на прът, със чемшир накитено, със джангърете, със
чудесиите, свирки свират, весело да бъде.
И.Я.: А в това шествие кой върви?
Д.Б.: Баби върят, баби, приятелки на момичето…
И.Я.: Само жени?
Д.Б.: Ба, не само жени, че ка – и баща ни на Данчето беше, и брат ни
беше, и моя брат беше… Имаше момчетия, мъже, дедовци, кои беа ги изнеле бабите из постела да одат да праят туй театро. Ама имаше ефект.
И.Я.: Имаше и музика като за сватба?
Д.Б.: А, бъш као за сватба нямаше, ама баба Дорка пея тропаре, изкара
на сите светци, дека знаше. И така до къщата.
И.Я.: Къде се женят иконите?
Д.Б.: У неко къща са женат, близки, познати... Или у бабата може. Не
знам къде ги са женле. И после ги носат у църквата да ги вратат, па требе
да минат покрай на къщата със болнио.
И.Я.: На връщане ли?
Д.Б.: На връщане.
И.Я.: И какво?
Д.Б.: Макята требе да са помоли. Она ги чака на вратната да минат, они
са веселат, пеят. Па она га спира на вратата и вика:
– Господ да дава на младоженците, дари имам, нема кой да ги даде.
И она, бабата, вика:
– Давай дарите!
– Не ги съм я ткала дарите!
– Кой напраи дарите?
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не.

И макята:
– Щерка ми напраи дарите.
– Речи на щерка си да ги изнес!
– Болна лежи, да додат младоженците да целуне ръка, не може да ста– Щом е болна, да додем.

И влазат при болната. И дават ни да целуне иконите и да рече: „На
вази – добра сполука, на мене – здраве“. И дарява ги као младоженци, намета на иконата платно, кърпа, цвеке. И отнасат си иконите у църквата. И
тва е. Опраи се детето.
Константин Рангочев
Институт по математика и информатика
Българска академия на науките
ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 8
1113 София, България
Асоциация за антропология, етнология
и фолклористика „Онгъл“
krangochev@yahoo.com
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КУМСТВОТО. ФИГУРАТА НА КРЪСТНИКА
В ПРАВОСЛАВНАТА ТРАДИЦИЯ
Таня Димитрова
Резюме: Православната църква учи, че кръщението е необходимо за всички още от самото начало на техния живот, и извършва акта му не само над възрастни (както в първите векове на християнството), но и над деца. За влизането през вратата на Църквата чрез
тайнството кръщение е необходимо детето да бъде въведено от лице – гарант за устоите
на вярата на бъдещия християнин. Фигурата на кръстника е свързана най-напред с исторически утвърдени социални и религиозни представи и практики за необходимостта
от патрон, покровител, настойник. Той участва във всички представителни действия: в
църковния обред като възприемник и в дома на семейството като направляващ основните събития (връщането на детето и връчването му на родителите, обявяването на името,
даряването). Чрез него се извършва трансформацията на родовата идентичност – преминаването от пространството на своето към възприеманото като чуждо пространство.

Специално място при тайнството кръщение в православния свят се пада
на институцията кръстничество (кумство) и на фигурата на кръстника. В
българската традиция кръщението, контролирано от Църквата и извършвано
от нейни служители, през втората половина на ХІХ и началото на ХХ в. е
„само част от народния обреден комплекс, наричан кръщене, кръщавка и
пр. В това време християнският обред е задължителен, приема се за необходим, той е поводът за разгръщане на целия обреден комплекс, но не той
дава облика му“ (Генчев 1985: 169). Според Генчев кръщенето като народен
обреден комплекс е „типична проява на народното кумство, където се преплитат и взаимопроникват християнски и паганистични представи и обреди.
Главният и единствен обект на обредите е детето, а основният субект е кумът-кръстник. У българите той е наследствен. Неговото поведение в деня на
кръщавката е определено от традицията“ (Генчев 1985: 169).
Фигурата на кръстника е свързана най-напред с исторически утвърдени социални и религиозни представи и практики за необходимостта от
патрон, покровител, настойник – колективен и/или личен. Патронатът е
стара институция, за която се предполага, че поддържа приемствеността в
колективното съзнание за произход и принадлежност. Според една от съществуващите теории в случая с кумството (кръстничеството) става дума
за „патрилинеарното съзнание за произход в един християнизиран свят“,
което се основава на особеното значение на предхристиянския култ към
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предците и християнския култ към светците за развитието на семейството (Митерауер 1994: 23). Като обобщава съществуващи по-стари опити за
обяснение, Едмунд Шнеевайс приема, че при покръстването на южните
славяни старейшините на всяко голямо семейство или род са избирали по
един християнски светец за покровител и са се кръщавали с неговото име.
Църквата (параклисът) в съответното населено място е била посвещавана
на същия светия (Schneeweis 1935: 211, по Митерауер 1994: 23). Михаел
Митерауер не намира за убедително това извеждане на патроната над едно
домашно общество, респективно съюз от роднини, от патронат на светии,
било то индивидуален или църковен.
Според друго обяснение (на Фридрих Краус) кръщелното име може да
се изведе по смисъл от деня на кръщаването. Езическите тържества през
пролетта, късното лято и дори през зимата, при идването на нова година, са
били основа на общи празници на племето. В такива дни са ставали масови
покръствания. Старият празник се запазва под ново име, в което се съдържат
предхристиянски следи (Krauss 1885: 343, по Митерауер 1994: 24). Връзката
между кръщелното име и деня на кръщаването продължава нататък. Особената сила на светеца, която според вярванията той има на посветения му ден,
е мотив да бъде избран за покровител чрез приемане на името му. Общото
кръщаване на родствени групи води до колективна форма на патронат, оттам
идва семейно-родовият празник „светец“, „служба“ или „слава“ на Балканите. Разновидност на семейно-родовите празници и обичаи е почитането
на личен светец покровител на член на семейството, сполетян от болест или
преживял премеждие (вж. Стаменова 1985: 148). На светеца – колективен патрон и покровител, съответства колективната форма на кръстничество, която
се среща единствено и само в Балканския регион. По своята същност християнското кръщение е индивидуално отношение между кръстник и кръщелник (Митерауер 1994: 25). Но то води фактически до сродяване – духовно, а
впоследствие и приравнено на кръвното родство, между кръга от роднини на
кръстника и съответно на кръщелника.
Ролята и значението на кръстника в обреда на кръщението са тясно
свързани с традиционния у нас институт на кумството. „Под кумство нашият народ разбира взаимоотношенията, които се създават между две семейно-родствени групи, семейства, респективно отделни индивиди, като
резултат от изпълнение на обредни действия“ (Генчев 1974: 89). „Първата
е групата на кумовете, която задължително извършва обредните действия,
а втората е групата на кумците, върху която са насочени те“ (Иванова 2001:
68) и тези две групи се сродяват.
Според преобладаващото тълкуване корените на кумството, което се
оформя като народен обществен институт с консолидирането на българската народност, са предхристиянски. Предпоставки за създаването му са
съществуващите при родово-общинния строй институции: посветителни
(инициационни) обреди и авункулат – покровителство от страна на май296

чиния род и предимно на вуйчото (вж. Генчев 1975: 85; Кръстева-Благоева 1999: 40; Стойнев 1994: 192). Непосредствено преди покръстването на
българите тези институции не функционират вече пълноценно и системно.
Посветителните обреди са загубили „функциите си на място и средство за
колективно приобщаване на индивидите от едно поколение към основната
възрастова група“ (Генчев 1975: 91), а авункулатът се проявява главно в индивидуално извършваните обреди, в наследствени зависимости и др. Приемането на християнството е „един от факторите за оформяне на кумството
в познатия ни вид“ (Генчев 1975: 92) върху вече съществуващи основи –
наличието на кум/кръстник като авторитетен покровител и наставник, с
достъп до свръхестествени знания и умения, до света на мъртвите прадеди, организатор на обредния живот и основните обществени прояви. В
резултат на този контакт между ново и заварено се оформят специфичните
роля и функции на „християнския кръстник“. Той е централна фигура при
кръщението и брака. В това отношение българската традиция значително
се отличава от тази в Гърция например, където кръстникът има значителна
роля при погребението и помените (Kenna 1976: 358, по Иванова 2001: 67).
Докато при женитбените и погребалните обичаи дохристиянският пат
рон и възприемник се модифицира, християнизира се, а съответните обреди претърпяват в една или друга степен християнизация без радикални
промени, кръщението е нещо ново, „чуждо като обред на народната среда“
(Генчев 1975: 93), такъв е и субектът му. С покръстването то се налага като
„обред на новата религия“ и по-точно като тайнство, което няма аналог в
съществуващите традиции, ако се изключат някои стари очистителни практики с вода, и което установява нов вид духовно родство на възприемник и
възприеман(и). Тук противоречието се решава, както сочат изследователите (вж. Генчев 1975: 92–93), с приравняване на духовното и кръвното родство, акт на творческо приспособяване, свойствено на народната култура.
Съществуват два типа названия за означаване на родството по кумство. Първите се отнасят за лицата, принадлежащи към групата на извършващите обреда, и са: кум/кума, кръстник/кръстница, а в част от южните и
югозападните краища на страната: калтата/калмана, нунко/нунка, батлету/батинаата. Названията на лицата, върху които се извършват обредите, са: кумец/кумица, кръщелник/кръщелница. Обикновено тези названия
се използват за всички членове на групата независимо от това кои точно
са били субекти и обекти на обреда. Посочените названия най-често са
взаимозаменяеми, но поначало се прави разграничение по линията на сватбата и кръщавката. Кумът на сватбата на родителите впоследствие става
и кръстник на техните деца или обратното – кръстникът на младоженеца
става кум на неговата сватба. В този смисъл кумството и кръстничеството
в съзнанието на българите са равнопоставени и взаимносвързани, два етапа на един и същ процес, в който кумът (кръстникът) е един и същ човек.
„Българските практики показват, че кръстничеството [....] е не само право,
297

но и задължение на кума, което се разпростира върху всички новородени
деца в семейството, на което той е кумувал“ (Иванова 2001: 68). По-различно е при други балкански народи. Например в някои области на Гърция
задължението на кума да бъде кръстник-възприемник на потомството на
кумците се ограничава само до първото им дете (Иванова 2001: 68).
Какви са конкретните прояви на кумството в обредния комплекс кръщаване? Кръстникът участва във всички представителни действия: в църковния
обред като възприемник и в дома на семейството като направляващ основните събития (връщането на детето и връчването му на родителите, обявяването на името, даряването). Поведението му е „програмирано“, наситено с
предписания и забрани (прави или не прави нещо, за да стане или да не стане
нещо). Много от действията му са прогностични. Кръстникът избира име на
детето, плюе в устата му по време на ритуала; подарява повой и „кат дрехи“; участва понякога в ритуалното крадене на детето на първата му годишнина или на голям празник; извършва т.нар. настригване или стрижба и пр.
(Генчев 1974: 92–94). При някои практики кумът и кръстникът са различни
лица. В деня на кръщавката кумът носи новороденото до църквата, а кръстникът му го връща в къщата и го предава на майката. Понякога тези действия
се изпълняват от кумата и кръстницата (Кръстева-Благоева 1999: 41).
Фигурата на кръстника в обреда на кръщението е особено важна, защото е натоварена и със символния смисъл на наместник на Бога, на духовен
покровител на кръщелника. Кръстникът понякога се отъждествява с Господ,
представя се като негова хипостаза (Кръстева-Благоева 1999: 41). Подобно
отношение към кръстника има в различни християнски култури, но то обикновено е индивидуално и се основава на тайнството на кръщението. Както
вече се каза, колективна форма на кръстничество се среща главно в Балканския регион. Кръстничеството над децата от един семеен съюз се извършва
предимно от членове на друг определен съюз. Правото на кумство се предава
предимно по бащина линия. То се схваща като притежание. Ако се стигне до
разделяне на задругата, взема се решение кои от новите домакинства могат
да поемат кръстничеството и над кого от другото семейство. В нормалните
случаи правото на кръстничество отпада с измирането на самото семейство.
Смяна на кръстника по изключение може да се извърши при повтаряща се смърт на новородените деца, когато се реши, че това е свързано
с досегашния кръстник. В такива случаи бабата акушерка отнася повитото дете на кръстопът, оставя го там и се скрива наблизо. Първият минувач, който се спира при него, става кръстник, а после кумува на сватбата
му. Няма право да откаже, защото е „късмет“ на детето. Дина Стоянова от
с. Победа, Ямболска област, разказва:
Майката на моя свекър е имала деца, които са умирали след раждането,
и когато той се ражда, са решили да го хвърлят на кайряка, където минават
хора. Минава Димитър Динев-Кемала, намира го и го кръщава. Свекър ми пораства, оженва се и на него му се случва същото. Раждат се едно, две деца
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и умират. Когато се ражда третото, не го кръщават на свекъра, а на самия
кръстник, който е намерил баща му. Той казал: „Пак ще го кръстя, но на моето име, да бъде здрав като мене“. И до ден днешен те са ми кръстници.1

В подобен изключителен случай може даже да се смени както кръстникът, така и светецът патрон на дома като ритуална мярка за справяне със
ситуацията на криза. Общото при двете явления е колективно-семейният
характер на сакралното отношение, което иначе се проявява навсякъде из
християнската общност като предимно индивидуално (Митерауер 1994:
26). М. Митерауер вижда в този случай силно развита групова идентичност на домашната общност и на патрилинеарното обединение – релевантен структурен белег на семейството на Балканите.
Актът на кръщението приравнява кума с родствениците, той става
най-близкият духовен наставник на кръщелника и негов доживотен закрилник. В този смисъл фигурата на кръстника символизира осъществяването
на живата връзка между кръщелника и неговото семейство, от една страна,
и социума, от друга. Кръстникът се намира в междинното пространство на
опозицията дом – не-дом и в този смисъл именно той е този, който повежда
детето към външния свят, т.е. възприема ролята на посредник между семейството и общността, като въвежда кръщелника си не само в духовния,
но и в социалния живот.
Особено интересна е ролята на кръстника в случаите на осиновяване
на дете. Има практика на тристранно усвояване на осиновеното, а именно: приобщаване на детето към кръстника; приобщаване на кръстника към
рода на детето и приобщаване на новокръстеното дете към християнската
общност (Цанева 1994: 158). Кръстникът дава име на осиновеното и извършва обредните действия по т.нар. измерване (претегляне на детето на
кантар). Това измерване представлява своеобразно заместване на традиционните практики по поканването на кръстника, ритуалното тръгване за
църква, връщането на детето и ритуалите по предаването му на неговите
родители, познати при кръщавката на собствено отроче. На кръстника на
осиновеното дете отново е поверена ролята на посредник между чуждо и
свое, но тук е налице осъществяването на обратната връзка: между външния свят, откъдето идва осиновеното, от една страна, и дома и семейството,
към които то ще бъде приобщено, от друга.
На места е запазена стара практика кръщението да се извършва само
от кръстницата, а кръстникът въобще да не присъства на обреда. Тази особена практика се свързва с характера на следродилните обичаи, в които по
традиция участват само жени (Кръстева-Благоева 1999: 45).

1

АИФ І 414, с. 125.
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Заключение
От направения преглед се вижда, че родствените отношения по линия на кумството и кръстничеството функционират на две нива. От една
страна, те се разгръщат като основен фактор в структурирането на социалната мрежа, а от друга – имат определяща функция при формирането на
основните социални роли. Кръщенето дава възможност да се представи в
разгърнат вид родовата структура на патриархалното общество. Без да са
акцентирани по еднакъв начин, родствените позиции в семейството и рода
получават своята най-голяма възможност за изява именно в разгърнатия
синтаксис на кумството, в представянето на неговите отделни етапи: от
поканата на кума до връщането в дома за гощавката.
Основната характеристика на кумството като тип родство в българската фолклорна традиция е неговата комплементарност спрямо модела
на кръвно родство и разположението му на границата между същинските
форми на родство с техните специфични средства за легитимиране и неродствените по своята същност форми на социална близост. В този смисъл
кръстникът изпълнява два типа медиация: между различните поколения
в рода, с което сплотява и утвърждава родовото начало по генеративната
ос, и между пространствено отделените кръвнородствени групи. Чрез него
се извършва трансформацията на родовата идентичност – преминаването
от пространството на своето, на своя род, във възприеманото като чуждо
пространство. Кръстникът е медиаторът между отграничените, но сближаващи се посредством кръщелния обред общности на рода и не-рода. Оттук
произтича и ролята на кума като основен участник в много от социалните
и семейните отношения, характерни за българския патриархален социум.
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ФОЛКЛОРНИ ПРАЗНИЦИ
И ФЕСТИВАЛНА МРЕЖА
(ПО ТЕРЕННИ НАБЛЮДЕНИЯ ОТ БРЕЗНИШКО)
Николай Папучиев
Резюме: Настоящият текст представя резултатите от теренно проучване, проведено в
Брезнишко в периода 2013–2020 г. Във фокуса на изследването е съвременната културна
програма на Община Брезник, както и практиките на културен мениджмънт, прилагани
от административните власти, читалищата, кметовете и кметските наместници. Самата
програма може да се определи като специфична рефлексия на опитите за изграждане
на регионална идентичност с акцент върху местните специфики. През призмата на теорията за „заинтересованите страни“ културната програма на Общината, както и основните събития, отбелязвани в нея, се анализират като поле на непрекъснато възникващи
конфликти и постоянно търсене на компромиси. Наред с властите в тях забележимо
присъстват и сурвакарските дружини, легитимиращи своето място чрез интересите на
местните хора.

Едно голямо поле в търсенията на Стоянка Бояджиева е свързано с
мястото на фолклора в съвременната култура. Става дума за онези организирани форуми, каквито са различните национални, регионални и
локални събори и фестивали, провеждани с различна периодичност на
територията на цялата страна. Те са важна част от присъствието на фолклорното, колкото и да е широко в случая това понятие, в модерната
секуларизирана масова култура. На тях Стоянка Бояджиева присъства
като изследовател, който наблюдава случващото се на сцената и на целия дълъг път на отделните групи до нея, но и като учен със специфична
авторефлексия към процесите в сферата на културата и към намесата на
експертите в тях. По повод на Националния събор на българското народно творчество в Копривщица, преди да премине към обзор върху неговата „история“, тя пише: „Предварителният избор дава предимство на
местното пред общоразпространеното, на старинното пред новото (модното). Насърчава се нарочното издирване на уникални неща. „Автентично“ е ключовата дума, а „от извора“ – метафората, която би трябвало да
я направи разбираема за всички“ (Бояджиева 2015: 199). Наред с този
показателен за ролята на специалистите цитат за фолклорните форуми
пред публика авторката търси и още един аргумент в подкрепа на тяхното
място. Втория важен аспект тя открива в „припомнянето и издирването
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на песни, мелодии, хорà и игри, предания и приказки, обичаи и обреди,
костюми, вещи, инструменти и пр.“, което е и неразделна съставна част
от целия културен инструментариум за „утвърждаване на националната
идентичност в съвременните условия на глобализация в световен мащаб“
(Бояджиева 2015: 199–200).
Ако се приложи една операция по редукция на определени части от
казаното, няма да бъде спекулативно, а напротив – ще бъде съвсем в духа
на разсъжденията на Стоянка Бояджиева, че всъщност специалистите
(фолклористи, етнографи, музиколози, хореографи и др.) с експертизата,
която владеят в съответните области, са онези лица, които имат пряка
роля за формирането на колективни идентичности, при това и на национална идентичност, когато става въпрос за форуми и прояви с национална
репрезентативност и обхват. И като се съгласява, че „академичната фолклористика по презумпция би трябвало да е по-дистанцирана от „приложния“ или „публичния“ сектор“, авторката отбелязва топлия прием, с
който учените стават част от работата по подготовката и провеждането на
събора в Копривщица през целия период от създаването му до наши дни
(Бояджиева 2015: 200–201). Нещо, което се регистрира както в епохата на
социализма, така и днес, и отразява политики, свързани с колективните
идентичности.
Настоящият текст също е опит за анализ на културни политики, но за
разлика от този на Стоянка Бояджиева той е насочен към търсене на спецификите, проявявани в локалните стратегии за осъществяване на културен мениджмънт. Наблюденията са от теренни проучвания в гр. Брезник
(Пернишко) и няколко села от Брезнишко, а доколкото анализът е част
от по-голяма изследователска работа, някои от изводите се отнасят и до
мястото на Международния фестивал на маскарадните игри „Сурва“,
провеждан в Перник. Полевото изследване показа, че наред със сложната целогодишно функционираща мрежа от събития и организационни
практики, отнасящи се до сурвакарските маскарадни игри в региона, в
Общината се осъществява цял набор от културни дейности, които са част
от празничния календар.
Анализът на културната програма на Общината, на документооборота между общинските и селищните власти и културни звена, както и на
проведени интервюта1 дава основание да се твърди, че подготовката на общинската културна програма на кметската администрация в Брезник е като
цяло добре отработена и разгърната. Нейната приложимост е проверена в

1
Теренната работа започна през зимата на 2013 г. по време на студентска експедиция в
с. Гигинци, Брезнишко. След това продължи с наблюдения в градовете Брезник и Перник, където
се провеждат фестивали на маскарадните игри „Сурова“. Направени бяха редица интервюта с
участници в дружините, кметските наместници на Гигинци и Секирна, представители на общинската администрация в Брезник и ангажирани с културните програми на читалищата служители.
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годините и се основава на календарна организация на активностите в града
и селищата от Брезнишко. В основата ѝ са положени ключови фолклорни
празници, отбелязването на които обединява в себе си разноредови културни цялости. В нея принципите и моделите на художествената самодейност се преплитат с функционалните и структурните промени в полето на
културата, случващи се днес, което е конструктивна част от празнуването.
Компромисите и конфликтите между вътрешните логики на трансформиращите се културни реалности и режима на администриране и анимиране на културния живот се изразяват в множество фактори и представляват
сложна – от гледна точка на мениджмънта – операция. За това допринасят
както необходимостта от организирането на административния потенциал,
намирането на средства и поддържането на читалищната дейност, така и
фактът, че се допуска активна роля и намеса на още един ключов фактор. Това са участниците, афиширащи себе си и мотивиращи правото си
на включване, настоявайки на репрезентативността на интересите на местните хора, т.е. на самите носители на културата. В конкретиката на наблюдаваните културни реалности в Брезнишко това са местните сурвакарски
дружини на отделните селища, чието видимо присъствие е целогодишно,
заявявано не само в сурвакарската празничност, а и в редица събития от
живота на селищата.
Доколкото дефиницията на местни х¥ра при днешните условия на
засилена мобилност и активни комуникативни мрежи, компресиращи
разстоянията, е все по-трудно уловима в строго определена дефиниция,
в случая се имат предвид не само постоянно живеещите хора, а и селищните сурвакарски дружини. Макар и разнородна група – в някои от
случаите, – включваща в себе си и голям кръг случайно, спорадично или
по-продължително участващи лица, те също са част от местните. Без
фактически да са родом от селището, което репрезентират, или да са живели в известен период от живота си в него, те – в лицето на водача и другите неформални лидери в групите – са активна част от механизмите на
изграждане и прилагане на културните политики в рамките на общината
и региона.2 Като част от сурвакарските дружини те участват в изграждането на целогодишно съществуващите мрежи от контакти през различните източници за активен информационен обмен в съвременността и по
този начин могат да бъдат разглеждани като конструктивни елементи от
мрежата на местните хора. Именно като такива те са обект и субект на
локалните и регионалните политики в областта на културата, която се
разработва и разгръща в региона.
За да се аргументира теоретично казаното, цялата празничност, в
чийто център сякаш по естествен път след 1966 г. се полага фестивалът на
маскарадните игри „Сурва“, може да се разгледа през концепцията за за2

Повече по този въпрос вж. Вачева, Папучиев 2020.
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интересованите страни като активни участници във формирането на политики. Това са на практика всички онези видими или невидими на пръв
поглед участници, които по един или друг начин се намесват в изграждането и прилагането на определени политики или практики, в случая – в
сферата на културата. Както отбелязват в анализа си върху интересите
на заинтересованите страни (stakeholders) Монсерат Крейспи-Валбона и
Грег Ричардс, „на сложното поле на културната политика консенсусът
може да съсъществува заедно с конфликта, а актьорите приемат да се
различават по определени въпроси, докато работят заедно върху други“
(Crespi-Vallbona, Richards 2007: 104). Позовавайки се на проучванията на
Мичъл и др. (Mitchell et al. 1997), двамата автори уточняват, че заинтересованите страни, участващи в създаването на културната политика, могат
да се различават помежду си по отношението си към един (или повече от
един) от трите основни фактора в комуникацията: власт, легитимност и
наложителност (power, legitimacy, urgency). „Властта позволява на заинтересованите страни да налагат волята си в отношенията; легитимността
отразява степента, до която те се възприемат от останалите като имащи
основателни претенции за власт и ресурси; наложителността отразява
степента, до която заинтересованите страни могат да настояват за незабавни действия“ (Mitchell et al. 1997: 858). Според двамата изследователи на различните нива на организация или провеждане на определено
събитие или празник всеки един от участниците демонстрира различно
отношение спрямо останалите с оглед на посочените три фактора.
Както бе посочено по-горе, полевите проучвания разкриха, че сурвакарските дружини са активна част в процесите на договаряне, изработване
и прилагане на определени политики в регионален мащаб. Или най-малкото присъствието им се взема под внимание, когато се осъществяват операции на културен мениджмънт. Културната програма на Община Брезник
организира срещите между родственици и съселяни по такъв начин, че да
се подчертават връзките на родствената и селищната им принадлежност.
Тази линия на съотнасяне обаче далеч не е единствената или поне не е
определящата в разказите на участниците за собствените им мотивации
за включването им в празнични прояви, на които се представя фолклорната традиция.3 Онова, което се проявява като водещо в случая, може да
бъде обяснено с отбелязаната от Виолета Периклиева роля на ритуала в
съвременната култура. Той придобива специфични функции, посредством
които създава „възможност участниците да приравнят символичната фор-

За това как трудовата миграция (особено ориентираната извън страната) влияе върху нагласите на хората, стремящи се не просто да запазят връзката с родното си място и етническа
група, а да работят, за да подобрят живота си, след като се завърнат обратно там, вж. Hristov 2012;
Markov 2012; Пенчев 2017.
3
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ма към индивидуалните си преживявания и социални и емоционални нужди“ (Периклиева 2014: 24). Казано по друг начин, съвременността с нейните секуларизационни операции по рационализирането на социалността
позволява цял ред от индивидуални интерпретации на цялата символна
натовареност на ритуала. В случая това се подпомага и от фестивалното,
разгледано като сумарен резултат от административните и институционалните намеси в културния живот на местните хора през годините. Неговото място и онова, което то е формирало в колективните нагласи като
представи, отнасящи се до локалната и регионалната им принадлежност,
са важен манипулативен инструмент, прилаган в културното поле, с особен акцент върху Международния фестивал на маскарадните игри в Перник. В този контекст местното/регионалното става видимо, заявява се като
елемент от едни по-широки, национално контекстуализирани политики
и практики от културния мениджмънт. Както отбелязва Иглика Мишкова
по отношение на превърнатите в международни фестивали, „маскарадът е
една от най-популярните емблеми на националното културно наследство“
и – позовавайки се на Майкъл Хърцфелд – „културна конструкция, която
се създава в настоящето и отпраща към миналото“ (Мишкова 2016: 160).
Този интерпретативен ключ дава още една възможна посока на анализ, при
която сурвакарите (в тяхното ежедневно битие) могат да се разглеждат не
просто като „мигранти“ (или наследници на мигрирали от селото в града),
към които е ориентирана някаква постоянно действаща институционализирана културна политика. Напротив, със своята активност, макар и съоб
разена с административните правила и мерки, те представляват непрекъснато предизвикателство към тези мерки, принуждавайки ги да се отварят и
ориентират по посока на актуалните потребности на общностите и тяхното
настояще. Самото „културно наследство“ в сурвакарската традиция, за което пише Мишкова, се използва избирателно в тези процеси и може да бъде
редуцирано и сведено до конкретни постановъчни елементи от цялостното
представяне пред журита и публика. При това дотолкова достоверно, че
успешно да се мотивира непрекъснато (не само от самите сурвакари, а и от
техните поддръжници) като легитимиращ фактор за съблюдаването и отговорното отнасяне към традицията, особено на фестивали на маскарадните
игри, където липсва жури от специалисти етнографи.4 По този начин те се
превръщат в общо разпознаваем контрапункт на всички онези, които имат

Независимо че фестивалът в Брезник възниква като продължител на общинските прегледи
за подготовка на участниците във фестивала в Перник в края на 80-те години на ХХ в., провеждани с активното участие на методици и специалисти, сурвакарските игри в Брезник бързо се
освобождават от идеята дружините да бъдат оценявани по критериите, характерни за Перник. В
центъра на значимостта на инициативата си те поставят участието и позволяват на групите сами
да решават какво да представят на регионалния празник, отбелязван една седмица след селищната Сурва (провеждана на 13 срещу 14 януари).
4
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за цел или поради незнание разрушават традициите, формиращи регионалната културна идентичност.
Цялостната културна програма на Общината задава рамките на
единната символна конструкция, което представлява опит от страна на
администрацията да отразява в максимално възможната степен маркерите на локалната и регионалната идентичност и форумите на нейното
манифестиране. Тя е сумарен резултат от предложенията на отделните
кметства за едни или други инициативи, като в същото време включва и
празници, които не са част от селищните календари, посочени от кметствата, а са с регионална значимост. Тези празници се организират от
културния отдел на общинската администрация в тясна връзка с читалището на град Брезник и селищните читалища и са компонент от политиките по спояване на междуселищните контакти. Тази дейност на свой
ред укрепва и ролята на администрацията в отстояването на регионални
интереси на езика на символите. В програмата на Община Брезник за
развитие на читалищната дейност за 2018 г. специално е отбелязано, че
сред приоритетите са „да опазва културно-историческото наследство и
националните традиции; да разшири съдържателния и социалния обхват
на читалищната дейност за привличане на по-широк кръг население; да
поддържа активно партньорство с общинската администрация, както и
с културните институции и бизнеса за взаимна полза“. Независимо от
спецификите на административния език и общоприетите клишета набелязаните приоритетни направления разкриват цялата сложна позиция на
администриращите политиките в културното поле. Изборът на стратегии
при реализацията на едни или други интереси са ясно рамкирани, което
обяснява едни или други аспекти на конфликтите и компромисите в общата игра.
Като най-лесно забележими примери могат да се посочат патентът
за Видовден5 и постоянното изтъкване на значимостта на брезнишкия
маскараден фестивал пред провеждания в Перник за създаването на форум на маскарадните игри изобщо. Това са двете инициативи, които са
особено важни за демонстрирането и манифестирането на регионалната
идентичност в община Брезник, ако се съди по мащаба на инициативите,
усилията по логистичното им обезпечаване, както и от разходите на финансови средства, гласувани от Общинския съвет като част от бюджета
за култура. При новите пазарни правила на стопанско функциониране на
Видовден (15/28 юни) е традиционен календарен празник, честван в някои райони на Западна България (Брезнишшко, Годечко, Трънско), както и у сърбите. Свързва се с фолклорен персонаж
на име Вида или Видо, Видьо, смятан за повелител на градушката наред с близките по дата на празнуване св. Вартоломей (11 юни) и св. пророк Елисей (14 юни). В миналото на този ден се изпълнявали практики за предпазване от градушка, почит към слънцето и лечение, главно на очни болести,
а също и на почит към мъртвите. В Брезник и Годеч се правели общоградски събори с хора и народно веселие. През 2013 г. Брезник патентова словната марка Граовски събор „Видовден“ – бел. ред.
5
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страната е намалена в голяма степен и тежестта на финансовата централизация, което дава възможност на общините да функционират по-пълноценно в полето на културата. С решения на общинските съвети могат
да се отпускат средства по целесъобразност в зависимост от това доколко Общината има интереси и ги отстоява. По-големият бюджет, както и
усилията за осигуряване на средства от различни дарители, спонсори и
рекламодатели придават по-голяма тежест на ролята ѝ като заинтересована страна в диалога с останалите функциониращи в това поле социални агенти. Привличането на множество участници придава значимост на
организирания форум, а тяхното подпомагане под една или друга форма
осигурява допълнителен престиж на инициативите. Освен това чрез разпределянето на парите и цялостната организация на празника Общината определя и своите административни отговорности по отношение на
функционирането в културното поле. Най-често те са съобразени с провеждането на местни (без да се изключват и националните) политики,
което съвпада с интересите на другите заинтересовани страни, и това
изглежда като ефект от постигането на компромис между участниците.
Всички споделят готовността си да участват, защото са напълно убедени,
че това е изцяло в полза на хората от региона, част е от техния живот и
интереси – не само заради забавлението, а и заради манифестацията на
културното наследство, както и заради формирането и отстояването на
значимостта на самобитното и уникалното в Граовско. Колкото по-осезаемо присъстват общинските политики и се оценяват като значими от
страна на местните хора, толкова по-ангажирани се чувстват и самите
хора в тези процеси, приемайки местната власт като репрезентативна за
общите интереси. Освен това тези прояви са и форум на организационен
подем, насочен към поддържането на повишено внимание и заздравяването на връзките с живеещите в градовете техни близки и роднини, което
еднозначно се оценява положително. По този начин Брезник се превръща
в регионален лидер в Пернишко в полето на културата – позиция, която
обаче трябва непрекъснато да се пази и отстоява предвид наличната конкуренция от страна на другите градове в областта с подобен социален и
културен профил и отношение към общото наследство и традиции. Като
осезаема и непрекъснато съществуваща се разпознава заплахата и от областния център – Перник, много по-голям град, разполагащ с неимоверно
по-значителен ресурс за организирането на събития от подобен характер.
Затова изтъкването на местните инициативи като първи, като значими,
като най-разнообразни и с отговорност към миналото и бъдещето, като
водещи или като най-големи е част от общия интерес на страните и присъства като силен мотив в масовата им легитимация.6 Патентоването на
6
Особено категоричен по отношение на Сурва е водачът на кошаревската дружина Драган Мирчев: „Сега скачат и други… И се развиват. Както Пернишка община. Тия ги немаше
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събора на Видовден е от ярките демонстрации на това желание за охрана
на позициите и запазването на статута на един по същество преглед на художествената самодейност7 в условията на либерален пазар, в това число
и на културни ценности – както в региона, така и в по-широк план.
В подкрепа на този тип политики през 2018 г. Общината в Брезник
одобрява 38 600 лв. разходи за двете големи прояви, като за Сурва са отпуснати 15 600 лв., а за Видовден – 23 000 лв. Общината, Общинският исторически музей, читалището на Брезник и читалищата в Брезнишко (изцяло
местни властови и културни звена) са единствените организатори според
статута на инициативата. В този смисъл по-голямото разходно перо е целесъобразно определено, защото сред изброените общинската администрация е тази, на която лежи отговорността за финансовото му обезпечаване.
Отпуснатите средства трябва да осигурят тридневно празнуване на Видовден, предвидено да се осъществи между 22 и 24 юни с много участници
и гости. Основният акцент в представянията е поставен върху втория ден,
когато са планирани изпълненията на самодейците от читалищата в общината и гостуващите на празника фолклорни групи. Наред с това се реализират и редица съпътстващи инициативи, които имат за цел да поддържат настроението и празничната атмосфера, както и да дадат по-широко поле за
изява на самодейците и ангажираност на младите. Официалното откриване
и зарята през първия ден, както и тържествената литургия в един от храмовете на Брезник на третия ден се допълват от спортни турнири по футбол
и волейбол, дори и демонстрации по киокушинкай карате. За 2018 г. са
планирани също така представяне на книга с фолклорни текстове, както и
участие на ансамбъл „Българе“ и други гостуващи артисти.
Наталия Първанова, старши експерт „Образование, култура, вероизповедания, спорт, туризъм, здравни, социални и младежки дейности“ в общинската администрация на Брезник споделя опита си:
„Обикновено се празнува от петък до неделя. В съботния ден се представят всички читалища от общината с автентични програми. Автентични са
неща, които те са си подготвили, от мястото, откъдето идват. Представят
носии, носии празнични – имам предвид, че могат да представят, те представят каквото пожелаят. Те изпращат предложения и ние ги одобряваме. Обикновено одобряваме всички. Съботния ден, почти цял следобед, се представят
фолклорни групи…“8.

никакви! Сурва в Пернишка община! Това в Брезнишко е било и Ковачевско – тè тия! Оттам е
тръгнала Сурва и това е истината!“.
7
Тук трябва да се отбележи, че тази проява е една от върховите изяви в календара на самодейците от Община Брезник. Наред с това се празнува и Денят на самодееца (1 март), който също
преминава със съдействието на градското читалище.
8
Интервю с Наталия Първанова. Записал Н. Папучиев на 19.05.2018 г. в гр. Брезник.
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В план-програмата на събора изрично се изтъква, че този фестивал е
патентован през 2013 г., има номер, издаден от Патентното ведомство на
Р България, и е най-големият от подобен род, организиран в цяло Граовско. Както се посочи, целта на патента е да се предотвратят „домогвания“
на други регионални центрове (и областния) да организират инициативи с
подобно наименование и в този период от време. В програмата на Събора
се казва, че той се „провежда ежегодно последната събота на месец юни и
е най-големият празник през лятото за граовския край (к.а., Н.П.)“. Акцентът на събора е върху автентичната фолклорна програма, изнасяна на
импровизирана сцена пред НЧ „Просвещение – 1870 г.“. За събора, подобно на Сурва, има специално създаден организационен комитет (20 души
за 2018 г.), чиято цел е да осигури координацията между местните институции, гостите и участниците. От описанието, което представлява рамката
на празника, става ясно, че „на тази сцена с интерес се слушат сладкодумни изпълнители на народни умотворения, пеят се граовски песни, играят се хора. В програмата участват самодейни колективи и индивидуални
изпълнители от града и другите населени места на общината и гостуващи
самодейни колективи и индивидуални изпълнители. Този събор е едно всеобхватно и плодотворно движение за издирване, съхранение и развитие
на фолклорната традиция9. Появяват се нови самобитни таланти, деца и
млади изпълнители. Основната цел е младото поколение да опознава, изучава и обиква фолклора и той да става негова потребност“. Наред с читалищните самодейни групи право да се изявят на Видовден в Брезник имат
и такива, които се менажират от „частни фондации“.
От казаното се вижда, че самият събор е важен компонент от поддържането на самодейността, при това под егидата на Общината, във
времето след смяната на тоталитарния режим. В новите политически
условия организаторите поставят силен акцент върху фолклора, създавайки широка сцена за неговото представяне пред публика. Фолклорното
най-еднозначно може да се представи като изразител на патриотизма
и да се впише в завишените (в последното десетилетие) потребности от
прояви, екстраполиращи знаците на създаваната национална митология.
Тук особено ясно се забелязва отражението на художествената самодейност и съществуващите преди 1989 г. форми за нейната поддръжка: от
възможностите за подготовка на групите, дейности за активизиране и
включване на младите хора (ученици и студенти) през масовизацията му
сред „трудещите се“ до мащабните му фестивални сценични проявления.
Скритият или явен национализъм на комунистическата власт в новото
време намира своето публично поле за изява. В този контекст водещ фактор са не създадените културни звена за централизиране на културния
Поради тази причина в статута му изрично се отбелязва, че право на участие имат всички,
„изпълняващи автентичен фолклор“ – б.а., Н.П.
9
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живот в страната (както е преди 1989 г.), а местните органи за самоуправ
ление и читалищата. За Видовден ресурсите на Общината са мобилизирани в максимално висока степен: охрана, помещения, украса, разходи
за самодейците, осигуряване присъствието на известни изпълнители или
ансамбли и редица други. Тези усилия демонстрират потенциала на местната администрация и нейния целенасочен ангажимент към създаването
и прилагането на една цялостна политика в сферата на регионалния културен живот. Затова Видовден – в значителна, и Сурва – в доста по-малка
степен, се разглеждат като форуми, на които да се представи локалната
самодейност и многообразието на „самобитните“ таланти.10 И двата събора обаче визуализират онова, което Общината си е вменила в дълг и
осъществява и чрез административните си дейности – да работи за поддържането на фолклора, за опазването на традицията и превръщането ѝ
в част от регионалното и националното културно наследство, което да се
предаде на бъдещите поколения. Брезник – с неговите жители и гости –
има своето място в тези процеси. Нещо повече, той е водещ културен
фактор в цяло Граовско – заявяват чрез Видовден и цялата си празнична
програма организаторите на събора.
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VI.
МЯСТО, ПРИНАДЛЕЖНОСТ,
ИДЕНТИЧНОСТ

МИГРАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ СРЕД ИЗСЕЛНИЦИТЕ
ОТ БЪЛГАРИЯ В ТУРЦИЯ ПРЕЗ 1989 Г.:
РОЛЯТА НА РЕЛИГИЯТА
Магдалена Елчинова
Резюме: В текста се дискутира ролята на религията в процесите на адаптация и интег
рация на българските турци, изселници в Турция през 1989 г. За целта се прави съпоставка на това как ислямът се осмисля като основен изразител на идентичността сред
турците в България след 1989 г. и как в същото време той играе ролята на водораздел
между изселници и местни турци в Турция. Докато в обществото на произход религията е основен фактор в процесите на акултурация и социализация, в приемното общество
тя е причина за оразличаване и дори изключване на изселниците от определени среди в
турското общество. Разглеждат се идентификационните стратегии, които се развиват на
групово равнище в резултат на това разграничаване.

В тази статия коментирам каква роля играе религията в процеса на адаптация на изселниците от България в Турция през 1989 г. Изселването съвпада
с началото на процес на дълбока трансформация на българското общество,
засягащ включително и ролята на религията в публичния живот, както и в
индивидуалната практика на всекидневно равнище. Конкретно за турците
в България социалната и политическата промяна води до манифестирането
на религията като основен етнодиференциращ фактор в конструирането на
груповата им идентичност. Същевременно изселването на цели турски семейства от България в Турция, погледнато на повърхността, представлява
установяването им в социална и културна среда, където новодошлите споделят културния „инвентар“ (по Фредрик Барт) на мнозинството в приемното
общество: език, религия и свързаните с нея обичайни и обредни практики
и ценностна система. Възниква въпросът дали и доколко споделената религия е основа за по-лесна и успешна адаптация на изселниците от България през 1989 г. в турското общество. Гледната точка на антропологията
не предполага еднозначен отговор, доколкото антрополозите допринасят за
изучаването на локалните варианти на универсалните религии (за исляма на
Балканите вж. например Bringa 1995; Duijzings 2000; Ghodsee 2010) и съсредоточават вниманието си върху изследване на динамиката и флуидността на
различни категории групова идентичност (например „турци“, „мюсюлмани“
и др.). Тук ще анализирам един процес на амбивалентно инструментализи315

ране на религията в стратегиите за изразяване на групова идентичност сред
турците в България в условията на миграция: от една страна, превръщане
на религията в основен стълб на груповата идентичност в рамките на обществото на произход, и от друга страна – изключване на религиозността
като определяща характеристика на изселническата общност в рамките на
приемното общество.
Дискусията се основава на теренни наблюдения в гр. Завет, Разградско, и близки села, както и в градовете Измир, Одрин и Истанбул, Турция.
При тези наблюдения се очертават и коментират следните процеси: случаи,
когато религията служи като основен различителен фактор между общности, без това да произвежда пълно изключване на религиозно различните (отношенията между турци сунити и българи християни в Разградско),
както и случаи, когато еднаквата религиозна принадлежност се превръща
в основен фактор за изключване между две на пръв поглед културно сходни общности (отношенията между изселници и местни турци в Турция).
Разглеждат се и някои проявления на вътрегруповата диференцираща роля
на религията във връзка с локална принадлежност, полова диференциация,
поколенчески различия.

Религия и конструиране на идентичност сред турците
в България след 1989 г.
Макар често да се мисли като устойчива, определена и неизменна,
идентичността е динамичен конструкт, който може да се предефинира под
влияние на промени в социалната среда. В зависимост от спецификата на
отделните ситуации, в които се артикулира идентичността на дадена общност или индивид, на преден план могат да се изведат различни нейни характеристики. Сред водещите фактори, които обуславят динамичното конструиране на идентичността, са конкретните други, във взаимодействието
с които една общност изгражда и изразява своя образ (срв. например Barth
1969; Group for the Advancement of Psychiatry 1987). Именно от тази гледна точка коментирам тук конструирането на идентичността на турците от
България: в локален контекст, в конкретни ситуации от всекидневието и
във връзка с конкретни съседни общности. Целта е най-вече да се очертаят някои механизми на предефиниране на груповите граници, погледнати
през призмата на религията.
В предишно свое изследване (Elchinova 2001), опиращо се на наблюдения сред конкретни локални общности на турци сунити, българи православни християни и българоезични мюсюлмани (помаци), правя заключението, че всяка от тези групи на локално равнище използва специфични
доминиращи символни езици за изразяване на общностна идентичност.
В случая с турците в Североизточна България водещата роля се отрежда
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на религията като символен език, чрез който общността изразява своите
отличителни характеристики, включително етническа и локална принадлежност, културни притежания, особености на „характера“ или начина на
живот. Другите значими езици на общностното изразяване сред тях са разширеното семейство и локалната принадлежност. Водещата роля на религията при конструирането и изразяването на общностната идентичност не
се дължи само на факта, че както показват някои социологически изследвания, турците в България са по-религиозни от българите например (срв.
Фотев 1994: 163–164; Фотев 2000: 24; Босаков 2000: 91–102). Тя се корени
по-скоро в начина, по който общността разбира процеса на социализация
на отделните ѝ членове.
Тук е важно да се уточни, че това твърдение се отнася до общности
от рурален тип.1 В тези общности се споделя един, да го наречем, традиционен модел на социализация на индивида, който обхваща фиксирана и опростена последователност от жизнени етапи и преходи, свързани с
усвояването на определени компоненти от културата на общността. Този
процес не включва само или главно усвояването на религиозните знания,
норми и ценности, но се осмисля от общността като процес на „ставане“
или „превръщане“ на индивида в „истински мюсюлманин“. Или, ако се
опитам обобщено да представя думите на интервюираните, човек се ражда
българин, турчин, циганин или друг, но постепенно се превръща в истински мюсюлманин, усвоявайки културата на своята общност. Тази представа насочва към един много съществен извод: на локално равнище религията се разбира не само като религиозна вяра и практика, а по-широко – като
културна традиция (вж. по-подробно Елчинова 1999: 8–11).
Може да се каже, че религията за турците в България е обвързана
главно с усвояването и следването на определен морален кодекс, а не толкова с определени религиозни институции или система на ортодоксия и
ортопраксия (вж. и Bringa 1995; Димитрова 1998). Основополагащи в такова разбиране за религията като въплъщение на общностната култура и
традиция са такива неща като структура на семейството, социалното конструиране на пола и взаимоотношенията между поколенията. Само чрез
поддържане на съответната социална структура, норми на поведение и
културни притежания според разбиранията на общността един човек може
да стане „истински мюсюлманин“ – качество, което отличава турците (от
тяхна гледна точка) от членовете на която и да е друга етническа или религиозна общност в близост. Едно от логичните следствия от такава представа е, че индивиди, които са социализирани в друга общност (например
Преминаването от рурална към урбанна среда значително повлиява социалните характеристики, поведенческите модели и моделите на социализация, включително и на мигрантите,
за които говоря тук. Този въпрос само частично се засяга в статията, но заслужава обстойно
изследване.
1
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българоезичните мюсюлмани или ромите мюсюлмани), не могат да бъдат
„истински мюсюлмани“, въпреки че тяхната религиозна принадлежност е
същата като на турците.2
Такова виждане за религията подчертава значимостта на разширеното семейство като непосредствена среда, в която се предават общностната традиция и етична система. Редица културни, социалнополитически и
икономически фактори са допринесли за това структурата на разширеното
семейство да се запази до голяма степен сред турците в България и до днес,
особено в рурална среда и въпреки неминуемото влияние на интензивни и
разнородни миграционни процеси.
Изселването от 1989 г., както и миграцията след 1990 г. не са довели
непременно до разпадане на този фамилен модел – споделеното домакинство и разнообразните форми на взаимопомощ между близките родственици
свидетелстват за това. Разбира се, миграцията води и до трансформации в
структурата на разширеното семейство: придава му транснационален характер, налага преразпределение на ролите по линия на поколенията и на пола.
Разбирането на религията като традиция извежда на преден план и
значението на локалната принадлежност, доколкото тя е свързана с определено вариране на традицията. Нещо повече, в местните класификации на общностите3 локалната принадлежност е категория, равностойна
на конфесията и етничната принадлежност. Например за турците, родени
и живеещи в дадено село, техните съседи турци, които са дошли от друга част на страната, са не по-малко различни от местните българи. Така
местните турци в Завет гледат с известно пренебрежение на своите съседи,
преселили се от Кърджалийско преди десетилетия. Те говорят с насмешка
за диалекта, начина на обличане, начина на живот на кърджалийците, не
толерират смесените бракове с тях и при всеки удобен случай подчертават
различията помежду им. Тези разграничения се пренасят и в емиграция:
събеседниците ми в Измир, преобладаващо от региона на Джебел и Крумовград, говореха за различията си със северняците от Лудогорието, които
според тях са „граждани“, хора с по-големи претенции и по-образовани
(вж. също Димитрова 1998: 123–124). Разграничаването между изселниците от Лудогорието и тези от Кърджалийско излезе на преден план нееднократно и при теренната ми работа в Истанбул.

По-нататък ще покажа, че това разделение продължава и сред самите турци според локалната им принадлежност.
3
Под „местни класификации на общностите“ имам предвид актуалното на всекидневно
равнище разчленяване на общностите в дадено селище или регион и техните разговорни названия, например усталари, кърджалийци, помаци и др. под. Тези местни класификации се различават значително от възприетите в публичните дискурси класификации по етнически и религиозен
признак и имат подчертано оценъчен характер (вж. по-подробно у Елчинова 1997: 162–165).
2
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Предвид казаното вече, че за турците в България ислямът е не само
религиозна вяра и практика, а и въплъщение на културната специфика
на общността (т.е. въплъщава идеята за приемственост и устойчивост на
общността във времето), изпъква обединяващата роля на религията. Тя
свързва поколенията (това надделява над вътрешните разногласия между
стари и млади, родители и деца), обединява семейството (чрез точно формулираните позиции и правила за поведение между съпрузи, родители и
деца, мъже и жени), спротява локалната общност. В плана на локалната
общност, така разбирана, религията обединява в известен смисъл българи и турци независимо от различната им конфесия. Различната религия
и рефлектирането ѝ върху празници, обредност, обичаи, облекло, кухня
и т.н. правят границата между двете общности достатъчно отчетлива, за
да не застрашава „видимостта“ и съществуването на всяка от тях. На локално равнище и при отсъствие на наложени политически асимилационни
практики и националистически идеологии това стимулира форми на взаимодействие и сътрудничество между двете общности, намиращи най-отчетлив израз в някои общоселски практики (събори, курбани, молебени
за дъжд и др.). Теренните наблюдения показват, че обичайно съществуват
много повече форми на напрежение между турци и други мюсюлмански
общности, например цигани мюсюлмани или българи мюсюлмани (вж. и
Фотев 2000: 19). Последното наблюдение довежда до малко парадоксално звучащото обобщение, че различната религия може и да обединява, а
споделената религия – да разделя членовете на различни общности. Във
връзка с последното ще се опитам да очертая накратко как се променят
акцентите в конструирането и изразяването на общностна идентичност на
турците от България, изселили се в Турция през 1989 г., като се фокусирам
върху ролята на религията.

Религия и културна адаптация
на изселниците в Турция
Масовото изселване на турци от България в Турция през лятото на
1989 г. предизвиква разнородни мнения и реакции в турското общество.
Както посочва Айше Парла (Parla 2007: 160–170), докато властите приветстват новодошлите като завърнали се у дома етнически родственици
(soydaş) и предприемат редица законодателни и административни мерки
за тяхното по-бързо и успешно приобщаване към турското общество, то
местните турци имат нееднозначно отношение към дошлите от България.
Наред с доброжелателните гласове се появяват и открито негативни оценки, причините за които са от различно естество. На преден план излиза
икономическият фактор: изселниците са сериозна конкуренция за местните на пазара на труда. Към това се добавя и участието на новодошли319

те в разпределението на социалните блага и социалното подпомагане. От
една страна, огромният им брой поставя под сериозен натиск системата на
социално осигуряване, а от друга страна, предоставените на изселниците помощи и привилегии (за осигуряване на жилища, за продължаване на
образованието и др.) пораждат усещането за неравнопоставеност в достъпа до социални ресурси. Като цяло масовото изселване създава чувство за
несигурност и застрашеност особено сред определени слоеве в турското
общество: слабообразованите, хората с ниски доходи, с неустойчиво положение на пазара на труда. Към това се добавят и разликите в начина
на мислене и културните модели между изселници и местни. Може да се
каже, че в това отношение първоначалният „културен шок“ е двустранен,
доколкото и двете страни са имали очаквания за по-голямо културно сходство. Реално различията са много и големи: като се започне от понякога комични недоразумения в бита и се стигне до разминавания в разбирането на
фундаментални категории като морал, ролеви модели, представи за успех,
щастие и житейска реализация и т.н. Това, освен че е предпоставка за един
по-продължителен процес на адаптация на изселниците към приемното
общество, става причина и за активизиране на дискурсите на различието
между новодошли и местни (вж. по-подробно Elchinova 2005; Маева 2006;
Parla 2007), и за усилване на носталгичните настроения и преоценката на
миналото сред изселниците (Желязкова 1998; Бочков 2002; Parla 2009).
Между местни и изселници се очертават ясни граници, които не пречат
на взаимодействието помежду им, но поддържат различието. Интересното
е, че различията се фокусират върху онези черти, които преди емиграцията
турците от България са смятали за основни в конструирането на своята
идентичност: религията, езика, обичаите, облеклото, кухнята. Най-показателно е разграничението между местни и изселници по отношение на
религията. Събеседниците ми описват тези различия като съблюдаване на
различни ценности и норми на поведение, които правят изселниците да
изглеждат в очите на местните недотам „истински мюсюлмани“. На първо
място, тук на преден план излизат ценностите и нормите на поведение,
засягащи половата диференциация. Докато в родните си места турците от
България са били често обект на критика от страна на съседите им българи за това, че са много консервативни в отношението си към жените, то в
емиграция те се оценяват от местните турци като недопустимо либерални.
Най-вече работещите жени са тези, които така фрапиращо отличават изселници от местни.4 Това е нещо, което кара местните турци да окачествяват
изселниците (и особено техните жени) като нечисти в морално отношение,
доколкото те нарушават общоприети в обществото норми. За изселниците
обаче работещите жени са нещо колкото обичайно, толкова и необходимо.
4
Става дума за по-ниските социални страти в турското общество, където са ситуирани голямата част от имигрантите от България (вж. също Parla 2007).
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Обичайно, защото такова е било положението в страната, от която идват
(един от най-широко прокламираните постулати в годините на социализма
е равенството между половете); необходимо, защото без това не биха могли да устроят живота си в новото място на живеене.
Негативната оценка на местните за поведението на изселниците от България като недостатъчно морално, а оттук и недостатъчно религиозно, кара
изселниците на свой ред да преосмислят основните компоненти на своята
идентичност. Те отново поставят на преден план характеристики от морален
ред, но вече без връзка с религията. В имиграция турците от България изграждат своя общностен образ на много трудолюбиви хора, които не се боят и от
най-тежката работа, които са пестеливи и скромни, привикнали да живеят в
трудности, а често и в лишения. Това според информаторите ми е обяснението
и за тяхното материално успяване в условията на имиграция. Имигрантите
вече не интерпретират религията като набор от ценности и морални правила,
а по-скоро като практика да се ходи на джамия, т.е. практика, типична за хора,
които не ходят на работа (тук се визират, от една страна, възрастните, пенсионерите, а от друга страна, мързеливите – с алюзия към местните, които така
оправдават нежеланието си да работят). Крайните мнения от типа на „местните прикриват мързела си зад паравана на своята религиозност“ се експлицират
там, където натискът от външната среда спрямо изселниците е силен и краен
– подложени са на силна социална критика за своите различни поведенчески
модели и дори на известна изолация от страна на местните. Примерите от подобен характер изобилстваха в Измир поради преобладаващия характер на изселниците от България там: хора с ниско образование и ниска професионална
квалификация, ангажирани основно като работници в шивашки цехове и живеещи най-често в обособени изселнически квартали заедно с други представители на ниските социални слоеве в Турция.5
При теренните ми наблюдения в Одрин и Истанбул, където разговарях с изселници с по-различен социален профил, темата за религията не е
така актуална и различията между местни и изселници се интерпретират
в други термини. Голяма част от изселниците в тези градове са с по-високо образование и с професионална квалификация, като някои са на добра
работа в университети, общини или развиват частен бизнес. Съответно те
са разпръснати в различни градски квартали сред по-светски ориентирано
население, което не обвързва мъжко-женските ролеви модели с термините
на религиозния морал. В Одрин например темата за пробивността и актив5
Такъв е профилът на моите събеседници. За по-обхватно представяне на изселниците от България в Измир вж. Маева 2006, където се съдържат и много примери, паралелни на направените от
мен наблюдения. Освен това трябва да се отчете, че изселниците променят до голяма степен социалния си профил с течение на времето: придобиват по-висока степен на образование, съответно професионална квалификация. Това е особено валидно за второто и третото поколение. В личен разговор
Йозге Кайтан, която прави изследване сред изселниците в Измир, ми сподели, че буквално всички
деца на нейните събеседници учат в университет или вече имат диплома за висше образование.
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ността на жените изселнички отново се прояви като основен разграничителен фактор между местни и изселници, но беше представена от местните
ми събеседнички като прекалена амбициозност на жените изселнички и
желание да командват в семейството. Наред с чисто оценъчния момент това
твърдение е в пряка връзка и с наблюдението, че именно жените по-лесно
са си намирали работа след изселването като домашни помощници, което
за години наред ги е превръщало в основен източник на доходи, а оттук е
повлияло и върху известно преразпределение на ролите в семейството.
В такъв контекст на оразличаване и дори неприемане от външната среда ролята на семейството, както и на локалната принадлежност нараства в
процесите на конструиране на групова идентичност. Семейството и локалните връзки се превръщат в необходимото условие за оцеляване и адаптиране към живота в емиграция. Дори и когато семействата са разделени от
държавната граница, семейните мрежи се поддържат действени: отначало
изселниците намират подкрепа от страна на близките, които са се заселили по-отдавна в Турция и от тези, останали в България; по-късно, със
замогването си и с влошаването на икономическата ситуация в България,
на свой ред изселниците подкрепят близките си в България. Сватби, погребения, ваканции и избори най-често служат като поводи за събиране на
разделените роднини и затвърждаване на фамилните мрежи. Разбира се,
миграцията отключва и обратния процес – на отчуждаване и отслабване на
родствените връзки (Георгиева 1998: 58, 61), но все още за изселниците от
България, поне от възрастното и средното поколение, семейството е основна опора за конструиране на тяхната идентичност.
До голяма степен изолирани от местните, за турците от България локалната принадлежност добива нови измерения и смисъл в емиграция. Селските
общности често се възпроизвеждат в новата среда, преди всичко в големи градове (вж. Маева 2006). Съседи и приятели се заселват в близост едни до други.
Така локалната общност започва да служи за поддържане на традицията, за
осъществяване на приемственост между живота преди и след емиграцията.
Така се запазва в новата среда и процесът на социализация на индивида в непосредствената група – процес, гарантиран от добре усвоените механизми на
традицията, обичаите и ритуалите и предаван в рамките на семейството и на
по-тясната социална среда. По този начин локалната общност запазва ролята
си на основна среда за културно и биологично възпроизводство.

Заключение
Разгледаните тук примери показват, че религията получава твърде динамични интерпретации при договарянето и изразяването на общностна
идентичност в процесите на междугрупово взаимодействие дори когато
индивидите възприемат религиозната си принадлежност като нещо зададено и непроменящо се в хода на целия им живот. Става ясно също така, че е
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подвеждащо да се твърди, че споделената религия свързва общностите, докато различната ги разделя, а в редица случаи и противопоставя. Макар че
хората често изказват подобни твърдения, когато говорят за религиозната
си принадлежност, за да се разбере в пълнота как те конструират и разбират тази идентичност, е необходимо да се проследи цялото разнообразие от
дискурси за религиозното, както и да се отчитат реалните им практики. В
тази връзка от значение е също да се обърне внимание на това как религията се проявява в дискурсите на етничното, локалното, пола, политическото,
икономическото и т.н. Това означава също, че религиозната принадлежност е силно контекстуализирана по характер.
С казаното не се изчерпва значението на религията в живота на изселниците от 1989 г. Неразгледани останаха индивидуалните нагласи към
религията, както и променящите се дискурси на религиозността в Турция
(вж. по-подробно в Elchinova 2017). Например завоят към едно по-отчетливо присъствие на исляма в публичното пространство, предприет през последните десетина години, доведе до много по-отчетливо разграничаване,
дори отчуждаване на много от изселниците от тези процеси, доколкото те
виждат себе си като светски и модерни хора. Наблюдава се и една практика
на непрекъснато превключване в отношението към религията при многократните преминавания на границата – от демонстриране на религиозност
в България до подчертаване на нерелигиозността си в Турция. Тези и други
аспекти биха обогатили представената тук дискусия.
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АКАДЕМИК НИКОЛАЙ ДЕРЖАВИН И ПЕСНИТЕ
НА БЪЛГАРИТЕ В ПРИАЗОВИЕТО*
Владимир Калоянов
Резюме: Народните песни на приазовските българи не са достатъчно проучени. Първите опити за изучаването на народнопесенното богатство в Новорусийския край принадлежат на акад. Николай Державин. Неговите изследвания са интересни с това, че представят състоянието на българския песенен текст преди повече от два века и запазват
значението си както за езикознанието, така и за българската фолклористика. Народните
песни на българите от Приазовието подсказват българския им произход, запазеното
през десетилетия народно българско съзнание, като носят все още белези от своя старинен езиков диалект.

Целта на настоящото изследване е да се хвърли допълнителна светлина върху българското песенно творчество в Приазовието през ХIХ и ХХ в.,
с което да се допринесе за превъзмогване на съществуващите пропуски и
непълноти в историографията по този въпрос. Широко и задълбочено са
представени просветно-културните проблеми на българските колонисти в
изследванията на академик Николай Державин1, както и на по-сетнешните
му следовници Иван Тодоров, Димитър Димитров, Тодор Неделчев, Сергей Цветко и др. Темата, която избрах за настоящия юбилеен сборник, е
свързана с работата на Стоянка Бояджиева като автор на предговора към

* Темата за акад. Державин и народното творчество на българите в Приазовието се обсъжда
и в по-ранен текст на автора (вж. Калоянов 2021) – бел. ред.
1
Николай Севастиянович Державин (1877–1953) е роден в българското село Преслав, Бердянска околия, Таврическа губерния. Първоначалното образование получава в т.нар. селско училище, а средно – в Симферополската гимназия (1896 г.). Учи в Историко-филологическия институт в
гр. Нежин, Черниговска губерния. През 1898 г. още като студент в трети курс публикува своя първи
научен труд „Очерки быта южно-русских болгар“. След няколкогодишно учителстване в гр. Батуми
и гр. Тифлис той постъпва в Петербургския университет (1904 г.), където усилено се готви за професор по славянска филология. През 1912 г. е назначен за доцент, а през 1918 г. е избран за редовен
професор по славянска филология при Ленинградския университет. През 1923–1925 г. става директор на Научноизследователския институт за езици и литература и ректор на Ленинградския университет, а през 1930 г. завежда Катедрата по славянска филология в същия университет. През 1931 г. е
избран за академик в Академията на науките на СССР и в Българската академия на науките. Автор
е на трудове по етнология на славяните и история на руската литература.
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книгата „Песните на бердянските българи“ от Атанас Върбански2 (вж. Бояджиева 2002). За изпълнение на поставените основни задачи бяха проучени литературни източници за разглежданата проблематика от български,
руски и украински автори. Използвани са също български, украински и
руски архиви и библиотечни фондове, в които съществуват важни, неполучили досега гласност документи за живота на Державин и ролята му за
проучването на песенното творчество на българите в Приазовието.
Любопитен е фактът, че останалият без майка скоро след раждането си
бъдещ академик Николай Державин, син на руския учител по пеене в учителската семинария в с. Преслав Севастиян Михеевич Державин, е откърмен и практически отгледан от Василка (Василиса) Тодорова, дъщерята на
българския първенец Генчо Къргов, получил при преселването фамилното
име Греков (Грекова 1990: 5). Таврийският българин Аркадий Михайлович
Тодоров си спомня например за една обща снимка – ценна семейна реликва. Снимката е направена във връзка с 50-годишнината от преселването на
българите в Русия (вж. ил. 1). „На снимката беше дядо Спиридон Тодоров.
Струва ми се, първият от династията Тодорови, който е започнал обработването на плодородните степи в Таврическа губерния. Редом с дядо Спиридон бяха възрастните почтени хора от с. Преслав, а може би и от други
села. От друга страна седяха жените, в това число и баба Спиридоновица –
Василка, жена на дядо ми и дъщеря на Генчо Къргов Греков, седяха и някои
от синовете на прадядо ми, в това число и моят дядо Трифон със съпругата
си, а в средата – видният академик Державин“ (Тодоров 1990: 53–58).
Със знаменития си труд „Българските колонии в Русия“ Николай Державин се утвърждава като изтъкнат руски езиковед, етнограф и историк,
който строго и обективно се придържа към принципите за научно документиране. Заобикалящата го среда на българските преселници в Приазовския
край отрано привлича вниманието му и той започва да проявява интерес
към техния все още съхранен патриархален бит. В откритата от мен през
2009 г. автобиография на Н. Державин3 особена ценност представлява материалът, отнасящ се за преселването на българите в Таврическа губерния,
за нейното демографско състояние и за мястото и ролята на българските заселници сред другите народи, населяващи този регион. За съхранеността на бита, обичаите, обредите, празниците и фолклора на българите
Атанас Василиевич Върбански – народен учител от с. Преслав, Бердянска околия, събирач
на народни песни.
3
Съвършено случайно открих през 2009 г. написаната от Николай Державин автобиография
(вж. ил. 2) в Научния архив на Българската академия на науките (НА БАН), ф. 9к, оп. 1, а.е. 1451,
л. 1–2. Новооткритият документ хвърля нова светлина около рождената дата на автора, като дан
ните контрастират с официалната биография, разпространявана погрешно от различни изследователи. Трябва да се коригира рождената дата на Н. Державин: т.е. той е роден през 1878, а не през
1877 г., както се смяташе досега. Державин изпраща автобиографията си на Васил Златарски и
говори за книгата си върху българските колонии в Русия, за българо-сръбските отношения и др.
2
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в Таврия през целия период преди Октомврийската революция може да се
съди най-вече от обстойните и задълбочени монографични трудове на Державин. Според проучванията на Васил Кондов първите работи, свързани
с изследването на българските диалекти на територията на Русия, се появяват в началото на ХХ в. Техни автори са проф. Александър Музиченко
(1875–1937) – публикации от 1899, 1905, 1907 г. и др., и на Н. Державин –
публикации от 1902, 1905, 1906, 1915 г. (Кондов 2018: 19).
В статията си за говора на българите преселници в района на Бердянск
Державин пише следното: „Предлаганият на вниманието на читателя очерк
върху звуковите особености на говора на българите в Бердянски уезд е направен въз основа на наблюдения върху техния говор и при непосредствено запознаване с него. Тези наблюдения се направиха главно в с. Преслав.
При заселването на българите в Бердянски уезд това село заемало централно
положение; дълго време след преселването на българите в селото е имало
централно българско училище и поради което говорът в това село е най-характерен и за съседните български села, за които едва ли може да се посочат някакви съществени отклонения от отбелязаните от нас по-долу звукови
особености на българския говор в Бердянски уезд. Примери от този говор
могат да послужат първо от записите на песните на Върбански (в „Периодическо списание“, кн. XLIX) и, второ, за моите записи на народни предания
в „Этнографическом обозрении“, 1898 г., кн. 4, където повече се е обръщало внимание на записвания сюжет, отколкото на възможно точно възпроизвеждане на характерните черти на произношението, което в тези записи е
останало неотбелязано […]. Сред българските заселници в Бердянски уезд
понастоящем може да се намери огромно количество от песенното творчество, занесено от българите към бреговете на Азовско море и запазени тук в
днешно време в своята неприкосновеност и чистота“ (Державин 1902: 3).
Ето какво пише Державин и за народните песни на българите в този
край: „Това обстоятелство на отбелязаните от нас по-горе общи условия в
живота на българските заселници в Новоросийския край не е много благоприятно не само за развитието на българското народно творчество в руския
юг, но изобщо и за запазване за повече или по-малко продължително време
на онзи етнографски запас, с който тук се появяват българите. Това ни убеди в неотложната необходимост да се пристъпи незабавно към записване
на народните песни. През 1902 г. вече разполагахме с 207 народни песни,
събрани в Бердянски уезд от самия Върбански. През 1903 г. тези песни бяха
редактирани от мен в софийските Народна и Университетска библиотека
(в България), при което щателно, доколкото мога, прегледах над 50 издания
и вариантите се оказаха не по-малко от половината от нашите записи, като не
по-малко от 100 песни са и в нашия сборник, където са записани за пръв път.
Тази находка несъмнено показва богатството на песенния запас, съхранен в
Бердянския уезд, и настоятелно изисква продължаване на записите“ (Державин 1914: 183; превод на автора, Вл.К.).
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Споменатият в този цитат Върбански помества за първи път няколко
български народни песни в „Периодическо списание на Българското книжовно дружество“ (Народни песни 1894: 288–300), а през 1910 г. издава
„Песните на бердянските българи“ в Ногайск. През 1911 г. Върбански съдейства на Державин да запише на фонограф в с. Преслав и околните села
90 народни мелодии. Киевските преводачи на българското народно творчество от Бесарабия и Таврия Елза Стоянова и Иван Стоянов установяват,
че за разлика от Цани Гинчев Державин е представял народните творби в
автентичния им вид, и посочват голямата научна стойност на събрания от
него диалектен материал (Стоянова, Стоянов 1994: 118).
В отзива си за сборника „Песните на Бердянските българи“ Владимир Дякович пише, че това „са песни и на бесарабските българи, защото първите са
преселници в Крим из Бесарабия през 1860–1861 г., с изключение на няколко
песни, появили се подир това преселение“ (Дякович 1918: 135). Необходимо
е да се подчертае, че за „Песните…“ се отзовава през 1911 г. и проф. Державин: „В сборника са влезли 556 песни и 17 откъса. Повечето песни са чисто
народно творчество. С малко изключение авторът на записания сборник внимателно отбелязва източника и мястото на записване. В този сборник влизат
обаче няколко песни, които се пеят от народа, но са заимствани от различни
песнопойки. След това има три руски и четири турски песни и накрая две
песни: едната (№ 474) е на Ст. Върбанска, представляваща богат източник на
песенния материал, а другата (№ 341) е от самия събирач. Повечето песни,
влезли в сборника, са записани от автора от жени и само 114 песни, т.е. 1/5 от
поместените, са от мъже. Общият брой на лицата, прослушани от автора, е 39
мъже и 32 жени. Най-много песни (147) са записани от съпругата на автора –
Степанида Върбанска. В сборника, съдейки по същите бележки, влизат песни
от 17 селища“ (Державин 1911: 150–151; Державин 1914: 183).
Неслучайно Державин отделя по-специално внимание на сборника, като
отбелязва следното: „Идеята за издаване на подобна книга е занимавала автора
отдавна. Най-малко 12 години преди това видях при него тетрадки с първите
записи на народни песни и тогава се постарах да го убедя в необходимостта от
неотложно събиране от нашите българи-колонисти както в Таврическа губерния, така и в Херсонска и Бесарабска губерния на паметници на отмиращото
народно творчество, пренесено от българите при нас от тяхната родина. Въодушевен от тази идея и убеден в голямото значение на започнатото дело, А. В.
Върбански продължи да събира народни песни и понастоящем благодарение
на неговия труд ние имаме обширен сборник от български народни песни от
Бердянския уезд на Таврическа губерния, прекрасно илюстриращ песенното
творчество на нашето българско население от този район“4.
Накрая Державин обяснява: „Издавайки своя сборник, авторът му е имал предвид преди
всичко да даде в ръцете на народа „песнопойка“, т.е. сборник от творби, който би служил на хората като пособие, източник, вдъхновение и т.н. [...] Ето защо аз от цялата си душа приветствам
4
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В своя предговор към фототипното издание на сборника на Върбански
Ст. Бояджиева прави следния коментар: „Далеч съм от мисълта да представям „Песните на бердянските българи“ като образцово издание. Още
Державин е отбелязал недостатъците му. […] Едно ново издание би могло
да бъде критично, с добре разработен справочен апарат и обширен коментар. Засега е полезна и тази малка крачка – фототипно издание по случай
навършването на 140 години от преселването на българите от Бесарабия в
Таврия. То ще допринесе за задоволяването на интереса към автентичния
източник и документ“ (Бояджиева 2002: 3–11).
Всъщност събирачът на „Песните…“ и сам е отбелязал в предговора си
за допуснатите грешки (вж. с. 151), като предварително моли читателите си
за снизхождение. В случая смятам за най-важно това, че въпросната песнопойка е сама по себе си едно уникално за времето си събитие. Обширни
сведения за Върбански ни дава роденият в с. Инзовка писател и народовед
Мишо Хаджийски, който отбелязва, че сборникът има малък формат и около
три хиляди екземпляра тираж. На титулната му страница пише, че книгата е разрешена за печат от Одеския цензурен комитет и че в Одеса един
от цензорите е българин, като той вероятно е можел да даде разрешение за
печат. Атанас Върбански, който идва за известно време в България, минава
и през Одеса. Там обикаля от село на село да продава своята песнопойка,
понякога и срещу вино, което в района се произвежда в огромни количества.
Любопитното е, че в касовата му книга e отбелязано: „На бай Васил Кръчмаркин от с. Инзово, поминал се преди няколко години“. Самият кръчмар
потвърждава, че действително e купувал песнопойки от учителя за кръчмата
си „да четат хайманите, та да помнят деда си Василя“ (Хаджийски 1943: 51,
24–25). Хайманите вероятно са посетителите на кръчмата, а бележката за
„деда Василя“ е необичайна, защото, както твърди преданието, макар и да
е бил кръчмар, последният вино не пиел. Ако искаме да откроим по-ясно
стойността на песнопойката, трябва да подчертаем също и факта, че благодарение на усърдието и усилията на таврийския учител песенното богатство
не погива. Тя е много ценна и необходима както за самия него, така и за жителите на околните български села. Според М. Хаджийски „Светото дело на
учителя събуди заспалите чувства“ (Хаджийски 1943: 50).
Державин бил полезен на Върбански не само със съветите си, а и с
насърченията, които му давал за събирането на песни. Той бил прочут сред
българите преселници също със своята благотворителност и услужливост.

труда на народния учител А. В. Върбански за събиране произведенията на народното творчество
на своите земляци, спасявайки от забрава богатия литературен материал и предавайки го на нас за
общо ползване. Заедно с книгата на полк. Янков, издадена през 1908 г. и посветена на песенното
творчество на бесарабските българи (Български народни песни от Елена В. Янкова, Пловдив,
1908), сборникът с песни на А. В. Върбански представлява по-нататъшна стъпка в тази посока“
(Державин 1911: 150–152).
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В дома на Державин, подреден изцяло в български стил, редовно се събирали многобройни посетители из средата на българските преселници.
Тук правели седенки, играели хора и ръченица, свирели на кавал и гайда и
пеели народни песни. Не били редки случаите, когато Державин издържал
български младежи, докато се изучат, а след това се грижел и за постъпването им на работа. Той пише: „Тая година ние приехме в нашия университет 30 души българи от нашите български райони. Те са все деца на селяни, които са завършили курса на Българския педагогически техникум в
Преслав“5. Освен това в Ленинград било организирано научно общество за
българознание, председателствано от Державин. Обществото имало за задача да въвежда младите студенти в българистичната проблематика, насочвайки ги към всестранно изучаване на националната българска култура и
история. Според Дино Божков Державин „Ободрявал и насърчавал тяхната
привързаност към всичко българско – към език, традиции, носии, песни.
Порицавал младите български поколения, че попадат под руско влияние и
се отдалечават от своето“ (вж. Божков1930: 3).
В свое писмо до Васил Златарски от 20 октомври 1909 г. Державин
моли него и Беньо Цонев да се обърнат към българските издатели за изпращане на български вестници, списания и всякакъв род книги, особено
по селскостопански въпроси, тъй като в Приазовието се нуждаят от такива материали. В същото писмо той пише за отправеното чрез него такова
прошение от създадената отскоро в с. Преслав общност на учители и селяни, която си поставя широки културни задачи, има библиотека и изнася
спектакли, от които зрителите се възхищават най-вече заради това, че на
техния роден език може да се правят сценични постановки (Костадинова
и др., 1968: 79–80).
Трябва да подчертаем, че освен Добруджа извън полезрението на Державин не остава и темата за Македония. За изненада на повечето от посветените в проблема той не само проучва, но и споделя своите виждания
в книгата си „Върху Македония“, отпечатана през 1918 г. на немски език
(Prof. N. S. Derschawin über MAKEDONIEN), издание на Иван Парлапанов, Лайпциг. Книгата се състои от седем глави, но както пише и Владимир Свинтила, най-важната глава е седмата – „Въпросът за езика и националната принадлежност на македонските славяни“ (вж. Свинтила 1994).

Превод на автора, Вл.К. Първият архивен документ, препращащ към началната история
на Българския педагогически техникум в с. Преслав, е от 30 май 1921 г. От него се установява,
че през януари същата година в Преслав, Бердянска околия, Екатеринославска губерния, е започнала да функционира Преславска педагогическа школа в системата на украинския Народен
комисариат на просветата, създадена на базата на реорганизираната руска учителска семинария
с тригодишен срок на обучение. Българското педагогическо училище фигурира като „техникум“
едва от 1925 г. Дотогава Преславската педагогическа школа е била официално именувана на Български висши тригодишни педагогически курсове (вж. Калоянов 2005: 73–74).
5
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Успоредно с това е разгледана и появата на етнонима българи – общ за
източните славяни от времето на цар Борис. Етнонимът изразява всеобщото самосъзнание „и това име обикновено носят македонците и днес“.
Отделно е проследено сръбското военно проникване в македонските земи,
което е от по-късна епоха. Първите походи са от края на XI в., фактичес
кото проникване е два века по-късно. Следователно тезата, че Македония
е „стара Сърбия“, не отговаря на историческата истина. Много интересна е и главата, посветена на издирванията на Николай Кондаков в Охрид.
Тези изследвания не показват никъде връзка между културата от Вардарска Македония и тази от Сърбия (Кондаков 1909: 217, 288, 293–294, 298).
Най-важна е главата, посветена на въпроса за езика и за самосъзнанието
на македонското население. Тук са подредени систематично редица исторически документи от Средновековието – от византийски, български и
сръбски източници. Удивителното в тях е, че представената информация
съвпада, като това продължава и до по-ново време. Според Свинтила този
труд ни дава друга представа за Державин като историк и славист. Без съмнение в началото на своето научно развитие той не е бил независим от рус
ката политика – в онези времена независимост на учения от политиката за
Русия е била равнозначна на държавна измяна. Във всеки случай тук той е
повече „позитивист“ – по-близо е до документалното начало, източниците,
сведенията на етнографията и езикознанието (Свинтила 1994: 7).
Необходимо е да се отбележи, че връзките на Державин с българските
писатели, учени и културни дейци в началото на ХХ в. (Пенчо Славейков,
Михаил Арнаудов, Любомир Милетич, Дино Божков, Беньо Цонев, Иван
Шишманов, Васил Златарски и др.) не прекъсват. В едно от поредните му
писма до Васил Златарски от 9 май 1911 г. Державин изказва своите благодарности за ценните препоръки, от които непременно ще се възползва, и
бърза да му съобщи, че отново е командирован от Академията на науките и
заминава за Таврическа и Херсонска губерния с цел да провери и допълни
своите наблюдения: „Отново ще се впусна пак в работата си с фонографа,
песните, текстовете и прочее. Между впрочем, вашето фамилно име фигурира в моя отчет и е публикувано в Отчета на Академията на науките
през 1910 г., както и фамилното име на компетентното лице, във връзка с
огромното използване на фонографа за етнографските и диалектоложките
проучвания“ (Костадинова и др. 1968: 85). По-нататък, в друго писмо от
15 октомври 1911 г., той му съобщава, че по време на теренни проучвания
е изследвал говори от 12 групи и е събрал обстоен материал за своите изследвания (Костадинова и др. 1968: 87). Отбелязаните по-горе сведения
се потвърждават и от преписката му с Дино Божков от 24 юни 1912 г., до
когото Державин се обръща от гр. Теодосия, за да изрази своето възхищение относно теренните проучвания из колониите в Таврическа губерния.
Във въпросната преписка Державин съобщава, че току-що се е завърнал
от Бердянския уезд, където е присъствал на голямо народно празненство
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по случай 50-годишнината от преселването на българите тук (в Таврия) от
Бесарабия (вж. ил. 1). Празникът е очакван от българското население и за
да не се компрометира с казионност, на тридневните тържества (след обичайния молебен, речите за преселването и традиционните конни надбягвания) са допуснати също изпълнения на местни български народни песни,
на български народни музикални инструменти, български народни хора и
ръченици. На празника присъстват депутати от всичките български селища (които са 30 на брой и с население около 40 хил. души). На това събиране за пръв път българите представят в Русия пиесата на Вазов „Руска“ на
български език. В спектакъла вземат участие не само студенти, но също и
курсисти заедно с учителите си – все деца на българи. За отношението на
публиката към спектакъла може да се съди по това, че от двете представления са спечелени около 700 рубли (Костадинова и др. 1968: 126).
В друго писмо до Васил Златарски от 6 юни 1914 г. Николай Державин
пише следното: „Съобщете ми, моля, правилното име, бащиното и фамилно на секретаря на Академията. Втория мой въпрос към Вас е: сред другите снимки, които ще бъдат поместени в книгата има и портрет на народния
учител Ат. В. Върбански и на съпругата му [вж. ил. 3] като работници по
събирането на народно творчество“6.
Слабо познат на българската фолклористика е и сборникът „Български
народни песни, събрани в с. Преслав и с. Строгановка, Русия, от Ив. С. Тодоров“, издаден като собствено издание и публикуван на 20 декември 1903 г.
в гр. Ловеч. Макар и неголям по обем (48 страници.), сборникът има редица
приноси към познанието за бита и духовната култура на приазовските българи. Още в предговора си към изданието Иван Тодоров отбелязва, че песните,
които събира през 1883–1866 и 1888–1890 г. в с. Преслав и с. Строгановка,
Бердянски уезд, Таврическа губерния, включват различни наречия в зависимост от мястото на раждане на информаторите (Тодоров 1903: 3–4).
Ще отбележа и една неголяма статия от Александър Бурмов – „Народни песни на приазовските българи“, събрани от Тодор (Фьодор) Неделчев.
Съдбата на съставителя е трагична. Тодор Христофорович Неделчев, роден
през 1897 г. в с. Първо-Николаевка, Коларовски район, е син на разкулачен
селянин, учител, безпартиен. През август 1918 г. той заминава за България,
но след десетмесечното си обучение в Софийския университет се завръща
в СССР. Живее в с. Ботево. През 1929 г. работи в Педагогическия техникум
в с. Преслав заедно с Райна Кандева. През септември 1937 г. Неделчев е
осъден на 10 години затвор в трудово-изправителен лагер за антисъветска
и контрареволюционна дейност в СССР в полза на българското разузнаване и за събиране на български народни песни в Таврия, които изпраща
в България на Александър Бурмов по препоръка на Райна Кандева (Бур

6

НА БАН, ф. 9к, оп. 1, а.е. 1451, л. 2–3.

332

мов 1936: 3, 8). Бурмов отбелязва, че тези песни имат несъмнено значение
както от културно-историческо гледище, така и от чисто историческо. Те
показват силата на българския дух: макар и изложени на външни влияния
и силен натиск за русифициране, българите са успели да запазят своето
вековно достояние – езика и песните на дедите си. От единадесетте песни
само три имат варианти между записаните от оня край народни умотворения. Другите са съвсем нови.
Искам да спра вниманието си и върху книгата на Венцислав Димов
„Добруджа: памет и песни“, излязла от печат още през 1992 г. В нея авторът дава сведения за Райна Кацарова (нейните две теренни експедиции) и
съобщава за намеренията ѝ „…през време на командировката да посети в
Добруджа, от 16 юний до 16 юлий т.г. (1944 г.): Балчик (таврийски българи)
и с. Царичино (преселници от Северна Добруджа); в Добричко – селата
Рилци (местни), Стожер (преселници), Германци (таврийци) и Пчеларово (главанци и преселници от Северна Добруджа); Генерал-Тошевско –
с. Люляково (преселници); в Силистренско – селата Сребърна и Ветрен
(гребенци)“. По-нататък Димов цитира информация от архивни материали
на самата фолклористка, че „…целта на тазгодишното отиване в Добруджа
бе попълване на събирани през 1941 г. материали и записи (на песни?) и
обичаи от таврийските българи. Записах 252 народни песни – текст и музика от добруджанци и 74 от таврийци: сватбени, хороводни, коледни, лазарски, буенски, седенкови, жетварски, енювски, […] детски, дойлади, детски
игри и залъгалки“ (Димов 2012: 18, 194–196). Казаното по-горе с особена
сила важи за неизучеността на този процес по времето, когато след 9 септември 1944 г. таврийските българи са върнати обратно в СССР (Калоянов
2016: 456–468), разселени, избити и репресирани от сталинския режим. В
момента, в който Р. Кацарова ги заварва в Добруджа обаче, през юни-юли
1944 г., тези събития все още предстоят и тя успява да запише от тях интересни сведения за живота им в областта Таврия, от която идват, за фолклора, нравите и езика им: „Живели сговорно и дружно, затворени в своя кръг,
всред окръжаващите ги руси, таврийските българи са запазили народност
ното си съзнание и до днес говорят на едно богато източнобългарско наречие [...] Във всекидневния разговорен език употребяват тук-таме по някоя
руска дума“. Според изследователя Галин Георгиев „…песните си обаче
пеят на кристален български език, същият, който са говорили дедите им,
когато са се заселили в чуждата земя“ (Георгиев 2020: 12–13).
В статията на ученика на акад. Державин Димитър Димитров се съдържат допълнителни интересни сведения за историята на българите в
Таврия. Критическият патос на изследователя е насочен основно против
асимилаторската политика на царското правителство, неотклонно преследващо своите цели и стратегически интереси за усилване и разширяване
на геополитическото си влияние към Средиземноморието. Развитието на
народното образование в Таврия и фолклорът заемат важно място в по333

лезрението на Д. Димитров, което обяснява и активното му участие при
издаването на първите книги и учебници на български език в гр. Бердянск.
Димитров намира в песните от Таврия изчезнали в метрополията понятия
и фразеологични доказателства за затвореността, изолираността и консерватизма на българските колонии. Той установява, че макар по-голямата им
част да са за времето на турското робство, в с. Ановка има песни, свързани с Франко-пруската война от 1870 г. (Димитров 1933: 132–133). Същият
автор отбелязва освен това, че руската частушка не е намерила прием у
таврийските българи, както и други чужди песенни влияния.7
Друг сборник с народни песни от този край – „Български народни
песни от Украйна и Крим“ на Сергей Цветко8 (съставител Зоя Барболова),
е интересен с това, че текстовете са документирани от събирача през 20-те
години на ХХ в. Песните от с. Благоево (Голям Буялък, Кошково), Одеска
област, са общо 230, а песните от Крим са от № 231 до 259, като освен тях
има също обичаи, приказки и легенди (Цветко 2005: 19–130, 131–147). От
новооткритото писмо на Сергей Цветко до Николай Державин от 1927 г.
научаваме: „Събраните от мен материали са от с. Терновка и Болшой Боялик (Кошково). Самият аз съм от с. Терновка и съм израснал под впечатленията на тези песни, тъй като сестрите ми се считаха за най-добри певици
в селото. С техни думи те са и записани“9. Според Ирина Горбан още в
ранната си възраст Сергей Илич наследява любовта към българската песен
от майка си Федора Николаевна (Горбань 1996). Самият Цветко отбелязва,
че въпреки своите 82 години майка му все още има добра памет и по-голямата част от песните са записани от нея: „На нея ѝ е трудно да предаде
последователно текста на всички песни, които е знаела на младини, но и
досега си спомня началото или средата, дори ако цялата песен се губи от
паметта ѝ. […] Към моите записи майка ми се отнася сериозно и за всяко
от посещенията ми подготвя по 10–15 песни“ (Цветко 2005: 14–15).

През 1932 г. Д. Димитров осъществява етнографско проучване на българите в Коларовски
район благодарение на финансовата помощ на Института за изучаване на народите на СССР към
Академията на науките и Българското научно дружество в Ленинград. В научния екип участват
студентите стажанти А. Ф. Соломонова и Валентина Ф. Нейковска. Събрани са ценни сведения
за българските села, както и огромен песенен материал.
8
Сергей Илич Цветко е роден през 1884 г. в с. Терновка (дн. квартал на гр. Николаев). Учител по история, география и украински език – първоначално в гр. Първомайск, а по-късно в гр.
Николаев, и преподавател по етнография, украински език и литература в Селскостопанския институт в Одеса. След основаването на кабинета за националните малцинства към Всеукраинската
академия на науките е назначен за ръководител на Българската секция. По-късно става директор
на Николаевския краеведски музей. Репресиран е два пъти. От 1942 г. взема активно участие при
преселването на таврийските българи в България. Той е автор на сборници с песни и етнографски
материали за българското население в Украйна.
9
Архив Академии наук СССР (ААН СССР), ф. 827, оп. 4, а.е. 587, л. 1. Превод на автора,
Вл.К.
7
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От друго писмо на Сергей Цветко до акад. Державин от 16 февруари
1928 г. научаваме, че той гори от желание да посети кримските българи:
„Иска ми се да започна работа по установяване на брачната връзка между
нашите субатски и обредни песни за Крали Марко. Попътно, разбира се,
мисля да си попълня записките, тъй като много ми е интересно да проникна с моите записки в Крим, тъй като, срещайки се с кримските българи и
заслушвайки се в техния говор, склонен съм да допусна, че повечето от тях
са преселници от Македония. Няма ли да се установи по-непосредствена
връзка с македонския епос посредством кримските българи?“10. Заминавайки за Крим, той продължава научните си занимания, като разширява
проучването си и записва на терен песенен материал в селата Стари Крим,
Кишлав, Сарабуз и Коктебел. Самият Цветко не скрива своите симпатии
към тамошните българи и смята, че те и досега остават оригинална етническа група както със своя език, така и със своя бит. През октомври 1928 г.
в поредното си писмо до Н. Державин той открито споделя: „Кримските
българи много ми харесаха и аз с удоволствие бих отишъл отново при тях.
Руснаците учудващо не ги обичат, докато татарите се отнасят към тях прекрасно. Неприятни неща ми се случи да чуя за българите в Стари Крим от
руснаци. Добре, че това абсолютно не ме трогва“11. Песните на кримските
българи са записани през лятото на 1926 г.
През последните десетилетия значителни приноси имат изследванията на съвременните учени като Наталия Шумада, Ирина Горбан, Валентин Изотов, Людмила Ноздрина, Оксана Червенко и др. (Шумада 1963;
Изотов 2003; Горбань 2004; Изотов 2005; Ноздрина (съст.) 2010; Червенко
2012). Заслужава внимание и фактът, че през 1989 г. български учени от
Етнографския институт с музей към БАН (Любомир Миков, Флорентина
Бадаланова и Костадин Динчев) заедно с колеги от Украинската академия
на науките (Н. Шумада и А. Ерема) провеждат съвместна българо-украинска фолклористична експедиция в няколко български села на Бердянски и
Приморски район и правят теренни записи сред българското население. В
своето изследване „Фолклористично наблюдение сред таврическите българи в Южна Украйна“ участничката в тази експедиция Флорентина Бадаланова стига до заключението, че „…наличието на български фолклор,
който продължава да живее в условията на друго, макар и сродно славянско обкръжение, е твърде показателно за науката“ (Бадаланова 1989: 4; вж.
също Бадаланова-Геллер 2017: 8–14).

10
11

ААН СССР, ф. 827, оп. 4, а.е. 587, л. 5. Превод на автора, Вл.К.
ААН СССР, ф. 827, оп. 4, а.е. 587, л. 7. Превод на автора, Вл.К.
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Заключение
Ако искаме да определим кое е най-същественото за песенното творчество на българите в Приазовието, можем да цитираме думите на известната българска фолклористка и писателка Елена Огнянова: „…всичко достоверно е отразено в създаваните от народа ни песни, предания, легенди,
приказки, пословици и поговорки, защото необразованите им създатели са
носели дарбата, дадена им от Бога“ (Огнянова 2014: 110). „Пеели песните
на празничните хора на мегдана, пеели ги на тлаки и седенки, на сватби и
кръщавки, по време на жътва и пластене на сеното, пеели ги навсякъде…“
(Огнянова 2014: 113). Разбира се, не трябва да се пренебрегва и това, че
съвременният свят не създава благоприятни условия за развитието и съхраняването на песенното творчество на българите в Приазовието. С времето много от даровитите носители на фолклор си отиват и все по-рядко
се срещат певци и певици на народни песни. В днешно време вече можем
да наблюдаваме предимно професионални изпълнения на фолклорно-етнографски колективи на концертни прояви по време на празници, събори,
районни фестивали, които продължават да съществуват благодарение на
организаторските способности на селските културни дейци. С това те все
пак доказват, че българският дух още е жив, и то не само на сцената, а любовта към родното българско живее в сърцата и на млади, и на стари.
В заключение може да се отбележи, че изложената в настоящата статия
информация дава възможност да се направят редица изводи за песенното
творчество на българите в Приазовието. Що се отнася до изследователската дейност на акад. Николай Державин, необходимо е да се подчертаят неговите специални заслуги, защото малко са учените чужденци, които
са посветили свои съчинения както на фолклора, езика, етнографията и
културата, така и на историята на българските преселници в Бесарабия и
Таврия. В многобройните си трудове ученият отделя на българското население в тези земи голямо внимание, а повечето от огромния брой издадени
свои книги посвещава на България и българския народ.
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ЗА АВТОРИТЕ
Доц. д-р Ангелина Илиева (Институт за етнология и фолклористика с
Етнографски музей – БАН) работи върху съвременната популярна култура,
съвременен и дигитален фолклор, медийна антропология, културни изследвания и изследвания на играта. Публикувала е статии и студии за клубовете за
научна фантастика и фентъзи в България, историческите възстановки, железопътния моделизъм, пандемичния фолклор, конспиративните теории и фалшивите новини. Автор е на монографично изследване върху ролевите игри на
живото действие.
Доц. д-р Валентина Ганева-Райчева (Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН) изследва теми като всекидневно разказване, нематериално културно наследство, етнични и конфесионални общности, българската диаспора, антропология на града, местно развитие и културна идентичност, интеркултурни взаимодействия, миграции и мобилност,
трансгранични изследвания, градината като място на биокултурно разнообразие, проблеми на съвременната музеология. Автор е на седем монографии,
четири от които в съавторство.
Доц. д.н.к. Венета Янкова (ШУ „Епископ Константин Преславски“)
изследва проблеми, свързани с историческа памет, български общности зад
граница, българо-унгарски културни и научни взаимодействия, туркологични
проучвания. Автор е на 7 монографии, както и на над 150 научни статии и
студии. Дългогодишен лектор по български език и култура в Дебрецен и Будапеща.
Доц. д-р Веселка Тончева (Институт за етнология и фолклористика с
Етнографски музей – БАН) проучва различни общности (българи мюсюлмани
от Тетевенско, българи във Виена, българи в Албания); обредност и музика в
България и на Балканите; фолклор и медии, сватбена обредност, празници и
ритуали. Публикувала е четири монографични изследвания и редица студии и
статии у нас и в чужбина. Автор е на сценарии за етнографски документални
филми за БНТ и други медии, както и на научнопопулярни публикации.
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Доц. д-р Вихра Баева (Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН) работи по теми като религиозна култура, разкази за
чудеса, традиционни празници и ритуали, символна антропология, български
словесен фолклор и др. Автор е на две монографии и две научнопопулярни книги (в съавторство); съставител и редактор на няколко издания с научни статии и фолклорни материали. Публикувала е над 70 студии и статии на
различни езици, чела е лекции в университетите в София, Пловдив, Краков,
Лодз, Палермо, Прага и Братислава.
Доц. д-р Владимир Демирев е експерт-координатор на Регионален академичен център към БАН – Сливен. Научните му интереси са в сферата на
сакралната топография, фолклорната история, фолклорната обредност, фолклорната словесност, топонимията. Автор е на 10 книги (три в съавторство),
както и на над 80 научни студии и статии в различни издания. Съставител и
редактор е на сборници и поредици с научни статии, член и председател на
секция в Съюза на учените в България, клон Сливен.
Д-р Владимир Калоянов (Институт за изследване на населението и човека – БАН) работи в областта на икономическата и историческата демография. Автор е на редица научни публикации, посветени на образователното
дело и културните прояви на българите в Таврия.
Гл. ас. д-р Григор Хар. Григоров (Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН) е защитил дисертация на тема „Литературна антропология на героичното. Конструиране на националнозначими персонификации“ в секция „Теория на литературата“ в Института за литература –
БАН. Текущите му занимания са посветени на изследването на символиката
на гражданския церемониал, подготвя монография по темата.
Доц. д-р Доротея Добрева е дългогодишен научен сътрудник и доцент
(1974–2013 г.) в Института за фолклор (от 2010 г. Институт за етнология и
фолклористика с Етнографски музей – БАН). Изследователските ѝ интереси са в областта на прозаичния фолклор, разказването, словесните традиции,
устното и писменото слово.
Д-р Ивета Пиргова (Регионален фолклорен център – Ню Джърси, САЩ)
работи с разнообразни етнически групи за създаването на тематични изложби, провеждането на фестивали, концерти и образователни програми, вкл.
демонстрации и класове по традиционна музика, танци и занаяти. Нейните
научни интереси са в областта на обредността, културните изрази на етничност и идентичност, динамика на културните процеси и музеология. Автор е
на две монографии.
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Доц. д-р Константин Рангочев (Институт по математика и информатика – БАН) е секретар на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл“. Основните му научни интереси са в областта на антропологията, етнологията и езика на българите, компютърната лингвистика, цифровите
библиотеки с мултимедийно съдържание. Има над 130 научни публикации,
участвал е в повече от 120 теренни етноложки и археографски проучвания.
Д-р Лиляна Даскалова-Перковска е бивш дългогодишен сътрудник в
Института за фолклор – БАН (1974–1991). От 1993 г. преподава във Факултета по антропология на Университета на Вирджиния, както и в Университета
„Джеймз Медисън“. Интересите ѝ са в области като културна антропология,
език и култура, социолингвистика, етнопоетика, подстъпи към изследването
на устните наративи.
Гл. ас. д-р Лина Гергова (Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН) се занимава с национална и официална празничност,
етнически стереотипи, градска култура и киберпространство. Работи в екипи
по проблемите на миграциите и културното наследство. Автор е на една монография (2012 г.), съавтор е на колективна монография (2017 г.), има редица
статии и студии, съставител е на множество сборници.
Проф. д-р Магдалена Елчинова (Нов български университет) е специализирала антропология в Холандия и САЩ. Изследователските ѝ интереси
са в областта на етничните и религиозните общности на Балканите, миграционните изследвания, изследванията на границата. Автор е на монографично
изследване за православните българи в Истанбул. Член е на EASA, SIEF и е
съдиректор на мрежа „Култура“ в ESSHC.
Гл. ас. д-р Мариянка Борисова (Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН) се занимава с локална история, устни и
писмени наративи, маскарадни игри, традиционна култура. Работи в екипи по
проблемите на миграциите и културното наследство. Съавтор е на колективна монография (2017 г.), автор е на редица статии и студии, съставител е на
сборници.
Доц. д-р Наталия Рашкова (Институт за етнология и фолклористика с
Етнографски музей – БАН) работи в областта на етномузикологията. Научните ѝ изследвания са свързани с локалните етнокултурни и музикални традиции, антропологията на музиката, инструменталното фолклорно музикално
изпълнителство, градската етномузикология, културната идентичност на мигрантски общности. Преподава в СУ „Св. Климент Охридски“, ПУ „Паисий
Хилендарски“, Нов български университет.
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Доц. д-р Николай Вуков (Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН) се занимава с проблемите на антропологията на паметта и възпоменанията; паметниците, възпоменателните чествания и музейните репрезентации; фолклорния епос и словесния фолклор; институциите и
културното наследство на българските общности в чужбина. Автор е на монография върху родствени отношения в българския юнашки епос и на повече
от 100 научни статии и студии в България и чужбина. Преподава в СУ „Св.
Климент Охридски“ и ПУ „Паисий Хилендарски“.
Доц. дфн Николай Папучиев (СУ „Св. Климент Охридски“) чете лекции
по антропология и фолклор на българите и антропология и фолклор на славянските народи. Ръководител e на магистърска програма „Интерпретативна
антропология“. Автор е на 6 книги в областта на културната антропология,
фолклористиката и музеологията.
Доц. д-р Петър Петров (Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН) е с широки изследователски интереси, сред които
попадат празничната култура и (агро)културните пейзажи. Той е един от авторите и съставителите на сборника „Агрокултурни трансформации в условията
на европеизация и глобализация“ (2018 г.).
Гл. ас. д-р Петьо Кръстев (Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН) е етномузиколог. Изследва традиционни музикални
стилови системи и тяхното обновяване, интонация и интонационни процеси
във фолклорната музика, традиционни модели на музикално мислене, музикално-танцово взаимодействие във фолклорната култура. Автор е на монография върху инструменталните стилове в Югозападна България. Пише музика
за фолклорните ансамбли и за филмови продукции на БНТ, създава обработки
на фолклорни песни за популярни изпълнители.
Дфн Росен Р. Малчев е главен секретар на Асоциацията за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл“ и старши учител в 48-о ОУ „Йосиф
Ковачев“, София. Основните му интереси са в областта на културните традиции на българите, българската етнология и език, взаимодействието между
религия и фолклор. Автор е на монографичното изследване върху агиологията
и демонологията в народните вярвания и на над 120 публикации; участвал е в
повече от 100 теренни етноложки и археографски проучвания.
Д-р Таня Димитрова защитава докторската си дисертация в Института
за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН под ръководството
на доц. д-р Стоянка Бояджиева. Специализира „Външна политика и дипломация“, „Право“ и „Журналистика“. През годините работи като издател на
вестник, председател на НПО, областен управител, посланик на Р България
в Р Хърватия. Към момента е генерален консул в Милано. Автор е на четири
книги и множество научни статии.
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Доц. д-р Татяна Илиева (Кирило-Методиевски научен център – БАН)
работи в областта на старобългарската лексикология и лексикография, проб
лемите на средновековните славянски преводи от византийски гръцки език,
лингвостатистиката, лингвокултурологията и теологията. Понастоящем работи върху подготовката на словоуказателите към Книгите на големите пророци
по ръкопис F.I.461 от РНБ – Санкт Петербург (най-стария запазен препис на
старобългарския превод на Стария завет).
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Венета Янкова
Към устното словесно наследство на хетеродоксния ислям
в Североизточна България

Ил. 1. Тюрбето „Баллъ баба“ до с. Струйно. Снимка: Николай Николов

Ил. 2. Мевлид в тюрбето „Баллъ баба“ до с. Струйно.
Снимка: Николай Николов

Ил. 3. Тюрбето „Муса баба / Али баба“ край с. Избул.
Снимка: Венета Янкова

Ил. 4. Тюрбето „Алатлъ баба“ край с. Избул. Снимка: Венета Янкова

Ил. 5. Събеседници от с. Избул. Снимка: В. Янкова

Вихра Баева
Разкази за чудеса: почитта към Св. Богородица Троеручица
и нейните наративни измерения

Ил. 1. Света Богородица Троеручица Хилендарска. Източник:
http://www.pravoslavieto.com/ikonopis/Bogorodica/hodegetria/troeruchica.htm

Ил. 2. Троянски манастир
„Успение Богородично“.
Снимка: Вихра Баева

Ил. 3. Почит пред чудотворната икона на Св. Богородица Троеручица
Троянска, 14.08.2019 г. Снимка: Вихра Баева

Ил. 4. Шествие с чудотворната икона на Св. Богородица Троеручица до мястото
на първото ѝ чудо, 15.08.2019 г. Снимка: Вихра Баева

Ил. 5. Игуменът на Троянския манастир епископ Сионий Велички и други духовници
извършват водосвет пред чудотворната икона в открития параклис,
построен на мястото на първото извършено от нея чудо – трикратното падане
на коня, на който е била натоварена, 15.08.2019 г. Снимка: Вихра Баева

Валентина Ганева-Райчева
Разказването в градината – процес, структури,
културни значения

Ил. 1. Здравка гледа да не се загубят дребните домати за сушене,
събира семе и раздава на желаещите, Свирачи, 2017 г.
Снимка: Валентина Ганева-Райчева

Ил. 2. „Тук всичко расте в естествено състояние. Каквото се посее,
не го махам“. Поглед към градината на Иванка, Берковица, 2019 г.
Снимка: Валентина Ганева-Райчева

Ил. 3. Кивито, посадено преди около 50 години, е гордост за Иванка, тъй
като ражда годишно по 100 кг плодове, които тя раздава щедро на приятели
за Коледа, Берковица, 2019 г. Снимка: Валентина Ганева-Райчева

Ил. 4. Поглед към мераклийската (естетската) част от градината
на Венета и Минчо в Смилан, 2017 г. Снимка: Валентина Ганева-Райчева

Ил. 5. Част от естетската и продоволствената част в градината на Венета
и Минчо в Смилан, 2017 г. Снимка: Валентина Ганева-Райчева

Ивета Пиргова
Избродирани разкази

Ил. 1. „Преминаването на река Меконг“, 1981 г. Наративна бродерия: изобразява
трагичните събития след края на Виетнамската война.
Снимка: Ивета Пиргова

Ил. 2. „Животът на хората в Лаос“, 1976 г. Наративна бродерия: изобразява
ежедневие и празници на хмонг и други етнически групи в Лаос.
Снимка: Ивета Пиргова

Ил. 3. „Жената и Тигъра“, 1983 г. Наративна бродерия: изобразява фолклорна
приказка за страданията на селяните от тигъра-дух, неговото надхитряване
и убиване. Снимка: Ивета Пиргова
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Ил. 4. Кралят и седемте му красиви дъщери, 2016 г. Наративна бродерия: изобразява
фолклорна приказка (горе) и етиологична легенда (долу). Приказката е за сирака Яо,
който доказва своите качества и се жени за принцесата. Легендата обяснява защо
зеленчуците са престанали да се движат и да говорят.
Снимка: Ивета Пиргова
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Ил. 5. Панг Шионг (Pang Xiong) демонстрира хмoнг бродерия и обърната

Марянка Борисова, Лина Гергова
Един невъзможен терен в Ивайловградско:
села под водите на язовира

Ил. 1. Предполагаемата сграда на старото училище в с. Ставри Димитрово.
Снимка: Лина Гергова, 17.10.2020 г.

Ил. 2. Възстановената църква „Св. Йоан Предтеча“, с. Кочаш.
Снимка: Мариянка Борисова, 19.10.2020 г.

Петър Петров, Доротея Добрева
Оброчище на забравата.
Места, движение, разкази, памет

Ил. 1. Село Радуил и околността му: църкви (†), оброчища през ХХ в. (∆), маршрут
на шествието „с кръсти“ (---) и някои по-важни местности с ниви,
автор Петър Петров

Ил. 2. Графичен израз на ментална карта на „вътрешния“ и „външния“ кръг от
оброчища и църкви, пазещи селото, от И. Иванов, кмет на с. Радуил, 30.09.1994 г.

Ил. 3 и 4. През 2001 г. на мястото на оброчището „Св. Петка“ (сн. Г. Волф,
септември 2000 г.) е построен параклис „Св. Мина“ (сн. П. Петров, март 2003 г.).

Владимир Калоянов
Академик Николай Державин и песните
на българите в Приазовието

Ил. 1. Отбелязване на 50-годишнината от преселването на българите от Бесарабия
в Таврия, с. Преслав, юни 1912 г. Акад. Н. Державин (3-ти ред в средата) и почтени
българи от с. Преслав, сред които са Атанас Върбански (стои прав от дясно наляво),
Спиридон Тодоров, съпругата му Василка (Василиса) Тодорова, отгледала малкия
Державин, която е дъщеря на Генчо Къргов. Снимката е предоставена
на автора от Владимир Боярко, кмет на с. Преслав, 2005 г.

Ил. 2. Писмо (на руски език) на Николай Державин до Васил Златарски. Державин
изпраща автобиографията и говори за книгата си върху българските колонии
в Русия, 1911. Източник: НА БАН, ф. 9к, оп. 1, а.е. 1451, л. 1–5

Ил. 3. Народният учител Атанас Върбански, събирач на народни песни, и неговата
съпруга Степанида Върбанска, изпълнителка на песните (с. Преслав, Таврийска
губерния). Източник: Н. Державин. Болгарские колонии в России, 1914
(СбНУ, гл. XVII, табл. LXXXVII)
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