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ВОДНИТЕ ПТИЦИ И МИСТЕРИИТЕ НА КАБИРИТЕ
проф. д - р Иван Маразов
Нов Български Университет, София
Обикновено при семантичния анализ на изображенията върху каничкатаритон от Борово фризът около отвора на дъното се пропуска. Това отразява
методологически неправилно четене на изобразителния текст, защото имплицира
схващане за декоративен, а не семантичен характер на фриза. Архаичното
изкуство обаче не познава чисто “декоративни” мотиви, то е в най-малка степен
“декоративно”. Наистина, в малкия фриз антропоморфният код отстъпва пред
езика на орнитоморфните знаци, но кодовата трансформация е характерна за
мита и ритуала, които чрез нея насищат изцяло информационното пространство
и осигуряват по-широко комуникационна база за дадения текст. Ето защо, този
зооморфен фриз трябва да бъде разглеждан като фрагмент от цялостния
изобразителен текст на Боровската ваза, като елемент от неговата семантика и в
същото време като превод в друг код на отделни аспекти от Кабирическата
идеология.
Около отвора на дъното, който превръща каничката в ритон, са изобразени
три водни птици (най-вероятно жерави). Както ще видим по-нататък, в
иконографията на Кабирите водната птица заема особено място (Kerйnyi 1978;
Маразов 1992:145-151). В една беотийска ваза пируващият Кабир протяга рогаритон към патица (Daumas 1998:103,Fig.7-2). Горният пояс на горита от Вергина
(Andronikos 1984:Fig.146), който М. Домас също свързва с идеологията на
Кабирите (Daumas 1998:220-226), е запълнен с единадесет фигури на плуващи
или вървящи водни птици с разперени крила. Иконографската формула,
използвана в малкия фриз на каната, не бива да се разглежда изолирано, а само
в контекста на представителната серия от образи на “водоплаващи птици” в
евразийското изобразително, митологично и фолклорно пространство.
Водната птица е един от най-популярните зооморофни знаци в тракийската
иконография още от края на бронзовата епоха. Това е времето на широко
културно койне, обхващащо териториите на Северна и Южна Европа и през
Кавказ стигащо до Иранското плато. Може да се твърди със сигурност, че
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навсякъде водната птица е сред първите иконични символи: или самостоятелно,
или като елемент на орнитоморфно оформяне на отделни предметни знаци.
Макар че изследователите са отбелязали този факт, те не предлагат път за неговото
осмисляне.
Според правилата на митопоезиса, със самото си емпирично наблюдавано
поведение патицата, лебедът, жеравът, щъркелът и т.н. заемат двусмислена, т.е.
неопределена позиция. Те имат достъп до всички пространствени зони на
вертикалния космос, защото ходят по земята, плуват във водата и летят във
въздуха. Те са недиференцирани като поведение, като природа, като елементи,
обозначаващи различните стихии - сухоземни, водни и въздушни. Те не само
свободно прекосяват границите между световете и статусите, но и самите те са
лиминални. В зоологическата таксономия точно такива същества могат да станат
класификатори на гранични ситуации и да се превърнат в медиатори (Douglas
1975: 27-46).
Най-често водните птици играят съществена роля в зооморфните описания
на инциацията в келтските, германските и славянските фолклорни представи
като основна метафора на девойка или юноша (Толстой 1984; Афанасьев
1994:516; Костомаров 1995:289-291). У Пиндар лаконските девойки са оприличени
на “ято” птици (Pind. Fr.112 Гаспаров). Във “Вакханки” Еврпипид казва за
менадите, че се движат “като птици” (748). Както отбелязва Ян Бремер, във всички
митични разкази за левитация става дума за ята летящи девойки (Bremmer
1984:272n23). Вероятно тъкмо с функцията им на инициационна метафора в
мита и обреда би могло да се обясни широкото разпространение на водните
птици и в изкуството на Северна Европа, Балканите, Кавказ и Луристан през
епохата на геометричния стил. Още в геми от Микенската епоха виждаме
еротична сцена, на която присъства водна птица (Boardman n.d:Pl.94-99,102,270).
Но водната птица, вероятно като метафора на сексуалното желание, необходимо
за брака, се изобразява твърде често върху вазите, които свързваме с култа на
Кабирите (Дремсизова 1963:№63-66,274; Sindos 1983:№169,359). Разбира се, тя
присъства и в редица вази от Тиванския Кабирион, в живописта на погребалното
ложе от Потидея, както и в скулптурната група от Самотраки, които също
принадлежат към мистериалния кръг на тези божества.
Логично е да очакваме, че след като са подходящи инициационни знаци,
водните птици ще намерят място и в мистериален контекст. В много митове
прекосяването на водното пространство е митично действие, което води до
статусна промяна, често кодирана като животинска метаморфоза. Да си спомним
колко богове и герои се хвърлят в морето по една или друга причина, а всъщност,
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за да преминат инициацията си. В този ред е особено интересна фигурата на
Диктина. Според мита девойката Бритомартис била преследвана от цар Минос.
За да се спаси от похотта му, тя се хвърлила в морето, но попаднала в рибарски
мрежи, което дало и новото име - Диктина, “от мрежите”. Тук от значение е
мотивът на любовно преследване, който има инициационен характер (SourvinouInwood 1991:59-98). Минойската героиня се спасява в морето, но е заловена в
мрежи. Семантиката на този атрибут все още не е намерила обяснение. Оказва
се обаче, че рибарските мрежи намират мястото си на атрибут тъкмо в брачните
риутали. В обредната система на източните славяни момичето, за което вече
идват сватове, трябва да скочи в пола или в рибарска мрежа (Зеленин 1994:189),
младоженците обвиват тялото си с мрежи, или връзват краката си с тях. Според
Н. Толстой важното в случая с мрежите е вярата в магическата сила на
многобройните възли (Толстой 1988). Но тази “магическа функционалност” на
атрибута (плодородие, брак, апотропеична мощ) явно представлява по-късна
ресемантизация. Да не забравяме, че и в Русия момата е длъжна “да скочи”
(като Диктина) от пейката в мрежата, т.е. налице е отново действие за
преодоляване на вертикална дистанция в посока “надолу”. Макар и в домашна
обстановка, скокът в мрежата отгоре надолу е явна метафора на гмуркане във
воден басейн (море, река, езеро), т.е. отговаря на потапянето в първичната
инициационна среда. Ето защо в случая следва да разглеждаме мрежата в
качеството й на класификатор на водната стихия и в същото време на средство за
обуздаване на тази стихия (морският старец Протей може да бъде заставен да
даде сведения за пътя, само ако бъде вързан). Залавянето на младите в мрежа е
акционална метафора на брака, който ще “свърже” двамата в бъдещия им
съвместен живот. Да не забравяме, че Хера често се представя вързана (O`Briеn
1993:162), дори и от сина си Хефест, който хваща в невидими мрежи и съпругата
си Афродита с любовника й Арес. Възлите на мрежата са допълнителен и
вероятно вторичен семантичен елемент - те само подсилват функцията на
“връзването”.
Може би именно с брачни конотации се обяснява ролята на мрежата в мита
за тракийската героиня Харпалике (Маразов 1992:168-171; Lyons 1997). Тази
девойка-воин била заловена, точно като Диктина, в разпънатите от поданиците й
мрежи. Но в края на краищата, вместо нея в мрежите се оказало козле
(обичайният субстиут на момиче в инициационната смърт - ср. с обредите на
Артемида Браурония, вж. Sale 1975; Kahil 1983; Osborn 1985; Sourvinou-Inwood
1987; Perlman 1989; Lyons 1997:146-148). И едонската Бендида използва в лова
мрежи, както показват скални релефи от римско време (Collart&Ducrey 1975).
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Не трябва да забравяме, че според самата си етимология името на богинята
отразява функцията “връзване”, може би развита и в брачен аспект като свързване
на младоженците. Брачният контекст на мрежи, платна, стърги, плетиво и други
продукти на “женските дейности” не подлежи на съмнение и в българския устен
фолклор (Marazov 1995). Петре Поморянче прекосява морето, за да си върне
открадната невеста и използва за тази цел хитростта на дрехата. Мария
Белоградска му обещава да се качи на кораба му само ако “млад гемиджия да
постелит платно бамбакерно е от портите дури гемия”. Момъкът се съгласява и
щом тя стъпва на кораба, вдига котва и я отвлича (БМ № 184). Юнак Пейо
неуспешно гони елен и моли перящите на реката девойки да опънат платната
като стърги, за да го залови в тях като в мрежи. Оказва се обаче, че вместо елен
той намира в тях Вида девойка (СбНУ 5:№8). Митологемата на платното е много
често прилагана в мита и в обреда (вж. Bergren 1980; 1983; Jenkins 1985; Barber
1994). Тъй като се използва в преходни ситуации, мрежата е амбивалентен
атрибут. Тя служи и като оръжие на ефеба (Vidal-Naquet 1983), и за наказание на
извънзаконниците (Gerstein 1974; Маразов 1992), но също така и като средство за
залавяне и задържане на божественото. В последния си функционален аспект
мрежата се появява и в мита за идването на статуята на Хермес в Енос, което
довежда и до установяване на култа му в този град на северния бряг на Егейско
море, явно свързан и с мистериите на Кабирите, и по-конкретно, с образа на
единия от тях - Хермес Касмилос (вж. Bousquet 1949). Следователно, учредяване
на култ или мистерия може да стане при “идването” и “задържането”, т.е.
попадането в мрежи, на божествения образ-покровител. Нали и Кабирите пак се
връщат на острова, т.е. идват си от морето, едва когато на Лемнос са възстановени
брачните норми.
Споменаването на морето в мистериално-брачен контекст у Ф. Матерн (F.
Mat. De Ev.Pr.Relig.38 вж. по-горе) би могло да се отнесе директно към
мистериите на Кабирите, в които морската стихия била основен образ.
Светлината върху морската шир в това сведение може да се свърже с огньовете
на св. Елм, които се появяват върху мачтата на корабите при буря като надежда
за спасение (Skutsch 1987). Тази идентификация на морето с брака в мистериите
на Кабирите ще ни обясни защо в тиванските вази се появяват често “морски”
сюжети: Посейдон и Амфитрита, нереиди, Одисей и т.н.
Връзката между Великите богове на Самотраки и морето е много добре
засвидетелствана. Множество сродни на Кабирите демони също произлизат
генетично от морето. Така майка на телхините е Талата, а баща - Понт или
Посейдон, майката на първичната близначна двойка в Индия - Яма и Ями е
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“водна жена” (“apya yoca”), скитската богиня, която Херодот идентифицира с
гръцката Гея, се нарича Апи, майката на Ромул и Рем е жена на речно божество,
Леда е дъщеря на морския бог Главк и т.н.
Близначните култове имат пряка връзка с водната стихия (Штернберг
1936:73сл.). В Африка близнакът може да успокои бурята над водите само с
появата си. Това едва ли е случайно. Според мен, тя не бива да се извежда от
чисто битови фактори. Тази устойчива асоциация е предизвикана от ролята на
близнаците на “първи хора”. Но новото човешко поколение, което често започва
от тях, се ражда обикновено след потоп, както и земята в много митологии
възниква от дъното на безкрайния океан. В това отношение хората и земята са
тъждествени, поради което в много митове за творението първите хора са
направени от земя и вода (включително и Пандора). Основната култова легенда
на Самотраки ни говори за голям потоп, от който се спасява само Дардан.
Естествено е точно тези “нови първи хора” да станат основатели на градове,
родоначалници на народи, учредители на сакрални институции - нали с тяхната
поява се открива и институцинализира нов квазиисторически цикъл. Така от
пространствена, водата се превръща и във времева граница, разделяща два
цикъла. Във всички митични и епични текстове, свързани с идеята за статусен
преход, именно водата е основна разделителна линия, тя е граница между
световете, поради което лиминалните фигури на героите обитават именно това
пространство (вж. дискусия у Nagy 1985). Тази функция на водния басейн
обуславя и локализацията на Кабирите на остров и пътуването им по море (те
напуснали Лемнос и отново се върнали там). Същият локус е характерен и за
Хефест, а връзката на митичния бог-ковач на Угарит Котар с водата е особено
подчертана (Morris 1992:96). Нещо повече, както телхините, така и Kothar wa
Hasis се обозначават като “синове на морето” (пак там:92). Връзката на ковача с
морето е задължителна - гръцкият Хефест пада в морето и чиракува при Тетида
цели девет години, а след това работи за нея накити, точно както Котар изковава
украшения от бронз за угаритската морска богиня Athirat (Morris 1992:82; Xella
1976). Това обстоятелство дава още едно основание за асоциирането на култовете
на Кабирите и Диоскурите - спасители в морските пътешествия. И тъй като в
мита новата дейност започва винаги “от водата”, връзката на близнацитеоснователи с първичната стихия става от гледна точка на логиката на
митологичната класификация основополагаща. Ето защо в асоциацията
близнаци-вода трябва да видим по-скоро следствие от функционалната
обработка на идеята от митопоетичното мислене, отколкото отражение на
някаква битова реалност. Тази позиция мотивира мита да означи в орнитоморфен
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код близнаците като водни птици. В качеството им на родоначалници близнаците
са близки и до представата за душата-прародител, която най-често се визуализира
в образа на птица (Turcan 1958; Widengren 1965:37). Затова индийските Ашвини
носят названието на лебеда “hamsa”, а гръцките Диоскури са родени от яйцето,
което Леда, оплодена от Зевс в облика на лебед, снесла.
Тази митопоетична персонификация е освен това и отражение на обща
функционална позиция. Защото в митичните антропогония и социогония
близнаците изпълняват същата основополагаща роля, която играе водната
птица в космогонията. Според евроазиатски представи светът (=сушата) е
създаден след гмуркането на гъска, патица, лебед в световния океан (Eliade 1961;
1972:76-130). В резултат от три потапяния птицата донася в човката си от дъното
малко почва, от която е създадена земята (Delpech 1995). В индийската
космогония мястото на водоплаващата птица е заето от глигана, аватар или
зооморфна персонификация на бога Вишну (Gonda 1954:139ff.). Това не трябва
да ни изненадва, защото като класификатори на амфибийната позиция, т.е. като
медиатори между пространствените зони на вертикалния космически модел, и
двата териоморфни персонажа са изофункционални. Като отглас от
космогоничната роля може да се разглежда балканското поверие, че когато за
пръв път се види щъркел, трябва да се вземе малко пръст от под десния крак и да
се хвърли във ведро с вода. Митът еволюира в посока на нарастващ дуализъм и
завършва с превръщането на помощника на бога в негов брат-съперник в
творението (Eliade 1972).
Така отново стигаме до митологемата за тясната връзка между първичната
водна стихия и близнаците, присъща за инварианта на близначния мит. Не е
мястото тук за исторически предположения кои фигури са по-архаични. Според
мен те по-скоро бележат различните митични сфери, на които принадлежат космогонична (с птици-гмуркачи) и антропогонична (с близнаци, слизащи на
дъното на световния океан). Затова и приемам като доста убедителна
идентификацията на водоплаващите птици с героя-прародител на скитите
Таргитай, която Раевски разкри в изображенията по редица паметници на
скитското изкуство (Раевский 1972). Писмените извори от Персия мълчат относно
ролята на водните птици в мита и идеологията, а и в изкуството от
предахеменидско време са се запазили слаби следи от подобни представи. В
митовете на древна Индия, напротив, мотивът с гмуркането има широко
разпространение. Според Елиаде най-архаичното ядро на тази орнитоморфна
космогония е запазено (реликтово) във фолклора на Балканите. Приема се, че
космогоничният акционален мотив на гмуркането липсва в митологията от
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Средиземноморието. Но как да си обясним тогава фигурата от слонова кост на
гмуркащ се младеж от Кносос (Higgins 1967:Fig.25) или на скачащи в морето от
скала в гробничната живопис от Тарквиния и Пестум (Somville 1978;1979;
Agostino 1982; Torelli 1997:138)? В тази етруска иконографска тема може да се
предположи ритуална и изобразителна метафора на статусна промяна (Hubaux
1923; ср. ролята на акта на гмуркане в обредната система на Самотракийските
мистерии). Възможно е, разбира се, да се търси и влияние от питагорейството и
орфизма, т.е. скокът в морето да отразява преминаването прага на смъртта с
надеждата за нов живот, както това е експлицитно заявено в орфическия надпис
на една ламела от Турия:
“Аз скочих под пазвата на Царицата, Господарка на долния свят,
И аз излязох... с желания венец
Щастливец, трижди щастливец, ти ще бъдеш бог на смъртния,
какъвто ти беше
Козле аз паднах в млякото”.
Тук гмуркането има несъмнено връзка с новото раждане, т.е. то е акт на
преход. Пример за подобно “спасение” чрез скок в морето дава самият Дионис,
подгонен от остена на едонския цар Ликург (Marazov 2000:33). Ето защо скачането
във водата може да приеме ролята на инициацонно действие (ср. с Бритомартис
- Диктина). А гмуркането, разбира се, най-много се удава на водоплаващите
птици. Следователно, в малкия фриз от Боровската кана с три гмуркащи се жерава
ни е запазен в орнитоморфен код иконографски запис на едно миторитуално
действие, което притежава широк спектър от изофункционални значения:
космогонични, антропогонични, инициационни и мистериални. Естествено е,
този изобразителен текст да съдържа подобни смислови измерения - нали самата
ваза е използвана в контекста на посвещение в мистериите на Кабирите? Още
повече, че тъкмо на Самотраки е популярен митът за потопа, след който започва
нов антропогоничен цикъл. А обикновено шепата земя, извадена от дъното на
световния океан и хвърлена във водата, поражда остров (Pindar. Pyth. 4.1-56;
Apoll. Rhod. Arg. 4.1547ff; Delpech 1995:278).
Показателно е, че култът на Кабирите в Тива, чиито мистерии са дар на
Деметра, бил обновен от героиня със симптоматичното име Пеларге (щъркел,
Paus. 9.25.6). Нейното име се съотнася и с митичните предшественици на гърците
на Балканите пеласгите, които са основатели и на Самотракийските тайнства
(за мистерии, основани от Деметра Пеласгис и Пеласгос, вж. Paus. 1.14.2, 2.22.1).
Пеласгите пък били идентични с тирените, дълбоко свързани със Самотраки
(Clem. Alex. Protr. 2.19), които от своя страна били отъждествявани с щъркелите,
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защото браздяли морето като тях (Dion. Halic. 1.23.5). В този ред на мисли трябва
да включим и митичния поведенчески модел на щъркела. Както е известно, тази
птица има силни конотации с родовата филиация. Митът за нейния произход
притежава инициационни аспекти (Толстой 1984). В него се разказва как бог,
който искал да избави човека от развъдилите се влечуги, ги събрал в една торба
и му я дал, като му поръчал да не я отваря. Любопитството обаче надделяло и
човекът все пак решил да погледне. Гадините отново изпълзяли навън. А Господ
наказал непослушния човек като го превърнал в щъркел и му заповядал да се
бори с влечугите. Както вждаме, богът дава на човека тайната на неговото
избавление, която се пази скрита в торбата. Това е тайната на определената,
чистата функция: като ги събира в торбата, творецът пречиства света от
земноводните-изчадия на хаоса, тъй като в тях чертите на различните видове
пребивават в смесено състояние. Човекът обаче не е посветен в тази тайна, той
нарушава обредното табу и така губи възможността за спасение. Затова той
трябва да изтърпи характерната за инициациирания метаморфоза във водна
птица, която е неговата алтернатива за спасение. И в други народни поверия е
запазена идеята за орнитоморфоза. Българите вярват, че когато си отидат в топлите
краища, щъркелите се превръщат в хора. За да се осъществи метаморфозата в
една или друга посока, те трябва само да се потопят в езеро (Маринов 1914:95).
Но същото действие ражда същите последствия и в мистериалните представи на
древните траки (Ovid. Metam. 15.336-8):
“В Хиперборейския край, казват, има хора в Палена,
Уж тялото им с леки пера се облича,
щом девет пъти се потопят на Тритон в езерото.”
Прекосяването на водна преграда е задължително условие за животинска
метаморфоза. И великият ирландски поет Фин се превърнал от юноша в немощен
старец щом се потопил в езеро и то след преследване на елен (Nagy 1982;1985; за
обратния ефект от потапянето вж. O’Flaherty 1973:58-63). Водната среда действа
като огледало, което инверсира качествата на потопения в нея симетрично:
човекът става животно или птица, младежът - старец и, обратно, незнаещият
придобива свещено знание. Защото реката, морето или езерото се разглеждат
като граница, а всяка мистерия поставя прагове на принадлежност, които разделят
посветени от непосветени, но и бележат края на един цикъл, за да започне новият
житейски кръг на миста. Като образ на хаоса, морето, езерото, реката са найподходящият класификатор за лиминално пространство, където се извършват
винаги инициациите, където жреци, поети, занаятчии придобиват тайното знание
(Heesterman 1985; Топоров 1993). Нали и Хефест изучава своя ковашки занаят
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при Тетида? Затова и морето е толкова значим образ в Самотракийските мистерии
- те обещават спасение при морско пътешествие. Това ми позволява да приема
четенето на Р. Сийфорд на речта на Аякс в едноименната трагедия на Софокъл
като използване на мистериални термини и техники (Seaford 1986; 1994:283).
Сред тях ще срещнем и обещанието бурята в морето да се успокои, което
несъмнено доста подхожда на езика на мистериите на Великите богове (ср. със
същата терминология у Eurip. Bakkhae 902-903). В много други сведения срещаме
формулата “да те доведе на котва до пристанище” (вж. Clem. Alex. Protr.2.22.4),
което е несъмнена мистериална формула, свързана с представата за живота
като доста несигурно пътуване по море. В тази светлина и оброчните дарове в
сакристията на Самотраки от спасените по време на корабокрушение може би
трябва да се приемат не твърде буквално, а метафорично.
Ролята на водните пространства като първична среда и граница естествено
насочва и към избора на птицата като основен класификатор на преход и на
миста, който го извършва, в мистериите. Запазена е дакийската дума за щъркел
- bardo, която е производна от корена за “бял” (Greppin 1976). Белият цвят е
особено характерен за колорита на инициацията. Мистериалното посвещение
“ражда” на белия свят нови “бели” хора - новопосветените. Нормално е бялата
птица, която “донася децата”, която прекосява граници, която живее край водата,
да намери място и в семиотичната система на мистерията, а нейната белота да
стане код за чистотата на миста, на новороденото същество, паралелен на
белотата на млякото, в което пада миста-козле от орфическите текстове.
В орнитоморфния код на Кабирическите мистерии и учредителите на
тайнствата приемат облика на водни птици. Евмолп, родоначалник на
хиерофантите в Елевсина, чрез самото си име е отъждествен с лебеда - той е
“хубаво пеещ”. Керени предполага наличието на тракийска следа във
функционалното тъждество жрец = лебед (Kerйnyi 1978:53). Той напомня, че
Евмолп е представян в мита като тракиец (вж. последно Рабаджиев 2000), син на
Борей и Хионе (“снежнобялата”, т.е. също лебед), а неговите спътници-траки
във войната с Елевсина се удавили докато се къпали в езерото Есхатиотис, т.е. във
водите на самия край на света (Etym. Magn. s.v.). Ясно е, че те или не са могли да
преминат инициацията, или като се удавили, т.е. след като са изтърпяли ритуалната
си смърт, се превърнали във водни птици Според елевсински погребални стихове
жрецът или жрицата “изчезвали във водите” и отново се повявали от тях като
нови, свещени и хубаво пеещи създания (вероятно във вид на птици).
Хиерогамията между Зевс и Немезида се осъществява също в орнитоморфни
образи - той като лебед, а тя като гъска (Athen. Deipnosoph.334B). Брачна
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символика на двойката водни птици в мистериален контекст се съдържа и в мита
за Персефона - в момента на отвличането й в пещера край Лебадея тя си играела
с гъска (Paus. 9.39.2). Този вид птици винаги присъстват в брачните сцени от
гръцката вазопис и са орнитоморфни знаци на Афродита, Ерос, Пейто и Потос
или просто на встъпващата в любовни отношения девойка. Неочаквано
разпространен се оказва образът на водоплаващата птица в иконографията на
ахеменидски геми (Никулина 1994:Обр.63-4,68-74,79-84,225,228,231-4,237-8,2434,470,560), макар че честата поява на този мотив още в предахеменидски
паметници свидетелства за далеч по-ранен произход (Ghirshman
1964:Abb.17,21,24; Seipel 2000:Kat.n.11,42,67,101). Връзката на този образ с
обредния момински комплекс експлицитно личи в една от гемите, на едната
страна на която е представена гола къпеща се женска фигура, а върху другата
чапла (Никулина 1994:Обр.117) или в монети от Киликия, където върху аверса
виждаме крилата мъжка фигура (Ерот), а върху реверса гъска (Никулина
1994:Обр.243-4). Значимостта на митообредната семантика на водоплаващите
птици (жерави) обяснява популярносттта им и за възприемане на мистериална
роля в иконографията на редица чернофигурни вази от Тиванския Кабирион
(Wolters&Brunns 1940:10ff).
Между чашите в рисунката върху вазата от Гнатия стои яйцето, от което се
родили близнаците и сестра им Елена (вж. сцена от вазописта с раждането на
Елена от яйце, разбито с двойна брадва - Buxton 1995:Fig.2; за символиката на
яйцето вж. Гичева 2001). Яйцето би могло също така да бъде и предметен образ
на Афродита. А според орфическата космогония - и на целия свят. Орфиците
твърдяли още, че първият бог, излюпил се от примордиалното яйце, е Ерос
(Harrisson 1922:626ff). Това ни позволява да свържем генетично и семантично
яйцевидната форма на боровската каничка с образа на Ерота, представен в нея
и държащ в ръка също такава кана. Но и тракийските вази от Могиланската
могила, Панагюрище, Борово и Рогозен, които с основание биха могли да се
разглеждат като вещи-атрибути в Кабирическия култ, имат подчертано яйцевидна
форма. Това едва ли може да бъде случайно, защото те са единствените съдове,
представящи този конструктивен предметен тип в Тракия, които нямат столче на
дъното. В този смисъл е интересно да се напомни, че според някои древни
извори пилосите на двамата Диоскури представлявали двете половинки на
яйцето, от което те се родили (Chapoutier 1935; Nilsson 1941:406). Но не трябва да
забравяме, че яйцето играе значима роля в култа на Кабирите и често се
изобразява в ръката на възрастния или младия Кабир (Daumas 1998:99,105-108,
Pl.8-2,3). Така че и във вазата от Гнатия трапезата би могла да бъде предназначена
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за кабирическо угощение, тъй като в един беотийски кантарос жена носи на
пируващия Кабир между другото и яйца, а в друга ваза на масата пред младия
Кабир кантаросът е фланкиран от две яйца (Daumas 1998:99,Pl.7-1,101,Pl.8-1).
Виждаме ги и на трапезите на пируващите мъже, изобразени в гробницата от
Агиос Атанасиос (Tsibidu-Avloniti 1999). Яйцата са основен мотив на украсата
на гробницата от Енея (Vokotopoulou 1995:196), както и в многбройни теракотови
релефи от Беотия, където забулена жена с калатос на главата (Деметра Кабирия,
според М. Домас) държи яйце (Goldman-Jones 1942:Pl.18; Daumas 1998:107, Pl.84) или пък брадат мъж, който може да бъде както Дионис, така и с не по-малки
основания Кабир, с кантарос в лявата ръка, държи в дясната яйце (Breitenstein
1941:Pl.36,304).
Връзката между яйцето и “праведния” живот (на посветените) откриваме и в
балканските легенди за “Великдена на Блажини” (Mesnil,Popova 1997:76-81). В
тях “блажени” (рохмани) са аскети, които живеят в края на света, без къщи, без
дрехи и без жени, които се хранят само с плодовете на пустошта и често постят.
Те научават кога е Великден по черупките от червените яйца, които по течението
на реката им пращат християните. Начинът на живот на тези митични хора
напомня описанията на поведението на сектата на абиите или капнобатите у
траките (Strabo 7.3.3; Маразов 1992). В тази светлина бихме могли да предположим,
че в този мит яйцето, макар тук да се явява в християнска реинтерпретация, води
произхода си от представи близки до орфическите. В този смисъл е интересна
появата на яйцето в мита за Диоскурите (и в Кабирически контекст), както и
изобразяването на гигантско яйце върху олтар или върху големите беотийски
скифоси (ср. Daumas 1998:99,101,106). Румънската легенда е може би един
балкански реликт, съхранен у румънците и у българите още от тракийската
древност.
В сюжетния репертоар на тази група ритуални съдове особено място заема
темата “битка между жерави и пигмеи” Много древни автори разполагат
жеравите и техните врагове пигмеите на територията на древна Тракия - от
долината на Стримон до североизточната част на страната (Plin. HN 4.44; Strabo
2.1.9; 15.1.57). Нещо повече, Герана, прамайката на пигмеите, най-често е
признавана за тракийка (Aelien. NA 15.29; Athen. Deipnosoph. 9.393c,e,f). Тъй
като тя богохулствала,
“Хера я превърнала в птица с непристоен облик и я направила враждебна и
ненавистна на почитащите я преди пигмеи”.
Показателно е, че във всички текстове героинята е еднакво презрителна и
към Хера, и към Артемида. Следователно, тя се намира в междинно статусно
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пространство - вече не принадлежи на девичеството, но още не е престъпила и
прага на таламоса. Тя навсякъде е квалифицирана като “красива”, но именно
проявата на хубостта е този белег, който поставя момичето в преходния статус
на “невеста” (Calame 1977; Маразов 1999). Не мога да се съглася с Балабрига,
който вижда в нейния образ “матронални” черти (Ballabriga 1981:64). Раждането
на дете още не прави статуса на жената-майка, ние знаем, че Елена, Пандора,
Пенелопа имат деца, но са ситуирани в изключително противоречива стаусна
среда - те са gyne-nymphe (вж. анализ у Маразов 1999 с лит.). Герана прилича на
келтската героиня Аife, превърната от другата жена на Manannбn в жерав поради
ревност (Ross 1960:421; Nagy 1985:96). Трако-гръцката героиня трябва да изтърпи
и постоянна война с бившите си поданици, защото те не й разрешават да види
детето си, тъй като не могат да я познаят в облика на войнствената птица (Ant.
Liber.Metam.16). Както и Аифе, Герана - жената-жерав, е с неопределена социална
идентичност, поради което е изхвърлена от (прото-)човешката раса и не е
допускана до човешкото общество. Митологемата на “припознаването” е
присъща за всички инициационни ситуации - героят или крие своята идентичност,
или не я съобщава и едва след определен подвиг той е “назован”, т.е. припознат.
И в нашите народни песни Лалка не била позната от съселяните си, скрита под
“перо жеравово”. “Своите” не могат да познаят младите, защото през преходния
период те са “други”, “чужди”, тъй като най-често претърпяват животинска или
орнитоморфна метаморфоза, обозначаваща ритуалната им смърт в стария
статус. По същия начин, след гмуркането си в езерото, ирландският поет Фин не
е познат от своята дружина, защото е станал “друг”. Естественото отношение
към чуждия/другия е враждата, която се трансформира от митопоетичната мисъл
във война. Точно поради тези инициационни конотации танцът, на който водачът
Тезей обучил младите атиняни преди пристигането им на Крит, се наричал
“геранея”, “танц на жеравите” (Plut. Thes.21). Стъпките на танца Геранея
маркирали маршрута на инициационното пътешествие в Лабиринта и едва ли
били свързани толкова с идеята за плодородието или соларния култ, както смята
Армстронг (за “танца на жеравите” в кроскултурален аспект вж. Armstrong 1943).
Както добре го демонстрира М. Детиен, жеравите прекосяват света от край до
край, те познават “картата на света”, намират чудесно посоката по време на
своя полет-миграция, но совен в пространството, те се ориентират и във времето,
тъй като сменят мястото си със смяната на годишните времена (Detienne 1989:2023). С една дума, те са прекрасни класификатори на цикличността, която е основна
идея в инициацията. Затова и танцът геранея се изпълнява от юноши и девойки
на прага на техния преход към и/или от лабиринта.
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Едва ли може да се приеме, че в борбата на пигмеите и жеравите се отразява
опозицията между иницииращото женско начало и търсещото инициация мъжко
(Kerйnyi 1978:56). В тази полова и видова сегрегация, кодирана като вечна война,
трябва да видим по-скоро въплътена идеята за ритуално разделяне на социума
по пол в определени преходни ситуации (Маразов 1995; Marazov 1995). Но в
символичната система на мистериите то наистина може да стане удобен код за
превод на идеята за фундаменталното различие между посветени и непосветени
- след инициацията те не се “познават”, въпреки че по начало принадлежали към
един род. Лебедът, както и жеравът, е безроден, той няма родина, по време на
своята миграция той циклично напуща едни места заради други. Той никъде не
е “свой”, той не познава “свое”. Тази негова поведенческа характеристика е
подходяща като метафора и за близнаците, които също като него са странници,
те скитат по света, непризнати в дома си. Показателно е, че Аполон
(парадигматичен близнак) също “мигрира” в страната на Хипербореите и
обратно на колесница, теглена от лебеди (Marazov 2003), а в “Упанишадите” тази
птица е знак за “странстващата душа”. Идеята за безродност на лебеда в гръцката
мисъл е подчертана от представата за партеногенезата му - у Платон (Resp.
10.620a) душата на Орфей избира живота на лебед, тъй като, огорчена от жените,
не иска да се прероди от жена. Може би тук трябва да предположим следа от
някаква мистериална формула за “ново” раждане на миста в облика на водна
птица. Привлекателно е да свържем тази представа с орфизма, който съвсем не
е бил чужд на Платон. Още повече, че пак от тази среда произлизат идеите за
превръщане на душата в лебед, а душите на добрите ще стигнат същото място,
където отиват и лебедите (Prevost 1992:109). Можем да бъдем уверени, че
Диоскурите, родени от яйце, ще въведат тази представа и в мистериите на
Самотраки.
Вероятно митът за метаморфозата на човек във водна птица е генериран от
структурата на възрастовата инициация. Напълно естествено е идеята да бъде
възприета и в мистериалното посвещение. Затова патицата, жеравът или лебедът
са толкова популярни в мистериите и в Елевсина, и на Кабирите, а войната между
жеравите и пигмеите става основна тема във вазописта върху съдовете от
Тиванския Кабирион. Не трябва да смятаме, че този мит е характерен само за
гърците. Анализите на Грепин (Greppin 1976), а по-късно на Запорожченко и
Черемисин (1997) го разкриват в широка индоевропейска перспектива.
Авторите доказват индоевропейския произход на мита чрез сравнение на
класическите гръцки данни с паралели от Индия, Иран, Скития, Ирландия,
Скандинавия. Съвпаденията са не само на лингвистично ниво и в общите мотиви
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или персонажи, но и в самата структура, в репертоара и дори в синтагматката на
мита. Освен свързана етимологично с жерава, митичната индийска птица Гаруда
в много аспекти се оказва изофункционална с него.
В древна Индия лебедът е въплъщение на бога-мъдрец-брахман Брахма, който
е представян яхнал тази птица (Prevost 1992:98, по-нататък следвам информацията
на този автор). Като символ на знанието лебедът е “най-бързата птица” ( RgV
4.9.5), но той е и въплъщение на rta - истината (RgV 4.40.5):
“Лебедът битува в чистото (етера), богът в средното пространство, принасящ
жертва върху жертвения олтар... Той битува сред хората, той битува в най-добрия
избор, той битува в истината, той битува в небесния свод, роден от водата, роден
от кравата, роден от истината, роден от планината, той е истината в себе си.”
Лебедът, образ на истината, “съпровожда тези, които, обидени, се отдръпват
от Вритра” и тръгват след Индра ( RgV 10.124.7). Като птица, върху която пътува
този бог, лебедът става олицетворение и на пътя - една митологема, която има
базов смисъл в мистериалните телете. Вероятно същата роля изпълнява лебедът
и в гръцката вазопис. В един фрагмент от червенофигурен калис от некропола
на Аполония Понтика виждаме рядка иконография - Аполон, възседнал лебед,
се завръща от Хиперборейската страна (Marazov 2003). В “Упанишадите” думата
hamsa приема често смисъла на съществото в неговата завършеност, но и на
пътя, по който тази завършеност може да бъде достигната. Затова образът на
лебеда превежда в орнитоморфен код митологични абстракции като степента
на съвършенство, до която може да стигне духът - hamsa се подрежда сред Sadhya
или Sydha, съществата постигнали петата, върховната степен на съвършенство.
Hamsa е общото понятие за аскет а parama-hamsa е обозначение на най-суровите
аскети, на ония, които стигат най-близо до съвършенството.
Един от необяснените орнаменти върху скъпоценните шлемове от Тракия са
орнаментите, който могат да се идентифицират като “пера” (вж. Маразов
1992:321сл.). Митологемата на перата е характерна за тракийския ареал (Маразов
2001). Тук срещаме доста пернати фантастични същества: сфинкс, грифон, крилати
коне, Пегас, пернати змии, орли с бичи рога, а в качеството си на орнамент
перата украсяват фиали и високи чаши. Аз вече обясних този елемент като
главен знак на шапката, която носи основната смислова и обредна натовареност
в системата на шаманския костюм (Marazov 1996:241). Чрез перата или крилете
е отбелязана способността на шамана да изпълнява магични полети, т.е. да
прекосява средната зона на вертикалния космос и да общува с горния свят (Eliade
1974). Следователно, в шаманската идеология перата маркират орнитоморфната
метаморфоза, достъпна само за посветения. Дрехата на ирландския поет Senchan
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се нарича Tuigen, т.е. “птичи пера”, а самите поетически общности били
разглеждани като “ята” (Ford 1990:31). Като поета в ирландската традиция,
жрецът-шаман в тракийския мит е духовен водач на своето общество. Той е
вещият в тайното знание. В съчетание с перата, маркиращи неговата мистична
метаморфоза в птица, трябва да разглеждаме и очите и ушите, които в шлемовете
вероятно бележат новото “зрение” и новия “слух”, придобити от жреца
благодарение на неговата духовна инициация (за “окото на Зевс”, което вижда и
разпознава всичко -Hes. Erg.267; вж. Nagy 1990:211). Орфей, както видяхме, също
има отношение към водната птица. За него жеравите събирали бисер по
бреговете на Червено море (Claud. Epist. ad Seren. 31.1-14). В тази връзка
закономерно възниква въпросът дали не може да свържем и ритуалното хвърляне
на пратеника до Залмоксис върху трите копия (Herodot. 4.94) с идеята за “летене”,
за преодоляване на вертикална (=статусна, йерархична) дистанция. И в други
инициационни ситуации е познато обредното действие “скок / полет” (напр. у
балканските калушари и в ирландски митологични текстове Nagy
1985:107,112,120,133), семантично тъждествено на миторитуалната практика
“гмуркане”.
Деметра Пеласге (Пеларге) също минава за учредителка на мистериите на
Кабирите в Тива (Kerйnyi 1978). Този епитет (“щъркел”) я поставя в особена
връзка с прелетните птици. Жеравите са врагове на земеделието - те изкълвават
посятото в земята семе (вж. анализ у Ballabriga 1981:671). Но и Деметра, по
време на своя “черен” траур, заплашва, че ще унищожи човешката раса като
измъкне засятото зърно от земята (Hom.Hymn.Dem. 347-354). Следователно, самата
богиня в този текст се представя функционално идентична на жерава, с който се
отъждествява чрез епитета. Не само в Беотия Кабирическите мистерии са
основани от същата богиня. И на Самотраки главната фигура е Деметра, макар
и скрита под “тракийското” име Аксиокерса (“Черната”, ср. с траурните черни
одежди на самата Деметра). Както се знае, пак тази богиня е основателка и на
другите големи мистерии на древността - Елевсинските. Защо тъкмо Деметра?
В митичните схващания на гърците “първите хора” са “диви” и, за разлика от
следващото поколение, те се хранят главно с жълъди (Herodot 1.66; Paus. 8.42.6).
В гастрономически код тази хранителна диета на човешкия род отговаря на
позицията “сурово”, характерна за митичното време “преди Деметра”, когато
хората все още не познавали “културната” храна с целия дълъг и сложен процес
на нейното приготвяне от засяването на зърното до състоянието му “варено”
(ср. Lйvi-Strauss 1964; Nagy 1985:passim). По същия начин в споменатите вече
древни текстове, преди да познават огъня хората се хранели не само със сурова,
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но и с напълно неподходяща храна - с влечуги (ср. с образите по ахеменидски
геми на водни птици, ядящи земноводни - Никулина 1994:Обр.233,237-8).
Мистерията охотно използва “земеделския” код на прехода, за да обозначи
посветения, завършения, и да го разграничи от непосветения, несъвършения (в
гръцкия и двата смисъла са обединени в понятието ateles - вж. Kerйnyi
1996:374,386). Затова Елевсинките мистерии, изцяло построени върху този (агри)културен код, ще направят именно Деметра учредителка на тайнствата,
благодарение на които човечеството преодолява своята първобитност.
Показателно е, че в гръцката иконография, а и в мита, жеравите най-често се
асоциират тъкмо с пигмеите. Но ако пигмеите са типични представители на
“първите хора”, то и птиците се свързват с архаичните епохи. В един гръцки
мит, разказващ за потопа в Мегарида, синът на Посейдон (или на Зевс) Мегарей
бил спасен от наводнението от крясъка на жерави, който го събудил и героят
успял да доплува до върха на планината Герания, “Жеравова” (St. Byz.). Тук в
орнитоморфен и ореоморфен код жеравът определено заема позицията не само
на спасител, но и на учредител на обществото от новото поколение хора.
Семантичният анализ на изображенията в долния фриз на кабирическата
каничка-ритон от Боровското скровище още веднаж ни убеждава, че архаичното
изкуство не познава чисто декоративните стойности на образите и
“орнаментите”. То ги възприема и ги използва само като знаци, чрез които
конкретизира съдържателни моменти, заставя митът да проговаря в образи.
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WATER-BIRDS IN CABIRES’MISTERIES
Prof. Dr. Ivan Marazov
(Summary)
In semantic deciphering of the rhyton – jug from Borovo, one of the most interesting monuments of Thracian toreutics, the so called decorative ornithomorphous
frieze around the opening at the bottom has not been interpreted. It consists of three
water-birds /they are probably cranes/, which have definite ritual symbolism in the
decorative system.
It could be interpreted in the context of ancient cult of Cabires – mythical couple
of twins born on the island of Samothraki. The twins’ relation with the sea, i.e. “the
first people” as born after the flood – “the deluge” is connected with the role of
water-swimming bird which has dipped up with its bill some earth from the floor of
the sea and so “the Earth”, the island has appeared.
In many images of Cabires with water-birds the symbolism of marriage bonds
and the wedding treat is emphasized.
Water-bird as one of the most popular zoomorphic symbols of Thracian iconpainting as early as the Bronze Age is connected with passing, “crossing” the
borderline between the worlds, since it lives on the dry land, up in the air and in the
water. And the water in all epic and mythical texts is the main dividing line between
the worlds.
In the present work iconographic formula used in the small frieze of the rhyton
jug from Borovo has been entirely analyzed on the broad base of representative
mythological images of “water-swimming birds” in the ancient Eurasian pictorial
and folklore space.
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В. Н. Станко
Одесса
Одной из сложнейших и в то же время интереснейших проблем древней
истории является реконструкция идеологических представлений, а вместе с тем
и поиски истоков многих древних и современных обрядовых церемоний, их
первоначальной идеологической заданности и эмоциональной нагрузки.
Традиционно этот раздел духовной культуры древнего человека воссоздается
на соответствующих материалах синполитейных обществ, а археологические
материалы привлекаются лишь для иллюстрации созданных реконструкций.
В принципе этнология дает достоверное соответствие материальных
проявлений обряда определенных идеологических представлений и их ритуальных
церемоний. Однако, при этом необходимо учитывать, что различные древние
воззрения могут иметь сходные материальные проявления и наоборот. В таких
случаях, как показывает опыт, привлечение этнографических аналогий всегда
ведется в пользу предполагаемых моделей, что и делает последние не менее
гипотетичными.
В свою очередь, археологические источники по этой проблематике крайне
фрагментарны и неоднозначны. В этой связи при реконструкции древних
обрядовых церемоний и выявлении сущности репрезентованных или
идеологических воззрений особое значение приобретает контекст
археологических артефактов. Однако, даже достаточно информативный
археологический комплекс не позволяет исследователю полностью раскрыть
ход и сущность древних обрядов.
В этой ситуации археолог для «оживления» древних праздников и
сопутствующего им церемониального ритуала привлекает этнологические
модели, построенные на сходных внешних проявлениях обрядовых церемоний,
т.е. на сходстве контекста материального обеспечения культа.
Этноархеологическая модель получает, таким образом, широкий временной и
пространственный диапазон, что в значительной мере лишает ее конкретно
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исторического содержания. Не умаляя значение «глобальных»
этноархеологических моделей, представляется более корректным комплексный
анализ развития во времени локальных культов в культурах населения
традиционно взаимосвязанных территорий.
В свете изложенного интересно проследить во времени и в пространстве
становление и развитие культа бизона (быка) и связанных с ним обрядовых
церемоний, впервые зафиксированных археологическими материалами на
памятниках позднего палеолита степного Причерноморья, с одной стороны, и
исторической традицией в более поздних обществах вплоть до афинских
буфониях, с другой (Кагаров 1913, с. 249; Толстой 1936, с. 251; Борисковский
1953, с. 351; Тодорова, 1979; Патокова, 1979, с.152; Малеев, 1989, с.86-90; Кияшко,
1992, с.15-16 и др.; Станко 2000 и др.).
Впервые вопрос о ритуальных местах, связанных с отправлением культа
бизона в позднепалеолитических общинах степного Причерноморья, был
поставлен П.И. Борисковским в связи с интерпретацией амвросиевского
комплекса на Донбассе, который состоял из костища, выявленного в овражке в
верхней части склона глубокого оврага и стоянки, расположенной невдалеке на
плато (Борисковский 1953, с. 328 - 362). И.Г. Пидопличко, П.П. Ефименко, В.И.
Бибикова полагали, что амвросиевское костище возникло в процессе охотничьего
промысла как результат одной удачной облавы (Пидопличко 1953, с.68), либо
многократных загонов (Ефименко 1953, с. 550) с последующей разделкой туш
зубров (бизонов) в овражке.
П.И.Борисковский, привлекая обширный преимущественно
этнографический материал, наоборот, убедительно показал, что амвросиевские
костище и стоянка составляют единый хозяйственно-бытовой и сакральный
комплекс, в котором костище образовалось как результат долговременного
складирования древними обитателями костей «основного объекта охоты - зубра,
надеясь этим обеспечить возрождение животных и удачную охоту на них в
будущем» (Борисковский 1953, с. 351).
Однако, предложенная П.И. Борисковским интерпретация амвросиевского
комплекса не была поддержана не только его коллегами, но и последующими
исследователями палеолита этого региона. Обращаясь позже к исторической
сущности амвросиевского костища, Г.В. Григорьева, А.А. Кротова, Н.Б. Леонова,
Е.В. Миньков продолжали рассматривать костище как памятник загонной охоты
(Григорьева, 1968, с.9; Леонова, Миньков, 1987, с. 42 - 46; Неприна, Зализняк,
Кротова, 1986, с. 51 - 54).
Указанные авторы попытались усилить археозоологические и
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археологические аспекты аргументации своих предшественников. В какой-то
мере это им удалось. Так, проведенное Н.Б. Леоновой и Е.В. Миньковым
тафономическое, планиграфическое и микростратиграфическое изучение
амвросиевского комплекса действительно показало сложный и неоднозначный
характер накопления его культурного слоя. Но этого никто и не отрицает. А по
сути такая трактовка комплекса не исключает его значения как сакрального места.
Она лишь уточняет ритуал обрядового праздника, но не его суть.
П.И. Борисковский же вообще не исследовал ритуал праздника. Он лишь дал
сущностную оценку костища, как сакрального объекта первобытности. В быту
первобытной общины производственные и сакральные процессы зачастую не
разделялись, а сливались в единое целое. Поэтому в костище захоронены как
кости и орудия утилизированные в быту, так и материалы, прямо связанные с
проведением праздника. Но это не исключает значения костища как сакрального
места, связанного в сознании первобытного человека с культом быка, где
целенаправленно собраны «все» кости священного животного, куда брошены
красная охра и сломанные («наказанные») предметы охотничьего вооружения,
где нет ничего «лишнего», того, что противоречило бы принятому миропорядку.
Сакрализация места в древности в меньшей мере зависела от характера
накопления культурных остатков, а иногда даже и от их состава (как, например, в
культовых зольниках бронзового века - Черняков/Тощев, 1986), а в основном
была обусловлена традициями мировосприятия в первобытной общине.
Видимо, сознавая этот момент, Н.Б. Леонова и Е.В. Миньков признают
возможность совершения магических обрядов в процессе разделки туш
животных на костище, но лишь с головами бизонов (1987, с. 42). Позже к ним
присоединилась и Г.В. Григорьева (1990, с.24). Однако, в целом, приводя
интригующие, но несовместимые по характеру адаптации и реально удаленные
как во времени, так и в пространстве аналогии с «kill sites» Северной Америки
(Г.В. Григорьева, А.А. Кротова); либо конструируя любопытный, но
маловероятный способ загонной охоты (Н.Б. Леонова/Е.В. Миньков), указанные
авторы пытаются все-таки доказать промысловый в своей основе характер
костища. Нет необходимости в контексте данной статьи вступать в дискуссию с
указанными авторами по вопросам развития амвросиевского комплекса.
Заметим лишь, что схема загонной охоты, предложенная в свое время П.И.
Борисковским, П.П. Ефименко, И.Г. Пидопличко более реалистична, а сам по
себе характер накопления культурных остатков на костище не может служить
основанием для отрицания его сакрального характера.
В последние годы удалось получить новые материалы о становлении и
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развитии культа бизона в позднем палеолите степей Северного Причерноморья.
Они позволили детальнее воссоздать ритуал обрядово-театрализованных
праздников охотников на бизона, более широко рассмотреть проблему
реконструкции миропонимания первобытных степных охотников, а также
развитие промыслового культа бизона во времени и пространстве (Борзияк,
1990; Миньков 1990; Станко, 1993).
Наиболее яркий и информативный комплекс, связанный с промысловым
культом бизона, выявлен на позднепалеолитическом поселении Анетовка 2 в
степном Побужье. Он состоит из трех структурно и функционально разных
частей:
1. Площадка площадью более 700 кв. м., исследованная в западном секторе
поселения, на которой выявлено около 40 микроскоплений с разнообразными
артефактами. Микроскопления состоят преимущественно из камней-наковален:
раздробленных костей бизона, в основном не содержащих мяса (кости
конечностей, лопатки, фрагменты черепов, челюсти и т.п.) и кремневых изделий,
предназначенных для разделки туш животных (топоры, ножи, резцы, скобели и
др.). Функционально западный комплекс микроскоплений расценивается как
участок для разделки туш бизонов (Станко 1989, с. 61 - 62).
2. Макроскопление площадью до 500 кв. м., расположенное в восточном
секторе поселения, имеет сложную структуру. Вся его площадь плотно
«забутована» обломками костей, кремнем, разнообразными изделиями из рога,
кости, кремня и камня. Мощность его местами достигает 35 - 40 см. На южной
его окраине выявлен круг, выложенный челюстями бизона и густо окрашенный
в красный цвет. В одном метре к северу от этого сооружения лежал череп бизона,
окрашенный охрой. В завале костей между черепом и кругом выявлены 4 лопатки
бизона. К юго-востоку (1 м.) и востоку (1,5 м.) от круга найдены еще три
окрашенных черепа бизона. Между этими черепами и кругом среди кремней и
фрагментов костей лежали также лопатки и длинные трубчатые кости бизона. В
составе макроскопления раскрыт относительно обособленный комплекс из трех
слабо окрашенных черепов бизонов, расположенных полукругом в 0,5 м. друг
от друга и в 5 м. к юго-востоку от круга. И, наконец, в 9 м. к северо-западу от
круга был найден густо окрашенный охрой и «замытый» мелкими осколками
костей и кремнем одиночный череп бизона.
Особо следует выделить находку в восточной части макроскопления черепа
молодой девушки (15 - 17 лет по определению В.П. Алексеева). Он лежал в
брекчии из костей и кремней без каких-либо признаков захоронения. Других
костей скелета человека на поселении найдено не было. По предложению В.П.
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Алексеева она стала жертвой обряда, и потому ее череп был небрежно выброшен
в кучу из костей бизона в непосредственной близости от окрашенных черепов.
3. Округлая в плане площадка (4,5 м. в диаметре), расположенная между
макро- и микроскоплениями, содержала относительно небольшое число находок
кремней и костей. Она была интенсивно окрашена в белый цвет вторичным
каолином. Обломки вторичного каолина, охры, угольки были рассеяны по всей
древней поверхности окрашенной площадки. По мнению В.Ф. Петруня
вторичный каолин, смешанный с жиром, так же как охра и угольки могли
применяться для раскраски тела человека.
Таков краткий археологический контекст сакрально-бытового комплекса
позднепалеолитического поселения Анетовка 2. Попытаемся выполнить на его
основе одну из возможных версий обрядово-театрализованных праздников,
посвященных культу бизона.
Археологический комплекс Анетовки 2 не позволяет нам достоверно
установить где и когда был забит бизон. Происходил ли забой бизонов в глубоком
овраге по соседству с поселением или где-то в другом месте, пока установить не
удалось. Неясно имел ли место специальный промысел жертвенных животных.
Несомненно пока только то, что туша бизона была доставлена на разделочную
площадку поселения к одному из камней-наковален, вероятней всего,
выпотрошенной и, не исключено, предварительно расчлененной на месте забоя.
Судя по составу фаунистических комплексов микро- и макроскоплений полная
разделка туши бизона проходила именно здесь. Об этом свидетельствуют также
камни-наковальни («колоды») и массивные до 20 см в поперечнике кремневые
топоры, найденные в непосредственной близости от «колод». Обычно такие
орудия отсутствуют на позднепалеолитических стоянках. Здесь же, видимо, и
распределялись разделанные туши бизонов среди обитателей поселения. К
сожалению, нам пока не известна очажная структура на поселении, где могла
приготовляться пища. Поэтому воздержимся от определения характера
распределения расчлененной туши. Ясно только, что на разделочном участке
оставались только несодержащие мяса части туши.
По ходу подготовки к празднику на небольшой площадке в центре поселения
производилась раскраска тела участников церемонии перед выходом в
восточный сектор - основное место театрализованного праздника. Вероятно
загодя были изготовлены и другие атрибуты праздника (ритуальное оружие,
украшения, сакральные предметы).
В восточном секторе поселения проходили основная и заключительная части
охотничьего праздника. Здесь первоначально, видимо, был выложен круг из

28

В. Н. Станко

челюстей бизона, в центре которого возвышалась на подпорках (лопатках,
трубчатых костях, шестах и т.п.) голова бизона. Затем все это сооружение было
густо посыпано красной охрой - символом крови и жизни у древних народов. А
вот были ли одновременно с этим комплексом уложены и установлены на
подпорках остальные окрашенные головы бизонов и найденные на площадке
макроскопления установить нам не удалось, несмотря на применение сложных
и трудоемких микростратиграфических исследований. К счастью, для выявления
сущности охотничьего праздника это не имеет принципиального значения, хотя
и не позволяет детализировать сам процесс прохождения праздника в этом
секторе.
Нетрудно предположить далее, что раскрашенные участники церемонии при
полном охотничьем вооружении (остатки которого найдены в большом
количестве в макроскоплении), возможно с факелами, собирались у культового
сооружения, где и устраивали разнообразные ритуальные действа (ритуальное
поедание мяса жертвенного животного, игры, танцы, пение и т.п.). Интересно
отметить, что большинство найденных в макроскоплении костяных наконечников
(в микроскоплениях они отсутствуют) либо сломаны в древности, либо изогнуты
в профиле и не пригодны для промысла, т.е. надо полагать они специально были
изготовлены для ритуальных церемоний. Найдены здесь и другие изделия из
кости, назначение которых определить пока затруднительно. Часто
встречающиеся в культурном слое угольки свидетельствуют о том, что здесь в
древности горели костры, так как следы очагов на площадке отсутствуют.
Поедание мяса бизонов, где бы оно ни проходило, сопровождалось сбором его
костей, обломки которых складировались у окрашенных черепов. Со временем
вокруг последних образовались большие кучи дробленной фауны, из которых в
процессе их разрушения ливневыми потоками и образовалось микроскопление.
Вероятней всего, что кости утилизированных животных укладывались в кучи не
только в процессе праздника, но и в повседневной жизни.
Такова одна из возможных версий обрядово-театрализованного праздника,
реконструированного по материалам Анетовки 2. Возможна и иная
интерпретация описанных находок и другая реконструкция обрядовой
церемонии. Вероятно, иначе они проходили в Амвросиевке и в Каменной балке
2. Однако, суть всех вариантов исправления культа бизона в первобытных общинах
одна - они отражают преломление в человеческом сознании сложных явлений
взаимоотношения человека с природой, с иллюзорным осознанием единства
человека и природы.
Обращение за поисками аналогий совсем неожиданно, наряду с
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традиционными параллелями с тотемными обрядовыми праздниками древних
индейцев Северной Америки и аборигенов Сибири, мы увидели близкое сходство
нашей версии в обряде и соответствующих ему легендах афинских буфоний. В
Афинах (VI-V вв. до н.э.) обряд буфоний («быкоубийства») справлялся ежегодно
в июне месяце (Кагаров, 1913, с.229; Толстой,1936, с.251). Приведем краткое
описание обряда по И.И.Толстому (1936, с.251):
«На алтарь Зевса Полиея, находившийся на Акрополе, сыпали вперемежку
зерна ячменя и пшеницы подводили быка, предназначенного к
жертвоприношению. Бык, якобы по недосмотру людей, окружающих алтарь,
тянулся к алтарю мордой и съедал часть зерен. Тогда один из жрецов, которого
по этому случаю называли «буфоном», «быкоубийцей», наносил ему
смертельный удар топором, после чего отбрасывал топор в сторону и обращался
в бегство. Погоня за буфоном не устраивалась: ему предоставлялось бежать.
Но отброшенный топор поднимали с земли, судили, признавали виновным и
приговаривали к потоплению в море. Казнь над топором совершалась, а мясо
убитого быка потреблялась участниками церемонии за общей жертвенной
трапезой, причем кожу животного набивали соломой и устанавливали на
подпорках, запрягая это чучело в плуг»
Таковы основные параметры сакрального ритуала буфоний. Они во многом
напоминают нашу версию анетовского позднепалеолитического праздника.
Остановимся лишь на одном эпизоде. Существенным моментом прохождения
обряда в Афинах является «установление» виновника убийства. Им оказывается
топор – орудие убийства. Не имеет ли своим началом эта традиция от «наказания»
наконечников копий, собранных в сакральных местах Анетовки 2 и
Амвросиевки?
Как правило, у древних народов подобные обряды начинались с того, что
сначала испрашивали извинение у намеченного к убийству животного, так как
по их пониманию убивали прародителя, основного кормильца общины.
Естественно, в этом случае должен быть и виновник убийства. Не исключено,
что уже тогда в начале становления культа промыслового животного им
оказывались орудия убийства (охоты): копье, затем стрелы, и наконец, топор).
Может быть для того чтобы не «казнить» добротные подогнанные к руке
охотника копья в первобытных общинах вошло в традицию изготовлять
специально ритуальное «оружие», которое к тому же «причиняло» меньшую
боль священному животному.
Существуют разные версии генезиса и легенды афинских буфоний. Е.Г.
Кагаров (1913, с.255) склоняется к тому, что в их основе лежат древние традиции
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греков, «рудимент того рода психических переживаний, которые отводят нас
далеко назад от образованных, торговых Афин V в. в глубину веков, на совсем
иную стадию общественного развития...». С этим трудно не согласиться.
Действительно, бык как объект охоты известен на Балканах как и в степном
Причерноморье с раннего палеолита (Rourtessi - Philippa kis 1986, p. 43; Excavation...1982, p.62). С этого времени также складываются тесные культурные связи
между населением Балкан, Северного Причерноморья и Крыма. На протяжении
многих тысячелетий прослеживаются близкие пути развития материальной
культуры и хозяйства. Особенно тесное взаимодействие культур этих регионов
устанавливается со второй половины позднего палеолита (единая
микрограветская область) и в мезолите (Станко, 1982; Станко, Григорьева, Швайко,
1989). Достоверные проявления праздника, посвященные культу быка на
Балканах в позднем палеолите и мезолите, нам пока не известны. Однако уже в
более позднее время он широко представлен в археологических комплексах
неолита, энеолита и бронзового века в Северном Причерноморье, на Балканах,
на Крите и др. (Даниленко, 1969; Езеро, 1979; Патокова, 1979; Тодорова, 1979;
Малеев, 1979; Кияшко, 1992 и др.) По ходу трансформации материальной
культуры и хозяйства менялось и миропонимание древних людей. Постепенно и
культ бизона эволюционировал от чисто охотничьего к земледельческоскотоводческому.
Несомненно, сложившийся в позднем палеолите культ бизона сыграл
важную роль в развитии культуры населения Юго-Восточной Европы. Он был
одним из важнейших факторов ранней доместикации быка в этом регионе и
нашел отражение в мифологии всех народов Балкан и Северного Причерноморья
(Станко, 2000).
Данное сообщение является предварительной попыткой изучения
сложнейшей проблемы зарождения и развития древнего культа быка. Мы не
исключаем и возможность другой версии.
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THE BULL IN THE MYTHOLOGY
OF THE ANCIENT SOCIETIES OF THE SOUTHEAST EUROPE
Prof.Vlamir N.Stanko
Odesa State University
(summary)
In the late Oldstone Age the cult of the bull had been created and it had played a
substantial role in the development of all ancient civilizations, which had existed in
South-East Europe. The archeological finds in Amfrosievski complex in Dombas,
Ukraine had had a great importance for the reconstruction of this cult and the
ritual ceremonies connected with them. These finds allow the improvisation of the
ritual of the ritual-theatrical holidays of the hunters of bulls and thus the primitive
steppe hunters total concept of life is reconstructed.
Undoubtedly the cult of the bull which had get recognition in the late Paleolithic
age had played an important role for the further development of the culture of the
people in West-East Europe and it had been widely reproduced in the mythology of
all peoples on the Balkans and the Northern Black sea coast.
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МИНАЛОТО В ЛОКАЛНАТА ОБЩНОСТ
доц. д - р Таня Бонева
Софийски университет “св. Климент Охридски”
Най-характерната черта на българското общество до втората половина на
ХХ век е неговият преобладаващо селски характер. През 40-те години на века
около 80% от българите все още живеят в села, където преобладават семейните
стопанства. Радикалната модернизация на социалната структура се осъществява
след 50-те години на века, когато чрез социалистическия тип реформи в
българското село земята е кооперирана и са създадени Трудово-кооперативни
земеделски стопанства, Агро-промишлени комплекси и др., в които
модернизацията на техниката и организацията на труда е продължителен процес.
Когато се изучава миналото на българското село се наблюдават и описват
някои негови устойчиви социални белези: селата са стабилни демографски и
социални общности, които оцеляват в резултат на предавани през поколенията
норми на поведение и представи за света, знания, умения, обичаи и празници.
Съществуват устойчиви механизми за съхраняване на демографска и социална
стабилност във времето, свързани до голяма степен със специфичните условия
на оцеляване на етноса в периода ХV-ХІХ век, когато българите живеят в границите
на Османската империя в условията на ислямски политически институции и
култура. Включени в гръцкия /рум/ миллет, те са под върховенството на
Цариградската патриаршия и остават вън от официалната политическа власт и
православната религиозна власт, чиито официални представители са “чужди”. В
резултат на това се появява и поговорката: “В конаците –турци, в черкватагърци”. Тази специфична ситуация стимулира няколко модела на поведение:
1. Оцеляване на българите чрез установяване и предаване през поколенията
на устойчиви норми на взаимоотношения в рамките на българския етнос на
локално, регионално и общобългарско ниво. /1/ Важен белег на принадлежността
към общността е християнската вяра, която в народните песни се осмисля
етнически и носи името “българска вяра”. Регистрирани са и прояви на
мимикрия в религиозното поведение на българите. Заслужава да се цитират
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спомени на българи-преселници в Русия, които показват състоянието на
християнството на локално ниво в родните им селища в началото на ХІХ век:
“Ние във вилаета, т.е. в Турция, нямахме църкви. Ако някъде се правеше църква,
правеха я далече от селището като колиба, покрита с папур и слама. Свещеникът
служи с чалма на главата, поради страх от подозрителността на турците
мюсюлмани, дори присъствуващите стоят с шапки. /2/”
2. Емиграция извън границите на империята, извършвана на вълни от края
на ХVІІ до ХІХ век; /3/
3. Приемане на исляма като път за икономически и социален просперитет в
структурите на империята или като икономическа или политическа принуда. /4/
Това поведение води до пълна или частична загуба на етническата и културна
идентичност. Типичен пример на частична религиозна асимилация са българите
-мохамедани, които и до днес съхраняват българския език и традиционни
специфики в поведението и културата. /5/
Какви традиционни механизми на демографска, социална и културна
стабилност се създават в българските села? На първо място: система от правила
и забрани за сключване на брак, които обуславят локалната брачна ендогамия. /
6/ Това е механизъм на сключване на бракове, който цели запазването на селището
като общност чрез бракове вътре в него или със съседни села /при недостиг на
брачни партньори/, като в норма се издига етническата ендогамия. Браковете с
чужденци се осъждат от общественото мнение. /7/ Правилата на сключване на
брак се създават от семействата и се налагат от общественото мнение на селищата
и са обусловени от семейната селска икономика, свързана със семейните
стопанства в границите на селските землища. Те имат за цел осигуряване на
демографското възпроизводство на локалните общности, съхраняването на
поземлените владения в рамките на семействата и предаването през поколенията
на създаваната в семействата и селищата традиционен тип без писмена култура,
която включва навици и умения, представи за света, за свое-чуждо, система от
обреди и празници, норми на поведение и др. Брачната ендогамия стимулира
процеси на оформяне на културна хомогенност на локално ниво. Ендогамията
не означава демографска и културна затвореност. Малките селища образуват
ендогамни двойки или кръгове, в които се разменят брачни партньори. Брачният
пазар се определя от някои дискретни или видими различия в културата и начина
на живот на жителите на различните селища, както и от социалната позиция на
брачните партньори. В селата се приемат нови заселници, които се включват в
брачния кръг на старите жители след определен период от време /едно-две
поколения/ като процеса на тяхната интеграция зависи от близостта или
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различията в начина на живот, традициите и поведението, както и от езиковата /
диалектна/ близост. В този смисъл брачната локална ендогамия може да се
определи като функционална, имаща за цел стабилното възпроизводство на
локалните общности. Устойчивите ендогамни общности създават и обща памет
за миналото и я възпроизвеждат през поколенията. Тази памет има етнически
характер.
За изследването на паметта на общностите от голямо значение е поведението
на българите в емиграция. Проучванията на българите-католици в Банат показват,
че до първите десетилетия на ХХ век ендогамията е традиционна практика и има
социални характеристики. /8/ Такова поведение се наблюдава и при най-голямата
българска общност зад граница, образувана през ХІХ век – българите в днешна
Украйна и Молдова. Консерватизмът в поведението на българите през ХІХ и
началото на ХХ век е забелязано и описано от руската администрация, свещеници
и изследователи. /9/ Според Н. Державин, най-добрият изследовател на културата
на българите в Русия, в началото на ХХ век “от българска гледна точка смесените
сватби са недопустими”. /10/ Същият учен отбелязва, че реалността не винаги
съответства на модела. /11/
При запознаването с названията на българските колонии прави впечатление,
че част от селата носят имената на родните селища в България, откъдето тръгват
колонистите: Кортен / Кирютня/, изселници от с. Кортен Новозагорско, Твърдица,
бежанци от с., дн. гр. Твърдица, недалеч от Сливен, Главан от с. Главан,
едноименно село в Ямболско, Вайсал, от с. Вайсал, Одринско, Голица от с. Голица,
Варненско и др. Ето как една съвременна българка, чиито прародители са от
Кортен в Молдова, обяснява запазването на името на селото: “Своето село нарекли
Кортен, искали да останат кортенци и на чужда земя. Надявали се, че в скоро
време Русия ще освободи България от турците и ще се завърнат обратно”. За
своето село те мислели като за българския рай. /12/
Между 1994 и 2001г. авторът на тази работа проведе етноложки експедиции
сред българите в Молдова и Украйна, с цел да се установят традиционните
механизми на запазването на тяхната етническа култура, изразени в стабилните
черти на поведението в условията на емиграция. Етноложкото проучване дава
възможност за един поглед “отвътре” на устойчивите норми на поведение и на
причините за съхраняването на етническите белези и особено на етническото
самосъзнание. Една от най-важните черти на поведението на българите е
етническата брачна ендогамия. Ето няколко обяснения на брачната ендогамия
от жители на селата Твърдица, Кортен, Валяпержа и Кирсово, Молдова и на
Суворово и Терновка, Украйна. Те се основават на опозицията “свой”- “чужд”,
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която включва няколко нива: свое-чуждо село, своя-чужда нация и своя-чужда
религия. Село Твърдица в южната част на Молдова е създадено през 1830г. от
преселници от едноименното село /дн. град/ Твърдица, Сливенско. Селото и до
днес е българско, езикът на общуване в семействата е българският диалект на
Твърдица от първата половина на ХІХ век, когато напускат едноименното
българско село. Този старинен български език е сравнително слабо повлиян от
литературния руски език. Там до съвременността могат да бъдат наблюдавани
българските семейните и календарни обичаи и празници. До голяма степен е
съхранена и до днес брачната ендогамия, нарушена от края на 60-те години на
ХХ век от тези, които го напускат, за да работят другаде или променят социалния
си статус /работници, интелигенция, военни и др./. Брачната локална и етническа
ендогамия се обяснява така: “В Писанието пише: когато руснак се жени за
българка, българка за молдованин или молдованин за циганка, кръвта се смесва,
хората правят смъртен грях и Господ съкращава живота им. Затова днес хората
умират млади. Ако си роден в Твърдица, трябва да се ожениш за мома/ергенин/
от селото, от същата нация.” Другото обяснение е подобно на цитираното погоре за с. Кортен: “Ние не сме тукашни. Ние тук сме гости. Родени сме тук, но
сме българи и рано или късно ще се върнем в България”. /с. Твърдица, Молдова,
1994/. Тези обяснения показват стратегията на поведението за съхраняване на
общността: завръщането в родината, която българите напускат принудително.
Възприемането на емиграцията като временно състояние е стимул за
съхраняване на българското самосъзнание и култура. Така през поколенията се
поддържа етническата ендогамия. Село Валяпержа /за българите Валипержа/,
Молдова, е населено с българи и молдовани, които са около една трета от жителите
и живеят в отделна махала. До днес етническата ендогамия на двете общности на
локално ниво се нарушава рядко. До създаването на колхозите през 1947г.
етническото смесване на локално ниво на практика не съществува. “По- рано
селото беше разделено с невидима стена. Рядко някой молдованин знаеше
български, а българин – молдовански. За смесени бракове и дума не можеше
да става”. /13/ По това време дори колхозите са на етнически принцип –
български и молдовански. Едва след 1952г., когато двата колхоза се сливат,
постепенно започна сближаването на двата етноса. /14/ В същото село споменът
за старата родина България се актуализира в периоди на кризи. По време на
втората световна война животът в тази окупирана от германската армия територия
на СССР е изключително тежък и хората загубват вярата в своето физическо
оцеляване. Появява се страхът, че е дошъл края на света. Тогава надеждата за
оцеляване отново се търси в Писанието и е свързана със завръщането в родината
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на прадедите. Обикновени жени от селото си спомнят за своите майки, които
казвали: “Не е дошъл края на света, защото в Писанието пише, че преди това
всички ще се върнат от там, откъдето са дошли, а ние не сме се върнали в
България.” /Валяпержа, 1997/ Идеята за връщане по родните места поддържа
духа и в други тежки моменти. След втората световна война, когато Молдова
става част от СССР, по- заможните стопани са изселени в Средна Азия като
кулаци. В село Кирсово, Молдова, чиито прадеди са изселени от с. Баш кьой /
Жеравна/, помнят изселването на “кулаците” през 1945-1946г. В непознатите
неплодородни земи голяма част от българите успяват да оцелеят като превръщат
целините в плодородни градини и ниви. Надеждата за завръщането в родното
село ги поддържа повече от 10 години. Извор на тази надежда е отново Писанието:
“Ще се върнем, деца, ще видим Молдавията, така е написано в Писанието, че
всеки се връща оттам, откъдето е излязъл”. /с. Кирсово, 1996/ Така идеята за
завръщането към родното село се свързва вече със своето българско село в
Молдова, което са напуснали принудително подобно на нежеланата емиграция
на своите предци от България. И действително след ХХ конгрес на КПСС от
1956г. те получават амнистия и се връщат в родното си село. Идеята за заминаване
/отделяне/ от родината /олицетворявана от родното селище/ и от своите и
неминуемото завръщане на същото място се предава в семействата и поддържа
етническата памет за миналото.
Село Терновка, днес квартал на гр. Николаев е едно от най-големите български
села в Украйна. В началото на ХХ век там живеят 800 семейства, от които само
две-три украински и две семейства на цигани-ковачи. /15/ Брачната едногамия
при българите там се обяснява със общоприетите норми на поведение, налагани
от силата на общественото мнение. Те са изградени на опозицията “свой-чужд”:
“Който съ отлъчеше от Терновка да иде нейде, те уже думат: “А, блудний, или
който съ оглавеше за руска го презираваха. Нацията съ дръжеше.” /Терновка,
1998/.
Интересни случаи на етническо смесване и асимилация се наблюдават в
някои селища. В началото на ХХ век Н. Державин наблюдава своеобразна
симбиоза на българи и украинци в голямото с.Паркани, наричано от българите
Паркан, Тирасполска област, създадено през 1804г. Според него в резултат на
смесването на двете общности “в антропологическо отношение победители са
украинците, а в областта на езика, обичаите и поезията – българите”. /16/ Почти
100 години по-късно тази асимилация се потвърждава от жител на селото с
украински корен. През 1993г. Николай Погорелски, роден 1914г. казва:
“Произлизаме от казаците. Сега ние също се смятаме за българи, защото приехме
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техния език, обичаи и в нашата кръв също има българска кръв”. /17/ В село Нови
Троян, Молдова, живеят българи и молдовани. Там съвместното съжителство
води също до етническо смесване. Според местен жител това е едно от
бесарабските села, ”където се асимилира цяла махала молдовани”и се срещат
българи с молдовански фамилии: Негруца, Чобан, Дудуш, Ботнар. /18/
Посочените теренни материали и публикуваните разкази показват, че
общността има съхранено българско съзнание, тъй като основен двигател в
поведението на българите е запазването на етническата цялост, споменът за
родината на прадедите и убеждението за бъдещо завръщането в нея. Така подобре може да се разбере и израза, който до днес българите използуват, за да
опишат емиграцията: “Когато нашите деди излезли от България”. Брачната
ендогамия е средство да се запази това минало чрез съхраняване на етническата
чистота на българските общности на локално ниво и съхранение на много други
етнически белези: личните и фамилни имена, обичаите и празниците, нормите
на поведение и характерните български черти като трудолюбието и
взаимопомощта. /19/ Българите добре знаят колко поколения живеят в новите
селища след преселването и измерват историята си чрез тях. Това е лесно, защото
те съхраняват българските лични и фамилни имена и ги предават в семействата
си, като стриктно се спазва повторението на имената на дедите по бащина и
майчина линия. Има до днес много семейства, в които през поколение се повтарят
едни и същи имена и е съхранена същата фамилия. Развитието на именната
система показва и намесата на държавата и църквата. Личните имена Бона,
Вида, Жела, Мара, Пена, Тудора, Яна, Руса, Калина, Каля, Неда, Стана, Цена,
Бано, Братан, Вълко, Вичо, Желю, Жечо, Радул, Райчо, Стоян, Христо, Цвятко,
Гено, Ганчо, Пеньо, Петър и др. /20/ са съхранени в рамките на семействата и
селищата, но в официалните документи те постепенно са изместени от различни,
считани за по-правилни или променени според именната система на
православната църква в Русия. На желанието на българите да нарекат децата си
с посочените по-горе имена свещениците отказват с аргумента, че такива имена
няма в църковните книги. Така Мара се записва в документите Мария, Пена е
Прасковья, Руса – Александра, Калина – Акулина, Неда – Надя, Стана – Степанида,
Татяна, Гено – Григорий, Злати – Захари, Сава – Савелий, Пеньо и Петър –
Пьотър, Евтия – Елизаветаи пр. Особено интересна е съдбата на фамилните
имена. Широко известната османска норма на регистрацията на данъкоплатците
на семеен принцип като към личното име се прибавя името на бащата, е
представено в документите на различни селища на колонисти в началото на ХІХ
век., наред с българската форма, показващи родова принадлежност с окончания
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на - ов, -ев. /21/ Семейният списък на колонията Терновка от 1804г. представя и
двете форми на образуване: Никола Господин, Димо Станко, Петран Никола,
Иван Богдан, Стоян Петко, Груд Тодор, Митро Недо Милчо Райчо и др., както и
Иван Стоев, Стан Георгиев, Илия Димов, Иван Петков и др. /22/ Съществуват и
фамилии, които показват другата форма на образуване – с окончание на –ски:
Варбански, Нейковски, Стояновски, Хаджийски, Челебийски, както и турски
фамилии: Буяджи, Узун, Бахчован, Хаджи /23/, и др. Тези фамилии отразяват
различните процеси на формиране на фамилните имена в първата половина на
ХІХ век. Запазването на личните имена и фамилии се потвърждава и при
съвременните контакти между селищата майки и колониите, когато хората се
търсят по родове и се намират и познават по специфични физически белези. И
до днес се разказва как при първото посещение на гости от с. Кортен,
Новозагорско в Кортен в Молдова през 60-те години на ХХ век хората се търсят
и намират по родове и всяко семейство приема гости от своя род. Открити са
общи родове и между с. Кирсова, Молдова и с. Жеравна в България /24/ Дори
днес много българи в Украйна и Молдова са убедени, че всички хора с еднакви
фамилии са роднини и често се задават въпросите: ”Познавате ли Титорови,
има ли Бахчеванови в България и др.?
Символ на миналото са българските песни и хора, носещи локални и
регионални специфики съхранени в селата и днес. /25/ И ако всичко посочено
дотук отвежда към спомена за началото, за момента на преселването и връзката
с местата на прадедите, то съществуват и не малко спомени, които показват, че
българите в южната част на Руската империя на локално ниво се интересуват от
свободна България и нейните символи. В с. Новые Трояни, Украйна “на сватбите
свиреха и пееха “Шуми Марица” и възрастни хора разказват на младежите “как
се е родил тоз химн на България”. /26/ В края на ХХ век възрастни и млади ме
посрещаха с български песни. Най- известната песен, пята по празници и семейни
тържества е “Тих бял Дунав”. Мелодията, по която тя се изпълнява от българите
в Украйна и Молдова има някои дискретни различия. В знак на радост с тази
песен бях посрещана в някои домове по време на експедициите. В по-близкото
минало българите се интересуват и пеят песните на Лили Иванова и Емил
Димитров. Но най-често възрастните търсят български народни песни, защото
те са “като родни”.
В миналото самосъзнание на българите в южната част на Руската империя,
както и в границите на СССР винаги се свързвало с религиозното им съзнание на
християни. Това християнско, но и българско самосъзнание се изразява в
желанието за съхраняване на духовните връзки с България чрез връзката с
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религиозни средища на свързани с българския дух. То се проявява още в началото
на ХІХ век във връзките им с български манастири. През периода 1816-1821г.
Зографския манастир е посетен от 1400 българи от Бесарабия. Българите, заселени
в южната част на Руската империя пътуват постоянно на поклонение в
манастирите в Атон, главно в Зографския и Хилендарския. Цялото село
тържествено изпраща заминаващите, които отиват да купят в българските
манастири икони и да дадат помощи. До първата световна война този непрекъснат
поток към светите места продължава /27/. Това отношение към светите български
места, както и посещението на Йерусалим е проява на християнско благочестие,
което е и е един от най-важните подтици за напускане на своята земя. Както
казват днес техните наследници “първян биле хората божествени” /28/
Без да е изчерпан големия проблем за механизмите на съхраняване на
миналото на локално ниво смятам, че комплекса от норми на поведение и
взаимоотношения и вербализирани спомени е неотменима част от устната
история на историята на човечеството, пренебрегвана и недооценявана от
учените. Миналото присъствува в съвременността, то се актуализира циклично
в периоди на кризи и важни промени в живота на отделния човек и общностите.
/29/
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PAST IN THE LOCAL COMMUNITY
Ass.Professor Dr.Tanya Boneva
Sofia “St. Kliment Ohridski” University
(summary)
This study is dedicated to the unwritten traditional ways of creation, legitimation and perpetuation of a complex of common rules, customs and believes that
establish demographic, social and cultural stability on the local level in the period
of 19th and 20th centuries. Peasant villages are a focus of analysis with special
concern to Bulgarian colonists that populated the western part of the Russian
empire in 19th century. New field ethnological material was collected among the
same population in Moldova and Ukraine in the end of 20th century It is analyzed to
design the picture of Bulgarian culture and identity in isolation for a long period of
time. Past is connected with the time of migration out of ethnic territory, it is
preserved and repeated in ethnic memories, culture and identity, it is a pattern of
the present. Ethnic marriage endogamy, personal and family names, Christian
festivities and cults religious pilligrimage in the Bulgarian monasteries of
Sographus and Hillendar in Athos peninsula in 19th century demonstrate a strong
ethnic religious identity of emigrants. Their goal is to return to the native land and
their villages. The memories of the past in the families and ethnic communities are
one of the sources that translate ethnic identity.

46

ФОЛКЛОРЪТ И ФОЛКЛОРНОТО В СЪВРЕМЕННАТА
СОЦИОКУЛТУРНА СИТУАЦИЯ
н.с. І ст. д-р Валентина Ганева-Райчева
Институт за фолклор - БАН
За българската научна мисъл проф. Живков е не само водещ теоретик в
областта на фолклористиката и етнологията, вещ и проникновен изследовател
на класическия фолклор, но и прецизен анализатор на съвременните културни
процеси, засягащи и фолклора. В свои публикации той настоява и аргументира
тезата за фолклора като културна универсалия, а не като “жива старина”, като
променлива, но непреходна потребност за човека и човешките общности”
(например Живков 1999: 290); като “символна матрица на практическата дейност
на хората”. Редица негови разработки показват фолклора като устно битие на
културата, като културна система, която проявява синкретичното като трайна
потребност на културата. Чрез него се изявяват в единство разнопоставени в
системата на културата компоненти - религия, изкуство, морал и практическа
дейност, музика, технология и др.
Наследство, традиция и комуникация в ежедневието - трите форми на битие
на фолклора и фолклорното в съвременния свят подсказват за потребността на
човека и общностите от такъв тип култура. Свойствата на фолклора да бъде
носител и хранител на културната памет, да предава разнообразни културни
послания благодарение на синкретичната си природа, да осъществява
естествената и пряка комуникация между хората му отреждат тази непреходност.
В този смисъл въпросите има ли място фолклорът в днешната информационна
култура, имат ли бъдеще фолклорните традиции в глобализиращия се свят, са
реторични въпроси. Диалогът за фолклорното наследство, за фолклорната
традиция, за тяхната важна роля, значение и форми на функциониране в
съвременността се води отдавна не само от фолклористи. Бих искала да се включа
в него, като обменя мисли и наблюдения, свързани с празничната градска култура.
Понятието “традиция” се ползва и днес, за да се установи и покаже
принадлежността на индивида към групата, както и непрекъснатостта на една
общност във времето. Тя може да е само памет, пасивно знание, да чертае
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характеристики, които са реликти, но се осъзнават като значим белег на групата
- създават корените щ. Може да е действена сила, която функционира и донякъде
управлява настоящето. В този случай тя е активно знание, което определя
поведението на индивидите, създава континуитета на общността. И на трето
място традицията може да се прави, тя е управляема. Фолклорната традиция
като част от културата на общността се вписва в тези процеси и характеристики.
Престанал да бъде функционираща културна система, структурираща изцяло
всекидневието и естетическата дейност на определени локални общности,
свързани с руралната социалност, днес фолклорът предава културни смисли и
послания по други пътища и канали. Изследователите отбелязват, че от години
текат обратни процеси - импулсите по отношение на фолклора вече са обърнати
от града към селото. Интелектуалният елит, институциите (държавни и
неправителствени) активно се включват в процесите на опазване и предаване на
културната памет чрез механизмите на фолклора, участват в експонирането му
като наследство, възобновяват фолклорни традиции, налагат нови. Чрез
специализираните училища, школите, разнообразните форми на самодейни
прояви, медиите градът осигурява онова обучение в културната компетентност
на фолклора, за което селото вече няма потенции.
Когато създава своята културна уникалност, културна памет и конструира
своето наследство, градът утвърждава като валидна множествеността на
перспективите. Там ще открием да съжителстват по специфичен начин елементи
от различни културни стилове и типове. Градът умело ползва ресурсите на
локални фолклорни явления (факти), понякога емблематични за селската
социалност, на исторически реалности от далечното минало, на традиционни
дейности, на образци от професионалното изкуство с национална значимост и
пр., като ги смесва, за да създаде специфична, мислена като своя културна
традиция. Тя претендира за автентичност и градът търси начини да я покаже, но
разчита не на нея, а на силата на символа. Тази символна традиция му позволява
да се въобрази и представи (изрази) като общност, създава корени, осигурява
общо минало, предпоставя общо бъдеще.
Празникът и ритуалът като първични форми на организация на културната
памет са естествената среда на фолклорното. Чрез редовната си повторяемост
те последничат при предаването на знанието и възпроизвеждането на културната
идентичност.
През последните десетина години благодарение на усилията на културните
институции на различните етнични общности, живеещи в България, на
изследователите и медиите се показа и наложи полифонизмът на фолклорната
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култура в България. Той е в пряка връзка с процеса на социално реконструиране
на разнообразни общности (етнични и религиозни) в съвременността. В този
процес на себеизразяване и легитимиране на различните етнични общности в
общественото пространство фолклорът активно се ползва като емблема за
принадлежност и оразличаване. Чрез фолклорните си традиции отделните
общности еманципират културните си различия пред другите, както и другите
започват да ги опознават. И това става не само на фолклорните фестивали и
съборите.
Ще си послужа с един пример. През септември 2001 г. у нас се отбелязаха
Европейските дни на еврейската култура. Заедно с Ирена Бокова наблюдавахме
и документирахме проявите на еврейската общност в Пловдив1 . Те бяха
разгласени пред цялата градска общественост. Ползваха се два значими за
общността топоса - Еврейският културен дом “Шалом Алейхем” и Синагогата,
които бяха отворени през целия ден за всеки, който прояви интерес. В една от
залите течаха непрекъснато прожекции на филми за живота на еврейската
общност в Пловдив, в други градове на България, за Израел. Фотоси запознаваха
с дейностите на организацията в града. Представени бяха (като смисли, обредна
храна и предмети) три празника на общността - Ханука, Пурим и Писах, като
последният беше разигран на живо. В Синагогата хората можеха да се запознаят
с юдейската религия и предназначението и символиката на различните сакрални
вещи. И на двете места имаше хора, които бяха готови да информират всеки
заинтересувал се от еврейските обичаи и религия. По подобен начин, публично,
отворена за всеки жител на града, арменската общност в Пловдив, изразява
културната си специфика чрез арменските балове, чрез дните, посветени на
геноцита над арменците, чрез празника на цветята и др.
Тези публични прояви на културни специфики имат и друга, не по-маловажна
цел. Те са един от начините на модерното време да организира празник, да
интегрира своите, да ги запознае със символните послания на традицията. Те са
и подходящи места за ползване на традицията за политически цели, за прокарване
на определени политически идеи, за връзка на политическия елит с електората 2 .
Бих искала да обърна внимание на два случая на конструиране на наследство,
1 Примерът от Пловдив и наблюденията по-нататък от Асеновград са част от теренни
проучвания по проекта “Наследство и диалог между културите” (2001 - 2002 г.), проект на
ЕРАСТЕ - Лион, финансиран от министерствата на външните работи и на културата на
Франция. Координатор от българска страна е Центърът за етноложки и фолклористични
изследвания, София.
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създаване и поддържане на памет, чрез които се търси връзка с миналото на
символично равнище. И двата визират изразяване на локална уникалност чрез
ползване на фолклора и изобщо на наследството.
Случаят Асеновград. Ще си позволя една скоба. Днес Асеновград наброява
около 65 000 жители заедно с кварталите Долни Воден и Горни Воден.
(Включването на селата става преди 10-тина години.) За населението на
Асеновград се знае, че се състои от гърци, българи и турци. Дългогодишното
присъствие на гръцката общност оставя траен отпечатък в културната история
на града 3 . За многогодишно присъствие на турската общност свидетелства
джамията в града, която се определя от местните хора на около 260 години.
Етничният облик на Асеновград днес хем е същият, хем е различен.
Изследователският екип се натъкна на един интересен феномен. Старото
население на града е една митология. Сегашният облик на асеновградчани е
плод на няколко миграционни вълни. Още след 1913 г. старото турско население
се изселва в пределите на Турция. Гърците напускат масово домовете си през
20-те години на ХХ в. и се установяват в днешна Гърция. Там старите станимаклии
се заселват компактно в няколко селища, едното от които носи името Станимохос
и е побратимено с Асеновград. След няколко миграции (1913, 1923 - 1924 и 1944
г.) в Асеновград се установяват бежанци от Гръцка Македония и Беломорска
Тракия. Тракийците са настанявани масово в домове в Амбелино и отчасти в
Метошката махала. Македонците се установяват компактно в квартала отляво
на гарата, към стадиона (преди кв. “Запад”), и в Горни Воден. Днес потомците на
2 И тук се изкушавам да дам пример за употребите на традицията и празничната ситуация от
политическия елит. На 7 юли 2002 г. бяхме гости на ежегодно провеждания курбан за дъжд
на турците в с. Мулдава, Асеновградска община. На него освен многобройните гости от
града, близки и роднини от други краища на България и Турция присъстваха и редица
официални лица: главният мюфтия, областният мюфтия, народен представител от листата на
ДПС, представители на общинската организация на ДПС, от джамийското настоятелство в
Асеновград, от ромски организации в Пловдив и др. Цялата поляна бе озвучена от мощна
уредба. Молитвата и раздаването на курбана се предхождаха от културна програма, съставена
от местен учител, и официални слова, поздравления за празника. Кратката програма
включваше четене на текстове от Корана от деца от училището в селото. Официалните
изказвания по микрофона звучаха на турски и после на български език. В словото си главният
мюфтия разясни смисъла на курбана и молитвата за осигуряване на благодат на всички
граждани на България, за живителен дъжд и предпазване от природни бедствия. Неговите
думи тълкуваха корените на събитието и значенията на сакралните названия и действия,
обучаваха в своеобразна компетенция за традицията. В словото на депутата от Народното
събрание имаше думи за удачния етничен модел в България, за перспективите и работата на
народните представители за влизането ни в НАТО и Европейския съюз, за надеждите на
всички да живеем по-добре и в мир.

50

н.с. І ст. д-р Валентина Ганева-Райчева

тракийците и македонците представят основно ядро на българското градско
население. Друга голяма част са заселници от околните села.
През 60-те години на ХХ в. масово в Асеновград и Долни Воден идват турци
от кърджалийските села (заради построяването на яз. “Кърджали” и наличието
на плодородна земя и възможности за препитание тук). Днес турската общност
наброява около 15 000 души. Пак по това време тук започват да се заселват и
помаци от Родопите (в кв. “Баба Тонка, в кв. “Изток”, в Долни Воден).
В града живеят и около 6 000 цигани, обособени в специална махала,
граничеща с турската (Бадилема). Повечето са стари местни, но има и новодошли
от Пазарджишко и Пещера. По-голяма част от ромите са мюсюлмани, има и
малка част петдесятници.
Феноменът е в това, че заселилите се по-късно наследяват и се идентифицират
чрез културни реалии, културни събития, културни топоси, свързани със старото
население на града, с минало, в което те нямат корени. Те са със съзнанието, че
това е единственият град с толкова много духовни ценности, плод на многовековна
история. Сочи се богатото културно наследство: обекти от историческото минало
(енеолитно светилище при Беленташ; християнски култови места (8 църкви и
над 44 параклиса), чудотворни икони (10 в града); празници от фолклорната
(Калиница, Мартуване) и религиозната традиция (за християните - Великден,
Коледа, литийните шествия, за мюсюлманите - Курбан Байрамът, Рамазан
Байрамът, ежегодният курбан за дъжд). Често се изтъква от интелектуалния елит,
че жителите на града са призвани да съхранят традициите.
В градския празничен календар, общ за всички групи население (Трифон
Зарезан, походът и курбанът на “Св. Петка”, свързан с обесването на Левски,
празникът на града), неизменно присъстват фолклорни изпълнения. Те са част
от празничната програма и веселие. Но бих искала да обърна внимание на два
фолклорни обреда, които са сред емблемите, ползвани от асеновградчани при
описване на своята културна специфика.
Мартуването. Според асеноградчани това е местен обред, характерен за
гръцкото население, който е пренесен от града в близките родопски села Лясково
3 Например старото име на Асеновград Станимака, множеството църкви и параклиси,
специфични за гръцката култура, сведения за богослужение и в следосвобожденска България
на гръцки език, спомените на гражданите за най-старите махали в града, населени с гърци
(Амбелино или “Свети Георги”, Джорж махала, и Метошката), за духовно училище към
църквата “Св. Георги”, строено от заможни гърци, гърцизмите в езика, традиционните
гръцки ястия, които асеновградчанката приготвя и до днес (станимашките сърми, сладкото
от зелени смокини и др.), гръцките технологии за производство на вино и колбаси и др.
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и Яворово. На първи март групи от момчета на възраст около 10 - 12 години
обикалят по къщите с дървена лястовица, наречена “хелидон”. Във всеки двор
пеят 2 кратки песни, свързани с идването на Марта и пролетта. Домакините ги
даряват с яйца и дребни пари (вж. и Маринова 1996: 87). Обичаят отмира, но
през 1970 г. е възстановен в Долни Воден. Традицията е проучена от началната
учителка Нели Радева. Тя изготвя сценарий под ръководството на Н. Хайтов и
инициира поставянето му на сцена в местното читалище. През годините там и в
двора на училището в Долни Воден децата всяка година разиграват посрещането
на баба Марта - паленето и прескачането на огън, връзването на мартеничките,
мартуването. В последните години става традиция децата да обикалят къщите в
квартала, като посещават не само християнските, а и мюсюлманските домове.
След мартуването, около 10 часа сутринта, по махали децата се събират на едно
място, в двора на някоя къща, и стопанката ги люлее за здраве. Практиката се
описва като по-нова и наложена от дошлото от Родопите население. Все в този
ден, също превърната в традиция, е играта “пръстен в сеното”, показана от
възрастна жена преди няколко години.
Калинщца. Обредът се изпълнява на Еньовден (24 юни). Според местните
жители той е бил характерен за гръцките махали, като постепенно се възприема
и от българското население. Описан е от Стою Шишков в сп. “Родопски напредък”
(1910, № 6). Вечерта срещу Еньовден момите по махали се събират в една къща
и правят едно 5 - 6-годишно момиче калиница - обличат го като булка. Донасят
в бакърче “мълчана вода” и всяка пуска в него своя “нишан”. Сутринта се събират,
вземат калиницата, излизат на поляна над града, пеят песни и играят. Надвечер
се връщат в дома на булката и тя вади “нишаните”, като се предсказва късметът
на всяко момиче. Едно и също момиче е калиница три години подред. След
третата година майка щ гощава момите с гювеч.
Описаният от Ст. Шишков обред днес е доста променен, но според местните
жители традицията не е прекъсвала през годините. На първо място, старите
песни поради незнаенето на гръцки език са отпаднали. Днес се пее кратката
песен:
Вижте нашта калиничка
колко е красивичка.
Тя ще стане по-красива,
нека ни е живичка.
След нея по пътя момичетата пеят религиозната песен “Дядо Господи, прости
ми”. Другата задължителна песен е “Край Босфора шум се вдига”.
Днес обредът е превърнат в празник. Той има своите организатори. Това са
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няколко жени на около 60-годишна възраст, които са били калиници в детството
си. В последните 2 - 3 години активно в сценария на празника се намесва
християнската църква в лицето на свещеника Йордан Георгиев. Днес Калиница
се прави, за да “се уважи празникът”, “за кипрене на малката”, “за да я видят
колко е хубава”. Участието се документира с фотоапарати и камера. Освен
любителски снимки традиция е калиницата да се снима в професионално
фотостудио. През последните 3 - 4 години Центърът за работа с деца проучва и
инсценира обреда в Синята къща (стара възрожденска къща). Празникът се
отразява в местните кабелна телевизия и преса, в пловдивския вестник “Марица”
и е важно културно събитие за града.
В представите на местните хора образът на каленицата се свързва с този на
малката Богородица от храмовата икона в параклиса “Св. Въведение
Богородично”. В местна легенда се разказва, че когато Богородица станала на
три години, я направили калиница. Отново според местно предание, когато
турците превзели града, една девойка на име Калиница забягнала в гората с 30
мъже. През нощта тя ги нападнала с дружината си, избила много от тях, но сама
загинала в боя. В нейна чест бил издигнат параклисът “Св. Въведение
Богородично”, който и днес се споменава като “Света Калиница” (вж. и Маринова
1996: 132 - 139).
През 2001 г. на Еньовден се обличат 30 калиници, като най-малката е на 2
години. Всички момичета и техните близки се събират сутринта на параклиса
“Св. Ян”. Запалват свещичка и отиват в параклиса “Св. Въведение Богородично”,
където свещеникът (отец Йордан) отслужва празнична литургия. Калиниците
чакат в двора. След службата свещеникът ги благославя и повежда групата към
църквата “Св. Николай Чудотворец”. В църквата свещеникът отново благославя
калиниците. Те палят свещи и повтарят след него благодарствена молитва. По
желание някои от тях пеят песни и декламират стихове. Празникът завършва с
поздравления от близките и с почерпка от родителите и църковното настоятелство,
като гощавката се прави в черковния двор. По желание родителите са приготвили
гювеч с картофи и след това канят децата от махалата или водят калиницата в
ресторант или на пикник на поляна. Малките деца споделят, че стават калинички,
за да станат наистина булки, защото и техните майки и баби са били, защото днес
са станали слънчови невести.
Според възрастните (бабите) внучките им се обличат като калиници, защото
в семейството уважават традицията и като ревностни християни тачат този обичай.
Правят го за късмет, за здраве на децата. Споделят, че днес празникът е пошумен, по-официален, по-красив. Отбелязват, че днес не се изпълнява гадаенето
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по “нишани”, но съзнават, че трябва да подскажат, да научат по-младите. Някои
се опитват да тълкуват Еньовден като ден, в който се извършва слънчовата
женитба със земята. Обличането на малките момичета като булки символизира
този акт. Затова и според тях липсват младоженци и калиницата е сама или с
шафери.
Съвременният празник е проекция на традиционния празник от миналото.
Неговото осъществяване обхваща различни възрастови групи - деца, социално
зрели и възрастни. Преплитат се и се допълват познанията на три поколения.
Част от традицията функционира като познание и спомен, а друга - като практика.
Важно място в ритуала заема семейството. Следването на традицията обаче е
индивидуален избор. Хората я възприемат като традиция “с дълбоки корени”,
макар и да се оказва, че в нея има съществени нововъведения. Първоначално
заложените смисъл и културни кодове са избледнели или изгубени, но стремежът
към възвръщане на традиционната обредност е явен. Църковната институция
осигурява представителност на празника и го легитимира като част от своя
празничен календар. Този случай отразява тенденцията през последното
десетилетие за възстановяване на връзката между човека и общността чрез
религията.
Случаят Казанлък. За създаване на свой образ, открояващ се от другите селища
в Долината на розите (и по-широко в България), тук се обръщат към фолклорната
традиция, тракийското наследство и традиционния поминък (розобер,
розоварене) и чрез тях се сътворява своя емблема - Празникът на розата. Това
става чрез любимите за града техники и похвати - театрализиране,
карнавализиране. С този празник Казанлък се обявява за представящ българската
уникалност в световен мащаб. В публикации в местни издания четем: “Ако
бразилците имат своя карнавал, германците - своя празник на бирата, холандците
- празник на лалетата, то българите имат казанлъшката роза и празник на розата”.
За първи път Празник на розата се организира през 1906 г. Събитието не
става традиция. След 60-те години на ХХ в. идеята за такъв празник се възражда,
като през годините се включват и други селища в Долината на розите. Празникът
се провежда през първата седмица на юни и съвпада с дните на усилен розобер
(средата на май - юни). Такъв празник организират още в Карлово, Сопот, Павел
баня в рамките на един ден, но в Казанлък от няколко години той е обявен за
празник на града. Жителите му изтъкват, че той вече има дългогодишна традиция.
Провежда се в рамките на една седмица, привлича много чужденци, официални
лица, туристи и близки от България. Организирането на празника се осъществява
от общината. През 1999 г. се създава Фондация “Българска роза”, чиято цел да е
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набира средства и подпомага културните традиции в този край.
Градският празник е синтез от много културни дейности. В рамките му се
осъществяват различни прояви: изложби, конференция, конкурси, пленер по
живопис, рок и поп концерти, международен фолклорен фестивал, панаир и др.
За чужденците, които искат да видят традиционното и самобитното се представят
в ритуали традиционни дейности и се прави пикник: обяд с шоу, в което участват
фолклорни състави. Същинският празник е в последните три дни (петък - неделя).
Тогава става официалното му откриване, провеждат се концертите на различните
състави в рамките на Международния фолклорен фестивал, представят се
ритуалите Розобер и Розоварене, провежда се празнично шествие. Главни
действащи лица в тези изпълнени с ритуали и карнавалност дни са цар Севт
(образът ни отвежда към тракийското наследство) и царица Роза. Обикновено в
ролята на цар Севт се въплътява актьор от читалище “Искра”. Царица Роза е
абитуриентка, избрана чрез конкурс по красота. Други участници в празника са
героите на Чудомир: кмет и кметица, клюкарка, поп, булка и младоженец, съседки,
мома и момък, момче от народа, циганин и циганка, нашенец, евреин, глашатай,
бай Ганьо (символизира търговеца на розово масло). В пресъздаването на
ритуалите всеки път участват фолклорни изпълнители. Всеки ритуал завършва с
празнично веселие.
Емблематично за провеждането на празника (наблюдаван с голям интерес
от чужденците, най-вече японци) е ритуализирането на трудови дейности като
розобер и розоварене, защото те представят традиционния поминък на града. В
пресъздаването на отделните елементи от празничния сценарий е явен стремежът
към автентичност, търсенето и изразяването на автентичност (използване на
традиционни техники, стари предмети, търсене на старинност в облеклото и
антуража на царя и царицата, начинът им на придвижване чрез колесница,
изискването царица Роза да е тъмнокоса девойка, защото тракийките били
тъмнокоси, включването на фолклорни песни на розобер и розоварене,
желанието да се пресъздаде манталитета на българина от началото на ХХ в. чрез
героите на Чудомир и др.). Празникът е планиран и се осъществява така, че да се
добие усещането за дългогодишна традиция, за богато минало, за дълбоки корени
в историята, за културно наследство, което се съхранява през вековете. Той е
пример за съчетаване на форми на традиционна и съвременна култура на
равнището на официалната култура.
Примерите показват, че традицията придава историчност на съществуването
на градската общност и я легитимира пред другите. Ежегодната “демонстрация”
в акционален и вербален план на “верността” към традицията, събира в точно
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определени дни от годишния празничен календар общности, които преживяват
интеграционни процеси “тук” и “сега” по подобие на традиционната фолклорна
обредност. Фолклорните факти се възприемат като емблематични за човека и
общността, но се вписват в съвременната социокултурна ситуация и съответно
им се предават други значения - промененият контекст на функциониране ги
свързва с други факти на културата, която е различна от традиционната.
Ползваните образи на културата при себеизразяването са важни за изследователя,
защото изразяват ценностите и жизнените стратегии на съвременниците ни.
Диалогът за фолклорната традиция, за фолклора може да продължи с още
примери за функционирането му като своеобразна част от официалната култура
на обществото; за различните му форми в съборите и ансамблите. Изкуството
на улицата, на панаира, на сватбата ни предлага други срещи с фолклора и
фолклорното. На този форум през годините по инициатива на проф. Живков
бяха поставени и се разискваха важни проблеми за взаимоотношенията между
медийна култура и фолклор, между всекидневна култура и фолклорна традиция.
Надявам се, че следващите организатори на Научните четения по
хуманитаристика ще продължат започнатото от професора и ще инициират още
и плодотворни разговори по проблеми на функционирането и употребите на
фолклора в съвременността. Една възможна тема за следващата среща би могла
да бъде “Градът и фолклорът”.
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THE FOLKLORE IN THE CONTEMPORARY
SOCIOCULTURAL SITUATION
Scientific Associate I grade Dr Valentina Ganeva-Raicheva
Folklore Institute of Bulgarian Academy of Sciences
(summary)
These reasonings are based on the concepts of Prof.Zhivkov about folklore as a
type of culture and his ideas for the necessities of the human communities of
folklore, independently from the characteristic features of the society – traditional
or modern.
Where is the place of folklore in the contemporary information culture? Is
there a future for the folklore tradition in the globalizing world? The answers to
these questions are depicted by examples from my terrain researches during recent years and they consist of events of country and town life. The folklore implementation as an emblem of belonging and differentiation, the institutions and their
policy towards folklore are the topics being discussed in the paper.
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ЗА СИМВОЛИКАТА НА ЕДИН МУЗИКАЛЕН
ИНСТРУМЕНТ
Н.с. І ст. д-р Венцислав Димов
Институт за изкуствознание, БАН
Струва ми се, че темата на нашите четения фокусира тематичните кръгове
на срещите ни през последните години в Бургас – Културни и религиозни
взаимодействия; Култура и всекидневие; Морето, културата и фолклорът и т.н.
Дължим ги на учения, който ни събира и чиито принос в българската
фолклористика и етнология е неоспорим факт. Логично е тазгодишните научни
четения по хуманитаристика да са в негова памет и защото проблемният кръг
(по-право е да кажем проблемното кълбо, изплетено от безброй нишкиотношения на фолклорната и съвременната култура) е негов. И аз лично му
дължа посвещение – благодарен съм на проф. Живков за много неща, сред
които са срещите с Бургаския фестивал и четенията, които усвоих като собствена
традиция и очакван празник в годишния календар.
Ще си позволя да говоря лично и от първо лице още малко. Готвейки се за
тазгодишните четения, си спомних, че какъвто и текст да съм споделял пред
Бургаската колегия – дали е било за променящия се образ на морето във
фолклорни текстове, за чалгата като делник и празник, за бореца като символ в
етнопопмузиката, за Уърлд мюзик по балкански – все е бил свързан с образи и
символи, които носят чертите на традицията и фолклорното, но са “на една ръка
разстояние” – до нас, в нашето време, в нашия свят. Така е и сега. Една стародавна
музикална практика, чиито корени са най-вероятно на Изток, но сродни на нея
имат хилядолетна история по земите, които населяваме – зурнаджийската музика
– е традиция, но и жива реалност в Югозападна България днес. Наблюденията,
които ще споделя, са свързани с виталността на някои реликти от архаичен
светоглед и митологична символика, присъстващи в образите на зурната и
словото на зурнаджиите. Те са сред резултатите от проучвания, правени в екип
с моята (не само) колежка Лозанка Пейчева и финансирани като изследователски
проект от Отворено общество – Будапеща.
Зурнаджийската музика, без която и днес не минават традиционни сватби и
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събори в Югозападна България, както и регламентирани прояви по естради и
концертни подиуми, е интересен обект за изследователя на фолклорното в
съвременността. Извори, пътеписи, иконографски изображения, фолклорни
текстове я засвидетелстват като местна традиция от Късното Средновековие до
наши дни. Тези свидетелства заедно с днешното й представяне изграждат
променливите и постоянни черти на един феномен, в който се срещат традиция
и иновации, свое и чуждо, Изток и Запад, музикална практика и научни
интрепретации, свирачи роми и празнуващи с музиката им българи, турци,
български мюсюлмани (помаци).
***
Интерпретирането на символиката около един музикален инструмент и една
музикална практика, перифразирайки Дюмезил, можем да оприличим с
впускане в морето за нови приключения, разкриване на точки на скачване, чрез
които човекът-индивид и човешките групи уравновесяват и захранват мисълта
си чрез развитието на своя опит. Зурнаджийската музика, като всеки културен
феномен, може да бъде разчетена като проява на символичен език. Известно е,
че значенията на символите се създават и одобряват от хората, те са предмет на
социален консенсус. Символното измерение е част от тъканта на социалната
реалност. Културата като символоно измерение е хабитус – придобити чрез
социализиране в обществото схеми на възприятие, система от диспозиции към
практиката [Бурдийо, 1993:81].
В традиционните култури инструментите се разпознават и идентифицират
като природни и културни символи [Nettl, 1964:207]. Зурната на Балканите и
сродните й инструменти в източните традиции са символично натоварени в
аспекти на произход, етимология, функциониране, свирач, музика.
Произход и название
За произхода и названието на зурната има различни легенди, поверия,
митологически и символно натоварени версии в речта на музикантите. Според
наши зурнаджии музикалните инструменти са човешко дело, Бог е сътворил
само звукът на гръмотевиците. Но зурната е приемана за един от най-старите
инструменти. “Навремето единствената музика е била зурната” – казва
гоцеделчевски зурнаджия. Според негов колега “Преди години единствената
музика, която е излезнала от векове, е зурната. После излизат другите
инструменти – тамбура, цигулка” [АИФ І, № 100, с. 10]. Фолклорни предания за
зурни и гайди в Македония казват, че те “са останали от старите хора от стария
свят”, едновременно създадени от старо оръжие, наречено “юмрук” [Кличкова,
1964:774].
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В Индийската музикална култура инструментите се свързват често с
митологични функции и разкази за произхода им. В Далечния Изток според
ламите коническият обой (conical oboe, sona, surnay) e сакрален инструмент,
който имитира гласа на индийска птица [Sachs, 1978:212]. Индийска музикантска
легенда твърди, че surnay са измислени от лечител. Някога хекимите представяли
уменията си в царския двор с песни. Един не можел да пее и създал шахнай, за да
изрази с него музиката си. Според друга легенда шахнай бил създаден от
барберите – етническа група от Северна Индия, специализирана в свиренето на
този инструмент – за да служат с него на Шаха, и названието му се извежда от
Шах и най (емическо название на барберите) [Ganguly, 1994:37-38]. В
интерпретирането на зурнаджийската музика на Балканите вече е направена
връзката между свирачите на зурни и сродни инструменти в различни култури.
Аксиоматичното определение на позицията на музиканта, едновременно
притежаващ от една страна, относително висока стойност в местното общество,
а от друга – с нисък статус [Merriam, 1964:136-137], характеризира и мястото на
зурнаджиите. Етнически други (цигани), живеещи в отделни махали,
омаловажавани и пренебрегвани като социална група, зурнаджиите в България
са ситуирани в обществената йерархия по сроден начин с колегите им в Гърция,
Македония, Турция. Все цигани, те са представители на до голяма степен
маргинална в етническо и социално отношение група в очите на околното
население, което обслужват с музиката си. Така е и със споменатите по-горе
барбери от Северна Индия, Пакистан и Афганистан, или с долните касти на
музикантите кусли и дамаи от Непал [Hoerburger, 1976:28].
Семантика на зурната като вещ
Музикалният инструмент има амбивалентна предметно-звукова природа и
свързана с нея символика, която в традиционната култура се разкрива в
семантиката на инструмента като вещ и като звук [Захариева, 1998:143-144].
В речта на зурнаджиите зурната като вещ има символика на живо,
одухотворено същество. Антропоморфизирането на инструмента намира израз
в даването на имена или прозвища на някои зурни (зурната на стар кавракировски
музикант се наричала “Стамболийка”); назоваването на техни части като части
на човешкото тяло. Според зурнаджийската терминология инструментът има
глава, тяло, езиче, той се целува и обича от свирача, неговияг глас, подобно на
човешкия свири-говори и плаче.
В традиционната символика на зурната като вещ се включват вярванията за
магическото значение на инструмента. В него има части с апотропейно значение
(чапрази, нарида) със синьо мънисто против уроки. Музикантите обясняват
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присъствието на чапразите както с естетическа и утилитарна функция, така и с
предпазно-магическа: да пази притежателя на инструмента от лоши очи. Синьо
мънисто се поставя и на верижката, прокарана през шатора на зурната, която
служи за окачане на инструмента.
Семантика на зурната като магически звук
Звукът на зурната е натоварен със сложна и богата символика. Тя включва
вярвания за магическата сила на зурнаджийския звук, чрез който може да се
контактува с отвъдни сили, да се примамват и укротяват животни.
В цитирана вече обредна песен от сборника на Миладиновци [№2] триста
самовили играят хоро, нямат мефтер и пращат Гюргя самовила да го доведе от
Битоля, където го чула да свири. Текстът е вариант на мотива “овчар омайва
самодива със свирене и тя му става жена”, в който свирачът не е овчар кавалджия,
а мефтер (зурнаджия). Пеенето, свиренето, музиката в традиционната вяра на
славяните са сред устойчивите акустически стереотипи, характеризиращи
поведението на отвъдни сили [Виноградова, 1999:191]. В български
демонологични фолклорни разкази звуков символ на самодивите са музика и
свирене цяла нощ [Мицева, 1994:43, 44]. Владеейки самодивската музика,
зурнаджията се включва в звуковия символен свят на самодивите и с магическата
си свирка става посредник между световете на хората и отвъдното.
Със звука на зурната се омайват самодиви, но се въздейства и върху
одушевени същества от този свят – животни и хора. В много биографични
разкази на зурнаджии се срещат сюжети за укротяване на змии и птици.
В рода на кавракировския зурнаджия Есреф Куртов се предава разказ за
истински случай с дядото Курта. Веднъж като просвирвал писка на старата си
голяма зурна, с музиката си привлякъл птиче, което кацнало на зурната [И., с.
22]. Когато микревски зурнаджия описва майсторството на своя баща Ибчо
Джамалов, казва: “като свиреше, славейче му кацна върху писката” [А.Д., с. 2].
Привличането и хипнотизирането на птица със звука на зурната се пренася от
легендите и миналото, от родовата митология, в реалността и настоящето. Млад
кавракировски зурнаджия разказва случай, в който докато свирел, врабче кацнало
на зурната му и стояло няколко секунди [С.К., 10/2001, с. 29].
Зурнаджии разказват меморати, в които със своя инструмент укротяват змии,
влечуги и други твари. Според информаторите това не са легенди, а истински
случаи, преживяни от тях. Историите се появяват обикновено в биографични
разкази и са свързани с представянето на собственото майсторство, изкусно
свирене, сила и изобщо, мястото на музиката в живота им. В разговор с
кавракировски зурнаджия, между дълъг разказ за огражденска сватба и диалог
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за промени в устройството на зурната, се появява следната случка: “Бога ми,
истински случай! Праим една нова зурна и га горим така. Опитвам га да свири.
Обаче засвирих една мелодия такава, жална мелодия. На терасата, знайш я ти
терасата, дет седеше. И просто, тръгна ми така и зурната. По едно време, колко,
десетина минути дали свирех, отде ми отиде очите, гледам една змия и се
изправила така – ей толкова, двайсе-трийсе сантима. Точно срещу мене и само
слуша! Ма аз изтръпнах – ни мога да сопрам, ни не мога. Да викам, нищо! Аз
пък от змии много ме е страх. Викам: шо да направим? Она ме гледа в очите, аз
я гледам и си свирим, и си перкам това-онова. Аз от змии много ме е страх,
мечка да е, ке се борам, но от змии ме е страх. Изправи се отдолу – един метър,
аз съм на високо така, тя като дигна така, мъка – само гледа. И аз като ги ударям
така пръстите, нарочно ги ударям, тя ги следи. Дали иска да са фърля, дали... Не
знам! И няма на кой да викам, няма ни помощ, ни нищо. И си викам, няма да
сопрам, що сака да прай. И свирам си и от време на време я поглежгдам така. На
тъз жалната. Обаче смених мелодията, тя, завъртя се така и в земята скри се.
Обърнах друга музика, нали” [Д.К., 10/2001, с. 29].
В биографичен разказ на разложки зурнаджия също се появява история за
укротяване на змии и животни със зурнаджийска музика. Епизодът е част от
описание на гурбета на героя в Либия, където той е бил в строителна бригада.
Първо се разказва за агне, което спасил от кучета, отгледал като го хранел с
биберон и му свирил с кавал. След това се разказва как получил вест за сватбата
на сина си, бригадирът не го пуснал и зурнаджията с музиката си, укротяваща
змии, получил паспорта си, за да се върне в България. Важно е да се отбележи,
че зурнаджийската музика и в този случай се свързва с укротяване на змии –
когато отглежда агне, музикантът му свири с кавал, но когато трябва да укроти и
поведе диви твари, свири на зурна:
“Сина се жени и ми праща снимка... Тръгвай веднага да доеш да направиш
сватбата. Директора казва: “Манчо, не оди! 16 души те чекая да направиш
работата... Прати пари, вика, нека напраат”. Не! Аз жена за пръв път син. Аз
требва да съм на върха, да играа! Да кажат – това е таткото... И казвам – че ми
дадете ли паспорта? Не ми дават паспорта да си бегувам. Докато не завръши
обекта, нема да си бягаш. Как нема, бе? Са че викна сичките змии и ше дойдат
тука в счетоводството. “Манчо, де бе!” Казах. И се качих – това се казваше
местото “Царевец”... В Либия, Бенгазия. Обект 11-12. Аз се качих на скалата
горе. И си засвирих. И си пия ракия. Портокалова ракия. И дойдоа змиите, които
се беха напекли на скалите. Аз си свира само. Каба зурна свира. Дойде и така
права стои. Аз гледах такъв филм. (Колко змии дойдоха?) Ами некаде 5-6 дойдоха...
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Само дигнаха главите. Аз съм седнал на скала. (Колко време им свири?) Десет
минути най-много. И по едно време тръгнаха. И почнаха да излизат желки,
таралежи и други такива, разбираш ли. И викам: ше дадете ли паспорта или да ги
вкарам вътре? Викат: тоя е наистина циркаджия... Ти си врачка! Ни съм, бе!
Дайте ми паспорта да бягам да оженя сина... Така, говори се за змията, че не
слуша. Ама не е вярно. Тя е много музикална. Змията е музика!” [М.К., 19].
По-нататък в диалога с музиканта става ясно, че според него в местната
традиция няма поверия и легенди за връзката на зурнаджийската музика със
змиите. Информаторът знае широко разпространения в района фантастичен
разказ за влюбена в граничар змия, която плакала след смъртта му и умряла на
гроба му от любов. Своята история и поверието, че змиите се укротяват с музика,
илюстрира с доказателства от гледан филм (“Каменното цвете”). Че
зурнаджийската музика е “общуване с животните”, той знае от дете, но за пръв
път проверява тази възможност по време на гурбета в Либия. В разказа му се
преплитат вярата и символното (“Змията е музика!”) с реалността и прагматиката
(“Като свириш и не я бараш, тя не те пипа”). И отново се появява определението
на “змийската музика” като жална, каба зурна, тъжна. Според М.К. музиката
трябва да е “Повече турско, индийско. Тя нема на ръченица да й свириш! Трябва
тъжна мелодия. Тъжна, тъжна мeлодия. Бавно, леко, мелодично, тя се заблуждава
в тия работи и само слуша. Тя те гледа и не те бара – ти свириш, и казва: това е
мой приятел” [М.К., с. 20].
Общуването на свирача с животните е устойчив детайл в символиката на
зурнаджийската музика. Магическите музикални практики могат да се отнесат
като атрибути към първата, жреческа функция в тричастния митологичен модел
на индоевропейската идеология [Дюмезил, 1992:211]. Може да се направи паралел
с Орфеевите песни и свирене, които въздействат върху одушевените същества
омиротворяващо, стабилизиращо, намаляващо динамиката им – животните
заспиват под звуците на Орфеевия инструмент, събират се в състояние на покой,
стазис. Сънят на приспаните с музика е висша форма на естетическо внушение,
което коренно променя природата им [Маразов, 2001:31]. Независимо от
различията в детайлите на двата зурнаджийски разказа за змии (в първия змията
случайно е привлечена и хипнотизирана от звука на зурната, докато във втория
зурнаджията целенасочено въздейства върху змии и твари), ядрото е общо –
свирачът, осъзнато или неосъзнато, носи в себе си трансцендентно познание за
природата чрез музиката. Зурнаджийският прочит на Орфическия мотив
определя музиката посредник между човешкия и животинския свят, като
медитативна, ориенталска, източна. Впрочем, укротяването на змии е занаят на
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професионални музиканти в Индия, прародината на циганите, макар че там се
прави с друг инструмент, подобен на свирка по външен вид и на гайда по звук –
tobrie (тобри). Това умение в Индия се практикува от специална каста, част от
която има “gipsy habits” (цигански навици) да хваща змии [Hardgrene & Slavik,
1988:81].
Зурната между сакралното и профанното
Трансценденталната символика на музикалния инструмент се разкрива с
особена яснота в контекста на ритуала. В конкретния случай символиката на
зурнаджийския звук може да бъде интерпретирана на базата на обредната и
празнична традиционна култура в Югозападна България. Зурнаджийската
музика има важна символна роля в обредната традиционна инструментална
музика на Пиринския край. Зурнаджийският звук маркира обредността при
сватби, сюнети, маскарадни и мъжки обредни игри, събори, състезания и е
техен звуков символ. Нещо повече – в звуковата символика на зурната има
различни нюанси и богати, понякога противоположни значения. При цялата
условност на дихотомията сакрално-профанно (самият Елиаде, който я постулира,
свързва профанното като цялостен свят с модерните общества, но изтъква, че и
днес благодарение на символите човек се отваря за общото и универсалното,
тоест, сакрално възприема света [Елиаде, 1998:8, 153]), символиката на
зурнаджийския звук може да се проследи в движенията между тях. Трябва да се
поясни, че символното е повече процес, отколкото резултат и еднозначен факт,
че неговите прояви са винаги относителни и контекстуално обусловени. В такава
връзка може да се припомни констатацията, че музиката out of place е музика
без значение [Stokes, 1994A:98]. Извън своя локус зурнаджийската музика има
други значения и символика. Ясно доловими са различията в символното
възприемане на тази музика от местни и външни, свирачи и аудитория,
съвременници и коментатори от други времена, особено в аспекта на
компонентите сакрално-профанно, изграждащи структурата на символното.
Като светски инструмент, свързан според исторически извори с военни (във
военната музика), граждански (във владетелските дворове, градските музики
при общоселищни празници) и семейни функции (на сватби и други големи
празници), зурната и сродните й свирки нямат сакрален ореол като други
инструменти. Все пак, в традиционната култура зурнаджийската музика е изява
не толкова на профанното, колкото на различни нюанси на сакралното. Както е
известно, в традиционните общества и битовите, светски действия са варианти
на сакралния прототип [Елиаде, 1998]. Музиката в предмодерната епоха по начало
е винаги сакрална, защото е пресъздаване на света в друг порядък, и като такава
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изпълнява медиаторска роля между световете. Когато поетът, свирачът твори
музика, той “пее” на езика на Боговете и традицията [Маразов, 2001:37], затова и
нашите зурнаджии, като митичния поет имат дарбата да разбират езика на
животните, да връзват с музиката си времена и пространства.
Зурнаджийската музика в традиционната култура на Югозападна България е
един от най-ярките звукови кодове на символното овладяване на пространството.
Силният и пробивен звук на зурните и обвързаността им с мащабни за селищната
общност прояви, очертават зурнаджийската музика като публичен символ.
Пространството на зурнаджийския звук бележи ценностно натоварените
ситуации в хронотопа на традицията. Зурните съобщават в публичното
пространство най-важните моменти в жизнения цикъл и приобщават индивида
към обществото в обредността на сюнети, изпращане на войници, сватби.
Зурнаджийският звук отмерва времето и в годишния календарен кръг на
християнското население – от маскарадните игри на Сурва, през Гергьовденската
пролетна обредност и лятно-есенните селищни събори до шествията на
Русалиите през Поганите дни, с които се пресътворява новия свят в началото на
Новата година. В мюсюлманските селища звукът на зурните са звуково
съответствие на двата върхови момента през годината – Рамазан и Курбан байрям.
Дали при сватба, сюнет, байрям или селищен събор – зурнаджийската музика
означава както сакралия център, така и периферията на културното пространство
за общността. Звукът на зурните чертае траекторията на движението между
свои и чужди, домакини и гости, момкови и момини в рамките на селището при
сватба и сюнет. Само той има приоритета да бележи общността в по-широки
надселищни периметри, когато със зурни се калесват другоселци за празника.
Зурнаджийският звук е знак за локални центрове на сакралното в обредността –
пространства в близост до храмове, оброчища, мегдани. На Гергьовден в Петрич
зурнаджиите свирят в двора на черквата “Св. Георги”. Тимоти Райс отбелязва в
описание на събор в Република Македония зурндажийско свирене пред икона
на Света Петка. Зурнаджиите, въпреки че са мюсюлмани, са проводник на звук
по-тържествен и прославящ светицата от песенни думи и гласове. Актът на
свирене пред иконата се интерпретира като сакрален в ортодоксалната традиция,
в която иконата е прозорец към Другия свят. Зурнаджийският звук преминава
през дверите на световете и приобщава покойниците към празника на живите
[Rice, 1980:117-118].
Сатанизиране и демонизиране на зурната и музиката й
Силата и мощта на зурнаджийския звук се свързват не само със сакралната
ритуалност и празничност на големи открити пространства, масови събирания
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на хора, като символ на общност, мащабност и богатство; но и със сатанинска
символика и демонизиране на инструмента и звука му.
Според изследователи на народната вяра в Република Македония чувствената
и темпераментна музика, като зурнаджийската, е дяволска. Под звуците на зурни
и тъпани дяволите играели своите сатанински игри в пъкъла, а на земята са били
в компанията на пияниците. Твърди се, че тъпанът и зурната са низвергнати от
християнската църква и прогласени за богохулни и сатанински инструменти,
заради своята предизвикателна природа [Дзимревски, 2000:61]. Подобно
отношение е разбираемо, като се знае, че за средновековната християнска църква
най-опасният грях, най-големият враг е езичеството и мисия на църквата е да
ограничава и култивира фолклорните традиции [Гуревич, 1990:49, 279]. Затова в
много текстове на средновековни книжовници се отричат “празници бабини” и
“бесовски песни” и свирни. Както твърди анонимен автор в поучително четиво
от ХVІІ в., “високо говорене, различни песни и други подобни, всичко това е
веселба на дявола” [Овчаров, Н., 1996:234]. Но в иконографията зурни и тъпани
се появяват не само в сюжети като “Поругание Христово”, но и в “Славене на
Бога” (“Псалми Давидови”); илюстрират хоро на грешници върху външната
стена на храма, но и блажени, дърворезбосани върху иконостаса, пред найсакралната част на храма – олтара. Споменатите примери илюстрират не
амбивалентността на зурната и музиката й като символ, а амбивалентността на
християнството в контекста на традиционното общество. Т. нар. “фолклорно
християнство” или “християнско езичество” е не само резултат от приемането и
съобразяването на християнската догматика със завареното езичество, но и
раждаща се в условията на Средновековието и новото време фолклорна култура.
Тя отразява в себе си сакралното и го утвърждава, но и го профанира. Според
Гуревич средновековната гротеска (като такива могат да се приемат споменатите
иконографски сюжети със зурнаджийско участие) не се противопоставя на
сакралното и не се отклонява от него, а е обратното – форма за приближаване
към сакралното [Гуревич, 1985:326].
И така, дори в светлината на християнската идеология зурнаджийската музика
може да се определи като демонична, но в същото време зурнаджиите да свирят
на икони и да съпровождат обкичените с кръстове русалии в шествията им, една
от целите на които е събиране на пари за християнски храмове. Други са
основанията на чужденци и пътешественици да нарекат зурнаджийската музика
сатанинска и демонична. Отрицателното отношение, произтичащо от
неприемането на чуждата и твърде екзотична музика и тембър на инструмента,
намира израз в определянето им с негативни епитети и сравнения. За австриец,
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посетил българските земи през ХVІІІ в., зурнаджийската музика, наречена
“тънтания”, измъчва ушите [Дриш, 1986:263]. Описвайки сватба в Македония в
началото на ХХ в., Куба сравнява зурнаджийската музика със старозаветните
Йерихонски тръби, със звуците на войната и гърмежа на оръжие, вижда
свирещите зурнаджии като “сатаническа идилия” и “пъклен дом” [Куба, 1992:214225]. По подобен начин реагират на зурнаджийската музика пътешественици по
други земи. За фламандец индийската сурна има пронизителен, зашеметяващ,
противен звук, сравнен с рева на див звяр [Hardgrave & Slawek, 1988: 76-79].
Почти същите думи ползва пътешественик по гръцките земи, описвайки
зурнаджийската музика по време на Рамазан в Атина: пронизителен, противен
звук, сравнен с рева и воя на змиите в косата на горгоната Медуза [Brandl,
1996:17]. От почитателя на гръцката култура лорд Байрон местната зурна е
определена като писукаща и скърцаща, звучаща като най-нехармоничната гайда,
а в свидетелството му се появява и определение на зурнаджийското свирене
като “най-безобразно извращение” [Anoyanakis, 1979:167].
За разлика от църковните отци и чужденците-пътешественици, зурнаджиите
демонстрират отношение и определяне на своя инструмент и неговия звук на
другия полюс. Вместо сарказъм и демонична символика в тяхната реч има пиетет
и сакрализация на зурната. Зурните не са дяволски инструменти, а божествени,
ангелски, понеже в тях няма “дяволии”, каквито са клапите на кларинета и
електрическия ток при модерните оркестри. Дяволски са “чалгиите” с “йониките”,
защото свирят без душа: “При нас нема ток. При нас има сърце. А они свират
със ток. Това е гяволска работа... Изключи им тока и край. А ние сос зурните ги
побеждаваме. По сме мощни ние със зурните” [С.Д., 02/2001, с. 8]. Тук мощта на
инструмента се разбира като одухотвореност, морално превъзходство на живото,
човешкото пред мъртвото, изкуственото. Свирачът прави музика със сърцето
си и тя носи пулсиращата му виталност. Затова зурната като акустичен инструмент
е свят, а електрическите са “гяволски”. Сакрализацията на собствения инструмент
може да се илюстрира езиково с връзката, която правят свирачите между
дишането и одухотвореността му. Дух, душа и дишане за зурнаджиите са
синоними, дишането в инструмента за тях е вдъхване на душа на музиката.
Зурната между мъжкото и женското
Символиката на зурната може да бъде проследена в аспекта на бинарната
опозиция мъжко-женско. Веднага трябва да се направи уточнение, че мъжкото
и женското начало в половия диморфизъм са не полюси, а израз на отношение
в параметрите на цялото [Живков, 2000:132]. В този смисъл в различни свои
аспекти и отношения зурната има и мъжка, и женска символика. Названията на
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зурната при всички балкански славяни са в женски род, а при гърците – в мъжки
[Hoerburger, 1976:29]. Независимо от назоваването, зурната е типично мъжки
инструмент. На нея винаги свирят мъже. Иманентни за зурната са буйната
езическа сила, противопоставена на ангелската и божествена музика на “женски”
инструменти и танци; мъжките бесовски маскарадни игри и обредните тежки
мъжки танци, противопоставени на женската обредна песенност и танц. Зурната
в българската традиция съпровожда главно мъжки обредни и празнични танци
– Русалийски игри, Станчинарски игри, Тежки Долнострумски хора, Комитски
хора и пр. Подобно на кавала и свирката, зурната има фалическа символика. За
разлика от кавала, с който се замесва сватбения хляб, зурната не проявява
фалическата си функция като вещ, а по-скоро като звук. Зурнаджийската
формация в традиционната сватба е знак за мъжката страна – с нея се превзема
и отвежда булката, съобщава за успешното свождане. Мъжката фалическа
символика на зурната се проявява в косвената връзка на звучащия инструмент
с плодородието и продуциращото начало. Зурнаджийският звук като акустичен
символ бележи инициационния обред сюнет, маскарадните игри с продуцираща
и апотропейна функции.
Екстатична символика на зурната
Зурната с пронизващия си, разкъсващ, проникващ и пронизителен звук;
зурнаджийската музика, която “силно се люби и мрази”, но никога не се
възприема равнодушно, се асоцират с екстаз и неистовост дори и в нашето
материалистично време.
Отгласи от старинни магическо-ритуални функции могат да се открият в
свиренето през Поганите дни и на Сурва, при русалиите (франгалиите) и
маскарадните дружини. Като звукова проекция на водача на русалийската
дружина зурнаджийско-тъпанджийската група с музиката си организира,
направлява и въвежда участниците в дружината в ритуалните им роли, като се
включва в посвещаването им в езотерично знание. Като свирач, пръв помощник
на водача, зурнаджията участва в шаманската му мисия. В контекста на мъжките
ритуални игри този факт е отбелязван от Д. Маринов, М. Арнаудов и Св.
Захариева [Захариева, 1998:176].
Към паралели с шаманизма отвежда ролята на тъпана, без който
зурнаджийската музика е немислима. Както е известно, барабанът изпълнява
първостепенна роля в шаманските церемонии, предопределена от музикалната
магия [Елиаде, 2000:150, 155]. Разбира се, тъпанът в зурнаджийската формация
не е сакрален, той не се съхранява на свещено място като нестинарския тъпан,
но звукът му е неотменна част от звуковия комплекс, индуциращ екстатични
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състояния. Повече са чертите на екстатичното при свирача зурнаджия. Една от
типичните пози на майстора е свирене със затворени очи и отметната глава
нагоре и назад, при което зурната е във вертикална посока и сочи небето.
Поразително е сходството на тази поза с телесното изображение на транса в
изкуството на траките. Изображения на Орфей, танцуващи вакханки, танцуващ
Ерос са единни в жеста на отхвърлената глава, тълкуван като визуален знак на
екстаз, излизане на душата от тялото, общуване с Божеството. Музиката откъсва
героя от този свят и го пренася във висшите сфери [Маразов, 2001:34]. Както
вече беше посочено, Орфеевата връзка с шаманските техники чрез музиката и
животните, има своите паралели в символното мислене на зурнаджиите. Може
би в историите за укротяване на птици, които кацат на зурната, има отгласи от
древната символика на душата като птица, потвърждение на което е споменатата
вече символна връзка между душа, зурна и свирене.
И най-прозаичните, профанни ситуации в съвременността в определени
моменти придобиват екстатична символика чрез зурнаджийската музика.
Пронизителният и хипнотизиращ звук на зурната, ритмичните удари на тъпана
създават своеобразна звукова стълба към други светове. Не случайно
коментаторите на зурнаджийската музика я описват като “възбуждаща”,
“проникваща” [Hoerburger, 1976:28], “удивителна”, “с много силно въздействие”,
“пронизваща душата”, сравняват я със скалите в планината и с пламъците на
огъня [Куба, 1992]. Зурнаджийската музика довежда до екстаз и участници в
многолюдни, многочасови хора, и гуляещи около трапези, и френетични
футболни фенове.
***
Това са само част от символите, които могат да се разчетат в семиологичния
прочит на зурната и зурнаджийската музика. От дистанцията на един общ поглед,
като че зурната и звуците й се нареждат до вечните амбивалентни явления на
прехода. Опияняващата й музика може да се сравни с опиянението от онова
“зелено вино на траките” – медиатор в опозицията “живот-смърт”, играещо
първостепенна роля в миторитуалния комплекс на календара и социалния живот
[Маразов, 2003]. Подобно на него зурната като инструмент, звук, музика и
практика може да бъде видяна в зоната между “култура” и “природа”, “питомно”
и “диво”, “свое” и “чуждо”. Неслучайно толкова често зурни и вино се срещат
и преплитат – още от времената на прароднините им, авлосите, до днешните
кръчмарски моабети [Пейчева, 2003].
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ABOUT THE SYMBOLYSM OFA MUSICAL INSTRUMENT

Research worker Dr.Vencislav Dimov
Study of Art Institute at BAC
(summary)
The instruments of traditional cultures are recognized and identified as natural and cultural symbols. The zurnas in the Balkans and similar instruments in
Eastern traditions are symbolically charged in the aspects of origin, etymology,
functioning, player, and music.
According to our zurnacies the zurna is considered to be one of the oldest
instruments – “from the old people from the old world”. The musical instrument
has an ambivalent object-sound nature and a related symbolism which in traditional
culture is revealed in the semantics of the instrument as an item and sound. The
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zurna as an item is a symbol of living spiritualized creation in the speech of the
zurnacies. The symbolism of the zurna as a sound is very rich. It includes beliefs
about the magic power of the zurna’s sound which allows contact with yonder powers and attracting and taming animals.
Sacral-profane relations reveal other aspects in the symbolism of zurnaci music. The strength and power of the zurna sound are related to sacral rituals. On the
other hand this sound is also related to satanic symbolism and demonizing. Zurnaci
music can also be decoded as an ecstatic symbolism.
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ФОЛКЛОРНАТА МОТИВАЦИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕТО НА
ПРАЗНИЧНАТА ОБРЕДНОСТ НА ПРАЗНИКА НА БУРГАС –
НИКУЛДЕН
н.с. Цоня Дражева
Регионален Бургаски музей
Традицията всяко селище да има свой божествен патрон или покровител е
също толкова стара, колкото стара е човешката потребност за изграждане на
селища и храмове. Още в античността всяко голямо селище чествало с пищтни
игри празника на главното светилище, за да получи благоволението на неговия
божествен патрон. В средните векове и Възраждането тази традиция се запазила,
но придобила нови сакрални измерения, свързани с християнските канони.
Обикновенно празникът на селището бил на деня на християнския светец, патрон
на най-старата църква или катедралния храм.
Поради многобройните бели петна в историята на поселищния живот на
територията на днешния Бургас, много трудно е да се открие връзката с постарите обичаи и божествения покровител. В средата на ХІХ век най-старата
църква в Бургас носи името на Св. Богородица. Но тя била свързана с гърцифанариоти, които били против борбата на българите за църковна
самостоятелност и подстрекавали турската власт против изграждането на първата
българска църква в Бургас 1868-69г. Поради тези ежби храма “Св.Богородица”
не се приемал от българите християни като патронен за града.
Бургаските възрожденци избрали за първата българска църква името на
светите братя-първоучители “Св.св. Кирил и Методий” Но честването на
патронния празник на катедралния храм дори след неговото освещаване през
30-те години не се наложило като патронен празник на Бургас. Причината била
в липсата на мотивация в традиционната култура на местното население. Бургас
тръгнал от малко рибарско селище и започнал да се развива като пристанищен
център особенно след изграждането на модерното пристанище 1903г. Градът
имал нужда от патрон, свързан с морето и морската култура.
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Уникалното преплитане на по-стари антични традиции, обичаи и обреди,
характерни за различните етноси – гърци и българи , дошли от Одринска и Егейска
Тракия и от вътрешността на българия, създало нова фолклорна основа на 6
декември – Никулден, характерна само за Бургас и околните селища.
Още от средните векове култът към Св.Никола бил много силен и широко
разпостранен. Той се възприемал преди всичко като господар на морето,
укротител на бурите и морските стихии. Хората вярвали , че той плава на златен
кораб в морето, който винаги се намира там, където има нуждаещи се от помощ.
Според анкета, направена от Сл.Гребенарова и Л.Димитрова “Обичаи и вярвания,
свързани с риболова”- “Риболовът в бита и културата на българите” и днес сред
бургаските лодкари се спазва поверието, че при правене на нова лодка на носа
й задължително се вгражда иконата на Св. Никола. Това укрепва нейната
конструкция и пази от бурите в морето. В семействата на бургаските рибари
много сериозно продължава да се спазва обичая за палене на свещи пред
семейната икона на Св.Никола когато мъжете излязат в открито море. Така
моряшките жени търсели подкрепата на светеца, за да ги върне живи в дома.
По спомени на стари бургазлии до 40-те години на ХХ век в навечерието на
празника по-възрастни и почитани с добродетелите си жени обикаляли къщите
на моряците и рибарите и взимали по шепа жито. Вечерта го сварявали в къщата
на някой уважаван и известен с добър късмет рибар. Поставяли го в специален
съд във форма на кораб и го украсявали, а на сутринта преди празничната служба
го осветявали в църквата , след което раздавали от него по всички домове за
помен на починали или загинали в морето моряци и рибари .Приготвяли венци
от бръшлян, които се хвърляли в морето и преливали с вино също като помен за
загиналите моряци, чиито имена свещенника прочитал в църквата при
освещаване на никулденското жито.
И днес се спазва обичая в Бургаско никой рибар, моряк или член на
семействата им да не работи на Никулден. Никакъв кораб или лодка не излизат в
морето, освен за извършване на ритуала за помена. Ако са на път, те спират там
където ги свари празника и пускат котва. Празнуват в чест на св. Никола с окичени
със зеленина и цветя носове на лодките и корабите.
Особенно популярна в нашия фолклор била следната легенда:
“Веднъж Св.Никола излязал с приятели в една гемия в морето. Неочаквано ги
връхлетяла буря и гемията се продънила, започнала да се пълни с вода и да
потъва. Спътниците на светеца му се подиграли, че не може да направи чудо и
да ги спаси. Тогава той уловил с ръце един шаран и с него запушил дупката на
пробитото дъно. “ Така възникнал обичая на Никулден да се яде шаран.
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Той е свещенният курбан за Св.Никола и се приготвя задължително пълнен с
ориз, булгур, стафиди и орехи и се пече , обмазан с тесто – “рибник”. Върху
тестото се правят шарки от пръчици и топчета, очертаващи тръбнака, опашката
и главата. На трапезата рибника се разчупва, така че да се запази коста на главата
във форма на кръст, която се хвърля в морето за здраве и благополучие на
рибарите.
Почитането на Св.Никола като техен покровител е създало някои задължителни
ритуали и забрани след празника му. В Бургаско първия улов рибарите винаги
посвещават на патрона си. Първата уловена риба се приготвя и изяжда на самия
бряг като костите й се хвърлят в морето. На 6.ХІІ. – Никулден, те спират есеннозимния риболовен период. След този ден е забранено ловенето на риба до
пролетта. Така и рибарите се пазели да не разгневят господаря на морските
стихии и поставяли своеобразна граница в трудовия си календар.
И това наложило по естествен път сред обикновенните хора – рибари и
моряци и техните семейства, деня на Св. Никола като най-големия празник за
Бургас. Така фолклорната традиция формирала се през ХІХ и нач. на ХХ век
мотивира избора на патрона – покровител на града – християнския светецправедник Св. Николай Чудотворец /в народната култура Св.Никола/.
Официалното началото на Никулден като празник на града започва преди 10
години. По стар образец бе създадена нова празнична обредност, подчинена на
традиционните и християнските символи, свързани със Св.Никола, в която активна
роля изигра присъствието на автентичните фолклорни традиции, представени
от музейните специалисти .
В Бургас бе изграден и първият храм, посветен на Св.Никола в кв.Сарафово,
осветен през 2000г.
Празниците, посветени на патрона на града всяка година стават повод за
голяма творческа активност, богата културна програма и благотворителна
дейност, което е израз на почит към праведния, добродетелен, строг и справедлив
светец.
Кулминацията на празника на 6.ХІІ. става в Етнографския комплекс като
символ на стария исторически център на града. Тук за гражданите и гостите на
града се подготвя ритуалната “Никулденска трапеза”. В нея задължително
присъства рибника, обредните хлябове във форма на риба, кораб или украсени
с кръст, наречени “боговици” или “никулденски колак /кравай”. На трапезата се
поставят още варена царевица, жито, постни сърми, чушки, варен ошаф.
Никулденската трапеза се осветява от свещенник в присъствие на кмета и найвидните граждани /старейшините на града според народните представи/
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За да спази традицията за плодородие, благополучие и богатство, кметът /
символизиращ старейшината на града/ разчупва питката над главата си на две
половини. После изсипва върху тях от осветеното жито и червено вино,
наричайки благословии за добро бъдеще на града.
Този ритуал се основава на фолклорните представи за светеца като семеен и
родов покровител, като стопанин – пазител на дома, имота, стоката. Парчетата
от разчупената питка и житото се раздават на присъстващите на ритуала, а
рибникът и никулденските краваи се даряват на сираците от дома за сираци
“Ал.Коджакафалията” Литийно шествие пренася през централната част на града
остатъците от житото и виното и заедно с бръшлянови венци ги хвърля в морето
като своеобразно жертвоприношение за мъртвите.
Така се изпълнява цялата празнична обредност посветена на Св.Никола, който
в българския фолклор символизира земята, водата, дома, връзката с предците,
плодородието, търговията, богатството, благополучието – неща, които бургазлии
си пожелават за бъдещето на своя град.
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THE FOLKLORE MOTIVATION FOR THE FORMATION OF
THE FESTIVE RITUALISM ON THE DAY OF BOURGAS – NIKOULDEN
Scientific Associate Tsonya Drazheva
Regional Bourgas museum
(summary)
The expansion of Bourgas from a small village into one of the biggest port hubs
at the Black Sea at the end of XIX and the beginning of the XX century, motivated its
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residents to search a patron of the town connected with the sea and the marine
culture. The rich folklore heritage and ritual system of the different ethnoses –
Bulgarians and Greeks, who had lived together along the Bourgas bay still in the
ancient times played an important role. They used to consider the 6th December –
Nikoulden as a peculiar border in their annual work calendar. Thus the recognition of Saint Nikolus as a patron of the fishers’ and seamen’s families in Bourgas
had been preserved as a recognition of the whole settlement patron, and thus new
festive ritualism, subservient to the traditional Christian symbols and folklore
heritage.
Officially Nikoulden had been announced for a festive day of the town only in
1990. In 2000 the first church, bearing the name of St.Nikolai was officially opened
in Bourgas living quarter Sarafovo.
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ЕРОТИКАТА В ЗИМНИТЕ /СУРВАКАРСКИ/
МАСКАРАДНИ ИГРИ
Милчо Георгиев
Хореограф гр. Перник
Съзнанието и душевното преживяване на съвременните участници в зимните
сурвакарски игри са източник на определени сексуални наслади в зависимост
от културата на социома, а и самата култура се самоиндетифицира, изграждайки
система от ценности, норми и естетическо – възприемателски модели на селското
и градското население. А участието им в събори, в Международния фестивал на
маскарадните /сурвакарски и кукерски/ игри и обичаи в Перник, е не само
средство за запознанство, но и средство да задоволи своето еротично его,
пренасяйки го върху окото и ухото на участниците и зрителите.
Целта на настоящото изследване е да представи и предаде еротиката в зимните
сурвакарски игри и обичаи в Средна Западна България в навечерието на
Васильовден – 14 януари по стар стил.
Информация и материали за това изследване са събрани от участниците в
сурвакарските групи и от информатори – очевидци на тези зимни маскарадни
игри и обичаи от теренни изследвания в района.
Зимните сурвакарски игри и обичаи в Средна Западна България в досег с
действителността са били един сексуален хаос. В еротични маскарадни костюми
и реквизит, участниците в сурвакарските дружини са вложили своя спонтанен
порив и моментно състояние. Или това е била една връзка на съответния индивид
/участник в групата/ с природата и самия него. Слагайки маската и само под
маската той става фриволен, дори до разюзданост, проявява сексуална активност
в действията си, и движенията спрямо участниците и зрителите. Само под маската,
той си позволява еротични /сексуални/ волности, стигащи до вулгарност и
арогантност. Само с маска, той може да си позволи еротични намеци и желания
отправени към женския пол и всички наблюдаващи.
Но днес не така архаични, те са отворен тип общество дори и за
представителите на женския пол, където формата на общуване със своите
съселяни и хората от другите населени места /села и градове/, които посещават,
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са маските била тя ритуална или обща, а езикът им в благословиите /блаженките/
, песните, еротичните /сексуални/ закачки е по-вулгарен и свободен до
разюзданост.
Играейки с маската /маскарадния костюм и реквизит/ участниците –
сурвакари загубват първообраза си и се превръщат в нещо друго. Всеки дава
пълна свобода на въображението си, на скрития си талант и предпочитания.
Немалко от “парадиращите“ с чудатости в еротичните маскарадни костюми, са
съвършено нормални хора в обикновения живот - занаятчии, миньори,
металурзи, хора със свободни професии, ученици и студенти. Чрез маските на
участниците народът е считал, че маскираният се скрива под собственото си
второ “аз”, че не е имал достатъчно поле за изява, и че така маскиран, може да
направи всичко онова, което е забранено в останалото време, в иначе
консервативния начин на живот. Разюздаността по време на обичая и
маскарадните игри е психически отдушник за участниците – сурвакари и те с
охота се впускат в забавлението. Или образно казано, слагайки маската, те
прикриват своята същност.
Сурвакарският танц има своите жестове и символика. Например, ако
сурвакарят носи в ръката си като реквизит опашка /от крава, вол/ жестовете,
които той прави по време на подскоците и движението на ръката с опашката
отвътре –навън е “отваряне и отпъждане”, защото той е медиатор – свръзката
между “долния” и “горния” свят и идва от долната земя на горната – на реалния
свят1. И обратно, движение отвън – навътре е “затваряне и привличане”. Или
цялото това движение наподобява извършване на полов акт. С движението отдолу
– нагоре – имаме отваряне към небето /към божественото/ и обратно – имаме
поемане на космическа енергия и контактуване с космоса2.Разбира се това са
само поляризации на определени тенденции от взаимопроникването на
семантичното и енергийното, на побеждаването “отвън” и овладяването
“отвътре”3.
Пластиката на ръката /ръцете/ или жеста с ръцете, а много често и движенията
на самата китка или цялата ръка говорят и изразяват много неща – най-вече
еротични символи, но с течение на времето те са се променили и загубили
своето значение. Тези символи, знаци и жестове като източник на послания,
като обект на възможно познание са били един своеобразен и привилегирован
1. Анна ИЛИЕВА – История на българската музикална култура,том1 “Фолклорът”
БАН,С 1998година
2. Анна ИЛИЕВА – пак там
3. Анна ИЛИЕВА – пак там
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обект, тъй като тяхната индивидуалност е позната на себеподобните, те са
възприети и разбирани. Събуждали са емоции от същия характер, защото са
запълнили празнотата между чувствата и разума4.
Чрез макскарадния костюм и еротичните танци тип “ кючек “, ниските
персонажи “зозички “, “медицински сестри “, “циганките” и други се наблюдава
небрежно и отчасти нарочно скъсано облекло /скъсани чорапогащи, рокли,
блузи/, от които се вижда /показва/ гола плът. Появата и събуването на женските
чорапи при горепосочените персонажи е проява на еротичен знак. За
подсъзнателното приканване и желание за сексуална близост и сношение се
смята и подчертаването с червило на устните на “булките”, “ зозичките”,
“медицинските сестри”, “циганките” и други, които кореспондират като
подсъзнателен стилизиран жест с вулвата. На пръв поглед всичко се възприема
просто и естествено именно в такива типове персонажи. Всичко това е доста
предизвикателно и неосъзнато зрелище, в което зрителите виждат чрез тези
символики стремежа на маскирания да отключи подсъзнанието си и да освободи
скритите си желания. Убеден, че именно с този еротичен маскараден костюм и
по този начин изработен и представен пред зрителите, участникът – сурвакар
отправя покана за интимност, а движенията на тялото му в даден ритмичен танц
и жестовете на ръцете, а символ на половия акт.
Чрез езика на словесното народно творчество се е давала известна свобода
на еротиката и най-вече на чувствителността на отделния разказвач /било то
мъж или жена/, макар те да не са се вписвали в патриотичните и революционни
идеи и задачи на доосвобожденските широки народни маси и най-вече във
възрожденската ни литература. Но тази еротика се е проявявала и изразявала
предимно от позицията на мъжкия субект. Жената и нейните прелести са
присъствали дотолкова, доколкото тя е упражнявала сексуално въображаемо
въздействие с външния си вид, но без да се показва нейното душевно и битово
състояние, отреждайки й едно по-ниско стъпало в йерархията в обществото.
Днес участниците в еротичните маскарадни костюми и действия по време
на провеждане на зимните маскарадни игри и обичаи са агресивно сексуални и
особено сурвакарските персонажи като: “булка”, “зозичка”, “медицинска
сестра”, “циганките” и други достигат до една еротична вулгарност в общуването
помежду си и с хората, които ги гледат отстрани. Те са освободени от условностите
на политиката, църквата и управляващите.
Разглеждайки “еротичните символи и намеци” в текстовете на песните,
4. Люк БЕНОА - “Знаци, символи и митове “ ИК “ ОДРИ”,С.2000г. Стр.12
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вицовете, диалозите между сурвакарите и наблюдаващите ги, всички те
представляват специфични семиотични белези като: галене, опипване, докосване,
мислено разсъбличане, сексуални боричкания и закачки. Словесните еротични
диалози по време на подготовката и разигравания на самия обичай или въобще
така нареченото “говорещо действие”, двусмислеността на съдържанието,
всичко това поражда предстоящи еротични визии. Тези визии са сегашни, ставащи
в момента, или в краен случай ще бъдат предстоящи. Те са натоварени с
положителни емоции, наситени са с телесност и осезаемост.
Кодирайки еротика още по време на Дионисиевите вакханалии, те и до днес
са така атрактивни. Те са едновременно забавление – телесно и душевно
разтоварване, а същевременно и откъсване от ежедневните битови несгоди и
проблеми.
Обработената и съхранена информация българите предавали и чрез своите
традиционни песни. Докато при жетварските песни певиците се стремят да се
чува гласът, а текста е по-неразбираем, то изпълнителите – певци в сурвакарските
групи отделят повече внимание на текстовете на песните. Днес при
народотворчеството на съвременната популярна песен на фолклорна основа,
авторите й използват стилистичния метод на сравнение и отразяване на
еротичните моменти, например като песните от рода на: “Гуантанамера, фани
ма за водомера”, или “Разкопчах ти панталона и нищо не напипах там”, или
много популярната песен “Ох, баня, баня, събота след обед”. Според проф.
Радост Иванова. “участниците в съвременната чалга музика, музикантите и
певците са представители на високото, но с маската на ниското изкуство”5.
Във фолклорното ни традиционно и съвременно еротично песенно изкуство,
пък и въобще в съвременната еротична литература, в която всяка втора дума е
фалос/к./ и вулва /п./, то фалоса /к./ в съвременната еротична фолклорна /
традиционна и градска/ песен, той винаги е здрав, прав и силен, и прави
невиждани чудеса, независимо от възрастта и социалния статус на героя. Вулвата
/п./ е статична, разглезена и е образ, на който фалоса трябва да й даде урок.
Именно тази по-разкрепостена форма, а и по принцип еротичното песенно
изкуство е навлязло в последните десетилетия на ХХ век така интензивно в
репертоара на певците, участващи в сурвакарските зимни игри и обичаи.
Ако разгледаме обредното действие в обичаната от певците – сурвакари
песен “В село се чешма градеше” или в “Кой й го турна чучура, че шурна”, е
5. Радост ИВАНОВА-“Чалгата като маскарад”–сп. Български фолклор бр. 4/2000г. С.
стр.12
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дублирано и от действията на сурвакарите по време на самите игри. За да се
“засили” водата в чучура, сурвакарят бърка под полите на момите с геги, топузи,
тояги, волски опашки, или ги погалва по лицата с изцапана от сажди ръка, които
са явен белег с фалически смисъл. Това обредно действие, анализирано в
контекста на сватбената обредност не скрива мотива за предстоящото оплождане.
Акцентът в еротичните текстове в традиционните и съвременни популярни
песни на фолклорна основа изпълнявани от певците – сурвакари е съсредоточен
върху сексуалния обект.
В някои от текстовете женските сексуални излъчвания са “отразени” в горещи
излияния на прелъстения мъж, като например в: “ Събрали се момците”, “ С кол
е баба врата запиняла”, “Собрали се бабичките” и много други. Прелестите на /
момата, девойката, жената/ се възвеличават понякога до сакрализация, до
въздигане в култ, като например в песента: “ Загради се село на момино чело”. В
крайна сметка всичко се свежда до секса и желанието за извършване на самия
полов акт. Сексуалният акт като закономерна връзка в текстовете на народния
гений представяни по време и след самите зимни маскарадни игри, не е нито
детерминиран, нито детайлиран.
Погледнато обобщено, повечето от текстовете в еротичния, блажния, песенен
репертоар на сурвакарските певци и разказвачи, представлява покана за плътски
контакт, отправен без свенливост. Съществуващите кодове за сексуално общуване
и обозначаване по време на зимните маскарадни игри и обичаи с времето се
променят и обогатяват в зависимост от моралните норми и проблеми,
разглеждани в общочовешки аспект.
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THE EROTIC IN THE WINTER /SOURVAKARSKI/ MASQUERADE PLAYS
Milcho Georgiev
Choreographer, town of Pernik
(summary)
In this research are represented the experience, the contentions and the conclusions of the author highlighting the erotic in the winter masquerade plays and
customs in Middle West Bulgaria in the eve of Vasil name day – 14th of January
following the old style of celebrating Bulgarian Orthodox holidays.
The information and the materials are collected during the traditionally held
festival of masquerade plays /sourvakarski - and mummers’/ and customs. Materials of terrain research work in West Bulgaria have been used as well. The participants in the masquerade plays, hidden under the masquerade costumes, masks and
properties, can do everything, which is being forbidden, unmoral in the rest of time
in the traditional quite conservative life style. The unbridle behavior during the
ritual masquerade performances is a kind of a psychological release for their
participants and they willingly rushed in the fun.
The sourvakarski ritual dance shows a certain erotic trend via its specific
gestures and symbols, which are supplemented by erotic dialogues. All these elements bring about erotic visions, which have been transferring positive emotions,
compacted with bodily tangibility.
As a conclusion the author says, that most of the texts in the erotic, rich, song
repertoire of the sourvakarski singers and retellers, embody an invitation for a
bodily contact, made without shyness. The existing codes of sexual communication
and indicating it during the winter masquerade plays and customs are being changed
as time passes by and are enriched depending on the moral norms and problems,
being discussed in general human aspect.
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ПРЕДАНИЯ И КУЛТОВИ МЕСТА В БУРГАСКО,
СВЪРЗАНИ С КРАЛИ МАРКО
Румяна Урумова
Регионален Бургаски музей
Много са героите на българския юнашки епос, с които всички ние сме
израсли. Всички те са необикновени хора – силни, умни, ловки, непобедими.
Най-необикновен сред тях, обаче е Крали Марко. Според народните предания
Крали Марко е умен, съобразителен, притежава сила придобита по
свръхестествен, необикновен начин. /1/ Като дете Марко бил много слаб. Веднъж
в гората намерил дете – самодивче в люлка. Притекъл му се на помощ. От
благодарност майката – самодива му дала да бозае самодивско мляко, от което
той добил необикновена сила. В Средец, Бургаско е записано предание, според
което самодивата на няколко пъти изпитвала силата му с камък. /2/ А според
друго предание, записано в с. Ливада, Бургаско, Марко видял заспал старец и му
направил сянка. Като се събудил старецът го попитал каква награда иска. Марко
поискал да бъде силен. Старецът бил сам Господ и той дал на Марко силата. /3/
Известни са множество подвизи на юнака Марко. В с. Приморско е записано
предание, в което се разказва, че голяма сила притежава не само Марко, но и
сестра му. Когато той свирел на един баир, тя му отпявала от друг, който е
отдалечен на 4 – 5 км. /4/
Резултат от необикновената сила на Марко са и известните, както в цяло
Българско, така и в Бургаско, Маркови камъни. Разказва се, че в землището на
селото има камък, който най-често се нарича Марков камък, Голям камък, Остър
камък, Висок камък, Син камък, Побиен камък и други. За такива камъни
съобщават Иричек /6/, Каниц /7/, Шкорпил /8/. Разказва се, че Марко бил толкова
силен, че на камъни, хвърлени от него, на които се е опирал, облягал или седял,
са останали следи, отбелязали са се пръстите му или ръката му. /9/ Разказва се
още, че Марко като стъпел на някоя скала, ботушът му потъвал в камъка и
стъпката му оставала да личи в скалата. Мястото се нарича обикновено Маркова
стъпка. Камъни с такива стъпки, в Бургаско има в района на различни селища: в
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местността “Шилото” край кв. Меден Рудник, Бургас, в посока към кв. Горно
Езерово /10/, с. Крумово Градище /11/, Карнобат /12/, с. Церковски /13/, Царево
/Мичурин/ /14/, с. Брястовец /15/, с. Черково /16/, с. Караново /17/, Приморско /
18/, с. Долно Ябълково/19/. Освен Марков камък и Маркова стъпка има още
Марков баир и Маркова могила край с. Русокастро /20/, Маркова тумба /могила/
край с. Долно Ябълково /21/. Разказва се, че от тази тумба /могила/ Марко хвърлил
един голям камък на отсрещния баир, на 3 км разстояние и от тогава това място
се нарича Маркова тумба.
С името на Крали Марко се споменават няколко долмена в Странджа планина:
1. В местността “Хамбарчетата” край с. Бръшлян има трапове, изградени от
големи каменни плочи. Разказва се, че това са били хамбарите на Крали Марко.
/22/ 2. Долмен в околностите на Малко Търново, в местността “Какачина”, в
поречието на р. Аидере, югозападно от колибите Бабина нива /Хатали Маркови
хамбари/ /23/. 3. Долмен “Кралимарковска пещера”, в местността “Прясвета”,
на около 3 км. северно от с. Звездец. /24/
По-обстойно ще насочим вниманието си към т.н. Голям или Марков камък,
наричан още Яйцето (Обр. 3), разположен на около 3 км. североизточно от с.
Долно Ябълково, намиращо се в Западна Странджа. За този камък съобщава
Карел Шкорпил през 1912г. Той пише: “Между селата Алмали /дн. Ябълково/ и
Мадлеш /дн. Кирово/, по склона на възвишението между реките Паперица и
Крушевски дол, под първата река, се намира група самородни блокове. Найголемият от тях, във вид на неправилна топка, се нарича Голям камък или Марков
камък, с диам. около 9м., висок 8м. На горната му обла повърхност има три
кръгли издълбатини с диам. до 1м. На 2 май /св. Атанас/ тук става сбор и се коли
курбан. От широката околност дохождат хора да церят очите си с водата, която се
набира в издълбатините. За камъка има следното предение: Когато се строил
Цариград, св. Богородица носила в престилката си такива блокове. Когато носила
този блок, научила се, че Цариград е вече доправен и за това изтърсила блока из
престилката си на това място. ”Цитирахме целия текст, за да може да се съпостави
добре с регистрираното през 2002г. състояние на Големия, Марковия камък и
мястото в живота и бита на местното население.
На първо място прави впечатление преданието за Марков камък записано от
Шкорпил. За него сега местното население не знае нищо. Всички информатори
от с. Д. Ябълково и околните села разказват едно и също предание, коренно
различно от цитираното. “Над селото има една тумба /могила/, над гробището,
Маркова тумба й викаме. От таа тумба Марко фърлил с малкото си пръсле ъдин
камън и той останал там, дето а сега. И после са качил отгоре да го види устойчив
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ли а. И стъпил и там има стъпка с ботуш на тоз камън. Викат, че а на Крали
Марко. /26/
Местните хора описват камъка като много голям, какъвто е в действителност.
“О, камъка, ама, той а много голям. Той а объл и отдолу други камъни, сякаш
човек го а сложил. Той а баят грамаден, баят голям камън. Ми той а объл, объл
като кълбо, ама кълбо колкото ъдна къща висока. Висок, нема де да са заловиш.
Стъпката а най-отгоре, затуй са качват. Много а висок, не може да са качи човек
без стълба. Ми дръвена стълба има направена. Мъжете а правят, голяма стълба,
висока, да можеш да са качиш.” /27/ Тази стълба в момента е с около 20 стъпала,
повечето от които са прогнили.
На Големия камък може да отиде всеки човек, който желае, по всяко време,
или в точно определен ден от годината, както в миналото, така и днес, независимо
дали само от любопитство, да го разгледа, за развлечение, или според установена
през годините традиция, или поради някаква вяра, за която ще стане дума понататък. До средата на ХХ век населението от с. Д. Ябълково, както и от други
съседни села посещават Големия камък в точно определен ден – 2 май, празника
на Св. Атанас Летен /28/, “празнуван 9 дена след Гергьовден”, както съобщават
най-възрастните информатори. /29/ Този празник и тази дата посочва и К.
Шкорпил в цитираното съчинение. На този ден “става сбор и се коли курбан”,
“идват хора да церят очите си с водата която се набира в издълбатините”. Тези
обреди и вярвания, регистрирани от Шкорпил, съществуват в паметта на местното
население, а някои от тях се практикуват и днес.
Ëå÷åáí àòà ñèëà í à âî äàòà, ñúáðàí à â Ì àðêî âàòà ñòúï êà(Обр. 4) се използва
не само при болни очи, а изобщо “за здраве”, “за ляк”, “за пъпки”, т. е. за всички
болести. Съществува поверие, че в Маркова стъпка винаги има вода. Тя не се
пие, “защото е дъждовна”, но пък е силно лековита, тъй като е престояла в
Марковата стъпка. С нея се измиват или “намазват” болните части на тялото и
болестта изчезва. Силна е вярата у хората, че прах изстърган от Марков камък
лекува бездетство у жените. “От Големию камен зимат трит камен, зимат прах от
стъпките и която жена нема дете, или не й са заставят децата, дават й да пие. Пие
три пъти от водата, в която е престоял една нощ този прах, сутрин на гладно в
дните понеделник, сряда и петък.” /30/
Общо известно е и обредно провиране за здраве под Големия камък.
Провирането е възможно, “щот той а на три камъне заставен”. “За здраве, за
илач, за ляк, за кръсту, да н,та боли, ако си болна от нещо, тряба да са провираш
три пъти под камену отдолу.” /31/ Големият камък е обърнат на Изток и
провирането започва от източната страна. Жените, които се провират под камъка,
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вземат по едно малко камъче и го носят в дрехата си, в пояс, в пазва, близо до
тялото. Това е задължително най-вече за жените, на които “не им са заставят
децата”, т.е. на които умират децата.
Силната вяра в лековитостта на Големия камък, както и всичко свързано с
него, преди около 15 години довежда неизлечимо болен мъж от Бургас в с. Д.
Ябълково. Мъжът, Димитър се казвал, в продължение на един месец живее в
околността на Големия камък, мие се с водата от улеите и стъпките, провира се
под него, наблюдава го, съзерцава го по цял ден... Тръгва си здрав, а за спомен
подарява на местния овчар бай Христо Георгиев, при когото вечер се отбивал
на раздумка, едно голямо живописно платно с Големия камък, такъв какъвто
той е в действителност. С тази картина в селото всички се гордеят и я смятат за
скъпа реликва.
На Летен св. Атанас на “Големию камен правейме молебен за дъжд, за дъжд
са молейме и валеше сетне. И курбан правейме. Там сме преспивали. Отиваме
вечерта срещу Летен св. Атанас. Всеки род си зема едно определено местенце
на поляната край Големию камен. И ние, децата, аз съм била 9 – 10 годишна,
чакаме да съмне, попу да пее, да ни турят курбан в паничката. Сутринта рано
мъжете стават, сваряват курбана в големи казани и разсипват на всички от него,
след като той е осветен от селския свещеник. На лично място, до Големия камък
е сложена иконата на св. Атанас. Свещеникът ръси курбана и всички хора с
водата, събрана в стъпката, тъй като се смята, че тя е осветена от Господ. /32/ На
трапезата жените слагат освен курбан още и големи пити, замесени с квас.
Повърхността им е украсена само с кръст, направен с вилицата преди печенето.
Възрастните жени носят сушени сливи и орехи. През целия ден се веселят, играят
хора и вечерта се прибират в селото. На този ден, на Големия камък идват хора
и от съседните села. Общоселското посещение на Големия камък, съпътствано
с колене и варене на курбан, общите трапези и веселба постепенно западат към
средата на ХХ век, след образуването на ТКЗС-то. Но посещенията там, разбира
се вече без курбан и свещеник, не са секвали през всичките години до днес.
В близост до Големия камък има още няколко камъка с различни форми и
функции. Един от тях е т.н. “соленица”. “Значи, това е един голям камък, тука
издълбано соленичка, тука дръжчицата, тука пък значи, форма – соленичка. А
самия камък е много голям. Но сега са го обърнали мародерите и не знам дали
може да се види формата на соленичката. Това беше най-забележителното, като
отидим на Големия камък. То не е правено с човешка ръка, щото си личи, че не
е работено. То си е от природата. И ако в соленичката има вода, зимаме и са
мийми. Бабите са ни казали, че тая, сичката вода край Големия камък е лековита.
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То там има много интересесни камъни. Има един друг камък – синия му думат
по нашему. Синията – камък е сложена на малки камъчета. Казват, че там се е
хранил Крали Марко с юнаците. Сетне, аз съм запомнила, че там сядаше
свещеника да се храни. Това е голям плосък камък. От улеите на този камък
вземахме вода и са миехме за здраве.” “Има и един друг голям камък. На него са
колили животните. Тука са слагали главата на животното, а тука по улейчето е
изтичала кръвта. Думат старите хора, че това е жертвеник от времето на Крали
Марко. Така е преданието, хората така си го наричат.” /33/
В цитираното вече съчинение на Карел Шкорпил /34/, той съобщава за още
два големи скални блока в Странджа планина, разположени в близост до
Приморско. “Единият от тях, наречен Апостол – таш е със особена сърцеобразна
форма, поставен наопаки върху скална почва. Пред този блок в скалната почва
има изкуствени кръгли издълбатини с диам. до 0,5м., които са служили като
подпорки на отвесни диреци. ”Апостол – таш се намира на северо – изток от
връх Китка, на Зейтинския полуостров, на равно място. “Вторият скален блок е
на юг от залива св. Параскева, на Зейтинския полуостров, на източния край на
гребена. Нарича се Беглик – таш. Скалният блок е до 8м. висок, с диам. до 12м.,
с орехообразна форма. Положен е върху други блокове, като покрив на огромен
долмен. Под него свободно се минава. На южната му обла, недостъпна
повърхнина се виждат три котлообразни издълбатини с диам. до 1,2м., с къси
широки улуци за изтичане при горния им край. На запад от този блок има една
голяма група натрупани блокове.”
И трите големи скални образувания в Странджа планина /край с. Д. Ябълково
и край с. Приморско/, както и по цяло Българско, с тяхната особена форма и
положение са привличали вниманието на хората и изследователите от векове. В
горната си част те имат големи вдлъбнатини с диам. около метър. На Големия
камък, в тях могат да се поберат осем души в седнало положение. Както под
Големия камък, така и под камъка Беглик – таш, може да се минава, да се провират
хора или животни. /35/
Такива камъни с подобни наименования и предания са посочени на много
места в България от Шкорпил /36/ и други изследователи /37/, но все още не е
определено тяхното предназначение. Съществуват различни хипотези, които ги
определят като жертвеници, винарни, хамбари. /38/ Посочените камъни, както и
повечето Маркови камъни в България са разположени в близост до стари селища,
наричани Юрт, Юрта, Стария юрт.
В СбНУ т. LІІІ /39/ се посочва, че до с. Крумово Градище, Карнобатско има
Кралимаркова стъпка и Кралимаркова дупка. Публикувано е и преданието, че
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хората заставайки отгоре викали “Марко, си жив?” Ехото отговаряло: “Жив,
жив, жив”. Друг автор от Карнобат през 1994г. публикува в местния вестник /40/
съобщение, че хората от кв. Галата – Карнобат правят сбор в м. Кралимарковата
стъпка на празника Марковден, един ден след Гергьовден. През 2000г. Вл.
Демирев /41/ пише за празника Марковден, на който хората от с. Церковски,
Карнобатско ходят на сбор на могилата Маркова стъпка. Тази местност, могила,
дупка, камък, стъпка, на която се събират хората от посочените три съседни
селища е една и съща и се намира в близост до средновековната крепост Маркели.
/42/
От казаното до тук се открояват няколко момента, които са в семантична
съотносимост и илюстрират локалните прояви на общо етничното. /43/ Първият
е наличие на Марков /Кралимарков/ топоним – камък, стъпка, дупка, могила,
долмен, хамбар. Вторият е посещаване на това място в определен ден от годината:
край с. Долно Ябълково – на Летен св. Атанас, 9 дена след Гергьовден, край
Карнобат – на Марковден, 1 ден след Гергьовден. Посещаването на Марковите
места в посочените дни е свързано с извършване на различни обредни действия:
колене, варене и раздаване на курбан /жертвоприношение/, обща трапеза,
освещаване на курбана и трапезата, обща веселба, молебен за дъжд, обредни
практики, свързани със здравето. Посещаването на Марковите места, с цел
извършване на обредни практики, свързани със здравето, може да става и в
други дни от годината. От казаното до тук, се вижда, че посещаването на
Марковите места е част от традициите в народната култура на местното население
и няма особени различия от регистрираните такива по цялата българска
етническа територия.
Налице е съдържанието на преданията, вярванията и обредите, свързани с
лековитостта на всичко свързано с Големия камък край с. Д. Ябълково: с
прашинките от камъка, с камъчетата около и под него, с водата, която се събира
в стъпките и улеите на камъка, на синията, на солницата, с провиранията и изобщо
с посещенията там. Наблюдават се и много напластявания и културна
информация върху многовековното съществуване и почитане на посочените
култови места.
Ако се възприеме хипотезата на Е.К.Теодоров, за съществуването на Маркови
камъни от времето на траките, свързани с култ, съотнесен към коня, който може
да се корени в представата за тракийския конник, отразена в оброчните плочки
и наличието на стъпки с различни форми в основата на Големия камък –
Маркова, слонска, конска, кучешка и други, може да се открият и видят моменти
с култов характер в преданията за Крали Марко. Освен посещенията на тези
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места, остатък на култ, според същия автор е представата, че героят /Крали Марко/
се явява дарител на вода, както св. Георги, който има характерните черти на
Тракийския конник. Култов момент съдържа и преданието за лековитостта на
Марков камък. Дори и да не приемем тази хипотеза, остава безспорно
съществуването на дума и форма “Марков” като определение на камък осем
века преди появата на прилепския владетел Марко. И тъкмо с това определение
сме длъжни да свържем преданията “Маркови камъни”, запазени до наши дни,
заключава посоченият автор. /44/
Въпреки всички хипотези и предположения и днес неоспорим факт, е
наличието на Маркови камъни, стъпки, могили и други, които имат съществено
място и локална значимост в бита и културата на месното население. В същото
време те са в семантична съотносимост с общоетничното и са носители на
древни култови моменти с подчертано присъствие и функция.
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LEGENDS AND RELIGIOUS PLACES IN BOURGAS REGION, CONNECTED WITH KRALI MARKO
Roumyana Ouroumova
Regional Bourgas Museum
(summary)
Among the heroes of the Bulgarian heroic epos, who all are outstanding people
– strong, intelligent, skilful, unconquerable, Krali Marko is remarkable for his
uncommon vividness, strength and untraditional features. Referring to the folk
legends, he possesses strength, which has been acquired in a supernatural way.
Except the countless legends, stories, fairy tales and songs connected with Krali
Marko, there are plenty of rock formations all over the whole ethnic Bulgarian
territory, which are famous among the population as Markovi stones, Markovi
feetmarks, Markovi holes /these are stones, feetmarks and holes of Krali Marko/
and the similar.
The subject of this paper are the so called Markovi stones in Bourgas Region.
The Markov’s stone, found out in the area of the village of Dolno Yabalkovo in
Strandzha Mountain is considered in more details. The author makes a description
of the contemporary status of the stone, the legends, beliefs and the festive rites
connected with him, comparing them with the publication of Karel Shkorpil from
the beginning of the 20th century for the same stone. Further the paper discusses
another object in Bourgas Region, located in the neighbourhood of the city of
Karnobat, famous as the Krali Marko’s footmark, Krali Marko’s, as well as it
highlights the beliefs and the festive ritualism related to it.
Stones, feetmarks, holes, dolmens, barns with similar names and legends re-
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lated to Krali Marko could be heard of in different locations in Bourgas Region, as
well as all over Bulgaria. They are always located in the vicinity of ancient settlements. Their peculiar form and location have always attracted people’s and research workers attention, although their destination has not been defined yet notwithstanding the existing of different hypotheses and suppositions.
Although all hypotheses today it is indisputable that the existing of Markov’s
stones, feetmarks, hills and others, which are of local importance and general
significance for local people life style and culture. At the same time they are semantically relative to the general ethnic and they carry the ancient religious moments of outstanding presence and functions.
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Институт за фолклор, БАН
Изучаването на фолклорния музикант като професионалист е интересно за
опознаване на различни възможни аспекти на традиционното инструментално
изпълнителство. Настоящият текст ще ограничи емпиричната база за своите
наблюдения върху една инструментална практика – зурнаджийската, в един
регион на България – Пиринския край. В Югозападна България зурнаджийството
е занаят на най-известните музикантски родове от района. Три са центровете на
зурнаджийска музика в Пиринския край – Петричко, Разложко и Гоцеделчевско.
Музикантските родове живеят и работят в трите града и околни селища.
В традиционната култура инструменталното изпълнителство не е норма, а
“умение и привилегия на малцина, съпроводено с ореол на своеобразно
избраничество и представителност и съпътствано с особен талант и
предразположение у мнозина” [Захариева, 1998:126].
Талантът и майсторството, без които свирачът не би постигнал музика чрез
инструмента, са умения чертаещи процес на специализация. Би могло да се
каже, че традиционната инструментална музика е специализирано изкуство. В
някои свои прояви, като зурнаджийската музика, например, тази специализирана
дейност изисква професионални умения, състояния и работа на изпълнителя.
Ако приемем, че всички музиканти-инструменталисти са специалисти, то
само някои са професионалисти, макар че както понятията за професионализъм
в традиционната музика, така и степените на професионализма в тази музика
могат да бъдат дискутирани. Трудно е да се посочи с точност къде започва и
къде свършва професионализмът, но в етномузикологията е утвърдено
схващането, че професионалният музикант получава възнаграждение за своето
музикантско майсторство. Възнаграждението може да бъде във форма на
подаръци, давани на музиканта или парично [Merriam, 1964:124-125].
Известно е, че в някои традиционни култури съществува социално групиране
на музиканти в професионални общности – групи, които имат субординация,
вътрешна сегрегация по едни или други признаци, специален език и ритуали
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[Merriam, 1964:140-143]. Зурнаджийската практика по света е неизменно свързана
с професионализма и като качество на музиканта, и като белег на зурнаджийското
изкуство.
За еснафска организация на зурнаджийската традиция в Югозападна
България липсва богата информация. Все пак може да се съди, че зурнаджии и
тъпанджии са имали собствени, макар и нерегламентирани обединения. От
извори се знае, че през ХІХ и ХХ век зурнаджийските формации са най-скъпо
платените и най-престижните, наемани от заможни хора за обслужване на
общински, семейни и групови празници. Най-пищните празници на тогавашния
елит – еснафските тестири – се озвучавали от “тапаните”. Известно е, че
музикантите в Македония са имали еснаф и еснафски празник на Св. Антон, 17
януари [Цепенков, 1972:18-26].
В съвременността еснафи с устави и празници сред зурнаджиите няма, но
има съзнание за групова професионална общност. Зурнаджиите са
професионалисти занаятчии, които се изхранват с музика, въпреки че в условията
на социалистическата държава властта не приема тяхното свирене за професия.
За разминаването между представите на зурнаджии и власт за музикантска
професия през този период в един от центровете на зурнаджийски
професионализъм разказва Гоцеделчевски свирач: “От Чеча се хранехме дълги
години... Помаците където са, им викаме от Чеча... Въобще всички музиканти и
града, целият град занаятчиите – обущари, ковачи, джамбази. Абсолютно всички
занаятчии се хранехме от тях. От Чеча и то здраво. Хората работеха за 60 лева.
Ние с Мути отивахме в събота – 150 лева. Даже 300 лева. Даже ни гонеха МеВеРето да работиме. А ние бягахме от МеВеРе-то. Що ще хода за 60 лева? И това не го
смятаха за професия – музикант” [А.М., с. 48]. От разказа става ясно, че
зурнаджиите са високо платени с възнаграждение за едно свирене, неколкократно
по-голямо от месечна заплата. Тогавашната власт ги преследва за “нетрудови
доходи”, но самите музиканти имат самосъзнание на професионалисти, като
част от традиционните занаятчийски общности в града (обущари, ковачи,
звънчари, джамбази, музиканти и др.). Съзнанието за групова зурнаджийска
професионална общност съществува и днес. За наличието му говорят
механизмите на назоваване, музикантското знание за родове и школи,
комуникацията между музикантите, договарянето на тарифи.
Безспорно в йерархията на инструментите и инструменталните формации
на традиционната музика в Югозападна България зурните и зурнаджийските
групи са начело. Тази върхова позиция на най-силно звучащия инструмент се
потвърждава от заплащането и парсата. И в миналото, и днес зурнаджиите са
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професионални музиканти, на които се плаща за труда с пари, не с почерпка,
благодарност или дар. Заплащането се договаря предварително, като групата
получава капаро – част от договореното възнаграждение. След изпълняване на
ангажимента, музикантите вземат останалата част от парите. Интервюирани
музиканти твърдят, че в периода 50-те – 80-те години на ХХ век, зурнаджиите са
били сред най-скъпо платените музиканти в района.
През последните две години тарифата на свирач в тричленна зурнаджийска
формация за свирене на сватби, събори, банкети и др. варира от 20 до 50 лева на
час. Интервюираните свирачи са единодушни, че преди заплащането е било подобро, но при обедняването на хората се налага сваляне на цената: “Преди си
беше пазарлъка по-як. Сега е по-слаб. И аз го казвам пред сички колеги – аз съм
на час на 30 лева. Ако са по-бедни клиентите, свалям, разбира се. Ами сега ако
доде по-беден клиент и иска цял ден за сватба, ами ако го одрусам на час? Една
сватба ич да не, не е по-малко от осем-девет часа. Десет ги сложи – това са
триста лева. Ами аз му кажа: двеста, сто и осемдесе, сто и шейсе лева – да му се
види сгодно” [Б., с. 15]. Промяната в тарифата също е предварително уговорена
между свирачите според селата – в някои по-бедни села компромисът е
възможен: “Парсата е според селата. Ний знайме кои села са по-арабии. Но
мога да ви кажа, че народа изнемогва. И личи си, че немаме вече много сметка.
Но няма как, така или иначе трябва да се препитава човек... Според човека,
нашта е ловджийска работа. Най-ниско двайсе лева” [Ю., с. 23].
Като истински професионалисти, зурнаджиите имат тарифа, която се договаря
сред майсторите в района и е препоръчителна за музикантите. На компромисите
в спазаряването не се гледа с добро око, защото подбиването на цената
компрометира колегията и майсторството [Б., с. 16].
Отделно майсторите получават и парса при свирене – пари, залепени на
челото на свирача или забодени на фунийка в някое от резонаторните отверстия
на зурната, за изпълнение на поръчка. Даването на парса, дори лепенето на
златни монети по челата на зурнаджии е практика, позната отдавна – сведения за
нея има още от ХІХ век. Според зурнаджиите през 90-те години на ХХ век найголеми парси се получават на богати ромски сватби, свирене на бизнесмени,
свирене в заведение (например в Банско).
Търсенето и високото заплащане на зурнаджиите е знак за значимостта им,
за важната им роля като изпълнители на социална поръчка в обществото. В този
аспект музикантите са високо ценени в обществото.
Високата обществена ценност на професионалиста зурнаджия има и морални
изражения. Големият майстор е популярен в махалата, селището и региона. Към
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него изпитват уважение и респект както музиканти, така и публика. Българите
мюсюлмани от Разложко наричат зурнаджията М.К. “аго” (знак за уважение),
посрещат го като скъп гост в домовете си, дори по време на възродителния
процес и забраната на зурните местните кметове не му пречат да свири [М.К., с.
25]. Кавракировски майстор зурнаджия е търсен от читалищни дейци, танцьори
и организатори на културния живот в Петрич и околни села не само като
съпровождащ любителски състави за изявите им по събори и фестивали, но и
като учител на младите танцьори. На него е позволено да каже “малко издишат,
яз досега им се карах”, защото той носи паметта за традициите и има
самочувствието на един от последните познавачи на фолклорното наследство
[С.Д., 08/2001, с. 3, 9].
Утвърдена теза в етномузикологията е, че музикантът има двойнствена
позиция в обществото – той е високо ценен и важен като изпълнител на важни
социални поръчки, но е с нисък статус. Това отношение може да се наблюдава
и към селските музиканти в традиционната култура и към джазмените в
съвременната [Merriam, 1964:134-136]. Майсторът зурнаджия също има
двойнствен статус в обществото – от една страна признат, уважаван и високо
платен; от друга гледан отвисоко като слуга, упражняващ несериозна професия,
обиждан и малтретиран. Кавракировски зурнаджии се гордеят, че дядовците им
са били търсени навремето от силните хора на деня – войводи, комити и турски
големци: “Бил е голем майстор дедо ми. И се на войводите е свирил. Едно време
на турците на войводите” [Д.К., 10/2001, с. 49]. Има и разказ, обаче, за третиране
на музикантите като слуги и за насилие над тях: “Музикантите си свирят. Има и
пистолет до него – той свири. Дедо ми ми е разправял. Вика: един комита на мен
тука до главата – и яз свирам, дек ке идам!” [С.Д., 08/2001, с. 9]. Стар тъпанджия
от Разлог си спомня как през 30-те и 40-те години на ХХ век музикантите били
вдигани посред нощ и карани насила да свирят, често без пари, а понякога и с
бой на “комитите от ВеМеРеО”. Стражарите вместо да защитават зурнаджиите,
ги наказвали [К.К., с. 54]. Случаи с обиждани (псувани, ругани) и малтретирани
музиканти от пияни сватбари или запалянковци по футболни мачове, на които
зурнаджии са пазарени да свирят, разказват и днес свирачите: “Мойте колеги са
ги били, даже зурните са скапали, тъпаните са скапали” [Д.К., 03/2001, с. 27].
Зурнаджийската музика, видяна през призмата на изпълнителската практика
и професионализма, е непрекъснат динамичен процес на усвояване и развиване
на умения, репертоар, комуникация с аудиторията. Музикантът зурнаджия в
отношение с музиката, като процес на възприемане и изпълнение на
зурнаджийската музика може да бъде обект на внимание в три етапа от жизнения
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цикъл: като бъдещ майстор (в процеса на обучение), като майстор (който свири)
и като бивш майстор (вече не свири).
Краят на обучението е начало на майсторството, на професионализма. В
зурнаджийските групи свирачът на първа зурна се нарича майстор, а на втора –
глашник или чирак. Следващите редове разглеждат не само майсторите – свирачи
на първа зурна, водачи на група, а пълноправните зурнаджии, които свирят в
група и притежават качества на професионалисти. В този смисъл майстори са и
глашниците, и чираците. Характерно за Петричкия зурнаджийски стил е
бурдонното многогласие, при което майсторът свири мелодията, а глашникът –
бурдонния глас. За свирене на продължителните бурдонни тонове се прилага
специална техника на непрекъснато дишане, която изисква обучение и
квалификация. Според интервюирани зурнаджии от петричката школа, за да си
добър глашник, трябва да можеш да свириш дори по-майсторски от водачамайстор. “На мене ми треба майстор да глаши. И да нема мойта пръстовка, да
има чистота в духовката... Бързо да смени гами, две-три гами...” – казва водач на
група от Кавракирово [С.К., 03/2001, с. 11].
Кога един свирач разбира, че е станал майстор? Първото стъпало на
майсторството е владеенето на инструмента – свирачът има правилно дишане,
работа с устата и пръстите, може да изпълнява правилно мелодиите, има
репертоар. Към тази “вътрешна” позиция – музикантът за себе си, може да се
добави и външна гледна точка – музикантът за другите. Интервюираните свирачи
по един или друг начин съчетават двете, когато обясняват зурнаджийските
критерии за майсторство. Според дъбнишки свирач, за преминаването от чирак
в майстор в занаята няма единна рецепта или срок – индивидуално е и зависи от
много неща. Процесът на овладяване на майсторлъка и получаване на признание
като майстор е психологически – младите и амбициозни свирачи имат
предимство: “Усещаш, че вече майсторите отпадат и ти вече зимаш
надмощието”. Основен критерий е публиката, признанието, търсенето,
плащането: “Зависи от хората, как го терат. Ако те терат – да, майстор си!” [Ч., с.
7].
За да бъде харесван и търсен от публиката и по този начин признат за майстор,
зурнаджията трябва да може да обслужва своята публика по подходящ за нея
начин. Да изпълнява стила, който иска тя, да знае репертоара при типичните за
района изпълнителски контексти. И да има своя група: екип от музиканти, с
които да го прави добре – да си майстор, означава и да си лидер на майстори
музиканти.
Зурнаджиите осъзнават че добрият майстор трябва да притежава определени
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качества като музикант. Най-често в разговорите се споменава, че майсторътзурнаджия трябва да има: дарба, музикалност, желание да свири и да се развива,
любопитство, характер, техника, репертоар, усещане за аудиторията, толерантност
към клиентите.
Дарбата в съзнанието на музиканта не е качество, което може да се придобие:
“Някаква дарба се дава на човек, за да почне да свири. Дарба. (Откъде идва
дарбата?) Пак Господ е казал...” [М.К., с. 25]. Дарбата може да изненада
музиканта, да коригира представата му за собствените възможности, да го
възнагради за усилията: “Това си е дарба. Аз има некои неща – като си сядах да
репетирам, като си репетирах и на, без да искам, гледам – отдава ми се това нещо
да го права. А мисля, че не е възможно да го направа. А па ми се отдава, разбираш
ли. И го права. И се кефа... И така секи ден се увеличавах аз, разбираш ли. Това си
е – на некой му се отдава” [С.К., 10/2001, с. 56]. Дарбата е дар свише, но за да бъде
музикантът майстор, той трябва да има желание да се развива. Дарбата и
желанието се допълват, за да може да се предаде музиката от майстора на хората
[Ю., с. 25].
Както дарбата, така и музикалността според зурнаджиите е вродено качество.
За свирачите музикалността не се свързва толкова със способността да се
възприема, запаметява и възпроизвежда музика – качества, които като че ли се
подразбират и са иманентно присъщи на музиканта. Музикантите зурнаджии
предпочитат да говорят за други психически качества, които открояват
музикалността на майстора: “акъл”, “да си нервен”, “нюх в главата”,
“любопитство”. Когато вербализират майсторските умения в свиренето,
кавракировски зурнаджии говорят за “пармак”, “устовка”, но и още нещо “в
главата”: “Как го изразявам: имам по-голям нюх. За да мога да изпълнявам това
нещо... Природно е. Обаче ми се отдава” [С.К., 10/2001, с. 55].
Зурнаджии твърдят, че човек, дори да не е от музикантски род, с дарба,
желание и учител, може да стане зурнаджия. Като пример се сочат млади помаци
от Фъргово, които се учат да свирят на зурна “с любопитство, самоволно” [Ю.,
с. 26].
Освен специфично свързаните с музиката дарба и музикалност се посочват
и нравствени качества на музиканта, отличаващи големия майстор. Най-често
зурнаджиите говорят за “характер”. Пример за голям майстор с характер е Шеин
Куртов от Петрич: “Аз си го признавам – и като пръстовка, и като майстор, и
като каприз. И като човек... Понеже има характер. Докато другите зурнаджии,
прочути майстори, нямат характер. (Какъв смисъл влагаш в характер?) Характер,
как да ти кажем... Много лъжат другите майстори. Не знаят да приказват... Не, те
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си приказват, обаче си правят историите, разбираш. А той си е точен. Затова е
бил в Ансамбъла. При него лъжа и измама нема. И си остава в историята” [С.К.,
Д.К., 10/2001, с. 21-22].
Добрата техника е задължително условие за професионалиста зурнаджия,
но специалните умения в дишане, пръстовка, бързина на свирене, както и
уникалния изпълнителски почерк, са белези на големия майстор. За младия
кавракировски зурнаджия Самир Куртов (Краси) се твърди, че неговият тонов
обем надвишава с няколко тона нормалния диапазон на зурната, че свири
виртуозно “като Ибрям”, че свири “по-къдраво” от другите майстори, че е “полют” [Л.Ф., Д.К., 10/2001, с. 22-23].
Освен “дарба” и “нюх”, майсторът трябва “да има в главата” не просто музика,
а определена музика, която съответства на ситуацията и на аудиторията. Когато
характеризират майсторството, зурнаджиите неотменно включват като негова
съставна част репертоара на свирача: “Да стане майстор... Зависи от него – дали
си има в главата нещо... Да знае тия старите мелодии, там къде се свират. Каквото
му кажат, требе да знае да свири” [С.М., с. 7-8]. Богатството на репертоара
определя качествата на майстора: “Секи един музикант требе да си има репертоар.
Аз сега например, ако почна, мога да ти свира 4 часа най-различна музика...”
[Б., с. 10].
Зурнаджията майстор се доказва чрез публиката – дали е търсен, обичан,
предпочитан; дали умее да общува с аудиторията. Вкусовете на публиката се
менят и свирачът трябва да отразява тези промени: да свири музиката, която се
иска в момента, да свири по начин, който е атрактивен, харесван, модерен.
Зурнаджия от Разлог обяснява, че е сменил старата разложка зурна с петричка,
когато е ставал майстор, защото сред аудиторията се е налагала като предпочитана
по-късата, с по-пробивен звук петричка зурна. Същият майстор отбелязва, че
едно от най-важните неща в занаята е да се подготви репертоар. Неговият включва
това, “което се търси сега най-много в момента”. От публиката в Разлог и Банско
днес “най-много се търси македонската музика... и от чалгите”. Разложкият свирач
отбелязва, че уважението и чувствата на аудиторията се печелят както с музиката
– хубаво свирене и обичан репертоар, така и с начина, по който се предлага – с
внимание, разбиране и позитивно излъчване към клиентите: “Много е ценно да
уважаваш клиентите, да знаеш как да се държиш сос тех. Не като го видиш, че е
пийнал, и ти да ругаеш върху него – така не става. Трябва да му уйдисаш. Е
тогава вече си търсен ного. Когато направиш на клиента кефа. И тогаз се издигаш
много. Е, трудно е, ама виж сега – кой го може! Ако не може да понася, да се
откаже. Много важно е да угаждаш. Понеже сега при нас има, някой ти каже:
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“Циганин, яла тука, бе! Свири!” Ти не трябва да се обиждаш. Ами пийнал е, така
му е било приятно да каже, така го казва. Ели пък друго: “Циганин, ела тука, бе,
да ти е... майката! Я изкарай една песен!” И много пъти ме са пцували, но ние си
трайме. Какво, не знаем да се бийме? Има некои колеги, които не може да изтраят
това. И той отпада сос тоя начин, като не може да уйдисаш ти на човека. Той иска
да му уйдисаш. Той си плаща за това, за гяволъка” [Б., с. 4, 12, 15].
Много изтъкнати майстори с дългогодишен опит повтарят същото по един
или друг начин. Стажуването в различни ситуации, срещата с различни клиенти
в особено емоционално състояние (в еуфория от празника, превъзбудени, пияни,
агресивни) формират у майстора зурнаджия специфичното умение и да издържа,
и да познава и разбира публиката. До голяма степен усещането на аудиторията
се превръща в катализатор на музикалното мислене – свирачът изгражда своя
репертоар така, че да “направи кефа” на хората. Настроението на аудиторията
става настроение на свирача и улавянето на резонанса между двете е белег на
майсторство: “(Ти като свириш с часове, как ти идва музиката в главата?) В
настроение. Определен човек, познаваш го и го гледаш как играе. И му караш
музиката на човека. Според човека. Виж сега, ако игра едно дете, трябва да му
закараш некоя детска песен. Като игра стар човек, трябва да изкараш стара
мелодия. Примерно “Ибиш ага болен лежи”. И гледаш човека и преценяваш. И
той казва така: “Как ме позна, как ме усети?” И бърка в джоба и лепи парите. (Ти
как го усещаш, по какво?) Физиономията. По физиономията на хорото. Веднага
го рисувам, рисувам го кат го гледам. Нема грешка. Знам коя му е музиката.
Магнита, мозъка работи” [М.К., с. 24].
За разлика от интуитивното усещане на аудиторията – умение на сензитиви,
което имат малцина зурнаджии, родени с него; “служебното” търпение е качество
на майстора, което се възпитава и изгражда в практиката. Да издържаш на обиди,
да не отговаряш на агресията е част от униформата на професионалиста, която
свирачите “слагат” преди да засвирят пред клиенти. Теренни наблюдения и
житейските истории на зурнаджии показват, че свирачите не се чувстват слуги.
Когато не са в ситуация на платено свирене, те демонстрират друго самочувствие
и реагират остро на отправени към тях обиди и предизвикателства. Кавракировски
зурнаджия разказва как наказал обиждащ го със сексуални клетви и етнически
квалификации пиян в заведение, но същият майстор споделя увереността си, че
при сходна ситуация по време на свирене не трябва да се реагира така и
притесненията си, че синът му, млад зурнаджия, още не е овладял този компонент
на майсторството: “Това трябва да го използва той (опита, уроците на бащата –
б.а.). Да не е попарен, да не е изгорен. Ето, аз му казвам на сватби как да съумее
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да играе сос народо. Има буйни момчета. Той че е добър майстор, добър е. Но
той не ги разбира – ше го дърпа, ше го запцува. Той ако е хитър, ше каже:
“Добре, брато, какво сакаш?” Ке прави политика така малко, да замаже там...
Един музикант да допусне да го бият на сватба и да ми е син... Това е най-обидно!
Може да съм нервен за в къщи, но извън, на работа, трябва да съм най-търпеливия.
Такава ми е професията” [Д.К., 03/2001, с. 26].
Зурнаджиите имат съзнание за тежестите в професията си. Да си слуга и “да
играеш сос народо” е една от тях. Ежедневните репетиции и изнурителните
неколкочасови свирения без прекъсване са друга тегоба. Приемайки “жилото”
на тежката професия, зурнаджиите съзнателно или подсъзнателно откриват и
акцентират върху “меда” с “жилото”. Може би играта, двойнствената позиция
на артиста е не толкова иманентно присъща на свирача, колкото достояние само
на майстора. Може би своеобразно оттласкване на негативните преживявания
при срещите с аудиторията е тъкмо играта с нея: отгатването на психологическите
профили, компромисите със снизходителен реверанс към пияните и агресивните
– все неща, които ги умеят майсторите. По същия начин сублимация на
негативните емоции при изморителното свирене е приемането му като игра и
състезание. Неслучайно мнозина майстори, когато говорят за подготовката си,
упоритата работа с инструмента в къщи, казват не “репетиции”, а “тренировки”.
Асоциациите със спорта, състезанието, физическото премерване на силите
могат да продължат. Зурнаджийското свирене е “колективен спорт” –
майсторството се измерва и поединично, но и по групи. Кавракировски свирачи
отбелязват, че за “трудните песни” някои други зурнаджии трябва “да тренират”
няколко дни, но те двамата като екип се нуждаят само от няколко минути.
Екипността се включва в “майсторските фатки”. Разложки зурнаджия казва за
сина си и брат си – музикантите от неговата група: “Заедно сме свирили и той
вече е свикнал... Не, не може секой да глаши с мене”; “С брат ми се комбинираме
най-добре с него. Прочути сме с него” [И.З., с. 48, с. 52]. Майсторите обичат да
се доказват и с маратонско, дълго свирене без прекъсване.
Тежката работа на свирача-зурнаджия и последствията върху физиката на
музиканта многократно е коментирана в разговорите. Споменават се проблеми
в дишането, очите, слуха, физическа умора, болки и болести. Стига се и до
констатацията, че майсторът се превръща в бивш майстор: “Изхабеха се...
Фактически мога да кажа, че зурнаджиите старите, отидаа. Най-важното, много
рядко зурнаджия да преживее по-дълго. Понеже това си е инструмент духов,
тежък” [Ю., с. 23].
Майсторството на зурнаджиите професионалисти от Югозападна България

103

ФОЛКЛОРНИЯТ МУЗИКАНТ КАТО ПРОФЕСИОНАЛИСТ

е едно от доказателствата, че в съвременността корените на фолклорната традиция
са живи, че плодовете им услаждат празниците на хора от различни локални,
етнически и конфесионални общности.
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8. С. Д. – Селим Демиров Демиров /Симеон Димитров Димитров/, р. 1937 г.
в с. Кавракирово, обр. 8. клас, майстор зурнаджия.
9. С. К. – Самир Демиров Куртов /Краси/, р. 1971 г. в с. Кавракирово, Петричко,
средно образование, майстор зурнаджия.
10. С. М. – Славей Маджиров /Салчо/, р. в гр. Гоце Делчев, кларнетист.
11. Ч. – Феим Демиров Еминов /Читака/, р. 1935 г. в с. Долно Дряново,
Гоцеделчевско, майстор зурнаджия и майстор на тъпани от с. Дъбница.
12. Ю. – Юсуф Байрамов Лиманов, р. 1944 г. в с. Дебрен, майстор зурнаджия.
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THE TRADITIONAL MUSICIAN AS A PROFESSIONAL
Chief Research Worker Dr. Lozanka Peycheva
Institute of Folklore at BAC
(summary)
The zurnacies are a special group among the musicians playing traditional
instruments in Bulgaria. They have a specific status and specific social roles,
establishing a distinct group with its own professional, ethnic, gender and age
characteristics. The analysis of these characteristics outlines the social status of
the zurnacies – internally, within the frames of the professional community and
externally within the frames of the society.
Zurnaci practice has been connected with professionalism both as a quality of
the musician and as a marker of the zurnaci’s art. Nowadays there are no zurnaci
guilds with their own statues, but the consciousness of belonging to a professional
community does exist. The zurnacies are professional craftsmen who earn their
living playing music. As true professionals the zurnacies have a fee fixed amongst
the maestros in the region and recommendable for the musicians.
The maestro zurnaci should possess certain qualities as a musician. Most often
when discussing the matter, what they mention is: gift, musicality, desire to play
and develop one’s talent, curiosity, character, technique, repertoire, ability to feel
the audience, tolerance to the customers.
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ФОЛКЛОРНАТА МУЗИКА В КУЛТУРАТА
НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩНОСТ В СЛОВАКИЯ
ст.н.с. ІІ ст. д-р Наталия Рашкова
Институт за фолклор при БАН
Темата за съотношението между фолклора и съвременната култура е
необятна, постоянно актуална и винаги е на мястото си в научни срещи,
съпътстващи прояви на фолклорното изкуство. Модерният тип култура извлича
от миналото определени ценности, чрез които да се само идентифицира и да
демонстрира своята значимост. Откакто фолклорът започва да се осмисля като
ценно наследство от миналото, като запис в културната памет на етничните
общности, се търси и взаимодействието му с културата на днешния ден.
Схващането за фолклора като средство за културно съхранение на българите е
толкова повтаряно, че вече изглежда като клише. Но всяко изследователско
наблюдение в полето на етноложкото познание потвърждава реалното значение
и влияние на фолклора като един от начините за изява на човешката етнична
самоличност, която проф. Т. Ив. Живков нарече изначална хипостаза в човешкия
път през живота. В търсене на една възможна етнология на личността проф.
Живков определи етнизма като гледна точка на личността към света от позицията
на едно съзнание за етнична принадлежност. Това е потребна черта на културата,
а участието на всеки човек в културния процес предполага и етнично
самоопределение (Живков, Т. Ив. Към една възможна етнология на личността. –
Проблеми на културата, 1994, № 2 – 3, 23 – 34).
Позволих си тези няколко въвеждащи изречения, за да очертая теоретичната
рамка в предстоящите изводи от едно конкретно теренно проучване на
етнокултурните характеристики на българите, живеещи в Словакия. Проучването
бе осъществено през м. май 2002г. в продължение на един месец от
изследователски екип от БАН. Задачите на проекта предвиждат очертаването на
етнокултурния образ на българската общност в словашките земи, проявяван в
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празничната и всекидневната култура на нейните представители. В кръга на моите
наблюдения бе начинът за изразяване на български идентитет чрез езика на
музиката. Оказа се, че за нашите сънародници в Словакия изживяването на
принадлежността към българския корен се осъществява чрез музикалния
фолклор. Независимо от възрастта, времето и повода за заселване в друга
държава, социалната и професионална среда, различните културни интереси,
хората свързват България с фолклорната музика.
Съвременният облик на българската общност в Словакия предполага
разграничаване според различни критерии. Обобщението на наблюдаваните
“варианти” на носители на българското в индивидуалната култура обхваща: 1)
икономическата емиграция от първата половина на ХХ в. (най-възрастното
поколение българи – градинари, които са излезли от България в младежка възраст
отначало за сезонна работа в чужбина, но изтеглили по-късно семействата си и
установили се на постоянно местожителство); 2) техните потомци, израснали на
словашка земя и 3) индивидуалните миграции поради семейни, образователни
и други лични причини. Представителите на всяка от тези категории са придобили
различна културна информация, наследили са различни вариации на културата.
Независимо от това музикалният фолклор е една от най-важните културни сфери
за изразяване на етничната им принадлежност, превърнал се като че ли в найярък знак за българско самоопределяне и приобщеност към българската културна
традиция. От спомените на старите градинари и семейните им фотоалбуми
проличава какво е мястото на музиката в празнични моменти от миналото.
Сред градинарските работни групи преди Втората световна война, макар и рядко,
е имало музиканти – изпълнители на ръчна хармоника, акордеон, кларинет,
цигулка, а вероятно и на фолклорни инструменти. Репертоарът им е съдържал
български фолклорни хора от Северна България, популярни за времето модерни
танци – румба, танго, валс и др. Процесите на промяна, на “погражданяване”
във фолклорната култура на Централна Северна България, откъдето произхождат
градинарите, естествено повлияват върху техните музикални предпочитания. А
технологичните възможности на европейската култура въвеждат още в края на
30-те години звуковъзпроизвеждащи апарати – механични грамофони с
навиване, заместили живата музика по градините. Имах шанса да попадна на
колекция от български бакелитови плочи отпреди повече от 50 години,
произведени от “Радиопром”. Собственикът й, възрастен градинар, я съхранява
в постройката на градината си заедно с механичен грамофон марка “Супрафон”
отпреди 80 години. Поръчвал е плочите по каталог от Прага, а изборът е изцяло
с фолклор – популярни български фолклорни изпълнители, песни и
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инструментални мелодии, които са вече сред класиката на българската
звукозаписна продукция (Вълкана Стоянова, Мита Стойчева, Борис Машалов,
Борис Карлов и др.). Тази музика е звучала в ежедневието и в празничния живот
на семейството. Сега градинарят, собственик на грамофона, и семейството на
дъщеря му продължават да попълват своята българска музикално фолклорна
колекция с аудио касети и компакт дискове.
Потомците на старите градинари запазват и наследяват много от културните
приоритети на своите родители, свързващи ги с България. Повечето от тях са
родени на словашка земя, израснали са в български или смесени българословашки семейства и връзката им с родината на бащите им е много поразхлабена и опосредствана. Повечето от градинарските потомци, вече хора на
средна възраст, имат висше образование с най-различни специалности (лекари,
инженери, преподаватели, журналисти) и са получили по-широки културни
натрупвания. Но и за тях именно фолклорната музика е проводник за жив контакт
с българския им корен, а привързаността към нея е част от родовата им памет. В
музикалните им колекции са заели място любими песни от Пиринския край, от
Родопите, градски шлагери, изпълнения на съвременни популярни певци. В
домовете им са подредени грамофонни плочи, аудио касети, компакт дискове с
музикален фолклор, донасяни през годините от България при всяко тяхно
пътуване. И това не са само предмети за спомен и извън употреба. Бях свидетел
на непреднамерена илюстрация за това как фолклорът съпътства ежедневието,
когато лекар от българско градинарско семейство, роден и израснал в Словакия,
показа няколко касети от колата си – “Любими македонски песни” на Иван
Дяков и “Вечните български песни”, между които “Руфинка”, “Биляна платно
белеше”, “Заблеяло ми агънце”. При последното си пътуване до България той
отново посетил музикален магазин и избрал компакт дискове с фолклор. Когато
родителите му навършвали юбилейни годишнини той желаел да ги поздрави
чрез радиото с българска фолклорна песен, но според думите му: “Дълго нямахме
възможност за български песни. Във Словашкото радио нямаше българска песен,
да може им пуснат. Дадоха македонска. Сега вече ако ви трябва, вече има
български. Баща ми тази година осемдесет години ще навърши, вярвам, че ще
доживее, значи тогаз ще има българска…, ще има.” Българската песен е
необходимост в личния свят на съвременния словашки българин, в неговата
индивидуална култура.
Българите, заселени в Словакия по линията на смесените бракове, представят
друг културен модел. Те произхождат предимно от български градове, имали са
детство в България, изградили са себе си като личности изцяло в българска среда.
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По времето, когато се преместват да живеят в друга държава, вече са създали
своите музикални вкусове и повечето от тях са отдалечени от пряк досег с
фолклора. Но излизането им зад граница стимулира у тях стремежа за поддържане
на етнична идентификация като потребност в личностната култура. Дори хора,
които в България не са се интересували от фолклор, се обръщат именно към
фолклорната музика, за да се чувстват в постоянна връзка с родната страна.
Привличането към фолклора, породено след като са напуснали страната, един
от тях нарече “нещо като жажда”, а друг описа като “балсам за душата”.
Диапазонът на предпочитанията им обхваща целия спектър от съвременни
интерпретации на фолклорна музика, записана на звуконосители – песни на
известни изпълнители от музикално фолклорната класика с минимална
музикална обработка, записи на ансамблите за народна музика и танци, на
сватбарски оркестри и солисти, хора и ръченици за духов оркестър, попфолк.
Неведнъж наблюдавах как музиката звучи в ежедневието на тези българи – на
работното място, в колата, в домовете им, при събирания по празнични поводи.
Те проявяват активно отношение към употребяването на фолклора, към
подновяването и актуализирането на своите музикални сбирки с новоизлезли
звукозаписи от България. Нещо повече, те постоянно презаписват и разменят
любима музика, търсят определени песни и изпълнения. Има дори случай на
създаване на домашен компакт диск. Негови автори са 50-годишен българин от
Русе, шофьор на автобус, и синът му – ученик, увлечен от компютрите. Компакт
дискът съдържа мелодии на стоте каба гайди, родопски песни на Радка Кушлева,
Младен Койнаров и др., изпълнени от Володя Стоянов македонски песни, Пирин
фолк 1996, попфолк на Глория, Диана, сватбарския оркестър “Кристал” и т. н.
Обложката представлява български трикольор, в средата – държавният герб, а
заглавието е “Сите българи заедно” (по песента на В. Стоянов). Освен че е
направил презаписи на своята компилация за приятели българи и словаци в
града, в който живее, при последното си пътуване в България преди няколко
седмици, авторът на диска донесе копие от него за подарък на свои роднини у
нас. Тръгна си оттук с поредния компакт диск с фолклор – “Любими български
хора и ръченици”, който вече е презаписал и подарил на неколцина словашки
българи, както научих по e-mail.
Стойността на фолклора като етноидентификационен фактор е постоянна,
особено в съвместното изживяване на празничността. В празничните събирания
по различни поводи и в различен формат – както при организираните прояви на
Културния съюз на българите и техните приятели в Словакия, на по-новите
граждански сдружения на българи в различни градове, така и в неформални
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приятелски кръгове – неизменно звучи български фолклор, възприеман с радост
и поддържащ празничното веселие.
Представих само няколко примера от конкретното проследяване на
динамичните процеси за вписване на музикалния ни фолклор в живота на една
българска общност зад граница през призмата на етничното самоопределяне на
личността, изразено чрез културата и изживяно чрез фолклора. Очевидно е, че
той не е само реликт от миналото, културно наследство, но и начин на живот,
част от съвременната култура на българите.

FOLKLORE MUSIC IN THE CULTURE OFTHE BULGARIAN COMMUNITY
IN SLOVAKIA
Scientific Associate I grade Dr. Natalia Rashkova
Folklore Institute of Bulgarian Academy of Science
(summary)
In searching of the influence and the importance of folklore in the community
and personal life of Bulgarians, living in Slovakia, the initial results of one month
terrain work of the research team of the Bulgarian Academy of Science /BAS/,
connected with folklore music are presented in May 2002. It is one of the ways our
compatriots express and live out their Bulgarian origin through. The manifestations of attracting and implementation of folklore music are being studied in the
festive days and the everyday life of Bulgarians of different age, time and reason for
immigrating and settlement in another country, social and professional environment, of different cultural interests. The observations and experience are evidence
of the strong presence of the Bulgarian music folklore in the Slovak Bulgarians
culture.

111

ФОЛКЛОРНИЯТ ЕЛЕМЕНТ В БЪЛГАРСКАТА
ПРОФЕСИОНАЛНА МУЗИКА
Д-р Стефан Чапкънов
Държавен ансамбъл “Странджа”
Музиката е елемент от духовното и интелектуалното развитие на човека още
от праисторическата епоха. Тя е негов постоянен спътник – като се тръгне от
ритъма, танца, първичните звуци, които съпровождат социалното изграждане
на човека и се стигне до адаптирането на дивака към нова необичайна среда.
Историята свидетелства, че първите върхове на човешкото “пробуждане” са
свързани с повишаване ролята на музиката в личния и обществен живот.
Тръгвайки от времето на груповата ограниченост, когато музиката има за задача
да илюстрира трудовите процеси, обредната патетичност и пр. и се мине през
синтеза с танца до обособяването й като отделно изкуство още при древните
цивилизации, музиката попада в центъра на вниманието на древните мислители
и философи.
Причината за многовалентността на музиката, за нейната утилитарна сила,
за силния възторг и афинитет към нея, може да бъде окачествена като стремеж
към неуловимото, мистериозното, неоправдаемото с обикновените
комуникативни средства. Не случайно една от най-старите философски школи
на античната философска мисъл, Питагорейската, обвързва за пръв път
изследването на музиката с математиката /в стремежа си да разгадае нейните
поразителни тайни/ и с естетическото възпитание, взето откъм практическата
полза от музиката. Те за първи път откриват, че височината на тона на звучащата
струна зависи от нейната дължина и числовите отношения, лежащи в основата
на музикалните съзвучия /квинти, кварти, октави/. Всичко това ни дава основание
да приемем, че за тях музиката е била част от природния ред, от космическата
хармония, феномен с естетически и етически достойнства.
Поради това, че музиката работи с най-голяма доза неуловимост, тя би могла
да бъде разглеждана като ключ, модел, чрез който изследователят е в състояние
да се приближи до разкриването същността на “неизказаното” в изкуството
въобще. Възприятието на музиката, нейното съпреживяване и конкретното й и

112

Д-р Стефан Чапкънов

в художествената практика.
От направените проучвания се установи, че фолклорният елемент лежи в
основата не само на българската професионална музика, но и на цялата
западноевропейска музика. Като се тръгне от квартетите на Хайдн и се стигне до
творчеството на Глук, Моцарт и Бетовен, виждаме как фолклорните мотиви и
теми са заимствани от техния национален музикален фолклор. Особено силно
повлияно от фолклора е творчеството на романтиците. Доказателство за това са
десетте унгарски рапсодии на Лист и голяма част от произведенията на Шопен,
в които изобилстват полонези, мазурки и други полски народни танци. В
Централна Европа, която е люлката на класическата музика, интересът към
музикалния фолклор не само, че не е намалял, но и непрекъснато се засилва.
Особено силно впечатление прави творчеството на композиторите от руската
национална школа, където произведенията на най-изтъкнатите композитори са
неизменно свързани с народните музикални традиции. В своето творчество
руските композитори заимстват от самобитната руска народна музика не само
извънредно богатото звуково разнообразие, но и формата на народната песен,
структурата й, богатите й ритми и интонации, стил, тематика и съдържание. На
тази база е изградена руската класическа и модерна музика. Идейноестетическите възгледи на Михаил Иванович Глинка за силата на въздействие,
творческия потенциал и емоционален заряд, които носи фолклорът, лежат и до
днес в основата на творчеството на руските композитори. Издигането в култ на
народната песен от световно признатия руски композитор Чайковски намира
израз не само в неговите произведения /показателен в това отношение е финалът
на неговата Четвърта симфония/, но и чрез неговата теоретична мисъл: “Никой
не може безнаказано да се докосне със светотатствена ръка до такава художествена
светиня като руската народна песен, ако не се чувства напълно готов и достоен
за това.”
Фолклорът е сила, обединяваща в себе си всички изкуства: слово, танц,
музика, мимика и пр. Чрез тези свои елементи, събрани в едно удивително
синкретично цяло, българският музикален фолклор разкрива вътрешния мир
на българина, неговия неуморим дух. В българските народни песни намира
отражение човешкият стремеж да бъде разгадана вечната, забулена в мистика,
природа. Музиката, песните и танците на България представляват огледален образ
на бита и житейската философия на българското население, стремящо се през
вековете да живее в хармония с природните закони на заобикалящата го
действителност.
Една от основните причини за възродения интерес към българското народно
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творчество, освен чисто музикалната специфика като характерната организация
на тоновото съдържание на песните, е подчертано символичният характер на
мита, ритуала, фолклора в България изобщо. Символът заема централно място
в българската архаична култура изобщо. Той е основна познавателна,
класификационна аналитична единица. В тъканта на българския музикален
фолклор е вплетена част от предхристиянското езотерично познание на древните
обитатели по тези места. Някои от ритуалите и свързаните с тях музика и песни
имат сакрален характер, свързан с вярвания и мироглед, чиито корени са в
античността.
Българската музика с нейните художествени качества, с неповторимостта и
своеобразието си, с интонационната и метроритмичната си структура се
откроява със самобитност сред младата европейска музика. Корените на тази
самобитност са в многовековните традиции на българската народна песен. Ако
хвърлим бегъл поглед върху творчеството на композиторите, оставили своите
имена в нашата история, още веднъж ще се убедим в силата на музикалните
ядра-интонации, почерпени от фолклора. Контактът и личното познанство на
нашите композитори на класическа и съвременна музика при техните
специализации в чужбина с бележити западноевропейски композитори и
изпълнители е една от причините за създаването на съвременната
инструментална музика, носеща качествата на високия професионализъм.
Разглеждайки творчеството на Панчо Владигеров, ще констатираме, че докато
в първите му опуси преобладава романтичната импресионистична интонация,
то след опус 15 интонационна основа на творбите му става българската народна
песен, пречупена през битовото градско музициране. От “Рапсодия Вардар”1922 г. до “Импровизация и токата” през 1941 г., тази народностна песенност
намира отражение в произведенията на композитора. Ако разгледаме първия
клавирен концерт на Владигеров, по-точно средния дял на третата част, ще се
убедим как авторът умело използва мелодически ходове, съдържащи интервала
увеличена секунда, характерен за българската хроматика. Народностният
елемент присъства като главна тема в цялата трета част, разработена виртуозно
и бляскаво от композитора и му открива верния път към националния
симфонизъм. Афинитетът на Панчо Владигеров към фолклорния елемент
проличава още по-ясно в неговия цигулков концерт, особено в третата част,
където е използвана народно-танцувална мелодика. Друго негово произведение,
в което изобилства тематичен материал от нашия песенен и инструментален
фолклор е “Българска скита” /опус 21 от 1927 г./, състояща се от 4 части: “Като
марш”, “Песен”, “Хороводна” и “Ръченица”. Самите заглавия ни подсказват
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народностния елемент в тях. Близки по характер да “Българска скита” са и седемте
симфонични български танца: “Тържествен танц”, “Мър Димитро льо”, “Ситно
хоро”, “Рано е Радка ранила”, “Пайдушко хоро”, “Ръченица” и “Голямо хоро”. И
тук Владигеров е използвал теми и интонации, носещи изяществото и първичната
стихия на българските народни танци.
Българската интонация се очертава особено ярко във вокалноинструменталните скити на българските композитори от 30-те години на миналия
век – скитите на Кутев, Ненов, Големинов, Пипков, Обретенов и др. В това
отношение особено се откроява най-хубавата скита на Кутев за солисти, смесен
хор и оркестър – “Лазарска скита”, която може да се нарече пролетна, тъй като
от нея лъха много радост и темперамент.
За камерен симфоничен оркестър композиторът Марин Големинов създава
пет скити: “Балкан”, “Гайдар”, “Пет македонски песни”, “Коледна скита”и
“Хумористична скита”. Особено характерно за неговото творчество е това, че
той не видоизменя народната песен, а я цитира в “снет вид”. Големинов запазва
куплетността на песните, като се стреми да ги оцвети с подходящи за тях народноинструментални багри. По много интересен начин, пестеливо и умело, той
използва тези оркестрови нюанси в танцовата драма “Нестинарка”.
Любомир Пипков е от тази категория композитори, които със своето
творчество правят заявка не само да придадат едно ново измерение на българската
музика, но и да я поставят в близост до най-актуалните философски и естетически
проблеми на съвременността. Композиторът и негов учител Пол Дика издига
Пипков на пиедестал и го представя като един от най-интересните артисти на
нашето време. Пипков, поставяйки в основата на своето разнообразно творчество
спецификата на фолклорната ни музикална култура, следва някои от най-добрите
традиции на българската композиторска школа. По отношение богатството на
неговия музикален език и независимо от стремежа му да не се дистанцира от
българската народна музика, неговото творчество значително се отличава от
творчеството на първите български композитори. Любомир Пипков стига до
едно забележително вникване в прозодията, мелодиката и ритмиката на
българската народна песен.
Невъзможно е в рамките на едно такова изложение да разгледаме творчеството
на българските композитори от Освобождението до днес, в основата на което
лежи фолклорният елемент. Затова след като посочихме някои примери, ще се
задоволим с това да изредим имената на голяма част от тях: Асен Карастоянов,
Димитър Петков, Георги Златев-Черкин, Парашкев Хаджиев, Александър Райчев,
Димитър Сагаев и др. Когато говорим за българската професионална музика и
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нейното развитие, не бива да забравяме казаното от фолклориста Васил Стоин в
статията “Към българските напеви”: “Дълбокото ми убеждение е било и си остава,
че ако ще може някога да се говори за наша, българска национална художествена
музика, това не ще стане преди въздигането в култ на народната ни песен”.
Фолклорът, носещ първичната стихийна човешка енергия, която е част и
отражение на космическата енергия, неизменно придава на класическите и
съвременните музикални произведения дълбочина, изразителна сила и
непреходност. Със своя своеобразен интонационен рисунък фолклорните
елементи в музиката внасят озарение, творческа мощ и усещане за възраждаща
сила при субективното възприемане на музикалните произведения. Резонансът
от тази музика, с нейните енергийни макровибрации, дава възможност за
разширяване пространството на човешките хоризонти, облагородява човешкото
съзнание и обогатява възприятията. Така се получава един обмен на енергии,
един надприроден феномен от културата, който като краен резултат довежда
участниците до състояние на силна енергийна зареденост. Тези психо-физически
процеси допринасят за регулирането на вътрешните енергии и постигането на
съответните културни цели.
Проследявайки творчеството на българските композитори, тръгвайки от
микроформите и стигайки до голямата форма, се убеждаваме, че всички автори,
които са използвали националните интонации, преживели превратностите на
времето, са оставили имената си в нашата история. Непреходното, което носят
народните интонации, вплетени в произведенията им, е основната причина за
тяхната висока художествена стойност. Облагородени със съвременните
музикално-изразни средства, произведенията на българските композитори, в
основата на които лежи фолклорният елемент, запазват своята уникалност и
същевременно отговарят на философията и естетическите потребности на новото
време.
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THE FOLKLORE ELEMENT OF THE BULGARIAN PROFESSIONAL
MUSIC
D-r Stefan Chapkanov
State Еnsemble Strandzha
(summary)
The author points out the roots of music in the prehistoric epoch.
The reason of the polyvalent character of music, its utilitarian strength, the
strong enthusiasm and affinity of it, has been identified as a striving towards the
mysterious, elusive, unjustified by common means of communication.
In the basis of the Bulgarian folklore are the four tone types of rich sound and
diversity. The Bulgarian folklore songs are of syncretic character, their texts and
music compliment one another. They express the soul character and the experience
of the people. Their strong influence can be explained by the influence of the east
mysticism and the pagan beliefs.
The national character of music is defined as a constant principle for achieving
of artistic full value in the music art full value. As a proof of it the works of Pancho
Vladigerov, Kutev, Nenov, Marin Goleminov, Luybomir Pipkov, Obretenov, Assen
Karastoyanov, Domitar Petkov, Georgi Zlatev – Cherkin, Parashkev Hadzhiev,
Aleksander Raichev, Dimitar Sagaev, etc..
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СЪКРОВИЩЕ И ФОЛКЛОРНА ИСТОРИЯ
(ПО МАТЕРИАЛИ ОТ СЛИВЕНСКО)
Д-р Владимир Демирев
Знанието за съкровище е специфичен тип знание. Многоаспектният контекст
в него и многозначните нюанси на битуване и възпроизвеждане са определящи
за тази специфика. Преобладаващ в него е иманярският аспект заради начина на
осмисляне и отношение към съкровището. Той съществува, откакто съществува
знанието за съкровище. А това означава много отдавна - когато се е родила
идеята за скриване в контекста на определена идеологическа база./1/
Иманярството е своеобразен рефлекс на акта на скриване. То непрекъснато се
обновява и препредава чрез собствен идеен арсенал.
Но в знанието за съкровище, независимо от механизмите на възпроизвеждане
(иманярски или не) се съхранява немалко конкретна многопластова информация.
В това се състои и същността на споделеното съждение: “Съкровищата пазят
спомените”./2/ А спомените са знание за нещо важно. В тях винаги има ядро,
което активира тяхното препредаване.
В по-голямата си част това знание се възпроизвежда под формата на предание
в различните му варианти, заради функцията му на народна история, /3/ както и
заради същността му на продукт на фолклорното съзнание. Знанието за
съкровище представлява ядро във фолклорната история, в която съхраняването
и предаването на историческа информация се осъществява чрез средствата на
фолклорната традиция и нейната ценностна система./4/
Представата за съкровище във фолклорното съзнание е многоаспектна не
само от гледна точка на конкретните му количествени измерения, но и заради
съдържанието му от една страна, придобиването му от друга и определянето на
собственика му от трета. Тази многоаспектност се подхранва и от знаковата
система, обозначаваща местонахождението му, начините на скриването му,
ненамираемостта му и накрая заради проклятието, тегнещо над него. Всеки тип
съкровище притежава свой статут и адекватна на него система за търсене.
Поради ограничения относно обема на настоящото изложение тук само ще
се опитам да подчертая основните акценти около мястото на различни типове
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съкровище във фолклорната история.
Най-“активни” са иманярските и хайдушките предания като често те се
преливат помежду си - иманярското знание за съкровище възпроизвежда много
историческа информация, както и обратно - съществено място в историческото
предание има съкровището. Това е така, защото знанието за съкровище в повечето
случаи е обвързано с конкретно събитие или случка.
И още нещо - почти няма ясно разграничение между съкровище и имане. В
повечето случаи се говори за имане. Преобладаващо е схващането - пари,
заровени в земята, но в смисъла на съкровище - голямо имане. С оглед на това
може би трябва да се приеме становището, че с термина съкровище се обозначава
находка извън определен археологически контекст - погребение или селище.
Съкровището е заравяно, скривано преднамерено с определена цел. То
въплъщава специфичен тип социални отношения - не родови, както е при
погребението, а основани на идеологическа база. Показателна за това е
етимологията на тракийската дума за съкровище - pitye означаваща “потопявам,
закривам, скривам” семантично паралелна на славянската “скривам” >
“съкровище”./5/
Определящо за по-нататъшното изложение е това, че тук става дума за
битуващи във фолклорната история знания за съкровище, а не за конкретен
факт за намерени, извадени на “бял свят” съкровища.
Най-търсеното съкровище, чрез което се възпроизвежда най-много
информация и с което са свързани най-много представи и вярвания, и което
много активно “участва” в идентификационните процеси е ХАЙДУШКОТО.
Няма да се спирам на вариантите, интерпретиращи неговото добиване. Само
ще подчертая, че то във всички случаи се осъществява чрез обир, по хайдушки
(разбойнически) и най-вече на турска (царска) хазна (поща) или, по-рядко, на
бейове и султани. И тогава то “става” хайдушко имане. Знае се, че то е заровено
(скрито) и в повечето случаи се посочва собственикът му - войводата на хайдутите.
Казвам войвода, защото според преданията собственик на хайдушко имане може
да бъде само войвода. Имането е винаги свързано с конкретен, поименно
посочен войвода. Всъщност тук е налице специфично преосмисляне на “правото
на собственост” в контекста на историческата ситуация. Преди да стане хайдушко
това имане (съкровище) е собственост на турската империя, която го е набавила
от българското население и под формата на поща го изнася извън пределите на
българската етническа територия. Смяната на статута на това съкровище се
съотнася със схващането за правото на собственост на българите, възстановено
от хайдутите. В същия контекст е възможно да е налице припознаване на царското
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съкровище, необходимо за съществуването на царството/6/, в случая българското
царство. Много показателни в това отношение са преданията за съкровището на
Вълчан войвода. Може би то е най - търсеното хайдушко имане в Сливенско и не
само там. Много точно обяснение на това явление се съдържа в становището,
според което в иманярското мислене се усеща с прекалена категоричност
фолклорният тип историческо знание, което локализира общи за един етнос
персонажи и събития, както и на най-общи представи за миналото и ги оплита в
един местен дискурс благодарение на митологичната матрица./7/ Мълвата за
Вълчановото имане е вплетена в много предания и най-вече за начина на
придобиването му и предназначението му. Около тези две смислови ядра се
натрупва във времето конкретна и многопосочна информация, в която се
съдържат и много оценъчни моменти относно личността на стария войвода.
Легендарното съкровище на Вълчан войвода варира в различни количества,
стигащо до фантастични размери - 3, 7, 9, 33, 40 катъра злато или една кола злато
и тя самата златна, разглобена и пренесена на гръб до трудно достъпна пещера,
в която Вълчан войвода е направил черква на поп Мартин. /8/ В такава пещера е
бил “складът” за платове на Вълчан войвода, от които шиели дрехи на хайдутите.
Само преданията за Вълчан войвода са достатъчен материал за изследване
на взаимодействието между хайдушкото предание и фолклорната история. Освен,
че са много на брой, в тях се преплитат много идеи и мотиви от хайдушкия
фолклор, отвеждащи към по-архаични пластове/9/ във фолклорното съзнание,
но и кореспондиращи с местната фолклорна история, със селищните истории, с
конкретната общоетническа ситуация, осмислена чрез идеята за освобождение
от турско робство и създаване на българска държава.
Според преданията основна дейност на Вълчан войвода е да ограбва турската
(царската) хазна. И въпреки това представата за него не е като за разбойник и
обирът на хазна не се счита за обикновен разбойнически акт. Явно Вълчан
войвода е натоварен с неспецифични, нехарактерни за обикновения хайдутин
функции. Той е пазител на съкровище и по-конкретно на българско съкровище.
Той ограбва хазната, но във всички случаи тя не се дели между хайдутите, а я
скрива в пещера, в специално изградено съоръжение - шахта, казан, хамбар за
пари. Старателното скриване подчертава специалният статут на това съкровище.
В този смисъл може да се предположи, че в основата на развитието на мотива
“Обир на турска хазна” в хайдушкия фолклор въобще се съотнася и с този
контекст. В подкрепа на това становище е фолклорното знание за имането и на
другите хайдушки войводи. И то е придобито най-вече чрез обир на турска
(царска) хазна (поща). Пътят на тази хазна “организира” голяма част от дейността
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на хайдутите според преданията. А това означава и локализиране на местата на
хайдушки засада. Адекватна е и организацията на иманярската дейност за търсене
на имането. Затова и в повечето случаи преданията за хайдушко имане се
разказват и възпроизвеждат сред иманярската общност. То винаги е забулено с
тайнственост и е ненамираемо. Скривалищата са най-често пещери. Но нерядко
се среща и изграждане на специални съоръжения - шахта, казан, хамбар, кладенец,
в които се скрива имането. Изграждането на тези съоръжения, според преданията,
е “практика” на хайдушките войводи от различни времеви нива - от Вълчан
войвода до Стоил войвода
Мотивацията за този акт, както и непрекъснато възпроизвеждащият се модел
на специални мерки за запазване в тайна местонахождението на хайдушкото
имане, подсказват определен идеологически контекст, различен от укриване на
разбойническо съкровище. Явно става дума за нещо, което се осмисля като
много важно. В този аспект, натрапващата се семантичносмислова верига:
хайдутство - хайдушко имане - царство има своето място в хайдушкия фолклор
и най-вече в преданията. Много от образите на хайдушки войводи битуват в тях
чрез заровеното (скритото) хайдушко имане, особено на по-старите войводи.
Или иначе казано, колкото хайдутите, за които е преданието, са по-отдалечени
във времето от носителя му, толкова тяхното имане е по-голямо и забулено с
повече тайнственост. Така постепенно се очертава специфичното присъствие
на хайдушкото съкровище и в хронотопния вариант на хайдушкия фолклор. Това
обяснява защо предания за едно и също място със заровено имане определят
“собствеността” на войвода от различно историческо време - Вълчан войвода,
Алтанлъ Стоян, Индже, Кара Танас, Георги Трънкин, Панайот Хитов, Хаджи
Димитър, Стоил войвода и др.
Убиването на зидарите, като повтарящ се утвърден модел, е много важен
момент, отвеждащ към миторитуалния контекст на хайдушкото съкровище. И
тук възможната съотносимост съкровище - ритуална смърт - отвъдното (пещера).
Не може да не впечатли числовото измерение на хайдушкото съкровище, което
се пази там - 3, 7, 9, 33, 40 катъра злато. Пред вид схващането на златото, като
метал свързан с отвъдното, в избора на точно тези числа може да се разчете
определен митологичен контекст, съответстващ на смисъла, който се влага в тях
в митопоетичната традиция. /10/
Видно е, че знанието за хайдушко съкровище, съхранено и възпроизвеждано
в преданията, представлява смесица от конкретна информация, наследени
представи и вярвания, чрез които се “мотивира” мястото и функцията на това
съкровище във фолклорната история като цяло и в частност по посока на
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утвърждаването на личностна и общностна идентичност./11/
Активна позиция във фолклорната история има манастирското съкровище.
Според преданията е скрито преди унищожаването на манастира от турците и
се състои от книги, църковна утвар, икони. Скрива го “игумена (монаха, попа)”
в повечето случаи в пещера, която впоследствие е зазидана. Едно предание
разказва за Хайдут Върбан, който бил игумен на манастир./12/ Научавайки за
намеренията на турците да унищожат манастира скрива книгите, иконите и
църковната утвар в пещера, зазидва я, а той самият става хайдутин и водач на
хайдушка дружина. Манастирът е съсипан, но знанието за него се възпроизвежда
чрез топоса Хайдут Върбан и р. Калугерищница, минаваща покрай него.
Рефлекторно пространството е натоварено и осмислено чрез аналогични
семантеми.
Дотук ставаше дума за хайдушко съкровище, състоящо се от злато, схващано
най-вече в монетно изражение и осмисляно в контекста на етническата идея.
Манастирското съкровище съдържа друг тип ценности, чиято идентичност също
се съотнася с тази идея, но чрез християнството и неговата ценностна система,
която изповядват българите. Определяща за това е историческата ситуация на
робство, в която е налице пълно тъждество между етническа и верска
принадлежност. В този смисъл манастирското съкровище е с много висок статус
във фолклорното съзнание. Опазването му чрез старателно скриване обезпечава
жизнеността на идеята за възпроизводство на етноса. Главният действащ
персонаж с право и задължение да го направи е стопанинът на манастира или
обобщен образ на негов представител - духовно лице. Идеологическият заряд е
и в основата на варианта на смяната на статута му - от игумен в хайдутин и
войвода. В това преобразяване може да се разчете закодиран контекст, в който се
поставя знак за равенство по значимост между двата персонажа, или по-точно
казано, те са хипостази на една идея. Неслучаен е фактът, че и двамата са пазители
на съкровище.
Ядро в преданията е информацията за съществували манастири.
Локализацията на тези манастири във времето и пространството е важен момент.
Винаги се подчертава, че това са манастири от времето на българското царство
и че в тях е имало много монаси.
Устойчив мотив във фолклорната история е “бастисването” (унищожаването)
на манастирите от турците и избиването на монасите в тях като постоянен акцент
е големият им брой. Съхранено е и знанието, че манастирите са унищожавани
от турската власт, защото са били убежище на хайдути. Подобен сюжет е ситуиран
в песенен текст: /13/ Дамян войвода - Невоселчето излиза със своята дружина
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“със триста мина юнака, със трима калаузена и трима баш калугера там горе в
монастнрите” да яде и пие. Пашата научава и изпраща сеймени да уловят Дамян
войвода и “монастирите запалят” Топосът Монастиря, Монастирите организира
опозицията хайдути, баш калугери - сеймени, паша. Семантичната съотносимост
между съставните на едната страна от тази опозиция ХАЙДУТИ, БАШ
КАЛУГЕРИ ( с подчертано прилагателно БАШ - главен, пръв /14/ което означава
висок монашески сан) утвърждава устойчивостта на тяхната идентичност с
етническата идея. Това е и стимулаторът на стремежа към осмисляне на
манастира във фолклорното знание в ценностен аспект, като съкровище. Разбира
се, не трябва да се изключва иманярският отенък в отношението и към
манастирите и манастирското съкровище. Той е една от активните съставни в
схващането за съкровище въобще и е в динамично взаимодействие с конкретната
историческа информация, наследените представи и вярвания, участва в
процесите на остойностяване, приспособявайки се към утвърдената ценностна
система като нерядко активира нейните механизми. Във всички случаи, а и като
конкретна проява на функцията на тази система е пространствената локализация
на манастира в преданията чрез центроорганизиращата роля на топосите
монастиря, манастирище, черквище. Във фолклорното знание те са винаги ГОРЕ
- високо, но схващано не в географски, а в стойностен аспект. Различност спрямо
останалото пространство, осмислена чрез немалка степен на сакралност. Много
показателно в това отношение е устойчивото присъствие във фолклорната
история на Сливенско на Малка Света гора./15/ Тя “участва” активно в
организацията на пространството на Сливенската планина и се вписва изцяло в
представата за нея като СВЕЩЕНА ПЛАНИНА.
В знанието за манастирите е заложен кодът за идентичност на българите,
чиято мотивация е във функцията на манастира в историята и културата. Тук е и
обяснението относно високият статус на манастирското съкровище и
подчертаният стремеж към старателното му скриване с цел съхраняването му и
ненамираемостта му.
Аналогична е ситуацията във фолклорното знание за българското царско
съкровище. И това знание в голяма степен се възпроизвежда чрез така наречените
иманярски предания./16/ Категорично се определя, че това имане е “отпреди
турско”. Състои се от злато: (“сухо злато”, което означава монети) и златна корона
или шлем.
Според преданията в Котленско е скрито съкровището на двама български
владетели - на Хан Крум и цар Борил.
И това съкровище е скривано старателно, а тези които го скриват умират или

123

СЪКРОВИЩЕ И ФОЛКЛОРНА ИСТОРИЯ (ПО МАТЕРИАЛИ ОТ СЛИВЕНСКО)

са убити от някого. Скривалището му е “бунар, ама иззидан и в този бунар като
са влезело имало врата и там бил шлема му на цар Борил, на някой цар златната
корона, ризницата…/17/
Много важна съставна част на царското съкровище, изтъквана непрекъснато,
е царската корона, царският шлем. Всъщност това е може би и семантичното
ядро в тези предания. Освен иманярското отношение към короната заради
златото, от което е направена и вероятно украсена с диаманти, (но иначе тя не би
била корона и то царска), прозира и друг контекст. Първо - материалът, е злато преди да намери място в царската идеология този метал има чисто митологичен
смисъл - знак на отвъдното./18/ Второ - короната (шлемът) е висша инсигния на
върховна власт,/19/ внушаваща идеята за божествения избор на царя, представата
за неговата легитимност./20/ Така, чрез наследените прояви на митопоетичното
мислене, в тези предания се осмисля царската корона (шлемът) като съкровище
- символ на царството с категорична конкретизация (дори поименна) по посока
на българското царство и утвърждаването на неговата идентичност, изразено в
еднопосочен семантичен ред: съкровище - корона (шлем) - злато - скривалище
- царство.
Допълнителна мотивация на същия - контекст представляват наличните в
този район “царски” топоними - Царевец, Царев кладенец, Царева пътека, пряко
съотносими със скривалищата на царското съкровище./21/
У тези три типа съкровища са налице белези, които трайно семантизират
позициите им във фолклорната история. 1. Преобладаващото в тях е златото,
осмисляно чрез определени митологични представи./22/ 2. Ядро в знанието за
тях е задължителното му скриване в специални съоръжения в планината/23/ кладенец,/24/ пещера/25/, заравяне, потопяване във вода/26/ - скривалища,
семантизирани също чрез митологични представи./27/ Скриването наподобява
ритуален акт, съотнасящ се с конструирането на царската територия/28/ и е
подчинено на идеята за ненамирането на съкровището и знанието на свещена
тайна,/29/ мотивирани чрез “ритуалнотото” убиване на зидарите, гибелта на
хайдушкия войвода, на тези които го скриват, т. е. На посветените в тайната.
Това отвежда до презумпцията - ненамереното или евентуалното намиране
на скритото съкровище фактически означава нова инвеститура - избор на нов
владетел и обновяване на властта./30/ А с оглед на историческата ситуация, която
фиксират основно преданията - турското робство тази идея е изключително
валидна и актуална.
По различен начин стоят нещата относно имането, за което преданията
говорят, че е турско. Определянето му като такова е категорично и никога не се
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смесва с останалото. /31/ Преобладаващо за него е иманярското схващане повече като имане, злато, монети и много по-малко в ценностен аспект, като
съкровище. Собственост е на султани и бейове, които са го крили (заравяли в
земята) при екстремално напускане на българската етническа територия по
време на война. Скривано е до трайни маркери - вековни дървета, извори,
характерни скали и обозначавано със знаци с цел да бъде впоследствие взето. За
разлика от останалото то е намираемо с помощта на карти, чийто “сюжет” се
състои от подробни обяснения и система от знаци. Много често, според
преданията, го намират наследници на собствениците, дошли по-късно с тази
цел.
Споменаваните количества са различни - “седем кила”, “един сандък”,
“харания злато”, “кола с натоварени мишинени торбички злато”, “много злато”
и т.н.
Конкретно се посочва времето и причината за скриването му - “Когато
гръмнало джупането, руското джупане и кат зели да бягат от тука турцити...”/32/
Категорично ясна е съотносимостта имане - идентичност в този случай. Това
злато е на чуждите за българското фолклорно съзнание. То е намираемо няма
потребност от възпроизвеждане на модела за опазването му, както и не се
възприема чрез остойностяването му като съкровище. То е просто и само имане,
което е обект на иманярска страст. Не се възпроизвежда във връзка с него
информация за събития, личности. Или ако има, тази информация не е подробна
и в контекста на българската идентичност. Дори често за него се знае, че носи
злини за намерилите го.
Най-важният смислов заряд е заложен в опозицията намираемост ненамираемост. Същността й е пряко обвързана с утвърждаването на възможните
идентичности. Своето, ненамираемо съкровище обслужва българската
етническа идея, а другото, намираемото е с подчертана принадлежност към
чуждото, идентифициращо етническия противник, е обвързано със злото.
Ненамираемостта, означаваща опазването на тайна, припозната като свещена,
е семантизирана чрез потребността от знание за съществуването на етническо
съкровище, чиято функция обезпечава царството.
Намираемостта “отвежда” съкровището на много по-ниско ниво,
обезстойностява го в ценностен аспект, превръща го в обикновено имане, лишено
от смисъл и функция спрямо етническата идея за утвърждаване на собствена
идентичност.
Опозицията ненамираемост - намираемост на съкровище се осмисля чрез
опозицията свое - чуждо по посока на конкретни и ясни идентичностни
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измерения.
Във фолклорната история битува знание и за други съкровища, съотнасящи
се с времето, в което в хронологичен ред сегашните български земи са владяни
от други етноси и техните царства и империи. Обект на иманярски интерес са
тракийските съкровища, чието местонахождение се локализира главно около
тракийските надгробни могили. Но освен предположението, че там са погребани
ценни предмети от времето на траките - собственост на тракийски царе и вождове,
не се възпроизвежда конкретна информация. А за заровени съкровища в земята
липсва, каквото и да е знание.
По подобен начин стоят нещата и около съкровища, за които се знае, че са
останали скрити от времето на Римската и Византийската империи. Най-често
знанието за тях е провокирано от случайни находки при обработване на земя
или открити по друг начин.
Различното съдържание на тези съкровища - златни и сребърни предмети с
пластични изображения на митични същества, сцени, орнаменти или римски и
византийски монетни находки, някои от тях златни, стават повод за сътворяването
на сюжети за съкровища предимно с легендарен характер и почти без връзка с
конкретна информация. Не би било логично да се очаква друго, тъй като
фолклорната история на българите, усвоили територията доста по-късно, е
обвързана с конкретиката на собствения етнос. Усвояването и осмислянето на
пространството с неговите реалии е в съответствие със собствените представи
за света и отношението към него е подчинено изцяло на тях. Определянето и
утвърждаването на знанието за конкретно съкровище е основано изцяло на ясен
етноидинтификационен критерий - Тракийско, Римско, Византийско. И при тях
също прозира универсализмът на царската идеология. Във връзка с нея е
наличното знание за помещаващата се в пещера в Котленско монетарница - в
нея са сечени монети на римски император или за намиращата се под Бакаджика
край Ямбол, както и на други места, главно в пещери, (под земята) топилни за
злато./33/ Тази “мащабност на производство” на съкровище показва тенденция
към излизане извън конкретиката. Или казано иначе - с отдалечаване във времето
знанието за съкровище губи конкретните си измерения и в количество, и по
посока на неговите собственици и информацията, свързана с тях в събитиен
план. Абстрактността е основен белег за тях. Запазва се само представата за
етническа принадлежност.
Няма да коментирам проблема за търсенето на тези съкровища като
иманярски акт (известно е, че това е много стара дейност, която във всички
случаи води до разрушаването и унищожаването на паметници на културата).
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По-скоро, без да се впускам в анализи (това би могло да бъде цел на
самостоятелна работа, но във всички случаи в контекста на досегашните
разсъждения), искам да подчертая един много важен аспект в преданията за
съкровищата. Знанието за тях е ТАЙНО. Описателната информация заедно със
знаковото обозначаване градят цялостната система на това знание.
Посвещаването в него е съпроводено от специални изисквания спрямо
новопосвещавания, които в немалка степен се съотнасят с неговата идентичност,
както в “професионален” план (разбирано като съпричастност към идеите на
иманярството) така и в етнически. Посвещението в знание за всеки тип съкровище
изисква диференциран подход в съответствие с етническата принадлежност на
посвещавания. Той трябва да бъде СВОЙ.
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TREASURE AND FOLKLORE HISTORY BY MATERIALS FROM THE
AREA OF SLIVEN
Dr Vladimir Demirev
(summary)
The multiple aspects context and the multiple sign nuances confirm the knowledge of treasure as a specific type of knowledge, but a definitely dominating sense
of folklore knowledge, most of all reproducing it as a legend.
The knowledge of haidoushki*, monastery and king’s treasuries is a mixture
of specific information and inherited myth-poetic complex, via which the place and
the function of these treasuries are being motivated in the folklore history as a
whole and in particular in the direction of getting recognition of a personal and
community identity.
The rest of types of treasuries also participate in these processes, but in different context.
The treasure is being confirmed as a basic semantic core of folklore history.
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БРАТСТВО ГЕОРГИ КУРТЕВ В РАЗКАЗИТЕ НА
МЕСТНИТЕ ДЪНОВИСТИ
д - р Диана Радойнова
Настоящият текст е посветен на една локална верска общност, за която е
писано много, но се знае малко – общността на дъновистите в Айтоско. Този
парадокс произтича от факта, че българският книжен пазар през последните 10
години буквално е залян от издания от Петър Дънов и за него и основаното от
него Бяло братство. В същото време консуматори на тази литература са преди
всичко самите следовници на Дънов, а също и прозелитите в дъновизма.
Определянето на тази общност като верска изисква уточнение. Много трудно
е в рамките на един толкова кратък текст да бъде изложена философскоконцептуалната система на Бялото братство. Категорично невярно би било
определянето му като секта. Още по-некоректно е назоваването му религия.
Самите му членове назовават своята система от знания учение, а наличието на
специфични емоционално-психологически и когнитивни нагласи и наслоявания
върху тази система дава основание да се говори за наличие на вяра.* Затова
според мен най-коректно от научна гледна точка е да се говори за единна верска
общност. Консолидирането на нейни членове в Айтос, както и създадената с
годините система от вярвания, ритуали и вербални текстове, битуващи в
културата на тази общност, специфични само за нея, дават основание тя да бъде
определена като локална верска общност.
Цел на този текст е да бъдат изследвани текстове и ритуални факти, свързани
с основателя на айтоската верска общност на дъновистите Георги Куртев.
С оглед на обусловената от културалните специфики на тази общност
преработка на реално съществувалите личности, факти и събития, може да се
говори за две паралелно съществуващи биографии на Г.Куртев- историческа и
* Още един от основоположниците на научната дискусия върху религиозното и верското
– Дюркем загатва, че религия и вяра не могат да бъдат тъждествени. За религията той казва,
че е “система от идеи”, докато вярата според него е по-скоро емоционално – психически
феномен. – Вж. Durkheim 1925.
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сакрална.
Историческата биография: Роден е на 3 март 1870 г. в семейството на Вълчо
чешмеджията от Айтос. Завършва четвърто отделение и баща му го дава чирак
в една кръчма. След няколко години нейният собственик, Тома Вълчев, става
кмет и поканва Г. Куртев за писар в общината, тъй като е възхитен от
интелигентността, честността и усърдието на бившия си чирак. През 1901 г. го
вземат да отбива редовната си военна служба в Бургас, но по негово желание и
оценявайки способностите му, командирите му го пращат да завърши
Санитарната школа в Сливен. Така той става първият и дълго време единствен
фелдшер в Айтоска околия, изключително авторитетна и уважавата за времето
си личност. Със съпругата си Беля имат 7 деца: шест дъщери и един син.
През 1910 г. Дънов изнася сказка по френология в Айтос и Г.Куртев е запленен
от магнетичното му излъчване. Още от следващата година става пламенен
последовател на учението на Дънов и стриктно се придържа до края на живота
си към неговите принципи: вегетарианство, човеколюбие, всеопрощение. През
целия си житейски път е един от най-близките приятели и съратници на Дънов.
Умира през 1961 г. на 14 февруари и е погребан с почести от над 500 дъновисти
в старите гробища на Айтос.
Сакралната биография: Тя трудно може да бъде изложена така цялостно и
последователно. Състои се от множество разкази за неговия живот и дело. Те са
както редовно възпроизвеждани устно в различни варианти, така и о-писани –
повечето от тях в издадения през 1991 г. от издателството на Бялото братство
животопис на Г. Куртев, а също и в някои от томовете на големия корпус
«Изгревът» на същото издателство.
Те са с различна приближеност към историческата му биография, по сюжетна
конструкция и поетика. Някои от тях са конкретни спомени на хора – негови
съвременници за моменти от съвместния им живот и съратничество с Г. Куртев.
Те проявяват най-устойчива тенденция към близост с реалната му, историческа
биография. Към тях принадлежат спомените на дъщеря му Дора Куртева, на
внучката му Надка Боева и техни събратя. Това са преди всичко устни истории,
които отсеняват значими качества на характера му и начина му на живот.
Пенка Андонова, сестра от Айтос, 65 г.: «Благодаря на невидимия свят, че
сме имали връзка с тях – с брат Георги Куртев, със сестра Дора и сестра Надежда.
Може обикновени разкази да сме водили с тях, но след тези разговори просто
хвърчиш.»
Андон Кънев, ръководител на айтоското Бяло братство в момента, 75 г.:
«Спомням си Учителя, когато каза: «Ако искате да видите жив светия – вижте

131

ОСНОВОПОЛОЖНИКЪТ НА АЙТОСКОТО БЯЛО БРАТСТВО ГЕОРГИ КУРТЕВ В
РАЗКАЗИТЕ НА МЕСТНИТЕ ДЪНОВИСТИ

брат Георги от Айтос.»
Велико Кавръков, брат от Айтос, 80 г.: «Аз го помня от дете бай Георги. Бях
дете и болен от дифтерит, когато татко го извика да дойде вкъщи. Дойде той и
просто да ти кажа още с влизането някак ми стана по-добре. Хем не го видях,
защото бях много зле и нямах сили да си отворя очите, но някак си разбрах, че е
той. Беше фелшер, но по-горе от много лекари, защото където влезеше, внасяше
светлина и здраве.»
Друг тип са разказите, препредадени от следовници на учението, които нямат
свидетелска позиция. Те имат дидактическо звучене и се използват най-вече в
ритуалите на Бялото братство, при честването на заминаването * му и в някои
други случаи.
Надка Бинева, сестра от Бургас, 71 г.: «Веднъж брат Куртев тъкмо се връщал
вкъщи след посещение при някакъв болен. Сестра Беля наредила масата за храна
и в този момент го повикали при друг болен. Той станал и тръгнал веднага.
«Георги, поне се нахрани», рекла тя. «Болният не чака!», рекъл брат Куртев и
тръгнал веднага да изпълни дълга си.»
Велико Кавръков: «Брат Куртев бил на фронта, лекувал болни в полевия
лазарет. Полкът им се изтеглил и тях ги забравили. Забравили ли, забавили ли се
да им издадат заповед да се изтеглят и те – не знам. Но нямало кой да ги защитава
и вече неприятелят настъпвал. Тогава брат Куртев на своя глава решил и наредил:
«Изтегляйте лазарета». Пренесли хората на безопасно място. Обаче ти знаеш,
война, военните са много строги и казали: «Как така ти без заповед реши на своя
глава да изтегляш лазарета ?». И го пратили във военен съд и го осъдили на
смърт. Дали му последната дума, а той казал: «По - добре една глава да падне,
отколкото 600». И тогава го освободили.»
Маргарита Калканджиева от Сливен, 70 г. : Веднъж, когато Учителят бил
дошъл на посещение в Айтос, вървяли с брат Куртев към Петров връх, където
редовно са се събирали тогава нашите братя и сестри. И тогава брат Куртев
казал: «Учителю, искаме да си направим тук една градина с малък подслон.» «С
каква цел?», попитал Учителят. «С идеална, бил отговорът на брат Куртев. – Да
има къде да подслоним заблудени пътници, да нахраним някой гладен, да се
подвизаваме заедно тук в Господа». «Щом искате, ще я имате», отсякъл Учителят.
И наистина, в следващите месеци бил дарен терен от една наша сестра и под
* Това е специфичен за Бялото братство евфемизъм, означаващ смъртта на някого,
свързан с представите им за съществуването на Невидими светове и за смъртта като събличане
на земното тяло и преселване в други измерения.
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ръководството на Георги Куртев се обработила първо градината, а после била
построена и къщата.»
Има и още една група разкази - легендарни които, независимо от това – дали
са предадени от първа или от втора ръка, съдържат в сюжета си елементи на
свръхестественото, с което най-много се отдалечават от историческата му
биография и се доближават до сакралния тип наративност. В тях винаги като
сюжетен елемент присъства чудото.Чудесните разкази за Г. Куртев следват
устойчива тенденция да го представят като светчески персонаж, чийто аналози
могат да бъдат открити в религиозни текстове. Подобно на Христос и светците в
тях той е представен като всеблаг, извършващ йерофанични и филантропски
жестове без оглед на етнически, верски и други пристрастия. Такъв е разказът за
туркинята, чиято молитва той чул по вълшебен начин в нощната си медитация,
намерил веднага адреса й в града и й помогнал с пари. Този разказ има вариант,
в който мястото на туркинята е заето от бедна вдовица.(Събев, Кръстев 1991 : 15;
77-78)
Дора Куртева, дъщеря на Г. Куртев: «Имаше си такива способности татко,
дадени от Учителя ли, от Бог ли, обаче си имаше. Ето например да ти кажа... Аз
много мога да ти кажа, но сега да ти кажа тази случка от последния му ден.
Значи, Дианче, отивам аз и му казвам: «Татко, утре ще можеш ли да станеш,
защото сме решили да правим голям наряд?» А той ми казва: «Утре няма да
можете да направите наряда, защото ще има нещо да стане.» «Ама какво, татко,
да не би заради затъмнението?» (На 14 февруари от 10,30 ч. е имало пълно
слънчево затъмнение - б.м.) «Друго ще има да стане», вика ми той. И сутринта,
в 9 и половина, замина. Значи, да ти кажа, леля, той си е знаел деня и часа на
заминаването.
И това, дето съвпадна със затъмнението, и то е знак. Защото ти знаеш в
нашето учение какво е слънцето, светлината. Нали си чувала, невежите, че ни
викат слънцепоклонници, защото мислят, че се кланяме на слънцето. А то е
духовното слънце, невидимото слънце. Та, казвам ти, че той, дето беше
сподвижник на Учителя и наш най-старши брат и учител, и светец да го кажа, та,
значи, знак беше даден за заминаването му със затъмнението.»
Пенка Андонова приписва помилването и освобождаването на внука му, др Христо Карабаджаков, от затвора със светческите качества на дядо му: «Когато
Хинко (Христо Карабаджаков – б.м.) беше в затвора със смъртна присъда през
1941 – 42 ли година, не помня, тогава цялото Айтоско братство много е работило
духовно за неговото спасение. Знаеш ли какви молитви правехме за него, какви
наряди – по цели нощи. И благодарение на това и защото беше внук на брат
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Георги Куртев, Учителят не позволи да загине. Първо бе заменена смъртта с
доживотен, а две години след това бе освободен от затвора, като дойде 9
септември.»
В няколко разказа чудото е използвано като сюжетно-семантичен ход, за да
бъде изтъкната ролята на Г. Куртев на безспорен лидер, обединител и вдъхновител
на братската общност в Айтос. Чудотворни действия и пророчески сънища са
осезаеми аргументи за харизмата му. Такива са разказите за появата на светещи
точки във въздуха по негова воля, за чудното спадане на температурата му в
часовете за нощни молитви и за пророческия сън, който му предвещавал
водаческа роля за айтоското братство.(Събев, Кръстев 1991: 66-67; 88-89)
Култово-сакрализираща, интегративна семантика има и стаята –музей на
Георги Куртев в къщата на Братската градина в Айтос. Това е съвсем малка стая,
в нея е запазено леглото, в което е боледувал през последните си дни, негови и на
Учителя портрети, задължителното изображение на Пентаграмата и белите му
шушони. След смъртта на дъщеря му, Дора Куртева, стопанисвала стаята му до
1997 г., белите шушони изчезнали при неизяснени обстоятелства. На въпроса
дали тази стая има статут на музей или се ползва от братята при големи техни
тържества, когато на Братската градина се събират стотици последователи на
Учението, сегашният ръководител на айтоското братство, Андон Кънев, отговори:
«Не, ние си я ползваме. Няма смисъл да стои празна. Човек не трябва да отдава
голямо значение на материалните работи.»
Такова е и обяснението на друга тяхна сестра, Пенка Андонова защо при
честванията не посещават гроба на Г. Куртев. «Според нашето Учение гробът е
празен. Ние знаем, че брат Георги не е там. Тялото е една ненужна обвивка,
която се изоставя. Духът е вечен. За нас духът на брат Георги Куртев е жив и ние
общуваме с него и честваме деня на заминаването му, защото се е отървал от
земното и тленното и е вече чист дух, който ни помага от Невидимия свят.»*

* Тук ще напластя само още една любопитна подробност. Имам впечатления от
погребението на Дора Куртева, 97 – годишната дъщеря на Г. Куртев. В дома на покойницата
цари ведро и спокойно настроение. Никой не плаче. Пеят се псалми и се произнасят молитви.
Атмосферата е на тиха радост от “заминаването” на сестрата, което се приема за
освобождаване от тленната обвивка. При спущането на ковчега в гроба, няколко души извикват
високо: “Не влизай вътре!”. Това дъновистите обясняват така: “В първите часове и дни след
заминаването, душата е още объркана. Тя се лута и затова трябва да й се помогне да се
ориентира. Не бива да се връща към трупа, към земята. Трябва да бъде насочена нагоре, към
незримия свят и точно в този момент ние викаме така, за да я насочим, да я предпазим,
защото тя чува всичко, което говорим.”
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***
Анализът на разказите, съставящи сакралната биография на Георги Куртев,
както и аспектите на тяхното битуване дават възможност да се направят изводи
относно социокултурната им знаковост и функциите им. Натрупаният теренен
материал трудно може да бъде отнесен към чисто фолклорната материя, но
подлежи на етноложки прочит в контекста на особено популярното в последните
години изследване на локални и общностни идентичности. Очевидно е, че става
дума за текстове, циркулиращи в културния живот и предавани чрез традициите
на дъновистката общност в Айтоско, които трудно могат да бъдат отнесени към
“народната вяра” или към “историческото съзнание”. Тези текстове се
конституират в една екзотична за фолклориста среда: провинциална интелигенция
с не конвенционални религиозни интенции и строго лимитирани обредни
криптотрадиции. Те представляват локална форма на функциониране на
колективната памет, синтезирана в спецификите на местната култура и история.
Синтезните ядра на изследването са в пресечните точки на особено често
äèñêóòèðàí èòå í àï î ñëåäúê â åòí î ëî ãèÿòà ï àðàäèãì è í à локус и универсум
(Живков, Кожухарова 2001), религия и идентичност (Вълчинова 1999), вяра и
обредност (Фол, Нейкова 2000; Радойнова 1999).
Разказите за Георги Куртев съставляват сакралното ядро на устната и писмена
традиция на Бялото братство в Айтос и обслужват интегритета й. Самата общност
придава висок аксиологичен статус на своята «различна» идентичност. По
принцип дъновистите се самоопределят като предвестници на Шестата раса,
чиято монада ще бъде Христовият човек: високоморален, преизпълнен с любов
и всеопрощение, вегетарианец и най-важното – с развити сетива за контакт с
Невидимите светове, априори по-съвършени от нашия. Наличието на наративна
традиция, свързана с патрона на айтоското братство, обединява неговите членове
около идеята за харизматичност (избраникът е изпратен при избраници). Това
дава на айтоските Бели братя основание за висока себе оценка, за резонно
съперничество с дъновистите от столицата, работили под ръководството лично
на Учителя. Универсалните послания на дъновизма получават локална
апроксимация, което ги прави по- лесно възприемаеми, емоционално и сюжетно
близки на местното братство.
Георги Куртев, когото мнозина от айтоското братство все още си спомнят, от
историческа личност е “преработен” в сакрализиран социално-антропологичен
персонаж* с локално-диференциращи и ценностно-интегративни функции. Този
персонаж естествено е поставен в центъра на местната обредно-верска традиция.
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Той е обвързан на текстуално равнище със сакралните за местната общност
топоси: Братската градина, Петров връх, братската чешма в Тополица и т.н.
Интегративната семантика на тази легендарна личност е редубликирана от една
страна в историческата му биография - той е реален създател и до края на живота
си обединител на братската верска общност в най-източната част на България и, от друга страна, в сакралната му биография – след “заминаването” си той
става неин сакрализиран патрон. Постоянната актуализация на тези вербални
текстове има сама по себе си локално лимитиращи функции, които помагат за
утвърждаването на самочувствието на айтоското Бяло братство и го консолидират
около изграден и поддържан тотален стереотип. Повтарящите се клиширани
съобщения от типа на сакралната биография на Георги Куртев противостоят на
ентропията, поддържат структурната организация на системата и закрепят
моделите на поведение като създават чувство за единство на общността.
(Бернщейн 1981 : 113 - 119)
Чрез текстовете за Г. Куртев общата за всички дъновисти обредност получава
местни акценти, които подхранват локалната идентичност на Бялото братство в
Айтоско.
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THE ESTABLISHER OF THE BYALO BRATSTVO OFAITOS GEORGI
KOURTEV IN THE STORIES OF THE LOCAL DISCIPLES OF THE TEACHER
PETAR DANOV
Dr Diana Radoinova
(summary)
The text is an abstract of a more profound research of thе local religious society
of the disciples of the Teacher Peter Danov. It is dedicated to the mythicised figure
of the establisher of this society, Georgi Kourtev, who had lived at the end of the 19
century and had become a follower and first fellow of the founder of the philosophical teaching, famous as DANOVISM, Petar Danov.
The text considers the superb stories about the life and the works of Georgi
Kourtev as a form of word folklore of local disciples of Danov/Danovisti/.
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СТАРИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИ ЗА МОРЕТО
Русанка Чешмеджиева
Регионален Бургаски музей
За мнозина българи, които единствено през лятото посещават морето, то е
само част от природния пейзаж и туристическа атракция. Според тях българинът,
открай време земеделец, се чуждее от него, загърбва го. Наистина морякът не е
така възпят, както орачът, който оре равното поле със стратурково рало и волове
ангели, но морето присъства трайно и многопосочно в нашите народни песни,
легенди и вярвания.
Морето е в основата на българския мит за сътворяването на света. У нас са
известни множество християнизирани варианти на мита за първо творението, в
който Господ и Дяволът вземат пръст от дъното на морето или морска пяна и
създават земята. Бог посажда орех сред земята, връзва златна люлка и люлеейки
се заспива. Дяволът го хваща, за да го хвърли във водата и да го удави, но Бог не
стига до вода, защото земята все расте под него. Зрънце от този мит се е запазило
в легендата за създаването на Калиакра. Рибарите от с. Българево, Варненско,
разказват, че турци погнали св. Никола и докато той бягал към морето, под
нозете му растял полуостровът. Отглас от същия мит виждаме и в коледна песен
от същото село за съграждането на църква с три врати върху бял камък сред
синьото Черно море. Тази песен има свои варианти. В песента от с. Пиргово,
Русенско, сив галунчец или чер гарванчец вади от морето безцян камък, с чиято
помощ съгражда в Света гора Рай манастир с три врати. В с. Мечка св. Никола
изгражда Рай манастир със сребро, злато и безцен камък. Когато материалът не
достига, светецът улавя от морето мряна риба, изважда от нея безцен камък и
завършва строежа. Изброените мотиви ни насочват към идеята за първо
творението. Представата за морето като изходно начало на сътворението се
откроява особено отчетливо. Враната /галунчецът/ е широко разпространен
персонаж в различните митологични традиции. Тя е творец демиург, който
създава сушата, изваждайки материал от дъното на морето. Според Ив. Добрев
гмуркането за пясък и глина до дъното на световния океан е ядро на славянския
коледен космогоничен мит. Отделните варианти на песните се характеризират с
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различна степен на архаичност. В своята съвкупност те нагледно показват процеса
на трансформация по посока на сближаването му с християнските образи и
идеи. Доказателство за това са творби от Русе, в които чер галунчец – стар
игумен вади от морето мрамор камък и прави в Света гора Рай манастир. В
песен от Дебърско св. Никола сам вади от морето пясък и го кара по цялата земя,
за да го сее.
С подчертана семантична натовареност е образът “света гора”. Около него
се градят много песенни мотиви и сюжети. Най-често “света гора” се намира в
“света земя”, оградена е от Черно или Бяло море и в нея обикновено живеят
християнските светци. Тези образи се вместват добре в хоризонтално построения
индоевропейски космичен модел, който се състои от средищно заградено
пространство и периферия – хаос, неустроен свят, като водата често загражда от
всички страни космическия център.
Два или три соколца се вият над Бяло или Черно море, за да уловят златна
рибка или риба – кривоперка, която според някои изследвачи е вариант на Змея
на дълбините. Асоциацията вода – змия почива на действителни качества на
змията. Същата връзка откриваме в поговорката “Който падне в морето и о змия
се улавя.” На Еремия /1 май/ е характерно следното заклинание при гонене на
змиите. “Бежте, змии, у море, Еремия у поле!” Тези данни отразяват вярата на
хората в Змея, който населява водни пространства и е стопан – пазител на водата.
Тази вяра предопределя страха на хората от водата и преклонението им пред
нея. В митологичния пространствен модел на света, на макрокосмоса, водата и
змията заемат важно място. В хоризонтален план съществува схващането, че
около земята е навита змия, която е сключила главата и опашката си и по този
начин крепи земната твърд, около и под която има вода. Има и друга версия на
същата митическа представа: “В голямото море, което е насред земята, имало
една голяма змия, голям смок, чудовище, което можело да глътне цяла гемия.”
Тези версии характеризират змията като космическо същество, свързано с водната
стихия. Те пряко ни отвеждат към прастари представи и универсални митически
мотиви.
Сред тази водна стихия често се издига бял камък, на който расте лоза –
вместилище на жизнени сили и плодотворяща енергия.
“Сред море, мамо, бял камън,
бял камън, бял самороден,
на камън лоза зелена
червено грозде родила.”
В друга песен момъкът трябва да направи над морето таван и върху него да
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посее лозе с бяло грозде. Ако успее да направи това ще вземе хубава Донка.
Тази представа се преплита с представата за чудно дърво – златна ябълка, която
расте сред морето, а под нея три лами – кучки, които я пазят. За да получи ръката
на хубавицата, храбрият момък е длъжен да отиде чак там, сред морето, да
откъсне трите ябълки и да й ги поднесе като дар. Известна е ролята на ябълката
в поверията и обичайната практика. Когато двама се харесват, те си разменят
ябълки – най-голям знак на любовта. Лозата и ябълката сред морето се представят
като символи на дървото на живота. “Световното дърво”, чрез което се
организира и поддържа пространството, откриваме и в песен от с. Кацелово,
Русенско. Там се пее за морска пяна, която се намира в мярна чаша, а тя от своя
страна – в мярно ведро под високо зелено дърво.
Песните с въплътените в тях представи за първоначалото, сътворяването,
утвърждаването на хармонията контрастират на една друга група, в които се
налага идеята за свършека, гибелта и разрушаването на хармонията. Митът за
първо творението се повтаря на обредно ниво в началото на всяка Нова година.
Не случайно в коледните песни се пее за порушаването на стария свят и
съграждането на новия. Повсеместно обикната е песента за разбунтувалото се
море, което иска да потопи Света гора, защото стар калугер е греховен – посякъл
е цар Костадин. Светците се събират пред бога на съднина, обвиняват виновника,
затварят го в меден ковчег и го хвърлят на дъното на морето. Народният певец
майсторски е предал ритъма на развълнуваното море и едва ли за него то е било
само част от пейзажа на родния му край.
“Разигра се, разигра се Черно море,
кат играе, кат играе и се бие,
и се бие, и се бие, и разбива,
и разбива, и разбива, и разлива,
и разлива, и разлива, и залива,
и залива, и залива, бяло бреже,
бяло бреже, бяло бреже, бял манастир,
бял манастир, бял манастир, Света гора...”
Внушителна е представата за морето, която ни разкрива една песен от Източния
Балкан, от с. Булаир. Пели са я мъже – балканджии мощно и гърлено в нощта на
Бъдни вечер:
“Слязъл ми Господ сред Черно море,
хей, коладе ле, мой коладе ле,
сред Черно море на мрямор камък,
хей, коладе ле, мой коладе лe...”
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Към тях прибавяли своите гласове мъжете от с. Бабово. И тук Господ слязъл
сред Черно море, но навеждайки се да пие, изтървал “божото миро и честния
кръстец”, та затова го проклел:
“Да те видя Черно море,
да се биеш от бряг на бряг,
талаз да дигаш до синьо небе,
от дъното пясък да хвърляш,
да разбиеш стари манастири!...”
В песен от с. Маджарово, Хасковско, записана от преселници – беломорци,
Черно море е прокълнато от св. Георги. Цялата природа почтително се заслушала
в свирнята на светеца, само Черно море не послушало, та било прокълнато:
“Море, море, Черно море,
да се люшкаш и със вятър,
и със вятър и без вятър!”
Често редът в космоса въобще се отъждествява с реда в социалния космос, а
нарушаването на порядъка в социума, дори болестта на един негов член, се
представя като космическа катастрофа. В подкрепа на това може да се приведе
обредната песен при баенето срещу уплаха, записана в Източна Странджа: “...
Разиграло се, разбесняло се Църното море, та е изляла една църна жена..., та се
преобърнало слънцето и месечината, та се прередили моретата, та се размястили
баирьето и долчините..., та се преобърнали земята и тревите... Тогава се разиграло
и разбесняло Бялото море, та изляла една бяла жена..., та огряло ясното слънце,
та огряла месечината! Възправила се земята, зараснала гората, поникнала
тревата, бликнали моретата... Като видели това всички гадинки..., сякое отишло
на мястото си! Като минала през село и я видяла Милка /болната/ та хи се
наместило сърцето...”
В редица заклинателни форми сакралният свят е отделен от профанния с
воден код – река, море или вода въобще. Черно море се възприема като
задължителна съставка на триделното пространство /море – земя – небе/: Царят
харесва малка мома и заповядва на слугите си да замрежат небе, земя и Черното
море, за да я уловят; Тримата братя – близнаци преследват сурата ламя, която
преминава от гора горунлива в гора бръшлянова, за да се хвърли в Черното
море, откъдето те я изтеглят с мрежи и я посичат; Соколци носят дар на цар
Костадин – крапе риба от Черно море, вакъл овен от Чисто поле и девойка от
Цариграда. Целият морски бряг се явява контактна зона с враждебната стихия,
обитавана от змейове, морски лами, юди, самовили и пр. и затова е наситена със
защитни топоними, които по време на християнството са били осветени:
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полуостров Свети Никола, нос Света Анастасия, нос Свети Тома, островите Свети
Иван и Свети Петър, Дяволското блато, връх Свети Илия в най-източната част на
Стара планина и др. В песните брегът се пази не само от светци и светици, но и
от митически и епически герои: край брега на морето намират заспала или
затворена в сандък Света Неделя, дете Голомеше играе край брега на сух пясък,
Крали Марко е легнал край Созополе, мома е гледала как Дан войвода се бие с
млад змей в морето и др. Все доказателства, че Черно море се явява една от
основните пространствени точки в обредно – митологичния комплекс на
българите.
Морето е и метафорична преграда, която преодоляват юнаци, открили своята
лика – прилика в девойка “презморчанка”. Женихът Янкул Чобан потегля на
тежка сватба. Деверът му Дели Марко отключва морето, а в някои варианти го
удря, за да стори път и да минат като по сухо. А когато на връщане морето е
бурно и иска да издави сватбарите, начело тръгва женихът. Случва се и
младоженката да е много юначна. Тя взема прошка от кума, сваля булчинската
премяна и сама нагазва, понесла деверите на венчето си, а младоженеца в полите
си. Винаги с голямо въображение се преодолява морето – Черното и Бялото,
което дели два дома, двама млади. Освен “презморкиня” има и мома
“пливоморка”, която се обзалага с друговерци да преплува двете морета. Разбира
се, момата печели облога. Българинът по остроумен начин е обвързал
непокорната стихия на морето с женското начало, защото и тънка Янка или
някоя друга много непокорна мома гради град сред морето или край него и иска
от лудо – младо да изведе от море вода и да я въведе в момини двори, да посади
сред море и по брега дюли. Не е достатъчно само да ги посади, те трябва тутакси
да дадат плод и да й го поднесат като дар.
В по-късно създадените песни представите за морето се изместват от
митологичното му възприемане към конкретното, реалното му присъствие в
живота на човека. То се укротява и по него тръгват “триста гемии с бели ветрила”.
От многобройните песни за гемии и гемиджии, натоварени със стока, научаваме
за крайбрежните тържища и за морската търговия, открехва се завесата към
душевността на господаря на морето – морякът – търговец. Обикновено в бурно
море той обещава на своя закрилник св. Никола курбан да сторят:
“Ой, боже ле, св. Никола,
изкарай ма на краища,
на краища, на брегища,
ще те гостя вечерничка,
вечерничка – морска риба,
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до рибата – кило вино...”
В песните за гемиите непременно присъства и по една мома, която ги брои
– в една от тях е нейното либе. Или пък булка пита гемиджии има ли някой от
Троян, та да прати голям армаган, на майка и баща два ножа, че я оженили
далеко. Далечната женитба, кълната и оплаквана, бива представяна като женитба
“през три води, четвъртата – Черно море”. В сватбена песен, изпълнявана в деня
на раздялата на младоженката с майка й, дружките й я приканват да излезе и да
види “как се море дели на два, на три дяла, тъй се чедо дели от майка, от баща”.
Като завършек на една позната любовна история, овчар вика на помощ майка,
баща и либе, но се притичва само либето. Следва овчарската мъдрост на Нанко
чобан: “С майка и баща до време, с първо либе и през море!”
Или в своя многовековен досег с морето българинът го е видял не само като
обиталище на зли демони и могъщи стихии, не само като смърт и ярост, но и
като мярка за голямата любов, като място за зелената лоза на живота. С лекота и
непринуденост в народната ни поезия се съединяват крайности, за да се получи
ново единство: “на връх небе слънце грее, на дън море бисер святи”. И този
бисер, съзрян от певците на дъното на морето, прераства в една метафора на
усвоеното.
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OLD FOLK LEGENDS ABOUT SEA
Roussanka Cheshmedzhieva
Bourgas Regional Museum
(summary)
The folk songs, legends and beliefs approve the permanent presence of sea in
the spiritual life of the Bulgarians. The Bulgarians set the sea in the basis of the
myth of creation of the world, considers it for a starting point of this process. The
crow/Galunchets/ is thought of as a creator- demiurg, who creates the land, bringing material out of the sea bottom, and the dragon – as his master-protector. In the
Bulgarians’ notions the sea is measuring the great love between both young people,
the place where the vine of life grows. Finally the Bulgarian considers sea as a
mastered space, where a fight for order and harmony is being held in different ways
– not only in nature, but in the society as well.
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