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Вместо предговор 

	Един	от	най-големите	страхове	на	хората	е	свързан	с	непозна-
тото	и	неизвестното.	По	тази	причина,	екипът	на	културния	семинар	
„НЕПОЗНАТИТЕ“	реши	да	открие	една	малка	част	от	живота,	бита	
и	 традициите	на	нашите	 сънародници	от	различни	етнически,	 ет-
нографски,	конфесионални	и	културни	общности.	Оказа	се,	че	в	го-
дините	на	световна	глобализация	ние	все	повече	се	отчуждаваме	и	
капсуловаме,	за	междуобщностни	и	междуетнически	прояви	се	го-
вори	 формално	 и	 по-често	 схематично,	 а	 контактите	 ни	 с	 т.	 нар.	
„различни“	се	основават	преди	всичко	на	междуличностните	ни	ин-
тереси.	В	дни	на	всякакви	кризи	няма	по-подходящо	място	от	Плов-
див	и	сцената	на	Академията	за	музикално,	танцово	и		изобразител-
но	 изкуство	 „Проф.	 Асен	 Диамандиев“	 (АМТИИ),	 където	 да	 се	
по	каже,	че	нещата,	които	ни	събират	и	обединяват	като	нация,	 са	
повече	от	различията,	които	ни	разделят.	

Второто	издание	на	Културния	семинар	„Непознатите	2018“	–	
Пловдив,	прие	общностите	на	армъни, каракачани	и	етнографската	
група	на	торлаците,	с	техните	песни,	танци,	мелодии,	костюми,	ку-
линарни	изкушения,	фотографии	и	други	изяви,	за	да	покаже	малка	
част	от		живота	на	хората,	с	които	съжителстваме	от	векове.	В	тео-
ретичния	модул	на	семинара	се	включиха	двадесет	автора	от	цяла	
България	 с	 материали,	 посветени	 на	 различни	 общности	 и	 етно-
графски	групи.

Текстовете	представят	традиционни	практики	на	групите,	съх-
ранени	през	годините,	но	също	така	и	различни	прояви,	които	по-
влияват	 върху	живота	 на	 общностите	 и	 обществото	 в	 България	 в	
постсоциалистическия	 период.	 Интерес	 представлява	 и	 филмът,	
посветен	на	каракачанската	общност.	



НЕПОЗНАТИТЕ8

Изказвам	благодарност	на	всички	участници	в	модулите	на	се-
минара,	 на	 представителите	 на	 различните	 институции,	 неправи-
телствени	 организации,	 на	 спонсорите	 и	 наши	 съмишленици,	 на	
ръководството	на	АМТИИ,	на	екипа	на	„НЕПОЗНАТИТЕ“	за	всеот-
дайната	работа	и	на	всички	колеги	от	Академията,	които	с	общите	
си	 усилия	 показаха,	 че	 страховете	 могат	 да	 бъдат	 преодолени,	 а	
предразсъдъците	и	стереотипите	–	разчупени.	

 
д-р Зоя Микова



9

Гл. ас. д-р Зоя Микова 
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, Пловдив

СВАТБЕНИЯТ ОБИЧАЙ  
В СЕЛО МИЛКОВИЦА, ПЛЕВЕНСКО 
(по теренни материали) 

Резюме:	Настоящият	текст	се	опира	върху	лични	теренни	наблюде-
ния	върху	традиционните	практики	на	населението	в	с.	Милковица,	Пле-
венско,	реализирани	през	различни	периоди	от	време.	Материалът	пред-
ставя	някои	обредни	моменти	в	сватбения	обичай,	които	са	сравнително	
устойчиви	във	времето,	без	оглед	на	социално-политическата	обстанов-
ка	и	засилените	миграции	и	емиграции	на	населението.	Разглеждането	
на	сватбения	обичай	позволява	да	се	осветлят	някои	моменти	от	праз-
ничната	система	на	милковчани	с	цел	бъдещо	изясняване	на	тяхната	ис-
тория	и	етничен	произход.	

Ключови думи:	сватба,	пикяж,	ракиени,		Милковица

Wedding custom in the village of Milkovitsa, Pleven (by field materials) 
Zoya Mikova, Ph.D., AMDFA Plovdiv 

Abstract:	 This	 text	 is	 based	 on	 personal	 field	 observations,	 realized	
over	different	periods	of	time	on	the	traditional	practices	of	the	population	in	
the	village	of	Milkovitsa,	Pleven	 region.	The	material	presents	 some	 ritual	
moments	 in	 the	 wedding	 custom,	 which	 are	 relatively	 persistent	 in	 time,	
regardless	 of	 the	 socio-political	 situation	 and	 the	 increased	 migration	 and	
emigration	of	the	population.	Examination	of	the	wedding	custom	allows	to	
illuminate	some	moments	of	the	festive	system	of	the	Milkovents	with	a	view	
to	future	clarification	of	their	history	and	ethnic	origin.	

Keywords:	wedding,	pikyazh,	rakieni,	Milkovitsa
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	Развитието	на	етномузикологията	в	България	е	тясно	свързано	
с	историко-политическите	и	социално-културни	процеси	в	страна-
та.	По	тази	причина	изучаването	на	културата	на	малцинствените	
групи	от	всякакъв	произход	се	утвърди	като	едно	от	основните	поле-
та	за	работа	на	специалисти	от	редица	науки.	През	годините	тази	
посока	се	промени	от	пълно	игнориране	на	културата	на	„различни-
те“	 до	 задълбоченото	 им	 изучаване.	 Демократичните	 промени	 от	
края	на	ХХ	век	само	ускориха	движението	на	махалото	във	втората	
крайност	и	„отключиха“	процеси	на	всевъзможни	самоидентифика-
ции	и	диференциации	(етнични,	религиозни,	лингвистични,	култур-
ни	и	пр.),	възпирани	и	унифицирани	по	време	на	авторитарния	ре-
жим	преди	1989	г.	[Анастасова,	Е.,	2008].

От	всички	етнолингвистични,	конфесионални	и	културни	гру-
пи1,	които	съставляват	част	от	колоритната	демографска	картина	на	
България,	населението	в	района	на	гр.	Никопол,	по-известно	в	науч-
ните	среди	като	„никополски	власи“,	са	сред	най-слабо	проучените.		

Такъв	е	и	случаят	в	село	Милковица,	разположено	в	Средна	Се-
верна	България,	на	десния	бряг	на	река	Вит,	отстоящо	на	седем		ки-
лометра	от	река	Дунав.	Понастоящем	селото	е	част	от	община	Гу-
лянци	и	по	данни	на	ГРАО	е	едно	от	най-населените	в	региона,	като	
броят	на	жителите	му	към	м.	март	2018	година	е	около	1700	души	
постоянно	население.

В	архивите	от	последните	150	години	е	записано,	че	в	Милкови-
ца	населението	е	с	преобладаващо	влашки	произход.	Първият	офи-
циален	 писмен	 документ	 съставлява	 част	 от	 данните	 на	 първото	
преброяване	на	населението	в	България,	проведено	след	Освобож-
дението	през	1880–1881	г.,	поместени	от	Михаил	К.	Сарафов,	тога-
вашен	министър	на	Народното	просвещение.	По	време	на	преброя-
ването	селото	носи	името	Гаурени (Милковица) и като власи са 
се самоопределили 1385, а като българи – 131 души.	

1	 Общност	от	хора,	която	се	отличава	от	мнозинството	по	различни	антропологич-
ни,	физиологични	и	културни	маркери.
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В	научните	публикации	от	началото	на	ХХІ	в.	съставът	на	насе-
лението	e	определен	по	същия	начин.	За	с.	Милковица	се	споменава,	
че	е	най-голямото	влашко	селище	в	региона	на	гр.	Никопол	[Балкан-
ски	1999:87].	Интересен	феномен	представлява	фактът,	че	жителите	
на	Милковица	и	по-голямата	част	от	респондентите	в	това	изследва-
не	се	самоопределят	като	етнически	българи.	Този	текст	е	част	от	
по-голямо	изследване	и	понастоящем	няма	за	цел	да	изяснява	про-
изхода	и	етническата	принадлежност	на	населението	в	с.	Милкови-
ца,	а	да	представи	някои	обредни	моменти	от	традиционната	сватба,	
които	се	оказват	сравнително	устойчиви	през	годините.	Използвани		
са	лично	записани	теренни	материали	и	документи	от	различни	пе-
риоди	на	1992,	1999		и	2018	г.	

Специално	проучване	на	историята	на	с.	Милковица	не	е	праве-
но,	но	името	на	селището	откриваме	в	различни	български	докумен-
ти,	сред	които	преобладават	тези	от	ХІХ	и	ХХ	в.,	както	и	в	материа-
лите	на	пътешественици,	историци	и	чуждестранни	изследователи.	

Традиционната	 култура,	 музикалните	 и	 танцови	 традиции	 в	
Мил	ковица	не	са	изследвани.	В	сборниците	на	Васил	Стоин	и	сътру-
дниците	му	„От	Тимок	до	Вит“	(1928	г.)	и	„Народни	песни	от	Сред-
на	Северна	България“	(1931	г.)	също	не	се	откриват	образци	от	сели-
щето.	 Единствените	 документирани	 песни	 са	 от	 близкото	 до	
Милковица	село	Дебово,	Нико	полско	(също	определяно	като	влаш-
ко)	–	през	1928	г.	са	записани	12	примера	от	П.	Ев.	Стефанов.	В	ма-
териалите	на	известния	ни	етнограф	Димитър	Маринов	също	не	се	
откриват	етнографски	данни	от	Милковица,	както	и	от	близките	на-
селени	места.		

В	годините	след	1989	г.	български	и	румънски	учени	провеждат	
самостоятелни	и	съвместни	теренни	проучвания	в	различни	села	по	
течението	на	р.	Дунав,	в	това	число	и	в	село	Милковица.	Интересът	
на	изследователите	в	по-голямата	си	част	е	насочен	към		лингвис-
тичните	особености	на	региона,	като	теренни	проучвания	в	селото	
са	реализирани	от	Тодор	Балкански		през	1996	г.	и	от	Василка	Алек-
сова	през	2005	г.	
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От	направените	лични	теренни	наблюдения	и	проучвания	на	до-
кументираните	 материали	 през	 различни	 интервали	 от	 време	 на	
сватбения	ритуал	в	с.	Милковица	е	видно,	че	в	по-голямата	си	част	
обичайно-обредните	моменти	не	се	различават	от	общобългарската	
традиция.	

Сватбата	е	сравнително	запазен	обичай	в	селото,	като	милковча-
ни	успяват	да	съхранят	много	от	обредните	моменти	в	самия	ден	на	
сватбата	почти	до	последното	десетилетие	на	ХХ	в.	В	годините	пре-
ди	1989	година	и	малко	след	това,	преди	да	настъпи	засилената	миг-
рация	и	емиграция	на	населението	към	вътрешността	на	страната	и	
в	чужбина,	в	селото	всяка	седмица	се	провежда	сватбено	тържество,	
а	понякога	и	по	две	наведнъж.		

Много	 от	 по-възрастните	 респонденти	 споделят,	 че	 сватбите,	
които	се	организират,	задължително	имат	за	цел	да	включат	и	пре-
създадат	колкото	се	може	повече	традиционни	моменти,	в	това	чис-
ло	и	някои	позабравени	практики.	

При	предсватбените	обичаи,	които	включват	годежа	и	подготов-
ката	за	самия	сватбен	ден,	се	откриват	промени,	съотнесени	най-ве-
че	към	това	изборът	на	младоженците	да	е	по	взаимно	съг	ласие	и	да	
се	 коментира,	 организира	 и	 провежда	 в	 семеен	 кръг	 –	 родители,	
баба	и	дядо,	леля,	чичо,	вуйчо,	братовчеди	и	др.

В	 деня	 на	 сватбата	 действията	 протичат	 паралелно	 и	 в	 двата	
рода.	Рано	сутринта	музикантите	пристигат	в	дома	на	момчето,	къ-
дето	 се	 подготвя	 т.	 нар.	 Пикяж	 за	 дома	 на	 булката.	 „Пикяжът“		
включва	дарове	за	момичето	и	греяна	ракия,	които	се	предават	по	
трима	мъже	от	мъжката	страна	на	женската.	Тези	мъже	се	наричат	
„пикяжи“	или	„ракиени“	(вл.)	 (ракиджии	–	бълг.)	и	се	изпращат	в	
дома	на	момичето,	за	да	помагат	в	приготовленията,	да	шетат	и	да	
работят	каквото	им	се	зададе.	Пикяжите	се	придвижват	до	дома	на	
булката	заедно	с	даровете	и	с	музикантите,	като	задължително	през	
целия	път	танцуват	ръченица,	без	значение	колко	е	дълъг	пътят	от	
едната	до	другата	къща.	Когато	стигнат	в	дома	на	момичето,	дома-
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кините	изнасят	мотики,	лопати	и	други	инструменти	за	изпратените	
шетачи,	за	да	работят	и	да	помагат.		

Подготовката	на	момчето	и	момичето	се	случва	в	тяхното	най-
близ	ко	 обкръжение,	 но	 основно	 действията	 протичат	 в	 момковия	
дом.	След	 като	 изпратят	 ракияните	 у	 булката,	 в	 дома	 на	момчето	
отново	с	музикантите	се	приготвя	сватбеният венец.	Той	се	изра-
ботва	от	млади,	неомъжени	момичета	от	мъжка	страна	–	сестра,	бра-
товчедки	и	съседски	момичета,	или	т.	нар.	шаферки.		В	този	ритуал	
участва	и	един	от	най-важните	персонажи,	наричан	Драгинко.	В	ро-
лята	на	главен	шафер	често	е	най-добрият	приятел	на	момчето	или	
негов	брат.	Драгинкото	носи	т.	нар.	„драголник“	 (кумово дръвче	–	
бълг.;	„брад“2	или	„фрате де мъна, карел тине пе брадул“	–		вл.	В	
буквален	превод	–	„братът“	(близък	на	младоженеца	–	б.а.),	който 
носи	(кара,	води	–	б.а.)	дървото	и	го	предава	на	кръстника).	По	дан-
ни	на	В.	Алексова	в	окр.	Телеорман,	Румъния	се	използва	сватбено	
дърво,	на	което	се	придава	особено	значение,	наречено	„fratele de 
muna care-l tine pe brad“.	Разглеждайки	конструкцията	на		словоиз-
раза	и	позовавайки	се	на	румънски	изследователи3,	Алексова	ни	на-
сочва	към	откриване	на	възможни	връзки	в	„...	южния	дакорумънски	
ареал...“,	 но	 също	така	изказва	 вероятността	 за	 това	 „...	 тази	кон-
струкция	да	е	доказателство	за	сакралността	на	сватбеното	дръвце	в	
представите	на	народа...“	[Алексова	2013:374-375].	В	с.	Милковица,	
за	обозначение	на	кумовото	дръвце	се	използва	съкратена	форма	на	
израза	–	„фрате	де	мъна“,	като	от	по-младите	жители	почти	не	се	
употребява.	

2	 Василка	Алексова	уточнява,	че	думата	brad	е	с	неясен	произход	(корен)	и	най-
чес	то	се	предполага,	че	има	връзка	с	албанското	bredh	(Алексова,	В.,	2013:	372-
373).	Авторката	се	позовава	на	хипотези,	които	подлежат	на	обследване,	но	веро-
ятни	общи	корени	биха	могли	да	се	открият,	имайки	предвид		връзките	между	
номадските	племена	на	Балканския	полуостров	и	пътищата	им	на	движение	–	
основно	западните	части	на	България	и	територии	от	Гърция	и	западните	ни	съ-
седки	Сърбия,	Македония,	Албания,	Косово.	

3	 Calarasu,	C.	1999.	Obiceiuri	romanesti	la	nunta.	Bucurestu,	1999.	
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При	румънците	сватбеното	дърво	(брад	или	брадул)	също	е	ва-
жен	и	неотменен	реквизит,	който	е	символно	натоварен.	Изхождай-
ки	от	митологичната	представа	за	сътворението	на	света,	откриваме	
брада	като	обреден	реквизит	и	в	някои	поменални	практики.	Така	
например	за	употребата	на	такъв	обреден	реквизит,	наричан	„брад“,	
откриваме	информация	в	дисертационния	труд	на	Благовеста	Кал-
чева.	Авторката	свидетелства	за	разпространението	му	във	влашки-
те	села	от	Северозападна	България	и	разглежда	употребата	на	дръв-
цето	в	практиките	на	Велики	четвъртък	(Жой	Маре).		

Подобно	на	сватбения	венец,	„Кумовото	дръвче“	се	изработва	
от	момите	в	дома	на	момчето	и	задължително	има	три	разклонения,	
на	 които	 са	 поставени	 стръкчета	 чемшир,	 украса	 от	 цветя	 и	 три	
ябълки.	В	долната	част	на	драголника	 се	увиват	червени	вълнени	
конци,	които	са	символно	натоварени	и	се	поставят	с	превантивна	
цел.	Позовавайки	се	на	своя	колега	К.	Калърашу,	В.	Алексова	посоч-
ва,	че	„...	В	някои	райони	на	Мунтения	(кумовото	дърво	–	б.а.)	...	се	
украсява	от	три	девойки,	докато	шаферът	го	държи,	после	с	него	се	
играе	хоро	и	накрая	е	поставено	на	масата...“	[Алексова,	В.,	2015:	
374,	бележка	439	под	черта].	

„Сватбеното	дръвце“	е	задължителен	реквизит	за	милковската	
сватба	и	няма	съмнение,	че	му	се	предава	особено	значение.	Подоб-
но	на	разпространеното	разбиране	в	общобългарската	сватбена	сим-
волика,	дървото	е	символ	на	специфичната	връзка	между	световете	
и	пространството,	възприема	се	като	вариант	на	световното	дърво.	
Наричат	 го	 „кумово“,	 защото	 го	 асоциират	 с	ролята	и	функцията,	
която	изпълнява	кумът	(кръстника)	през	целия	живот	на	индивида,	
не	само	като	покровител	на	новото	семейство,	но	и	като	наставник	и	
духовен	водач	на	човека.	В	този	смисъл	дръвцето	приема	значение-
то	на	„...	елемент,	моделиращ	космоса,	а	заедно	с	това	и	социалните	
отношения,	нарушени	от	сватбата,	като	преход	от	едно	социално	по-
ложение	в	друго...“	[Генчев,	Ст.,	1987:66].	Кумовото	дръвце	изпъл-
нява	функцията	на	медиатор	между	Земята	(представена	от	сватбе-
ните	 хлябове)	 и	 Космоса	 (представен	 от	 върховете	 на	 дръвцето),	
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намира	своето	място	в	центъра	на	сватбената	трапеза	и	не	случайно	
се	предава	на	кръстника,	 който	 е	отговорен	 	и	пряк	участник,	 „...	
създател	на	новия	социален	микрокосмос	–	семейството...“	[Ивано-
ва,	Р.,	1984:197].	

По	сведения	на	балкански	изследователи	и	румънски	етнолози	
сватбеното	дърво	в	района	на	Дунавската	равнина	постепенно	из-
мества	сватбеното	знаме,	което	е	част	от	обредния	реквизит	на	тра-
диционната	българска	сватба	[Алексова,	А.,	2013:373].	

Докато	момичетата	 изработват	 венеца,	 някои	 от	 тях	 танцуват	
ръченица,	хорà	и	пеят	песен	„на	венец“.	Такъв	венец	се	приготвя	
паралелно	и	в	дома	на	момичето.	Песента	не	се	помни	от	по-млади-
те	и	отдавна	е	част	от	репертоара	на	инструменталните	групи.	При-
готвянето	на	венеца	се	реализира	с	инструментален	съпровод.	Неза-
висимо	от	това	респондентите	успяха	да	си	припомнят	мелодията,	
като	по	разказите	им	тя	активно	се	употребява	докъм	1965	г.	(виж	
Пример	№	1).	Мелодията	има	западноевропейско	звучене	и	най-ве-
роятно	навлиза	в	репертоара	на	населението	под	влияние	на	духови-
те	оркестри.	Важно	е	да	се	спомене,	че	духовите	оркестри	са	част	от	
сватбеното	 тържество	 почти	 до	 началото	 на	 80-те	 години	 на	 ХХ	
век4.		

След	като	венецът	е	завършен,	момичетата	и	Драгинкото	играят	
с	него	под	звуците	на	ръченица	и	го	закичват	на	входната	врата	като	
знак,	че	в	дома	има	младоженци.	

По	традиция	сватбеното	шествие	се	отправя	към	дома	на	кръст-
ника5,	отново	под	съпровод	на	ръченица,	без	значение	каква	е	отда-

4	 В	последните	години	от	своето	съществуване	местната	духова	музика	се	органи-
зираше	от	моя	дядо	Ради	Миков,	наричан	от	хората	Дуку	Музиканта.	Често	ор-
кестърът	се	събираше	вкъщи	преди	своите	изяви.	От	средата	на	80-те	години	на	
ХХ	век	и	до	 смъртта	на	 всички	музиканти	 групата	 съпровождаше	единствено	
погребалните	процесии,	като	обслужваше	съседните	населени	16	села.	В	послед-
ния	състав	на	групата	влизаха	двама	музиканти	от	съседното	с.	Шияково,	както	и	
музиканти		от	гр.	Гулянци.	

5	 В	Милковица	 кумът	 се	 нарича	 „кръстник“	 или	 се	 употребява	 влашката	 дума	
„наш“,	„нашу“.
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лечеността	между	момковия	и	кумовия	дом.	Един	от	основните	пер-
сонажи	–	Драгинкото,	носи	кумовото	дръвце	и	е	в	предните	редици	
на	шествието.		

Пример № 1 

 
 
Кумството	е	родство,	което	обвързва	семействата	в	специални	

отношения	и	много	рядко	бива	нарушавано.	По	тази	причина	към	
кръстника	и	стария	кръстник,	както	и	към	целия	му	род	се	засвиде-
телства	 необходимото	 уважение.	 Сватбарите	 носят	 задължителни	
дарове	–	хляб	(пита),	кокошка	(украсена),	торта.	В	дома	на	кръстни-
ка	всички	сядат	за	кратка	почерпка	и	след	това	шествието	се	отправя	
към	дома	на	момичето.	

До	дома	на	булката	сватбеното	шествие	стига	отново	под	съпро-
вод	на	ръченица,	като	напред	се	придвижват	шаферите	и	Драгинко-
то.	Сватбарите	донасят	и	дарове	за	момичето	и	нейните	близки.	За-
дължително	за	всеки	член	от	семейството	на	булката	има	приготвени	
обувки.

В	дома	на	момичето	също	се	подготвя	венец	от	нейните	прия-
телки,	 като	 ритуалът	 задължително	 се	 озвучава	 с	 песента	 „Мома	
край	извор	седеше“.	С	този	венец	се	танцува	и	той	се	поставя	на	
входната	врата,	за	да	е	видно,	че	в	дома	има	младоженци.	Младоже-
нецът	трябва	да	заплати	откуп	за	булката	на	всяка	врата.	В	по-далеч-
ното	минало	мъжката	рода	е	спирана	на	няколко	места	дори	по	пътя,	
за	да	плати	откуп	за	невестата.	След	като	бащата	изведе	дъщеря	си	
от	дома,	 гостите	 танцуват	и	 се	черпят	 за	 здравето	на	младото	 се-
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мейст	во.	В	миналото	чеизът	на	момичето	се	изпраща	в	новия	ѝ	дом	
със	 специално	организиран	 транспорт.	В	по-ново	време	 това	не	 е	
практика.	

След	приключване	на	гражданския	и	църковния	ритуал	сватба-
рите	се	отправят	към	някой	от	водоизточниците6	в	селото,	за	да		за-
ведат	момичето	„за	вода“.	В	близкото	минало	за	изпълнение	на	този	
ритуал	Драгинкото	носи	кобилица	и	железни	кофи.	Понастоящем	се	
използва	менче,	украсено	със	сезонни	цветя	и	здравец.	В	съдовете	
свекървата	изсипва	дребни	монети	и	жито,	като	след	това	Драгинко-
то	последователно	ги	напълва	три	пъти.	В	менчето	непременно	има	
чемширова	китка,	с	която	булката	поръсва	напред,	назад,	вдясно	и	
вляво.	Задължително	условие	е	тя	да	се	е	обърнала	на	изток,	с	лице	
към	изгрева.	Тези	действия	се	повтарят	до	три	пъти.	След	всяко	на-
ливане	и	поръсване	булката	рита	съда	пред	себе	си,	а	децата	събират	
монетите.	След	тази	церемония	веднага,	на	място,	се	изпълнява	хо-
ро,	което	се	води	от	Драгинкото,	а	понякога	и	от	булката.	От	разка-
зите	на	респондентите	става	известно,	че	този	следсватбен	момент	
отрано	е	преминал	в	практиките,	които	се	провеждат	в	самия	ден	на	
сватбата.	 Понякога	 ритуалът	 се	 изпълнява	 преди	 гражданския	 и	
църковния.	

Сватбеното	тържество	в	миналото	се		провежда	от	мъжка	и	от	
женска	страна	отделно,	като	в	годините	преди	1989	г.	най-често	за	
това	се	използват	двете	големи	локации	в	центъра	на	селото,	т.	нар.	
„Ресторанта“	и	„Бара“7.	По	тази	причина	е	необходимо	посрещане-
то	на	булката	да	се	изпълнява	в	местата,	подбрани	за	тържеството.	
Докато	булката	преминава	по	бяло	платно	и	„влиза“	в	новия	си	дом,	
зад	 младоженците	 се	 движи	 едно	 момче	 с	 пръчка	 от	 ябълка	 или	

6	 В	селото	има	над	14	чешми,	които	са	разположени	в	различните	краища	на	зем-
лището.	Чешмите	 се	използват	основно	 за	набавяне	на	питейна	 вода.	Една	от	
най-големите	чешми	е	Голяма	чешма	или	Перачката,	заради	обособеното	място	
за	пране	на	различни	тъкани	и	по-големи	постелки,	килими	и	пътеки,	както	и	за	
напояване	на	животни.

7	 Понастоящем	функционират	като	друг	тип	заведения.
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дюля,	като	потупва	младите	по	гърба	и	ги	подканва.	За	посрещането	
се	поставя	и	една	малка	масичка.	По-възрастните	респонденти	твър-
дят,	че	когато	булката	премине	по	платното,	се	качва	на	тази	ниска	
масичка.	Други	разказват,	че	масичката	се	използва,	за	да	се	наредят	
пита,	мед,	сол	и	други	дарове.	Свекървата	захранва	младото	семей-
ство,	след	това		прегръща	булката	и	я	завърта	до	три	пъти.	Така	по-
казва,	че	приема	новия	член	в	дома	си	и	ще	помага	и	подсигури	съ-
ществуването	 на	 новото	 семейство.	 Тази	 практика	 е	 описана	 и	 в	
тек	ста	 на	 съседното	 село	 Сомовит	 от	 Т.	 Костиков	 [Костиков,	 Т.,	
1999:	107].	

По	време	на	гощавката	се	извършва	и	даряване	на	сватбарите	от	
младоженците	и	обратно,	което	продължава	с	часове.	Преди	1989	г.	
младите	даряват	дар	за	всеки	гост:	за	мъжете	–	пешкир	и	потник,	за	
жените	–	престилка	или	кърпа.	Днес	това	не	е	практика.	Сватбарите	
даряват	най-често	вещи	за	домакинството,	а	в	по-ново	време	–	пари,	
като	в	миналото	задължително	публично	се	обявява	сумата	и	всичко,	
която	се	дава	на	младото	семейство.	Момковата	страна	има	задълже-
ние	да	дари	дрехи	и	обувки	на	цялото	семейство	на	кръстника.		

В	разгара	на	сватбеното	празненство,	което	преминава	с	много	
и	разнородни	танци	и	игри,	се	появяват	т.	нар.	„ракиени“	(вл.	пикя-
жи,	ракияши),	които	са	изпратени	от	сутринта	в	моминия	дом,	за	да	
слугуват	и	помагат.	Ракиените	са	облечени	в	женски	традиционни	
костюми.	Лицата	на	шетачите	са	силно	гримирани,	а	главите	им	са	
увити	с	бели	пешкири	и	червен	конец,	на	който	има	закичени	банк-
ноти.	Целта	е	да	им	се	придаде	уморен	вид	и	всички	да	разберат,	че	
са	 работили	много	 в	 булчиния	 дом.	Един	от	 групата	носи	 голяма	
торба,	от	която	подхвърля	орехи,	бонбони,	дребни	монети,	жито	и	
царевични	зърна	над	сватбарите	–	символ	на	плодородие	и	благосъс-
тояние.	Друг	от	пикяжите	носи	дълъг	прът,	в	чийто	горен	край	има	
закачена	 жива	 кокошка	 и	 връзка	 сухи	 червени	 чушки.	 Ракиените	
танцуват	бурно	под	звуците	на	ръченица	и	задължително	се	спират	
при	 булката.	 Тя	 им	 помага	 да	 съблекат	 традиционните	 костюми,	
които	ѝ	остават	дар	от	нейната	майка.	В	края	на	сватбеното	празнен-
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ство	главата	на	кокошката	се	откъсва	и		птицата	се	сварява	незабав-
но,		като	се	раздава	на	присъстващите	и	трябва	да	се	изяде.	

В	Западна	България	на	българската	традиционна	сватба	поняко-
га	се	разиграват	карнавални	сцени,	които	наподобяват	играта	и	поя-
вата	на	ракияшите.	Те	са	описани	от	Радост	Иванова	в	едноименния	
труд	 „Българската	 фолклорна	 сватба“.	 Най-често	 тези	 игри	 са	 с	
участието	на	трима-четирима	души	(зетьове),	които	се	преобличат	в	
женски	костюми,	завързват	кърпи	на	главите	си,	зачернят	лицата	си	
и	се	наричат	„спаии“.	По	време	на	сватбената	веселба	те	отиват	да	
крадат	кокошки	от	домовете	на	сватбарите,	завързват	ги	на	прът,	за-
кичват	 ги	 с	цветя	и	 с	 тях	играят	хоро.	Тези	персонажи	винаги	 са	
придружени	от	музикант	и	по	тази	причина	се	появяват	на	сватбена-
та	трапеза	шумно.	Спаиите	се	опитват	да		продадат	на	кума	събра-
ните	от	домовете	на	сватбарите	кокошки,	а	понякога	част	от	тях	се	
приготвят	по	време	на	самото	тържество	[Иванова,	Р.,	1984:130].		

Милковските	ракияши	вероятно	в	миналото	изпълняват	подоб-
ни	действия,	но	днес	образът	им	се	преплита	с	много	от	основните	
обредни	 лица,	 които	 се	 явяват	 в	 различни	моменти	на	 сватбената	
церемония.	Така	наречените	ракиджии,	описани	от	Р.	Иванова,	из-
пълняват	една	от	главните	роли	в	следсватбените	практики	–	те	из-
вестяват	новината	за	честността	и	чистотата	на	булката.	Рано	сут-
ринта	в	понеделник	преди	разсъмване	ракиджиите	отиват	в	дома	на	
момичето	и	носят	„блага	ракия“,	 „сладка	ракия“,	 „червена	ракия“	
[Иванова,	Р.,	1984:130].	

В	края	на	тържеството	сватбената	процесията	се	подготвя	„за	из	
път“	отново	с	„плокон“	(plokon	–	рум.)8	и	други	дарове,	с	много	тан-

8	 В	българския	език	се	среща	с	две	значения:	1.	покланям се	 (навеждам	глава)	в	
знак	на	уважение	към	по-възрастен,	отдаване	на	почит;	2.	„...	голям	хляб	с	голям	
къс	месо,	поднесени	на	кума	и	кумата	при	изпращането	им	с	три	ниски	покло-
на...“	и	с	др.	дарове.	В	румънския	език	се	определя	като	книжовна	заемка	и	освен	
като	„поклон“,	се	явява	със	значението	на	„...	дар,	почетен	дар,	жертва	за	божест-
во...“	[Алексова,	В.,	2013:396-397].	Въз	основа	на	направени	анализи	за	значение-
то	и	произхода	в	българския	и	румънския	език	В.	Алексова	заключава,	че	терми-
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ци	се	изпращат	последователно	кръстникът	и	сватбарите	от	моми-
ната	 страна.	 Веселбата	 продължава	 обикновено	 или	 в	 момковия	
дом,	или	у	кръстника.	В	своя	труд,	посветен	на	сватбената	термино-
логия	на	българи	и	румънци,	В.	Алексова	уточнява,	че	„плокон“	и	
„дар“	са	синоними	и	се	употребяват	и	от	двата	народа		със	значение	
на	 подаръци	 за	 различните	 обредни	 лица	 –	 кумове,	 младоженци,	
сватове	и	т.н.,	като	подобни	дарове	се		приготвят	по	повод	на	различ-
ните	семейни	обреди	[Алексова,	В.,	2013:397].	Приготвянето	на	по-
добни	дарове	в	българската	сватбена	традиция	е	описано	от		различ-
ни	наши	изследователи	и	краеведи	и	 се	отнася	 за	населението	на	
Ловешко,	Софийско,	Пирдопско,	Кюстендилско,	Дупнишко	и	Родо-
пите9.	По	сведения	на	румънските	ни	колеги,	в	северната	ни	съседка	
тази	традиция	за	даряване	на	хранителни	продукти	и	именуването	ѝ		
като	„плокон“	се	среща	в	района	на	Южна	Олтения	и	Мунтения	и	
централната	част	на	Трансилвания.	[Алексова,	В.,	2013:397].	

От	следсватбените	ритуали	сред	най-възрастните	респонденти	
в	с.	Милковица	е	съхранен	споменът	за	размяна	на	гостувания		меж-
ду	двата	рода.	Рано	сутринта	след	сватбата	момината	страна	отива	
на	гости	в	новия	дом	на	булката	и	събужда	сватовете	си	с	песента	
„Добро	утро,	свате“.	

 
„Добро	утро,	свате,		
добро	утро,	брате!		
За	твойто	момче
мома	ти	водим!“ 

 
Тази	песен	успях	да	документирам	през	1992	г.,	но	при	теренно-

то	проучване	през	2018	г.	респондентите	не	си	спомниха	този	след-

ните	със	значение	на	сватбени	дарове,	които	се	употребяват	в	румънския	език,	
имат	български	произход,	а	в	случая	„плокон“	е	заета	от	старобългарското	„по-
клонъ“	[Алексова,	В.,	2013:397-398].

9	 По	сведения	на	М.	Арнаудов,	В.	Кънчев,		Попиванов	и	др.
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сватбен	момент.	Примерът	е	популярен	и	не	може	да	се	твърди,	че	е	
вокален	образец,	използван	само	и	единствено	в	с.	Милковица.	По	
думите	на	респондентите,	записани	през	1992	г.,	тази	песен	преми-
нава	в	репертоара	на	инструменталистите.	Това	се	потвърждава	и	от	
документираните	 разговори	 с	 един	 от	 най-изявените	музиканти	 в	
се	лото,	който	споделя,	че	„Добро	утро,	свате“		масово	се	изпълнява	
на	дудук	пред	кръстника,	но	това	не	е	„точната“	мелодия.	Ето	какво	
разказва	Марин	Търнокопов:„... сега всички свирят „Добро утро, 
свате“ пред кръстника, ама това не е правилната мелодия. Аз от 
един българин съм научил точната ръченица, която се свири пред 
кръстника...“	(М.	Т.	♂,	р.	1925	г.,	зап.	З.	М.,	декември	1992	г.).	

„Правилната	мелодия“,	както	я	нарича	Марин	Търнокопов,	ве-
роятно	е	била	част	от	някакъв	конкретен	обреден	момент	и	„фони-
чен	знак“	за	началото	му.	Днес,	27	години	след	разговора	ми	с	музи-
канта,	 никой	 не	 си	 спомня	 за	 подобна	 следсватбена	 практика	 и	
конкретна	мелодия,	която	да	е	неотменна	част	от	сватбата	в	с.	Мил-
ковица.		

Вероятно		този	следсватбен	момент	и	организацията	по	гостува-
нето	от	момина	страна,	са	наложили	промяна	в	задълженията	и	ро-
лята	на	ракиджиите,	чиито	образи	представляват	съвкупност	от	раз-
лични	 обредни	 персонажи.	 Едновременно	 с	 това	 промяната	 на	
вре	мевите	 параметри	 на	 обичая	 също	 допринася	 за	 стесняване	 и	
съкращаване	на	следстватбения	цикъл,	като	резултатът	от	това	от-
криваме	именно	в	действията	и	ролята	на	персонажите	от	милков-
ската	сватба.	Свидетелства		за	редуциране	на	обичая	се	откриват	и	в	
думите	на	румънските	изследователи,	според	които	практиката	сред	
румънското	население	в	Никополско	е	ракиените	да	посещават	дома	
на	момичето	в	понеделник	след	свождането,	когато	съобщават	доб-
рите	новини.	Те	предвождат	сватбеното	шествие	и	носят	на	дълъг	
прът	вързана	кокошка	или	петел	[Алексова,	В.,	2013:248].	От	текста	
на	проф.	В.	Алексова,	която	предава	думите	на	Маргарит		и	Нягое,	
не	става	известно	дали	румънските	колеги	са	посетили	с.	Милкови-
ца	 на	 терен	 и	 дали	 имат	 документирани	 материали	 от	 селището.	
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Както	бе	споменато	по-горе,	носенето	от	обредните	лица,	т.	нар.	ра-
киджии	(ракияни,	ракияши,	пикяжи)	на	кокошки,	блага	ракия	и	дру-
ги	дарове	представлява	сложна	амалгама,	образувана	в	резултат	на	
балканските	връзки	между	отделните	народи.	В	този	смисъл	може	
да	се	окаже,	че	милковската	сватба	и	сватбените	практики	от	района	
на	 Никополско	 представляват	 умален	 вариант	 на	 традиционната	
сватба,	 пренесена	 от	 различни	 краища	на	 страната	 ни,	 в	 която	 са	
съхранени	възможно	най-много	обредни	моменти.	

В	музикално	 отношение	 сватбата	 претърпява	 някои	 промени.
Първата	се	свързва	с	промяна	на	инструментариума.	В	средата	на	
70-те	и	началото	на	80-те	години	на	ХХ	в.	духовите	инструменти	
постепенно	биват	изместени	от	акордеон,	китара,	саксофон,	бас	ки-
тара,	акустични	барабани	и	др.	Друга	промяна	се	отнася	до	песните,	
които	са	своеобразен	музикален	код	за	различните	ритуали	и	посте-
пенно	преминават	в	репертоара	на	оркестрите.	Много	явно	това	се	
наблюдава	в	песента	„за	венец“,	която	понастоящем	не	се	пее,	а	се	
изпълнява	от	музикантите.		

За	сватбения	обичай	през	2018	г.	документирах	и	две	песни,	за	
които	респондентката	М.	Б.	(р.	1943	г.)	потвърди,	че	са	румънски	и	
ги	е	заучила	от	телевизията.	Първата	е	за	извеждане	на	булката,	а	
втората	е	песен	за	свекървата	и	тъщата.	Информаторката	подчерта,	
че	тези	песни	никога	не	са	били	част	от	сватбения	обичай	в	селото,	
а	ги	е	научила,	защото	ѝ	харесват.	

Може	да	се	каже,	че	сватбата	в	с.	Милковица	не	се	отличава	от	
общобългарския	модел	на	сватбените	практики	като	последовател-
ност	от	действия	и	ритуали,	обредни	персонажи,	смислова	натова-
реност	на	самите	обредни	моменти.	С	изключение	на	незначителни-
те	 размествания	 на	 някои	 действия,	 като	 ходенето	 „на	 вода“	 от	
групата	на	следсватбените,	в	сватбените	практики	е	видно,	че	като	
конструкция	и	персонажи	сватбата	е	сравнително	съхранен	обичай.	
Интересни	моменти	представляват	 изработката	 на	 венците	 (които	
заместват	сватбеното	знаме	в	други	региони),	пикяжите,	които	напо-
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добяват	„заложника“10.		Едновременно	с	това	пикяжите	имат	близки	
черти	с	 т.	нар.	 „спаии“	от	Западна	България.	Общи	черти	на	тези	
персонажи	се	откриват	и	в	т.	нар.	ракиджии	(ракияни),	които	в	поне-
делник	рано	след	сватбата	занасят	благата	рагия	в	дома	на	булката,	
за	да	известят	честността	и	чистотата	ѝ.	

По-задълбочените	наблюдения	и	проучвания	върху	традицион-
ните	практики,	 календарната	и	 семейна	обредност	и	 съпровожда-
щият	 ги	музикален	материал	биха	позволили	в	бъдеще	да	 се	раз-
крият	неизвестните	около	историята	и	произхода	на	населението	в	
с.	Милковица,	Плевенско.	
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але кускру	–	сватове	
брад, брадул, фрате де мъна	–	кумово	дръвце	
джинере	–	младоженик	
миряса	–	булка	
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пикяж	–	дар,	гощавка,	греяна	ракия	
плокон	–	пита,	сватбен	хляб,	дар	за	кръстника	
соакра маре	–	свекърва																																																											
соакра мика	–	тъща	
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ТРИ АСПЕКТА НА  
ЦЪРКОВНО-ПЕВЧЕСКОТО ТВОРЧЕСТВО 
НА СВЕЩЕНИК КИРИЛ ПОПОВ 

Резюме:	 Музикалните	 произведения	 на	 българския	 композитор	
ико	ном	Кирил	Попов	се	изпълняват	на	различни	фестивали,	концерти	и	
най-вече	 по	 време	 на	 богослужение	 в	много	 църкви.	Неговото	 хорово	
творчество	е	богато	както	на	песни	в	народен	стил,	така	и	на	църковни	
песнопения.	Това	не	е	изненадващо,	тъй	като	композиторът	пее	от	дет-
ството	си	в	различни	хорови	състави.	От	1991	до	2000	г.	е	диригент	на	
мъжкия	катедрален	хор	при	храм	„Света	Неделя“	в	София,	а	от	1986	г.	–	
на	Софийския	свещенически	хор.	Във	връзка	с	този	негов	опит	в	твор-
чеството	му	може	да	се	проследи	синтез	на	различни	стилове.	Светските	
му	произведения	често	са	проникнати	с	духовно	съдържание,	а	църков-
ните	–	обогатени	с	народни	мелодии.	Статията	се	фокусира	върху	жанро-
во-стилистичния	анализ	на	някои	църковни	творби	на	свещеник	Кирил	
Попов	по	отношение	на	взаимодействието	между	народнопесенния	ме-
лос,	източнославянската	едногласна	и	многогласна	традиция	на	право-
славното	пеене	и	индивидуалния	композиторски	стил.	

Ключови думи:	църковен	композитор,	синтез	на	различни	стилове,	
фолклорни	елементи,	песнопение

 
Three aspects of the church-chanting creativity by the priest Kirill Popov 

Svetlana Angelovskaya, Ph.D., Institute of Ethnology and Folklore 
Studies with National Ethnographic Museum, Bulgarian Academy of 
Sciences, Sofia 

Abstract: Musical	Works	by	the	Bulgarian	Composer	Kirill	Popov	are	
played	 at	 various	 festivals,	 concerts	 and	mostly	 at	 the	worship	 services	 in	
many	temples.	His	choral	art	is	rich	in	folk	songs	and	on	church	chants.	This	
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is	not	surprising	because	 the	composer	sang	since	his	childhood	 in	various	
choral	 groups,	 and	 from	1991	 to	2000	He	 led	 the	 choir	 at	 the	St.	Nedelya	
Church	in	Sofia.	In	this	regard,	in	his	work	can	be	traced	to	the	synthesis	of	
various	 styles.	 Secular	writings	 are	 often	 permeated	with	 spiritual	 content,	
and	church	–	enriched	with	the	folk	genus.	The	article	reflects	the	experience	
of	the	genre-stylistic	analysis	of	some	church	works	of	priest	Kirill	Popov	in	
the	aspect	of	identifying	the	interaction	of	the	folk-song	genus,	Eastern	Slavic	
monophonic	and	polyphonic	traditions	of	the	Orthodox	singing	and	individual	
composition	style.	

Key words: church	composer,	synthesis	of	various	styles,	folk	elements,	
hymns	
 

Музикалните	произведения	на	българския	композитор	иконом	
Кирил	Попов	са	известни	на	много	музиканти	не	само	в	България,	
но	 и	 в	 чужбина.	 Те	 се	 пеят	 на	 различни	 фестивали,	 концерти	 и	
най-вече	по	време	на	богослужение	в	храмовете.	Хоровото	му	твор-
чество	 е	 представено	 от	 светски	 и	 духовни	песни,	 но	 основно	 от	
цър	ковни	песнопения.	Вокалните	изяви	са	свързани	с	неговото	дет-
ство,	когато	композиторът	пее	в	различни	хорови	състави,	като	по-
глъща	ярки	народни	интонации,	ритми,	хармонични	цветове,	красо-
тата	на	народното	и	църковно	пеене.	Църковното	и	професионално	
музикално	образование	допринасят	за	формирането	на	неговия	ком-
позиторски	 почерк.	 Обучението	 в	 Софийска	 духовна	 семинария	
„Св.	Иван	Рилски“	(1969	–	1975),	в	Духовната	академия	„Св.	Кли-
мент	Охридски“	(1977	–	1981),	в	Национална	музикална	академия	
„Проф.	Панчо	Владигеров“	(1987	–	1988	г.),	изучаването	на	източно	
и	хорово	пеене	в	духовните	школи	особено	помагат	за	неговия	се-
рио	зен	подход	към	писането	на	хорови	творби.	Добри	практически	
умения	постига	при	работата	си	с	хора	при	катедралния	храм	„Света	
Неделя“	 –	София	 (помощник-диригент	 1985	 –	 1990	 г.	 и	 диригент	
1991	–	2000	 г).	Така	 композиторът	може	да	приложи	на	практика	
песнопенията,	които	е	написал,	да	направи	аранжименти.	Същото	
се	отнася	и	за	дейността	му	като	диригент	(от	1986	г.	досега)	на	Со-
фиийския	свещенически	хор.	Друго	потвърждение	за	професиона-
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лизма	на	отец	Кирил	Попов	е	неговото	участие	и	спечелените	награ-
ди	на	различни	конкурси.	Сред	тях	са:	„Херувимска	песен“	за	смесен	
хор	–	Първа	награда	на	Втория	конкурс	за	нови	църковни	песнопе-
ния	(1995	г.);	„Прийдите	поклонимся“	и	„103	псалом“	за	смесен	хор	
–	Специалната	награда	на	Международния	фестивал	„Академия	за	
православна	музика“	(2012	г.),	като	става	първият	български	лауреат	
на	 І	Международен	 конкурс	 за	 композитори	 „Свети	 Роман	 Слад-
копевец“	в	Санкт	Петербург11.	За	„Химн	на	преподобни	Сергий	Ра-
донежки”	свещеникът	получава	трета	награда,	както	и	специалната	
награда	на	Св.	Троицко-Сергиевата	Лавра,	присъдени	на	II	Между-
народен	конкурс	за	композитори,	Санкт	Петербург	(2014	г.).	Негова	
творба,	написана	 специално	 за	 случая,	прозвучава	 за	първи	път	в	
хорово	изпълнение	при	интронизацията	на	новоизбрания	Български	
патриарх	Неофит	в	храм-паметника	„Св.	Александър	Невски”12.	В	
края	на	2012	г.	е	приет	за	член	на	Съюза	на	българските	композитори.		

Обучението	му	като	аспирант	от	1982	до	края	на	1984	г.	в	Мос-
ковската	духовна	академия	(по	решение	на	Светия	Синод	на	Българ-
ската	православна	църква)	оказва	огромно	влияние	върху	църковно-
то	творчество	на	композитора.	Тук	специализира	хорово	дирижи	ране,	
индивидуално	учи	хармония	и	композиция	при	известния	музико-
лог,	 композитор	и	медиевист	Владимир	Мартинов.	Бъдещият	све-
щеник	пише	и	защитава	докторска	дисертация	„Развитие	на	осмо-
гласието	в	Руската	и	Българската	православни	църкви“	при	Николай	
Матвеев	 и	 архимандрит	 Матвей	 (Мормил)13.	 Отец	 Кирил	 Попов	

11	Има	и	други	награди:	„Задостойник	на	Успение	Богородично“	за	смесен	хор	(Со-
фия,	1996	г.),	„Хвалите	Господа	с	небес“	за	смесен	хор	(София,	1997	г.),	„Молит-
ва	към	Спасителя“	(София,	1999),	„Химн	на	преподобни	Сергий	Радонежски“	за	
смесен	хор	(Санкт-Петербург,	Русия,	2014	г.),	„Пение	молебное“	за	смесен	хор	
(Санкт-Петербург,	Русия,	2016	г.,	удостоен	с	почетен	диплом).	

12	https://ubc-bg.com/%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BF%D
0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2/	

13	Биографичната	 информация	 виж	 на	 http://www.bg-patriarshia.bg/news.php?id=	
195030.	Също	от	интервю	на	авторката	на	тази	статия	с	о.	Кирил	и	Дипломна	
работа	на	Кристиан	Попов	(негов	син).	

Светлана	Д.	Ангеловская.	ТРИ	АСПЕКТА	НА	ЦЪРКОВНО-ПЕВЧЕСКОТО...
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внимателно	анализира	творбите	на	такива	велики	майстори	на	цър-
ковни	песнопения	като	Александър	Архангелски,	Павел	Чесноков,	
Александър	 Гречанинов,	 Сергей	 Рахманинов,	 Пьотр	 Чайковски	 и	
много	други,	които	отразяват	цялата	богата	палитра	от	хармонични	
цветове	и	специална	мелодика	на	руското	многогласие.	

И	така,	трите	направления	–	фолклорът,	монодичното	източно	
пеене	и	руското	многогласие,	стават	основа	за	формирането	на	ком-
позиционния	стил	на	иконом	Кирил	Попов.	Целта	на	тази	статия	е	
да	се	идентифицират	и	анализират	трите	посоки	в	неговите	църков-
ни	творби.		

За	 музикално-теоретичния	 анализ	 е	 използван	 сборникът	 на	
свещеника	„Православни	хорови	творби“,	публикуван	през	2012	г.	в	
София.	Композиторът	пише	за	него:	„Настоящото	издание	включва	
хорови	творби	в	духа	на	източното	православно	църковно	пеене	с	
използването	на	подгласна	полифония	и	лежащ	тон	–	исон.	Това	е	
стил	на	своеобразна	музикална	обратна	перспектива.	Както	право-
славната	икона	има	за	цел	да	прославя	не	плътта,	а	подвига	на	све-
теца,	 така	и	църковното	песнопение	трябва	да	извика	у	хората	не	
мускулно,	а	духовно	напрежение.	Истинското	църковно	пеене	може	
да	бъде	само	това,	което	е	изградено	на	духовни	музикални	основи.	
Само	по	този	начин	то	може	да	изпълни	своето	велико	и	свято	пред-
назначение,	да	допринася	за	достигане	на	висшата	цел	в	Църквата	–	
спасението	на	човешката	душа“	[Попов,	2012:	6].	

Стилът	на	народната	музика	е	цял	набор	от	средства	за	изразя-
ване,	които	включват	мелодията,	ритъмът,	настроението,	фактурата,	
характеристиките	на	изпълнението.	От	друга	страна	може	да	се	ка-
же,	че	църковното	пеене	не	е	жанр	музика,	а	е	дихание	на	богослу-
жението,	като	се	подчинява	на	стриктни	канонични	правила,	поради	
което	използването	на	всички	средства	за	изразителност	на	народ-
ната	музика	е	невъзможно.	По-конкретно,	има	определени	правила	
за	композирането	на	църковни	песнопения,	а	ритъмът	е	подчинен	
изключително	на	 богослужебния	 текст.	Доста	широко	може	да	 се	
използва	ладовоинтонационата	сфера.	Освен	това	както	в	църковна-
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та	музика,	така	и	в	светската	има	разлика	в	темпово	отношение.	В	
зависимост	от	мястото	на	песнопенията	по	време	на	богослужение	
хорът	изпълнява	различни	темпа.		

За	българските	народни	песни	са	характерни	красивата	мело-
дичност,	богатата	орнаменталност.	Много	мелодии	се	основават	на	
различни	натурални	ладове	(еолийски,	дорийски,	фригийски	и	дру-
ги).	 Големият	фолклорист	 и	музиколог	 проф.	 д-р	Стоян	Джуджев	
пи	ше,	че	„два	са	главните	извора,	от	които	води	началото	си	звуко-
вата	система	на	българската	народна	музика	–	това	е	околната	звуко-
ва	 среда	 и	 говорна	 интонация	 (акцентировката	 на	 живата	 реч)“	
[Джуджев,	 1980:251].	 Точно	 от	 втората	 се	 появява	 речитативният	
или	 псалмодичен	 начин	на	 изпълнение,	 характерен	 понякога	 и	 за	
църковния	монодичен	стил14.	Друга	обща	черта	и	за	двете	музикал-
ни	направления	е	използването	на	исон	или	бурдон,	което	е	описано	
подробно	в	изследванията	на	Светлана	Абрашева,	по-специално	в	
изследването	„Български	народен	двуглас“.	Една	от	характеристи-
ките	на	източната	църковна	музика	е	исонът.	Разпяващата	мелодич-
на	линия,	богато	украсена	с	всякакви	мелизми,	се	отличава	на	фона	
на	основния	тон.	В	песнопенията	на	отец	Кирил	Попов	често	се	из-
ползват	такъв	тип	мелодии,	както	и	исон,	понякога	двоен.	Типично	
за	стила	на	композитора	е	и	разпяването	на	фразите	в	унисон.		

 

14	В	 същия	 автор	 намираме:	 «В	нашата	 народна	музика	 се	 срещат	много	 такива	
примитивни	мелодии	с	малък	тонов	обем,	образувани	само	от	по	няколко	тона	и	
получени	от	псалмодичната	рецитация	(скандиране)	на	словесния	текст»	[Джу-
джев,	1980:	256].

Светлана	Д.	Ангеловская.	ТРИ	АСПЕКТА	НА	ЦЪРКОВНО-ПЕВЧЕСКОТО...
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Пример 1.	Сугубая	ектения 

 
	 Както	 е	 известно,	 българската	 църковна	 музика	 е	 построена	

върху	две	традиции	на	пеене	–	монодична	и	многогласна.	Забележи-
телен	пример	за	влиянието	на	монодичната	традиция	върху	произ-
веденията	на	отец	Кирил	Попов	може	да	се	приеме	песнопението	
„Святый	Боже“,	написано	по	правилата	на	византийския	осмогла-
сен	канон	–	първи	глас,	но	с	авторска	мелодия.			

Пример 2.	Святый	Боже.	Глас	1	

 
 
Тук	 композиторът	 прилага	 едногласна	 мелодия	 на	 пеене	 на	

фона	на	исон.	Целият	музикален	материал	е	изграден	върху	фраза,	
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състояща	се	от	няколко	елемента:	последователно	движение	нагоре,	
след	това	скок	към	терца	и	спомагателен	мелодичен	обрат	с	орна-
ментиран	характер.	Комплексът	от	тези	мотиви	формира	музикална	
фраза,	от	която	има	общо	четири	във	всяко	представление.	Интерес-
но	е	да	следваме	тяхното	развитие:	всяка	следваща	фраза	започва	с	
по-висока	стъпка,	което	води	до	вълнообразна	кулминация.	

Независимо	от	факта,	че	църковните	монодични	песнопения	в	
България	се	отличават	със	специална	ладова	система,	която	е	сходна	
с	 ладовата	 система	 в	 българската	 фолклорна	 музика	 (например	
Стоян	Джуджев	посочва	4	основни	тонови	рода:	пентатоника,	диа-
тоника,	хроматика	и	енхармоника),	като	цяло	отец	Кирил	Попов	съ-
четава	 и	 църковни	 ладове,	 и	 западноевропейска	 мажоро-минорна	
система.	Някои	 от	 не	говите	 песнопения	 са	 написани	 в	 натурален	
мажор	или	минор,	но	имат	и	ладово	нестабилни	произведения	или	
фрагменти.	Втората	част	от	„Херувимска	песен“	е	изградена	върху	
такова	оригинално	съпоставяне.	

В	българските	народни	песни	има	различни	прийоми	за	украся-
ване	на	мелодиката:	глисандо,	групето,	форшлаг	и	други.	Един	от	
тези	способи	е	„опевание“,	за	който	пише	известният	теоретик	Лев	
Мазел:	„Много	от	старинните	ладови	формации	са	възникнали	в	ре-
зултат	от	така	нареченото	„опевание“	на	звука,	т.е.	от	такова	елемен-
тарно	интониране,	при	което	се	забелязва	извиване	(въртене)	на	гла-
са	 около	 един	 централен	 звук	 с	 отклонения	 от	 него	 само	 към	
най-близ	ките,	съседни	по	височина	тонове	(нагоре	и	надолу)“	[Ма-
зель,	1952:39].	В	църковната	музика	тази	техника	е	най-близка	до	
руското	 многогласие,	 което	 се	 характеризира	 със	 завършване	 на	
фразите	с	различни	видове	опевание.	Творбите	на	отец	Кирил	По-
пов	често	съдържат	опевания	в	различни	форми,	включително	двой-
но	опевание,	когато	звукът,	който	се	пее,	преминава	в	ново	опевание	
(например	до-ла-си-сол-ла).	
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Пример 3.	Двойно	опевание 

 

Освен	това	могат	да	бъдат	проследени	и	други	интонационни	
техники,	характерни	за	композиторския	почерк	на	свещеника:	пре-
минаващи	и	спомагателни	мелодични	тонове,	движещи	се	на	чиста	
кварта.	Естествено,	композиторът	не	използва	ярки	мелизматични	
прийоми	 и	 ефекти	 в	 църковните	 песнопения,	 като	 щрих	 стакато,	
контрастна	динамика	и	др.,	тъй	като	те	не	са	приложими	в	богослу-
жението.

Пример 4.	Сугубая	ектения.	Глас	5 

Като	допълнение,	по	време	на	анализа	се	разкрива	една	необи-
чайна	работа,	написана	на	оригинален	старобългарски	език	от	епис-
коп	Константин	Преславски	(ІХ–Х	в.)	–	„Молитва	към	Спасителя“.	
Този	текст	на	великопостен	канон	във	форма	на	акростих	е	открит	
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от	брата	на	отец	Кирил	Попов	–	филологът	проф.	д-р	Георги	Попов.	
От	този	канон	свещеникът	взема	един	тропар	(канонът	съдържа	450	
тропара)	и	пише	това	песнопение	през	1999	г.15	То	не	е	част	от	ли-
тургичния	кръг,	но	може	да	бъде	изпълнено,	например,	като	запри-
частен	концерт.	Освен	това	неговият	музикален	език	представлява	
интерес	за	изследване	поради	наличието	на	ярки	фолклорни	инто-
нации.	Цялостен	анализ	на	това	произведение	е	направен	от	сина	на	
композитора	в	неговата	дипломна	работа	[Попов,	2014:18-21]	не	са-
мо	като	демонстрация	на	средствата	за	музикално	изразяване,	но	и	
разкрива	смисъла	и	тематизма	на	творбата.	Росица	Николова	също	
така	предлага	подробен	анализ	на	химните	в	работата	си	върху	цър-
ковното	хорово	дело	на	прот.	Кирил	Попов	[Николова,	2012:13-27].	
И	все	пак	искам	да	отбележа	някакъв	момент	от	собствен	анализ	на	
работата.	Трябва	да	се	отбележи	ладовото	разнообразие	–	компози-
торът	се	отдалечава	от	мажоро-минорната	система.	Първоначалните	
мелодични	интонации	създават	оцветяването	на	дорийския	лад,	т.е.	
първи	глас16	(композиторска	бележка).

15	За	това	песнопение	отец	Кирил	Попов	получава	втора	награда	на	V	конкурс	за	
нови	църковни	песнопения	и	награда	на	Съюза	на	българските	композитори	през	
1999	г.	

16	Тук	имаме	предвид	фригийски	 лад	 в	 неговото	 съвременно	разбиране,	 което	 в	
Средновековието	 се	 нарича	 дорийски.	В	 статията	 „Тип	 на	 консонанса“	 (http://	
o-iliv.ru/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8
1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%)	се	казва:	„Обърк	ването	
в	 етнонимите	 на	 октавните	 ладове	 се	 дължи	 на	 неизвестния	 автор	 на	 IX	 век	
(трактатът	му	е	наречен	„Alia	musica”,	т.	нар.	„Друга	музика”),	който	основава	
своя	та	интерпретация	на	„Музиката”	на	Боеций.	„Последният	римлянин“,	за	съ-
жаление,	не	показа	подробно	как	точно	ладови	звукореди	на	различна	структура	
(modi	/	toni	/	tropi)	са	получени	от	октавни	видове.	„Елиптичността“	на	предста-
вянето	на	ладова	теория	на	Боеций	е	причина	за	погрешното	тълкуване	на	Ано-
ним“.

Светлана	Д.	Ангеловская.	ТРИ	АСПЕКТА	НА	ЦЪРКОВНО-ПЕВЧЕСКОТО...
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Пример 5.	Молитва	към	Спасителя

Честото	движение	на	паралелни	кварти	също	не	е	благоприятно	
за	ладова	устойчивост.	И	присъствието	на	такива	ритмични	фигури	
като	форшлази,	триоли,	синкопи	носят	музикалния	материал	на	на-
родния	стил	и	от	метро-ритмичната	страна.

Пример 6.	Молитва	към	Спасителя	
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Честото	използване	на	празни	квинти	и	паралелизми	е	с	цел	да	
се	представи	по-голяма	одухотвореност	и,	както	о.	Кирил	се	изразя-
ва,		по	този	начин	ние	се	откъсваме	от	земното	и	вещественото,	като	
се	стремим	към	небесното	и	възвишеното,	т.	е.	към	Бога.	Трябва	да	
се	отбележи,	че	авторът	се	старае	и	умело	използва	в	своите	произ-
ведения	гласоводенето	на	отделните	хорови	партии,	като	представе-
ни	мелодични	линии	са	лесно	запомнящи	се	и	са	съобразени	с	цър-
ковния	стил.	

Важно	място	в	работата	на	свещеник	Кирил	Попов	заема	мно-
гогласната	традиция.	Освен	това	в	творбите	си	той	намира	ориги-
нална	реализация:	това	е	един	вид	синтез	на	монодия	и	многогласие.	
В	резултат	на	това	фактурата	често	се	променя.	След	акордови	вер-
тикали,	 които	 са	относителни,	могат	да	 се	 срещнат	фрагменти	на	
мелодии	 с	 исон	 или	 унисон.	 В	 многогласната	 фактура	 типичната	
черта	е	използването	на	мелодичното	движение	в	паралелни	терци,	
което	е	характерно	за	руското	многогласие.	В	„Псалом	103“,	напи-
сан	през	2010	г.	за	мъжки	и	смесен	хор	в	духа	на	източното	пеене,	
имаме	 и	 наличието	 терцово	 гласоводене.	 Този	 псалом	 с	 автор	 св.	
пророк	и	цар	Давид	 (XI-X	в.	пр.	Хр.),	 представя	 сътворението	на	
света.	Анализът	на	тази	творба	е	предложен	от	Кристиан	Попов	в	
неговата	дипломна	работа	 [Попов,	2014:23-26].	По-специално	той	
изтъква,	че	песенопението	е	изградено	върху	редуването	на	моно-
дични	стихове	(базирани	на	8,	3	и	7	гласове)	и	многогласни	припеви.			

Стиховете	и	припевите,	използвани	в	това	песнопение	на	отец	
Кирил,	са	представени	в	следващата	сравнителна	таблица.	

Светлана	Д.	Ангеловская.	ТРИ	АСПЕКТА	НА	ЦЪРКОВНО-ПЕВЧЕСКОТО...
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Таблица 1 

О. Кирил Попов 
(избрани	стихове	от	псалом	103)

Псалом 103 
(най-често	подбрани	стихове	за	
разпяване	от	композиторите)

1.	Благослови,	душе	моя,	Господа.	Бла-
гословен єси, Господи (пс. 118:12).	Гос-
поди,	Боже	мой,	возвеличился	єси	зело.

Благословен єси, Господи.
Во	исповедание	и	в	велелепоту	облекл-
ся	еси	
Благословен єси, Господи.

1.	Благослови,	душе	моя,	Господа.	Бла-
гословен єси, Господи (пс. 118:12).	Гос-
поди,	Боже	мой,	возвеличился	єси	зело.

Благословен єси, Господи.
6.	На	горах	станут	воды.

Дивна дела Твоя, Господи.
10.	Посреде	гор	пройдут	воды.
Дивна дела Твоя, Господи.

10.	Посреде	гор	пройдут	воды.
Дивна дела Твоя, Господи.

28.	Отверзшу	Тебе	руку,	всяческая	ис-
полнятся	благости	
Дивна дела Твоя, Господи.

–

33.	Воспою	Господеви	в	животе	моем,	
пою	Богу	моему,	дондеже	есмь.

–

34.	Да	усладится	Ему	беседа	моя,	аз	же	
возвеселюся	о	Господе.

–

24.	Яко	возвеличишася	дела	Твоя,	Гос-
поди,	вся	премудростию	сотворил	єси.	
Слава Ти, Господи, Слава Ти, Господи, 
Слава Ти, Господи, Слава Ти, Господи, 
Слава Ти, Господи, сотворившему вся.

Слава	Отцу	и	Сыну	и	Святому	Духу,	и	
ныне	и	присно	и	во	веки	веков.	Аминь.

Аллилуия,	 аллилуия,	 аллилуия,	 слава	
Тебе,	Боже.	(три	пъти)	

24.	Вся	премудростию	сотворил	єси.	
Слава Ти, Господи, сотворившему вся.	

Слава	Отцу	и	Сыну	и	Святому	Духу,	и	
ныне	и	присно	и	во	веки	веков.	Аминь.

Аллилуия,	 аллилуия,	 аллилуия,	 слава	
Тебе,	Боже.	(три	пъти)

Тази	таблица	показва,	че	отец	Кирил	силно	е	разширил	кано-
ничния	текст	на	песнопението	(вземайки	повече	характерни	стихове	
от	същия	псалом	103),	за	да	може	свещеникът	спокойно	да	обиколи	
целия	храм	по	време	на	кадене,	което	се	случва	в	този	момент.	Ком-
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позицията	 се	 състои	от	 8	 стиха	и	3	припева,	 от	 които	първият	 се	
повтаря	три	пъти,	вторият	–	два	пъти,	а	третият	–	веднъж.	В	допъл-
нение,	според	литургичната	традиция,	в	края	на	песнопенията	звучи	
малко	славословие	(„Слава	...	и	ныне“)	и	трикратно	„Аллилуия,	ал-
лилуия,	аллилуия	слава	Тебе,	Боже“.	От	общите	черти	на	конструи-
рането	на	песнопението	заслужава	да	се	отбележи,	че	мелодията	е	
по-често	поверена	на	частите	на	сопрана	и	алта,	движещи	се	в	уни-
сон	или	терца.	Тенорът	тук	играе	ролята	на	октавов	исон	(заедно	с	
баса),	а	в	акордови	фрагменти	изпълва	хармоничния	вертикал.	Ба-
сът	или	комбинира	мелодията	с	исон,	или	действа	като	хармонична	
основа.			

Кристиан	Попов	в	дипломната	си	работа	посочва,	че	първият,	
вторият,	третият	и	четвъртият	стих	се	основават	на	осмия	глас	[По-
пов,	2014:24].	Това	може	да	се	потвърди	от	диатоничната	структура,	
йонийския	лад	и	края	на	фразите	на	I,	III	или	V	степен	(с	изключе-
ние	на	втория	стих,	който	завършва	на	ІІ	ст.),	както	посочва	самият	
композитор	в	дисертацията	си	[Попов,	1984:186].	Първият	стих	се	
характеризира	 с	 възходящо	мелодично	движение,	 което	не	преви-
шава	 диапазона	 на	 интервала	 квинта.	Основата	 е	 интонацията	 на	
тер	ца	и	тя	възниква	под	формата	на	възходящо	движение	(т.	1-2	ре-
ре-ми-фа;	т.	3-4	фа-сол-ла)	или	низходящо	(т.	4	ла-сол-фа)	движе-
ние,	и	под	формата	на	скок	(т.	2-3	ми-сол).	Исон	–	„ре“.	Мелодично-
то	 движение	 на	 втория	 стих	 като	 цяло	 има	 низходяща	 посока.	
Първата	от	двете	фрази	на	мелодията	се	усилва	от	терца	(сопран	и	
алт),	а	втората	звучи	в	унисон	на	фона	на	исона	„ми“	и	„ре“.	Гъвка-
вата,	вълнообразна	мелодична	линия	на	третия	стих	се	изпълнява	в	
унисон	с	партии	на	сопран,	алт	и	първия	бас	на	фона	на	исон	от	те-
нор	и	втори	бас	със	звуците	на	„ми“	и	в	края	на	фразата	„ре“.	Чет-
въртият	 стих	се	основава	отново	на	осми	глас	 [Попов,	2014:24],	
изпълнен	в	октавов	унисон	в	алт	и	бас,	само	последната	дума	„воды“	
започва	в	унисон	и	прераства	в	многоглас	от	7	тона.	Кристиан	По-
пов	в	този	стих	обръща	внимание	на	музикалното	изобразяване	на	
водни	потоци,	което	се	споменава	в	текста	[Попов,	2014:24].	Харак-
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терна	особеност	на	този	фрагмент	са	възходящи	и	низходящи	скоко-
ве	на	кварта,	както	и		алтерация	(ІІ♯,	IV♯	ст.	т.	39).	Следващите	три	
стиха	се	пеят	без	припеви	и	са	особено	тържествени	и	величестве-
ни.	Промяната	на	исона	на	„сол“	в	шестия	стих	създава	ладов	цвят	
на	G-dur.	Съдействие	за	това	настроение	идва	от	подкрепата	на	тър-
жествения	седмия	глас	[Попов,	2014:24],	както	и	от	ярката	динами-
ка,	движението	на	звуците	на	тоничното	тризвучие	(в	G-dur),	терци-
те	в	сопрани	и	тенори.	Седмият	 стих	е	почти	изцяло	изпълнен	в	
октавов	 унисон,	 който	 подчертава	 нашата	 усърдна	 молитва	 към	
Бога	да	Му	бъде	благоприятна	нашата	песен.	Осмият	стих	се	със-
тои	от	две	фрази:	първата	е	монодичен	фрагмент,	където	удвояване-
то	в	терци	от	мелодичната	линия	на	сопрани	и	алти	се	обяснява	с	
укрепването	и	уплътняването	на	музикалната	тъкан,	тъй	като	тено-
рите	и	басите	функционират	като	исон.	Втората	фраза	е	изградена	
върху	функционално-хармоничната	комбинация	от	музикални	зву-
ци,	които	подготвят	прославата	на	Бога	в	следващия	текст.	

Що	се	отнася	до	припевите,	те	са	написани	в	стила	на	много-
гласната	традиция:	акордова	фактура,	движение	в	паралелни	терци,	
западноевропейска	 хармония,	 подгласна	 полифония.	 Първите	 два	
припева	съчетават	силабичен	и	мелизматичен	тип	на	мелодия.	Пър-
вият	припев	се	отличава	с	многообразието	на	лада,	където	в	мелодия-
та	се	използва	VII	понижена	степен.	

Третият	припев	се	откроява	сред	останалите.	Той	най-пълно	от-
разява	влиянието	на	руското	многогласие	върху	почерка	на	компози-
тора	на	отец	Кирил.	На	първо	място,	бих	искала	да	отбележа	тър-
жествения	характер	на	този	фрагмент,	славословящ	нашия	Създател.	
Типична	ярка	динамика,	широк	диапазон,	divisi	на	хорови	партии.	
Освен	това	третият	припев	е	наситен	с	различни	хармонични	прийо-
ми,	характерни	за	руското	многогласие:	освен	основните	хармонич-
ни	функции,	често	има	DD,	DDVII,	II7,	както	и	редица	отклонения	(в	
тоналности	G	dur,	e	moll,	C	dur,	A	dur).	Но	може	би	най-важната	от-
личителна	черта	на	този	фрагмент	е	имитацията	на	камбанен	звън	
(т.	82-85),	изградена	върху	редуването	на	функциите	Т	и	D.	На	фона	



39

на	устойчивия	 „ла”	 звук	на	втория	 тенор	и	втория	 сопран,	 гладка	
вълнообразна	мелодична	линия	в	октавов	унисон	в	първи	сопрани	и	
първи	тенори	и	в	секста	в	алти,	която	имитира	малки	църковни	кам-
бани.	Басът	изобразява	големи	камбани,	които	се	редуват	между	I	и	
V	степени	на	мелодията.	

В	края	малкото	славословие	и	тройното	Аллилуйя	са	изложени	
в	прозрачна	акордова	фактура	от	речитативен	стил.	Само	последна-
та	фактура	се	характеризира	с	по-голямо	мелодично	разнообразие.	
Такъв	характер	на	този	фрагмент	е	успешен	финал	на	песнопението,	
без	прекомерна	пищност	на	музикалния	материал,	с	достойна	прос-
лава	на	Божието	величие!	

Особено	внимание	трябва	да	се	обърне	на	използването	в	това	
произведение	на	паралелното	движение	от	терци.	От	една	страна,	
това	е	характерна	черта	на	руското	многогласие,	подчертавайки	ме-
лодичността,	лиричния	характер,	но	тук	отец	Кирил	често	използва	
тази	техника,	за	да	усили	звука	на	едногласната	мелодия,	където	се	
изисква	силна	динамика	или	семантичен	акцент.	Това	означава,	че	
използването	на	терци	може	по-скоро	да	се	отдаде	на	divisi	на	хоро-
вите	 партии,	 отколкото	 на	 самостоятелно	 интонационно	 явление.	
Това	е	особено	вярно	за	монодичните	фрагменти.17 

В	своите	творби	композиторът	отец	Кирил	Попов	често	се	позо-
вава	на	подгласната	полифония.	Малките	мелодични	обрати,	по-чес-
то	в	средните	гласове,	играят	ролята	на	украса	или	връзки	между	фра-
зите,	запълват	удължената	продължителност	в	края	на	изреченията.		

Изводи.	От	анализирания	от	нас	музикален	материал	може	да	
се	види,	че	композиторът	иконом	Кирил	Попов	успява	да	комбинира	
елементи	от	различни	стилове	в	създаването	на	своето	църковнопев-
ческо	творчество.	Това	са:	опевание,	разпевност	на	сричките,	орна-
ментика,	исон,	ладовата	нестабилност	(фрагментарна),	псалмодиз-
мът	е	знак	за	монодична	традиция;	акордова	фактура,	движение	в	
паралелни	терци,	подгласна	полифония,	преобладаването	на	мажо-

17	Интервю	на	авторката	на	статията	(декември	2018	г.)	
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ро-минорна	ладова	система	от	руското	многогласие.	Но	като	цяло	
бих	 искала	 да	 отбележа	 напевността,	 мелодизмът,	 дълбочината,	
при	същи	на	песнопенията	на	отец	Кирил	Попов.	В	същото	време	
композиторът	не	излиза	извън	рамките	на	литургичния	канон,	като	
изтъква	свещения	текст	и	смисъла	на	молитвата.	Той	се	старае	да	
спазва,	според	своите	сили	и	възможности,	изискванията	на	певче-
ския	канон	в	Църквата.	Може	да	се	забележи	в	неговите	песнопения	
(едногласни	и	многогласни)	отговорното	му	отношение	към		бого-
служебния	текст,	който	е	на	първо	място.	Характерен	тук	е	т.	нар.	
„словесен	ритъм“.	В	почти	всички	негови	църковни	творби	музи-
калният	размер	не	е	един	и	същи,	като	той	е	съобразен	с	каноничния	
текст.	По	този	начин	отец	Кирил	споделя	мнението	на	светите	Отци,	
че	„църковното	пеене	не	е	музика,	а	словесна	мелодия“,	и	още	това	
на	св.	Атанасий	Великий,	че	„църковното	пеене	трябва	да	привежда	
нашите	души	в	благоритъм“.	Неговите	творби	са	създадени	преди	
всичко,	за	да	прославят	Бога	и	в	същото	време	свидетелстват	за	ви-
сокия	професионализъм,	музикалност	и	талант	на	автора.	
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ЕТНОГРАФСКИТЕ ГРУПИ  
ВЪВ ВАРНЕНСКО18 

Резюме:	Варненският	регион	представлява	интерес	за	изследване	
поради	съжителството	на	няколко	етнографски	групи.	В	настоящия	до-
клад	 съм	 се	 опитала	 да	 засегна	 някои	 по-характерни	 черти	 на	 две	 от	
най-многобройните	от	тях.	Разглеждам	бита	им,	музикалните	им	тради-
ции	и	обичаи	от	миналото,	пренесени	в	днешната	променяща	се	фолк-
лорна	среда.	

Ключови думи:	етнографски	групи,	музикални	традиции,	обичаи,	
гагаузи

Ethnographic groups in Varna
Paolina Kr. Vassileva, a PhD student AMDFA, Plovdiv

Abstract:	 The	 Varna	 region	 is	 of	 interest	 for	 research	 due	 to	 the	
cohabitation	of	several	ethnographic	groups.	In	this	report,	I	have	attempted	
to	address	some	of	the	more	characteristic	traits	of	two	of	the	most	numerous.	
I	 examine	 their	 bits,	 their	 musical	 traditions	 and	 customs	 from	 the	 past,	
brought	to	today’s	changing	folk	environment.	

Key words: ethnographic	groups,	musical	traditions,	customs,	gagauzi
 

18	Според	Николай	Колев	„...	етнографската	група	се	характеризира	със	свои	диа-
лектни	и	културно-битови	особености,	т.е.	специфични	черти	на	културата,	кои-
то	осъзнава	и	тачи.	В	същото	време	етнографската	група	говори	един	език	с	ос-
новния	 етнос	 и	 осъзнава	 своята	 принадлежност	 към	 този	 основен	 етнос...“	
[Колев,	1995:	27]
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„Варна.	Смесица	от	народности...	град	със	значително	минало“,	
пише	Константин	Иречек	в	„Пътувания	по	България“	[Иречек,	1974:	
880].		

Територията	 на	 област	Варна	 населяват	 4	 етнографски	 групи	
(вая	ци,	гагаузи,	тракийци	и	„съртовци).	Тяхното	съжителство	пред-
ставлява	интерес	за	различни	фолклористи	и	етнографи.	Изследва-
ния	 в	 региона	 са	 правени	 от	 Любомир	Милетич,	 Феликс	 Каниц,	
Стоян	Джуджев,	Райна	Кацарова	и	Николай	Кауфман.	Но	интересът	
към	Варненската	област	продължава	и	до	днес	във	връзка	с	проучва-
нията	на	Атанас	Манов,	Живка	Стаменова	и	Петър	Стоянов	относно	
произхода	на	разглежданите	етнографски	групи.	Връзката	помежду	
им,	както	и	 това,	по	което	се	отличава	всяка	една	от	 тях,	 възбуди	
интереса	ми	към	обичаите	и	традициите	им.	Още	повече,	че	в	моя	
род	са	вплетени	две	групи	–	на	ваяците	и	на	гагаузите.	Смятам,	че	
настоящото	 изследване	 ще	 допринесе	 за	 доизясняване	 на	 повече	
подробности	относно	съвместното	съжителство	на	посочените	етно-
графски	групи,	без	да	твърдя,	че	това	би	било	пълно	и	окончателно.	

Този	район	е	част	от	една	от	главните	музикално-фолклорни	об-
ласти	у	нас,	а	именно	на	Североизточна	и	Средна	Северна	България.	
Подобно	на	Добруджанската	фолклорна	област,	музикалният	фолк-
лор	тук	също	представлява	смесица	от	фолклора	на	другите	области	
поради	преселването	 на	 големи	 групи	 българи	 преди	Освобожде-
нието,	пораждащо	“...	взаимно	влияние	на	съседни	или	по-далечни	
народопесенни	традиции“	[Стоин,	Е.,	1981:11].	Страхувайки	се	от	
турските	 разбойници,	 които	 особено	 при	 упадъка	 на	 Османската	
империя	се	увеличават	значително,	големи	групи	от	българското	на-
селение	забягват	в	планините	и	около	тях.	Така	населението	от	Ду-
навската	 равнина	 се	 насочва	 към	 Балкана.	 След	 Освобождението	
хората	поемат	обратния	път	към	полето,	накъдето	тръгват	и	големи	
групи	преселници	от	Тракия.	Населението	се	смесва,	а	заедно	с	него	
и	музикалните	стилове.	Въпреки	процесите	на	миграция	и	асимила-
ция,	то	в	голяма	степен	успява	да	запази	характерните	си	фолклорни	
особености.	Именно	това	определя	и	региона	като	част	от	българ-
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ското	фолклорно	 пространство	 със	 своя	 специфичност.	Добруджа	
оказва	голямо	влияние	по	отношение	на	песенния	и	инструмента-
лен	фолклор	във	Варна.		

Йорданка	Неделчева	описва	в	книгата	си	„Народните	песни	в	
календарните	празници,	обичаи	и	обреди	на	ваяците“	вътрешноре-
гионалното	деление	на	посочените	вече	етнографски	групи.	„Север-
ната	част	(обхващаща	селата	Виница,	Орешак,	Кантарджиево,	Ки-
чево,	Червенци)	–	населена	предимно	от	гагаузи;	в	западната	част	
(обхващаща	Провадийското	плато	и	селата	Блъсково,	Градинарово,	
Комарево,	 Кривня,	 Равна,	 Славейково,	 Храброво),	 живеело	 старо	
местно	население,	известно	под	името	„сърт“	(„възвишение“	на	тур-
ски),	а	от	там	и	името	„съртовци“.	Населението	от	средната	част	на	
Варненско	 (Ветрино,	 Девня,	 Тръстиково,	 Синдел)	 се	 състояло	 от	
пре	селници	 от	 Тракия	 –	 „тракийци“.	През	XIX	 в.	 руско-турските	
военни	конфликти	допринесли	за	заселването	на	бежанци	от	Маке-
дония	и	Одринско“	[Неделчева,	2003:21].	В	източната	част	по	край-
брежието	населението	е	смесено	поради	търговските	връзки	и	бита,	
свързани	с	мореплаването	в	миналото.	От	намерените	източници	се	
стига	до	заключението,	че	съртовците	и	тракийците	са	отделни	ет-
нографски	групи,	но	в	изследването	ми	дотук	не	беше	намерена	дос-
татъчно	информация	за	по-обстоен	анализ	от	моя	страна.	

След	Руско-турската	война	от	1828–1829	г.	семейства	от	Голица	
и	 Козичино	 (Еркеч),	 Доброван	 (Калгамач)	 и	 Аспарухово	 (Ченге)	
тръгват	 заедно	 с	 войските	 на	 Дибич	 Забалкански	 и	 се	 заселват	 в	
изос	тавените	от	турците	села	на	север	във	Варненска	област:	Лев-
ски,	Изгрев,	Николаевка,	Калиманци	и	Ботево,	както	и	в	Добричко	и	
Силистренско.	Селата	Еркеч	и	Голица	са	с	много	стара	история,	да-
тираща	още	от	първите	векове	след	основаването	на		Дунавска	Бъл-
гария.	„Ваяците	се	смятат	за	преки	потомци	на	Аспаруховите	бълга-
ри“,	пише	Петър	Куцаров	в	книгата	„Еркеч	и	еркечани“.	Прозвището	
им	е	свързано	с	възклицанието	„ВА“,	вместо	„БЕ“	и	„БРЕ“,	което	
използват	 към	 всяка	 дума,	 когато	 завършват	 изречението.	 Напри-
мер:	„Къдя	оди	ва?“,	„Яла	вай“,	„Како	прайш	ва?“	и	т.н.	Ваяците	са	
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познати	още	под	името	„вайковци“	или	„кавадаря“,	тъй	като	често	
употребявали	 в	 говора	 си	 турската	 дума	 „кавадар“	 (приятел).	Из-
вестни	са	както	с	лошите	си	качества	като	кражба	на	добитък,	така	
и	с	добрите	–	славят	се	със	своята	смелост	и	самоотверженост.	За-
щитават	правата	и	свободата	си	по	всевъзможен	начин.	Отличават	
се	с	физическа	здравина	и	балканска	красота.	Те	са	едри,	с	пъстри	
или	черни	очи.	Не	обичат	да	остават	длъжници,	но	са	и	доста	слово-
охотливи.	Славят	се	с	многодетните	си	семейства,	достигащи	до	16	
деца.	Техният	основен	поминък	е	земеделие,	овчарство	и	лозарство.	
В	миналото	строили	къщите	си	със	стени	от	пръти,	замазани	с	гли-
на,	но	през	XX	в.	започнали	да	използват	камък	и	тухли	при	градежа	
на	един,	два,	дори	и	три	етажа.	Стените	и	таваните	замазвали	с	вар.	
„Къщите	се	състоят	от	пруст	(коридор),	на	стената	в	прустъ	все	още	
стои	пульцатъ,	на	която	се	набучват	„ключовтя“	и	бакърите,	а	в	зан-
ца	(килера)	стои	покъщнината“,	пише	Петър	Куцаров	в	книгата	си	
„Еркеч	и	еркечани“	[Куцаров,	2009:73].	

Ваяците	се	отличават	от	останалите	етнографски	групи	по	свое-
то	облекло	и	традиции.	„Носиите	се	работят	от	всички	членове	на	
семейството	 –	 женската	 чукманена	 (сукманена)	 и	 мъжките	 чер-
нодрешни	дрехи	се	изработват	предимно	от	домашно	изтъкани	въл-
нени	платна.	Мъжкото	облекло	се	състои	от	голям	калпак...	„равен	
като	тепсия“,	ушит	от	триъгълни	парчета.	Ризите	са	бели	и	с	дълги	
ръкави,	с	преобладаваща	черна	бродерия	по	яката...	Потурите	–	чер-
ни	вълнести	„дянести	гащи“,	с	гайтанени	джобове	и	червени	„сук-
ници“.	Елекът	е	вълнен,	на	черни	и	червени	квадрати	без	ръкави	–	
„гюслюк“...	 Най-старото	 облекло,	 което	 се	 помни	 при	 жените,	 е	
„чукманът“,	състоящ	се	от	две	части	–	къс	елек	„чапак“	и	силно	на-
брана	пола...	Чукманът	се	изработва	в	различни	цветове	–	вишнаво,	
тъмносиньо,	зелено...	Двете	части	се	свързват	с	дълъг	колан...	Риза-
та	е	с	контрастираща	черна	и	червена	бродерия.	Престилките	се	из-
работват	от	различни	тъкани	върху	черна	основа	с	геометрически	
орнаменти.	На	главата	се	слага	черен	чумбер,	на	чиито	краища	са	
пришити	червени	пискюли.	Над	чумбера	–	бял	ръченик,	 който	 се	
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кръстосва	под	брадата	и	се	връзва	високо	на	върха	на	главата	и	така	
се	образуват	два	полувенеца...	Косите	се	сплитат	на	плитки,	а	ако	
косата	е	къса,	се	поставя	косичник.	Над	чукмана	се	облича	елече	без	
ръкави	„ентерийка“,	но	най-интересна	за	тази	група	е	горната	дреха	
„кича“	–	черна	дълга	дреха,	с	усукани	черни	конци,	наречени	„брин-
сали“,	която	лятно	време	се	носи	над	ризата,	а	зиме	над	чукмана“	
[Неделчева,	2003:2729].			

За	ваяците	мъжкото	начало	е	от	изключителна	важност	и	това	
проличава	най-ясно	в	празника	Петльовден.	Преданията	разказват	
за	300-годишната	история	на	този	празник,	свързан	със	събирането	
на	най-тежкия	за	нашият	народ	кръвен	данък	–	взимане	на	малки	
момчета	от	семействата	им.	Старите	хора	от	селата	Голица	и	Еркеч	
разказват	 легендата	 за	 смела	 еркечанка,	 която	 скрива	мъжкото	 си	
чедо	и	отказва	да	го	даде	на	турците,	а	те	се	заканват,	че	ако	не	го	
предаде,	то	ще	бъде	заклано.	Тогава	тя	заявява,	че	сама	ще	заколи	
скъпото	си	момче,	но	не	ще	им	го	даде.	През	нощта	го	извежда	и	
скрива	далеч	извън	селото.	Точно	в	полунощ	коли	петел	и	с	кръвта	
му	опръсква	прага	и	вратата	на	къщата.	Когато	сутринта	дошли	пов-
торно,	турците	останали	стъписани	пред	постъпката	на	майката	и	
повече	не	събирали	момчета	за	еничари	от	селата	Еркеч	и	Голица.		

Ваяците	се	славят	още	със	своята	консервативност,	тъй	като	не	
приемат	новото	и	много	трудно	се	поддават	на	промени.	Пеят	почти	
през	цялото	денонощие.	Песента	била	неотделима	част	от	ежедне-
вието	на	всяка	домакиня	–	от	сутринта	та	чак	до	късно	вечер.	Песни-
те,	които	пеят,	са	с	малък	тонов	обем	и	преобладаващо	постепенно	
движение.	Най-често	срещани	размери	са	2/4	и	7/8,	при	коледарски-
те	песни	се	срещат	5/8	и	9/8.	Песента	заема	важно	място	и	на	хори-
щето.	Хорото	 е	 място,	 на	 което	 подрастващите	 показват	 какво	 са	
усвоили	от	своите	майки,	бащи	и	деди.	На	това	място	присъствието	
на	гайдаря	е	задължително,	а	наред	с	него	участва	и	кавалджията.	
Гъдулка	при	тази	етнографска	група	се	среща	по-рядко,	а	тамбурата	
не	е	характерен	инструмент	за	тях.	Отличителни	хорà	за	тази	етно-
графска	група	са	„Дрънкаливата“,	„Куклената“,	„Джоката”.	Играят	
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се	3	вида	ръченица	–	„Зълвенска“	(по	саме),	„Плетена“	(на	хоро)	и	
„Чорбаджийска“	(по	двойки).	Известни	са	и	хорà,	характеризиращи	
определена	професия:	„Овчата“	–	на	овчари,	„Заешката“	–	на	лов-
джии	и	„Дядовата	Радюва“	–	на	възрастните,	които	заглеждали	мла-
дите	булки.	Характерна	за	ваяците	е	мелодията	„Конската“,	изпъл-
нявана	в	сватбения	ритуал.	Гайдарят	се	възкачва	на	керемидите	на	
къщата,	в	която	вече	е	заживяла	булката,	и	засвирва	тази	мелодия,	за	
да	се	разбере	из	цяло	село,	че	булката	е	била	„честна“.	

Научният	интерес	към	ваяците	(вайковците)	не	спира.	Движе-
нието	на	населението	безспорно	е	оказало	огромно	влияние	при	раз-
пространението	на	фолклора	и,	въпреки	превратностите	на	времето,	
местните	са	успели	да	съхранят	една	богата	система	от	обреди,	тра-
диции	и	обичаи.		

По	въпроса	за	произхода	на	гагаузите19	няма	единно	мнение	и	
до	днес.	Съществуват	две	основни	становища	–	първото,	че	гагаузи-
те	са	българи,	които	през	османското	владичество	приемат	езика	от	
турците,	но	запазват	християнската	си	вяра.	За	това	становище	се	
застъпват	Любомир	Милетич,	Георги	Раковски	и	Иван	Иванов	–	из-
следователи	на	етногенезиса	на	тази	етнографска	група.	И	второто	–	
за	тюркското	потекло	на	гагаузите,	чиито	поддръжници	са	Карел	и	
Херман	Шкорпил.	Според	тях	гагаузите,	заедно	с	другото	старо	на-
селение	в	Североизточна	България,	наречено	„гаджали“,	били	по-
томци	на	хан	Аспарух.	

Името	гагаузи	има	следното	етимологично	значение:	произлиза	
от	„гага“	(човка,	клюн,	уста)	и	„уз“	(дълъг,	прав),	което	означавало	
твърд	и	непокорен	човек,	с	много	знаеща	уста.	Съществува	и	тео-
рия,	 според	 която	 думата	 „гагаузи“	 произлиза	 от	 възклицанието	
„ГА“,	което	използвали	в	речта	си,	например	„ша	га	направя“,	и	от	
името	на	племето	„узи“.		

19	Според	определението,	което	Николай	Колев	дава	за	етнографска	група,	разглеж-
дайки	гагаузите,	които	са	българи,	принадлежащи	към	основния	етнос,	те	имат	
характерни	битови	особености	и	специфични	черти	на	културата.	Именно	това	
ги	определя	като	такива.	
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През	XIX	 в.	 при	пътуванията	 си	 (1881	и	 1884	 г.)	Константин	
Иречек	отбелязва	впечатленията	си	за	гагаузите20:	„По	тип	на	пръв	
поглед	гагаузите	се	отличават	от	българите	и	от	гърците.	Те	са	чер-
нооки	и	чернокоси,	с	малък	мускулест	ръст	и	тъмна	кожа,	с	широки	
ъглести	глави	и	кокалести,	дебели	ръце	и	нозе,	облечени	в	широки	
шалвари	на	черни	и	бели	ивици...“;	„В	техният	характер	на	първо	
място	стои	инатът	и	страстта	към	всичко...“	[Иречек,	1974:880].	

Нравите	на	гагаузите	са	подобни	на	турските.	Например	мъжете	
се	хранят	отделно	от	жените.	Смятат	се	за	доста	гостоприемни.	Но-
сиите	им	се	доближават	основно	до	турското	национално	облекло.	
Жените	носят	кърпи	на	главите,	къси	елечета	без	ръкави	и	широки	
пъстри	шалвари,	наречени	„дон	чатал“.	През	първата	половина	на	
XX	в.	шалварите	отпадат	от	облеклото	на	жените	и	се	заменят	от	
ризи,	характерни	за	Добруджа	(бели	памучни	ризи,	с	богата	броде-
рия	около	пазвата	в	преобладаващ	червен	цвят).	Мъжете	носят	фе-
сове	или	калпаци,	сини	елечета,	червени	пояси	и	кафяви	потури	от	
овча	вълна.		

Основният	поминък	на	гагаузите	е	лозарство	и	винарство.	Зани-
мават	се	още	със	земеделие	и	животновъдство,	като	отглеждат	най-
чес	то	овце,	свине	и	2-3	коня.	Жилищата	им	са	от	типа	на	добруджан-
ските	къщи	–	соба	(мусааличе),	дворно	пространство	и	стопански	
постройки	за	животните	(дам	–	за	едър	добитък,	сая	–	за	дребен	до-
битък).	Неизменен	елемент	от	трапезата	на	гагаузите	е	питата.	За	
всеки	 празник	 питата	 се	 нарича	 по	 различен	 начин.	 Например,	 с	
пита	се	изразява	благодарността	за	успешното	раждане.	Тя	се	омес-
ва	от	свекървата	до	третия	ден	от	раждането	и	се	нарича	„панаяпи-
тасъ“	или	„кадене“/„кадине“	(в	селата	Червенци	и	Метличина).	Ка-
нят	 се	 баби	 от	 няколко	 къщи,	 като	 основното	 блюдо	 на	 масата	 е	

20	Константин	Иречек	отбелязва:	„Във	вътрешността	те	живеят	и	в	северната	част	
на	Провадийско,	обаче	са	много	побългарени;	селата	Миаалъч,	Шадъркьой,	Ка-
раач,	Казълджилари,	Кадикьой	 и	 други	 от	 последната	 война	 напущат	 турския	
език	и	говорят	на	български“	[Иречек,	1974:	889].
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прикадената	пита,	 замесена	с	квас,	без	никаква	украса.	Питата	се	
използва	 още	при	 обичаи	 като	 сватба	 (нарича	 се	 „меденик“),	 при	
калесване	(канене)	–	„кукли“,	и	на	погребение	(нарича	се	„пътник“	
или	 „спътник“).	 Наред	 с	 питата	 неизменни	 ястия	 от	 трапезата	 са	
курбан,	 каварма,	 сутляш,	 гюзлеми,	 курабии	 с	 локум	 и	 тиганици	
(малки	палачинки).	

Гагаузите	много	почитат	сборовете,	седенките	и	хорàта,	нераз-
делна	 част	 от	 които	 са	 гайдата	 и	 кеменчето.	По	 време	 на	 къпане	
преди	сватбата	също	се	използвали	народните	инструменти.	Когато	
двамата	младоженци	се	отправяли	към	реката	да	се	къпят,	били	съ-
провождани	от	гайда,	гъдулка	и	цигулка.	Свитата	на	младоженеца	
пък	играела	голо	хоро	(танцували	голи	до	кръста	в	реката	около	му-
зикантите)	в	размер	2/4.	

Не	минава	празник	без	ръченицата,	наричана	тук	„каршълама“,	
турският	 кючек,	 мукаетлийският	 кючек	 (предимно	 танцуван	 от	
мъже,	 с	 клякане	 и	 удряне	 по	 земята).	Според	 интервюираните	 от	
мен	Кольо	Янков	(р.	1946)	и	Иван	Димитров	(Ванчика,	р.	1934)	от	с.	
Червенци,	варненският	кючек	се	е	танцувал	изключително	много	в	
това	село	и	те	заявяват,	че	точно	оттук	произлиза	танцът	с	лъжици,	
който	наричат	„кашик	авасъ“	–	танцуват	2	жени	и	един	мъж,	като	
мъжът	играе	с	камшик	и	лъжици,	а	жените	с	„джампаре“	(кастане-
ти),	в	размер	9/8.	Гагаузите	в	с.	Кантарджиево	също	имали	подобен	
танц	в	размер	9/8,	наречен	„Оро	кадън	джасъ“.	Минко	Костадинов	
(р.	1933)	от	село	Кантарджиево	споделя:	„Ние	кючек	не	казвахме,	а	
оро	кадън	джасъ.	Има	гагаузко	„юш	кюше	авасъ“,	на	трима	души	
играта.	Трима	души	се	хващат	–	в	средата	е	мъжът	и	две	жени	от-
страни.	Танцуват	го	със	стъпки	в	четирите	ъгъла	вдясно,	вляво,	на-
пред,	назад	и	отново	същото.	На	Каршълъмата,	която	се	играе	един	
срещу	друг,	ние	ѝ	викахме	още	„кадънджа““.	

Танцът	„кючек“	се	среща	и	в	Турция.	За	това	споделя	Гюл	Ка-
план	Екемен	в	доклада	си	„Проблемите	на	преименуването	на	про-
менящите	се	традиции	„кьочек“	и	„зене“.	Тя	отбелязва,	че	в	област	
Сакария	 (Турция)	 „кьочек“	 се	 танцува	 от	 момчета	 на	 възраст	 7-8	
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години,	водени	от	водач,	наречен	„Кол“,	и	от	3	до	12	помощници	на	
водача.	Танцували	под	съпровода	на	кеменче,	лавта	 (флейта),	деф	
(ударен	инструмент,	подобен	на	дайре)	и	зили	маша	(ритъм	инстру-
мент	със	звук,	подобен	на	цимбал).	Освен	тях	кьочекчиите	изпол-
звали	за	свирене	чалпара	(джампаре	или	кастанети),	които	държали	
в	ръцете	си,	докато	танцуват.	Това	доказва,	че	турското	влияние	вър-
ху	българския	фолклор	в	района	остава	и	до	днес.	Между	двата	тан-
ца	има	много	общи	неща	–	наименованието	„кючек“,	размерът	9/8,	
използването	 на	 кастанети	 и	 на	 дървени	 лъжици.	 В	 бъдеще	 биха	
мог	ли	да	се	направят	допълнителни	изследвания	относно	подобни	
взаимовлияния.	

За	гагаузите	е	характерно	и	празнуването	на	именни	дни.	Под-
готовката	започва	още	с	първия	удар	на	камбаната	сутринта	на	съот-
ветния	празник.	Антоновден	се	празнувал	3	дни,	третият	от	които	се	
нарича	Лелинден.	Тогава	 се	месят	 содени	 питки	 и	 се	 раздават	 на	
комшиите.	

На	Петковден	се	изпълнява	обичаят	„Джамали,	джамалари“	–	
вечерта	преди	пускането	на	кочовете	при	овцете	маскирани	мъже,	
окичени	със	звънци	и	хлопки,	обикаляли	по	къщите	и	произнасяли	
следните	 думи:	 „Джамал,	 гилди	 дуйдумуз	 му“	 (Джамалът	 дойде,	
чухте	ли?).	Този	обичай	се	празнува	с	цел		да	се	прогонят	злите	сили	
и	по-лесно	да	се	заплодят	овцете.	В	него	участвали	предимно	ерге-
ни,	които	стопаните	черпели	с	вино	и	ракия.	Обичаят	много	напом-
ня	на	кукерския.	На	този	ден	се	коли	шиле	или	овца	и	се	прави	кур-
бан,	характерен	за	трапезата	на	гагаузите.	

На	Бабинден	например,	на	хорото	на	бабите	не	е	възприето	да	
се	хващат	мъже.	Мъжът,	който	се	опита	да	го	направи,	се	наричал	
„гелде	мъж“.	Избирали	се	жени,	наричани	„луди“,	които	да	го	подго-
нят	с	пръчки	и	да	му	вземат	кожуха.		

На	Кърк	кашик	(40	лъжици),	който	се	отбелязва	на	църковния	
празник	Четиридесет	мъченици,	„трябва	40	лъжици	да	се	сръбнат,	
40	залъка	да	се	изядат	и	40	клечки	да	се	донесат.	Човек	трябва	да	
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изпие	40	лъжици	вино,	за	да	е	бодър	и	здрав	през	лятото...“	[Стаме-
нова,	2007:227]	

Повечето	от	тези	обичаи	замират	и	у	нас	не	се	практикуват.	В	
България	общността	на	гагаузите	изчезва	поради	процесите	на	аси-
милация	и	миграция,	главно	към	Молдова,	Украйна	и	Русия,	където	
те	са	запазили	традициите	и	обичаите	си	и	до	днес.		

Съвременният	 начин	 на	 живот	 и	 откъсването	 от	 традициите	
води	до	загубване	на	корените,	което	е	характерно	не	само	за	гагау-
зите,	но	и	за	другите	етнографски	групи.	Доброто	съжителство	меж-
ду	тракийци,	съртовци,	ваяци	и	гагаузи	е	основа	не	само	за	съхране-
нието	 на	 техните	 обичаи.	 Това	 води	 и	 до	 взаимно	 обогатяване	 и	
препредаване	от	поколение	на	поколение	на	всичко	онова,	което	са	
създали	техните	предци	на	земите	от	днешния	Варненски	край	–	не-
делима	част	от	фолклорната	традиция	на	Североизточна	България.	
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ТРАДИЦИИ В ОБРЕДНИЯ ЦИКЪЛ  
НА ТУРСКАТА СВАТБА  
В НЯКОИ РАЗГРАДСКИ СЕЛА  
ОТ ЮЖНОТО ЛУДОГОРИЕ 

Резюме:	Предмет	на	настоящата	статия	е	обредният	цикъл	на	тур-
ската	сватба	в	някои	от	разградските	села	от	Южното	Лудогорие.	Изслед-
ването	обхваща	периода	от	първата	четвърт	на	ХХ	до	първото	десетиле-
тие	 на	 ХХI	 век.	 Проследяват	 се	 процесите	 на	 разпадане	 и	 развитие,	
характерни	за	турската	сунитска	сватба	от	Южното	Лудогорие.

Ключови думи:	традиции,	обреден	цикъл,	турска	сунитска	сватба,	
ритуали,	обичаи	

 
Traditions in the ritual cycle of the Turkish wedding in some of the 
Razgrad villages of the Southern Ludogorie 

Ayshe I. Redzheb, a PhD student Free University of Varna „Cherno-
rizets Hrabar“ 

Abstract:	The	subject	of	 this	article	 is	 the	 ritual	cycle	of	 the	Turkish	
wedding	 in	 some	 of	 the	 Razgrad	 villages	 in	 the	 Southern	 Ludogorie.	 The	
survey	covers	the	period	from	the	first	quarter	of	XX	to	the	first	decade	of	the	
21st	century.	The	process	of	disintegration	and	development	characteristic	of	
the	Turkish	Sunni	Wedding	from	the	Southern	Ludogorie	is	being	followed.	

Key words:	 traditions,	 ritual	 cycle,	 Turkish	 Sunni	 wedding,	 rituals,	
customs
 
Предмет	на	настоящата	статия	е	традиционната	турска	сунит-

ска	сватба	от	Южното	Лудогорие,	която	e	част	от	обичайно-обредна-
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та	система,	битуваща	в	пределите	на	България	–	държава	с	населе-
ние,	 състоящо	 се	 от	 различни	 етнически	 и	 религиозни	 групи.	
Ней	ното	фолклорно	развитие	е	свързано	с	историческата	съдба	на	
общността,	която	е	част	от	етническото	многообразие	на	страната.		

Днес	официалната	политика	на	България	има	толерантно	отно-
шение	към	фолклора	и	съпътстващите	го	обредни	комплекси	за	вся-
ка	от	етническите	групи,	които	притежават	своите	специфики21.	

Турската	сунитска	сватба	от	Южното	Лудогорие	е	част	от	етно-
културното	наследство	на	България.	Тя	съдържа	самобитно	богат-
ство	от	игрови	и	танцови	образци,	които	за	съжаление	са	застраше-
ни от заличаване.	Една	от	причините	за	това	е	свързана	с	процеса	
на	глобализиране	в	сферата	на	международната	култура.	

Сватбата	на	българските	 турци-сунити	от	Южното	Лудогорие	
запазва	основните	си	характеристики	до	средата	на	ХХ	век.	В	ней-
ното	протичане	се	наблюдава	определена	цикличност	в	три основ-
ни етапа,	които	обуславят	обредния	комплекс,	наречен	сватба.	Това	
структуриране	се	наблюдава	както	в	българската,	така	и	в	турската	
традиционна	сватба.		

Встъпването	в	брак	заема	важно	и	неотменно	място	в	живота	на	
турците,	също	както	раждането	и	смъртта.	Етническите,	религиоз-
ните	и	религиозно-правните	и	икономически	фактори	обуславят	ус-
ловията за сключване на брак	в	традиционното	общество	на	бъл-
гарските	турци-сунити.			

Религиозно-правната основа	при	сключването	на	брак	се	ос-
новава	на	законите	на	Шериата.	Според	Исляма	сватбите	не	се	пра-
вят	по	време	на	постите,	между	двата	Байрама	и	до	1	година	след	
смърт	(в	краен	случай	до	52-я	ден).	Освен	това	официалната	рели-
гия	забранява	брак	между	кръвни	роднини	до	седмо	коляно,	а	също	

21	В	настоящото	изследване	в	смисъла	на	термина	специфика	влагаме	необходи-
мостта	да	се	добавят	характеристиките	по	отношение	на	духовното,	нематериал-
но	 културно	 богатство.	В	 турската	 сватба	 от	Южното	Лудогорие	 се	 открояват	
множество	специфични	елементи,	които	могат	да	бъдат	класифицирани	по	раз-
лични	признаци.



55

така	и	с	друговерци.	Забранява	се	брак	между	овдовяла	съпруга	и	
девер,	между	вдовец	и	сестрата	на	починалата	съпруга.	Не	се	гледа	
с	добро	око	на	сключване	на	брак	между	заварените	и	доведените	
деца	от	едно	семейство.	Не	се	допуска	по-малък	брат	да	се	ожени	
преди	по-големия,	същото	важи	и	за	сестри.	Въпреки	това	през	пе-
риода	на	социализма	религиозните	бракове	отпадат	и	остава	само	
спазването	на	останалите	компоненти	от	 структурата	на	 сватбата,	
които	имат	народностно-обреден	и	развлекателен	характер.	

Календарното време за провеждане на сватбата	в	традицион-
ното	 общество	 е	 обусловен	 както	 от	 климатичните	 особености	 и	
свързаните	с	тях	стопански	дейности,	така	и	от	законите	на	Шериа-
та.		До	средата	на			ХХ		век	сватбите	се	правят	предимно	през	есен-
но-зимния	период.	Това	е	свързано	с	поминъка	и	наличието	на	дреб-
но	 и	 разпокъсано	 селско	 стопанство,	 което	 се	 характеризира	 с	
пот	ребността	от	усилена	работа	през	пролетния	и	летния	сезон.		

Времетраенето на турската сватба е променлива величина.	
Традиционната	турска	сватба	от	средата	на	ХХ	век	все	още	включва	
продължаващи	цяла	седмица	тържества.	Постепенно	времетраенето	
се	ограничава	в	рамките	на	3	дни,	а	със	започването	на	Възродител-
ния	процес	вече	се	свежда	до	1	ден.	

Възрастовата граница за сключване на брак и вдигане на 
сватба	се	променя	в	зависимост	от	културно-историческото	и	соци-
ално	развитие	на	обществото.	Тя	се	регулира	от	обективни	и	субек-
тивни	фактори.	Предбрачният	период	при	мюсюлманите	се	характе-
ризира	с	незначително	общуване	между	младите.	В	традиционното	
мислене	на	турците-сунити	и	шиити	в	продължение	на	векове	се	е	
утвърдил	следният	израз:	„Женят се, когато им излезе късметът – 
момъкът, когато поиска, а момата, когато я поискат”.

Брачната	възраст	в	средата	на	ХХ	век	се	движи	между	17–22	
години	за	момчетата	и	15–20	години	за	момичетата.	Докато	в	нача-
лото	на	ХХ	век	момичето	и	момчето	не	са	се	виждали,	тях	ги	сватос-
вали	родителите	им,	то	в	средата	на	века	място	за	срещи	на	младе-
жите	 били	 селските	 празници	 в	 различните	 селища,	 сватбите	 и	

Айше	И.	Реджеб.	ТРАДИЦИИТЕ	В	ОБРЕДНИЯ	ЦИКЪЛ	НА	ТУРСКАТА	СВАТБА...
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го	дежите,	ходенето	на	девойките	за	вода	на	кладенеца	или	чешмите,	
работата	на	полето,	меджиите,	където	младите	девойки	са	показва-
ли	 своето	 трудолюбие	и	 сръчност,	 умението	 да	 запеят	 и	 да	 водят	
приятни	и	духовити	разговори	и	училищата	от	смесен	тип.		

Условията	за	сключване	на	брак	са	в	пряка	зависимост	от	след-
ните	фактори:	

•		 етническа	принадлежност;	
•	 вероизповедание	–	турците-сунити	предпочитат	да	сключват	
брак	помежду	си;	

•	 социално-икономическо	положение	и	статус	в	обществото;	
•	 възрастта	на	булката	и	младоженеца	–	фактор	с	променлива	
величина;	

•	 здравословното	и	физическо	състояние	на	младоженците	–	те	
трябва	да	са	годни	да	подсигурят	продължението	на	рода;	

•	 близкородствените	връзки	са	недопустими	при	сключването	
на	брак	–	важи	правилото	за	забрана	на	брак	до	седмо	коляно;	

•	 преженването	на	по-голям	брат	или	сестра	до	60-те	години	на	
ХХ	век	има	функцията	на	морално-етичен	фактор.	

Доминиращата	роля	на	родителите	се	запазва	и	в	годините	на	
социализма.	Дори	налагането	на	гражданския	брак	като	единствена-
та	призната	и	официална	форма	за	санкциониране	на	брачния	съюз	
не	променя	характера	на	отношенията.	Значение	при	избора	на	бра-
чен	партньор	има	и	социалното	положение	на	семействата.	„Когато 
кажат, че бедно е момчето, никой не иска да си дава момичето, за 
да не страда.”	Изискванията	за	момичето	са,	освен	имотно	състоя-
ние,	да	е	здрава,	работна,	хубава	и	скромна.	

Същинската сватба	е	старинен,	семеен	обичай.	За	нея	е	харак-
терна	празничната	 атмосфера,	 наситена	 с	много	 обредни	песни	и	
танци.	Традиционната	турска	сватба	е	богата	на	обредни	действия,	
които	целят	приобщаване	и	осигуряване	на	семейно	щастие	и	пло-
дородие.	В	съдържанието	на	сватбената	обредност	влизат	множест-
во	зрелищно-развлекателни	елементи,	които	я	доближават	до	народ-
ната	драма	и	я	правят	незабравимо	преживяване	за	цялото	село.	
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Сватбата	през	50-те	години	на	ХХ	век	все	още	е	съвкупност	от	
ритуали,	 които	 народът	 съхранява	 през	 вековете.	 Тя	 е	 наситена	 с	
музика,	песни	и	танци,	но	зад	тази	атрактивност	обикновено	се	крие	
мълчалив,	неписан	договор	между	семействата	на	младоженците.	

Инструменталният	съпровод	се	е	състои	от	зурна	и	давул,	които	
огласят	селото.	Постепенно	зурната	се	заменя	с	кларинет.	В	края	на	
ХХ	век	употребата	на	традиционната	музика	се	измества	от	съвре-
менни	записи	и	аранжименти,	които	отговарят	на	културните	и	емо-
ционални	предпочитания	на	съвременния	човек.	Използват	се	ин-
струменти	като	йоника,	китара,	барабани.	Става	все	по-популярно	
за	сватбата	да	се	кани	диджей	(DJ),	което	води	до	разрушаване	на	
музикалната	и	танцова	част	от	традиционно-обредния	комплекс.	

Сватбата	като	крайна	цел	се	предхожда	от	много	подготовки	от	
страна	на	двете	семейства.	

Чукане на жито за сватбата (Будай дьовме) се прави два дни 
преди сватбата	в	семейството	на	булката	и	от	семейството	на	мла-
доженеца	в	специален	голям	каменен	кутел,	наречен	„дибек	ташъ”.	

Вечер на съвещаването (Данъшък акшамъ)	е,		когато	бащата	
на	момъка	събира	своите	роднини,	за	да	уговорят	кой	може	да	прие-
ме	гости	у	дома,	ако	се	наложи.	Тогава	се	решава	кой	ще	впрегне	
„гелин арабасъ”(„колата на булката”).	

Непосредствено	преди	сватбата	се	уреждат	различни	състеза-
телни игри,	в	които	вземат	участие	всички	желаещи	мъже	от	село-
то,	предимно	младите.	Тези	игри	са	най-често	надбягвания с коне 
(„кошу”) или борби („гюреш”).	На	спечелилите	се	дават	награди	
като	ризи,	басми	и		пешкири,	които	се	премятат	върху	рамото.	

Нощ на уговарянето (Кавил геджеси)	е	наречена	нощта,	кога-
то	от	мъжка	страна	отиват	да	канят	тържествено	момата	за	сватба.	С	
„Кавил	геджеси”	се	открива	и	самата	сватбата.	Това	става		на	„хуба-
ви дни”	–	в	четвъртък	или	в	неделя	вечерта.		

Сутринта	на	Кавил	геджеси	„ингелер”(стринките)	канят	пред-
варително	определени	жени	от	селото,	които	трябва	да		замесят	об-
редните хлябове и питки  (колачи).		Броят	на	обредните	хлябове	и	
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питки	зависи	от	това,	колко	гости	ще	се	канят	и	ще	дойдат	на	сват-
бата.	До	късно	е	запазена	традицията	да	се	ходи	на	„кавил”	в	свеще-
ната	вечер	за	мюсюлманите	–	четвъртък	срещу	петък	(„джума ге-
джеси”).	По	време	на	събирането	участниците	се	черпят	с	кафе.	

Къна геджеси („Нощ на къната”).	 Обичаят	 „Къносване	 на	
бул	ката”	се	прави	в	понеделник	вечер,	после	се	променя	–	в	петък	
или	събота	вечерта,	а	днес	вече	–	един	ден	преди	сватбата.	Незави-
симо	от	факта,	че	се	наблюдава	промяна	във	времето	на	изпълнение,	
„къносването”	остава важна в групата на сватбения цикъл, кое-
то разкрива неговата значимост в обичайно-обредния комплекс.  

При вземането на булката от бащиния ѝ дом,	майка	ѝ	органи-
зира	„алай” (дакия, даряване) с даряване.	Тя	връзва	на	диагонал	
атлазен	или	копринен	плат,	най-често	в	червен	цвят	–	„дувак”.	Този	
плат	е	предназначен	за	шалвари	или	рокля,	които	по-късно	булката	
облича	по	време	на	други	сватби	или	байрами.	Върху	плата	майката	
поставя	булчинска	тел,	която	стига	до	под	коленете	на	младоженката.		

След	Алая	 (дакията,	даряването)	свекърът	и	свекървата	идват	
да	вземат	булката	от	родния	ѝ	дом.	На	главата	ѝ	се	поставя	кърпа	за	
глава	и	медна	чиния	с	жито.	Всички	се	обръщат	на	изток	и	ходжата	
чете	молитва	за	здраве	и	благоденствие	на	младото	семейство.	След	
като	свърши	молитвата,	майката	на	булката	поръсва	наоколо	от	жи-
тото	за	плодородие	и	берекет.	То	изпълнява	продуцираща	функция.	
Употребата	му	в	сватбения	ритуал	символизира	богатство,	ситост	и	
плодовитост.	

Когато	 	 приключи	 ритуалът,	 сватбеното	 шествие	 тръгва	 към	
дома	на	младоженеца.	Начело	вървят	музикантите	със	зурни	и	тъпа-
ни.	С	тях	са	приятелите	на	момъка	(билезерлер),	които	носят	сват-
бения	 байрак.	 Следват	 ги	 по-възрастните	 мъже	 –	 „гелин алъжъ-
лар”,	 към	които	се	включват	родителите	и	роднините	на	булката.	
След	тях	върви	„гелин арабасъ”	с	булката	 (булчинската	каруца	с	
впрегнати	биволи	до	40-те–50-те	години	на	ХХ	век	(в	по-ново	време	
–	коне).	От	време	на	време	шествието	се	стопира	от	приятелите	на	



59

младоженеца,	които	правят	„Баджа”(Комин),	за	да	получат	пари	от	
свекъра.	

Щом	 пристигне	 булчинската	 каруца	 в	 дома	 на	 младоженеца,	
всички	 сватбари	 от	момкова	 страна	 застават	 около	 портата.	 За	 да	
слезе	 от	 каруцата	 булката,	 свекървата	 трябва	 да	 ѝ	 хариже	 нещо.	
Най-често	това	е	младо	домашно	животно,	нива	или	златна	пара.	

В	 двора	 на	 къщата	 на	 младоженеца	 свекървата	 също	 прави	
„алай” (дакия, даряване)	 на	 булката,	 което	 се	 нарича	 „Адъ ас-
мак”.	До	изправената	и	забулена	булка	стои	етърва	ѝ,	която	поема	
даровете	на	свекървата,	вдига	ги	високо	над	главата	ѝ	и	ги	обявява	
на	висок	глас.		

След	даряването	свекървата играе и хвърля жито и бонбони 
за плодородие.	С	нея	танцуват	всички	жени-роднини.	Когато	свър-
шат	игрите,	стринките	и	етървите	на	булката	я	повеждат	към	къщи.	
Свекървата	слага	под	мишниците	на	булката	два	хляба	или	хляб	и	
Коран.	Това	поставяне	може	да	се	приеме	като	форма	на	приобщава-
не	към	новия	ѝ	дом	и	като	пожелание	за	пълно	(цяло)	семейство.	В		
ръцете	ѝ	дават	ибрик,	който	тя	трябва	да	разлее	пред	входната	врата.	

На културоложко ниво ибрикът е символ на мъжкото нача-
ло, а водата има пречистваща функция. От своя страна входна-
та врата е знак за преход.	Пред	вратата	се	поставя	паница	с	бяло	
брашно.	Булката	потапя	пръстите	на	ръцете	си	в	него	и	символично	
докосва	рамката	на	вратата.	Преминаването	на	прага	става	винаги	с	
десния	си	крак.	Свекървата	ѝ	подава	чук	и	гвоздей.	Гвоздеят	се	за-
ковава	на	стената	близо	до	огнището	или	водника.	Това	означава,	че	
от	този	момент	булката	вече	е	част	от	семейството	и	завинаги	остава	
негов	член.	Съществува	вярване,	че	колкото	по-лесно	се	забие	гвоз-
деят,	толкова	по-бързо	и	безболезнено	младоженката	ще	бъде	прие-
та	от	новите	си	родители.	

Гердек геджеси (Свождането)	 на	 младите	 се	 прави	 вечерта.	
Най-напред	се	извършва	бракосъчетание	от	ходжата.	Свидетелите	
на	младите	са	обикновено	приятели	или	близки	роднини	на	момъка	
(билезерлер).	 Ходжата	 чете	 специална	 молитва,	 след	 което	 водят	
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зетя	при	жените	в	съседната	стая.	Той	целува	най-напред	ръка	на	
майка	си,	а	после	на	останалите	по-възрастни	жени-роднини.	След	
това	приятелите	му	го	затварят	принудително	при	булката.	Това	е	
първата	брачна	нощ,	когато	младите	остават	сами.	Младоженецът	
разбулва	булката,	като	преди	това	я	накичва	с	„йюз гьорюмю” (зла-
тен	накит	–	откуп,	за	да	види	лицето	ѝ).	В	превод	думата	означава	
„откриване	на	лицето“.	Даряването	със	златния	накит	е	кулминация.	
В	смислово	отношение	тази	обредна	вещ	по	своята	сила	се	добли-
жава	до	булото.	С	нея	той	печели	правото	да	види	лицето	на	булката	
и	да	я	целуне	по	челото.	

В традиционната турска сватба от Южното Лудогорие всич-
ки видове дарове са знак за преход, за приемане на новия член в 
семейството, за социален статус и за окончателното договаряне 
на новото сродяване. Всяко връщане обратно на обредния дар 
има конкретни негативни последици.  

Даряването със злато и сребро,	най-често	във	вид	на	монети,	
говори	за	социалното	положение	на	семейството,	както	и	за	зестрата	
на	момата,	ако	майка	ѝ	я	дари	със	златни	пендари.	Старите	хора	са	
вярвали	в	магическото	въздействие	на	златото	и	носенето	му	за	дъл-
голетие.	Затова	всяко	семейство	се	е	стараело	да	притежава	златни	
накити.	Най-често	те	са	се	предавали	по	наследство	от	майка	на	дъ-
щеря,	от	свекърва	на	снаха	и	т.н.	Тази	традиция	се	е	съхранила	и	в	
наши	дни.		

По-богатите	семейства	слагат	в	средата	на	синджира	„беши –
бир арада”	(пет	златни	монети,	като	в	средата	е	„доксанлъка”,	а	от	
страни	са	„йирмилиците”).	

Семантиката на сватбените вещи е тясно свързана с тради-
ционната народна култура и бит. Разгледаните в материала об-
редни вещи в основната си част изпълняват функцията на дар и 
са неизменна част от традиционната турска сунитска сватба.	
Всички	 те	 имат	 отношение	 към	 процеса	 на	 сакрализация и де-
сакрализация.		[Иванова,	Р.,	1984.Българска	фолклорна	сватба.	С.]	
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Всяка	вещ	отговаря	на	изискванията	за	включване	в	конкретно	
време	и	място	на	участие	в	сватбения	обред.	Тя	трябва	да	бъде	изра-
ботена	от	определени	материали	и	от	конкретни	обредни	лица.	Упо-
требата	 е	 винаги	 строго	 регламентирана.	В	 определени	 случаи	 се	
забелязва	функционална поливариантност.		

Днес	турската	сватба	е	смесица	от	традиционни	обредни	дейст-
вия,	стари	и	нови	вярвания	и	много	спомени,	живи	в	съзнанието	на	
по-възрастните	поколения.

Описаната турска сватба вече е останала в миналото. Тя се 
характеризира с наличието на множество обредни компоненти, 
в които присъстват старинни семантични препратки. Тради-
ционната турска сватба от Южното Лудогорие има локален об-
лик, който е резултат от влиянието на фактори като: географ-
ско местоположение; етническа принадлежност; религиозна 
принадлежност; социално-икономическо развитие, изложени в 
текста. 

В	резултат	на	събраният	и	анализиран	емпиричен	материал	за	
турската	сунитска	сватба	от	Южното	Лудогорие	може	да	се	напра-
вят	следните	изводи:	

1)	Въпреки	наличната	литература,	свързана	с	традициите	и	кул-
турата	на	турците-сунити	в	България,	районът	на	Южното	Лудого-
рие	все	още	остава	недостатъчно	проучен.	

2)	В	изследваните	села	от	района	на	Южното	Лудогорие	живее	
турско-сунитско	население,	което	е	съхранило	чувство	за	идентич-
ност.	

3)	Събран	е	теренен	материал,	свързан	с	традиционната	турска	
сватба,	 който	разкрива	 спецификата	на	фолклорното	богатство	на	
турско-сунитска	общност	от	Южното	Лудогорие.	

4)	В	исторически	план	е	проследено	развитието	на	турската	су-
нитска	сватба	от	Южното	Лудогорие	и	са	констатирани	процесите	
на	трансформация	от	обредния	цикъл.	
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5)	Обичайно-празничната	сватбена	система	на	българските	тур-
ци-сунити	от	Южното	Лудогорие	разкрива	степените	на	съхранение	
и	иновативност		на	сватбения	модел.		

В	заключение	може	да	се	отбележи,	че	навлизането	на	нови	еле-
менти	е	част	от	естествените	процеси	в	развитието	на	обредността.	
Затова	и	настъпилите	промени	са	резултат	не	толкова	на	влиянието	
на	заобикалящата	околна	среда,	колкото	на	глобалните	процеси	на	
модернизация,	както	Мария	Кърджиева	отбелязва:	„Всяко	ново	вре-
ме	създава	нови	тенденции,	ритми	и	предпочитания“	[Кърджиева,	
М.,	2013].	
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ВЛАСИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ПОЗНАТИ ИЛИ 
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Резюме:	Материалът	представя	исторически	сведения	за	власите,	
изяснява	етимологията	на	думата	„влах“,	излага	различните	схващания	и	
теории	за	произхода	и	преселенията	им.	Текстът	засяга	въпроса	за	поми-
нъка,	бита	и	душевността	на	населението	от	влашки	произход.	

Ключови думи:	власи,	румъни,	Влахия,	филурджии
 

The vlahs in Bulgaria - known and unknown 
Blagovesta Kalcheva, Ph.D.,  AMDFA, Plovdiv

Abstract:	The	material	presents	historical	information	about	the	vlahs,	
clarifies	the	etymology	of	the	word	„vlah“,	exposes	the	different	concepts	and	
theories	about	their	origin	and	migration.	The	text	concerns	the	issue	of	the	
livelihood,	the	lifestyle	and	the	spirit	of	the	Vlahian	population.	

Key words:	Vlachi,	Rumania,	Vlachia,	filurdzhii
 
                     
Според	една	легенда	власите	съгрешили	и	за	наказание	царят	на	

латинците	 ги	 заточил	 в	 земите	 на	 днешно	 Влашко.	 Лишил	 ги	 от		
всичко	и	ги	изпратил	голи	и	боси	оттатък	Дунав.	За	да	преживеят,	
освен	улов	на	риба,	им	дал	и	една	котка	орач.	Власите	впрягали	кот-
ката	 в	 ралото,	 обръщали	 земята	и	 засявали	царевица,	 от	 която	 си	
правели	мамалига.	Отлъчени	от	света,	те	забравили	не	само	свет-
ските	нрави,	но	и	езика	си.	Останала	им	само	една-едничка	дума	–	
„Опреще”,	което	ще	рече	„Стой”.	Не	признавали	ни	цар,	ни	Господ.	
Живеели	в	землянки,	тъй	като	им	било	забранено	да	строят	къщи.	
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Не	се	бръснели,	не	си	режели	косите	и	понеже	ходели	голи,	телата	
им	се	покрили	с	косми.	Затова	другите	започнали	да	ги	наричат	вла-
си	–	космати	хора.		

След	 време	 царят	 ги	 съжалил.	 Решил	 да	 ги	 цивилизова	 и	 им	
пратил	поп	да	ги	покръсти.	Пратил	и	войници	да	ги	прекарат	отсам	
Дунава,	за	да	се	научат	да	говорят	български.	Във	времето	власите	
станали	толкова	набожни,	че	надминали	дори	местните	в	почитта	си	
към	Господа.		

Но	това	е	само	легенда	–	наивна,	неубедителна	и	повърхностна.		
Но	нека	надникнем	в	историята	–	нея	трудно	можем	да	проме-

ним.	Тя	е	подвластна	на	новооткривателствата.		
Думата	„влах”	се	появява	исторически	още	през	ІІІ	в.	пр.	Хр.	

Произходът	ѝ	е	германски.		
Ако	вземем	един	съвременен	немско-френски	речник,	на	дума-

та	Welsch	ще	намерим:	„латинец,	романец,	чужденец”.	В	англий-
ския	език	има	Wales	(гали),	а	във	френския	–	Wallons	(белгийските	
франкофони).	В	полския	език	с	Wolosy	се	означават	румънците,	а	с	
Wlochi	–	италианците.	Първоначално	Welsch	е	дума,	използвана	от	
германците	за	означаване	на	едно	съседно	келтско	племе.	Впослед-
ствие	тя	се	използва	за	назоваване	на	всички	келти,	по-късно	–	на	
романизираните	келти,	накрая	–	на	всички	романски	народи.		

Може	да	направим	извода	от	по-горе	казаното	и	с	подкрепата	на	
изследванията	 на	 Жан-Франсоа	 Госийо,	 че	 „думата	 намеква	 за	
„чуж денец”.	Терминът	Vlah	вероятно	е	приет	със	славянското	по-
средничество	чрез	византийците,	които	го	разпространяват	на	Бал-
каните.	Днес	името	,,власи“	се	използва	за	романизираните	балкан-
ски	общности	и	по-специално	за	тези,	които	живеят	на	юг	от	Дунав	
(т.е.	извън	Румъния),	независимо	от	произхода	им.		

И	ако	приемем,	че	все	пак	думата	„влах”	утвърждава	и	изпълва	
смисъла	на	„чужденец”,	в	този	контекст	името	„власи”	за	първи	път	
се	появява	през	Х	век	и	присъства	последователно	в	средновековни-
те,	а	по-късно	и	в	османските	извори,	създавайки	редица	проблеми	
на	изследователите.		
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НЕПОЗНАТИТЕ68

Въпросът	 с	 историята	 на	 дадена	 етническа	 общност	 е	 доста	
сложен.	Като	правило	той	е	обект	на	най-различни	митологии,	свър-
зани	с	национални	интереси.		

„Представянето на „обективна” история на влашката общ-
ност е сложен проблем. Той възниква най-вече от липсата на един-
ствено етническо значение на термина „влах”, както и от наличие-
то на множество Влахии в балканската история (Горна Влахия в 
Епир, Великата Влахия в Тесалия, Малка Влахия и Влахия на север 
от р. Дунав и т.н.)”,	казва	Екатерина	Атанасова	в	книгата	си	„Ет-
ничност,	традиция,	власт”	[Анастасова,	Е.,	2006].	

Тя	също	отнася	власите	към	общноста	на	източните	романци	и	
разделянето	им	по	географски,	културни	и	езикови	признаци	на:	1. 
Дако-румъни ( на север); 2. Трако-румъни ( на юг).		

Две	са	основните	направления	в	научните	дискусии,	посветени	
на	произхода	на	власите.		

1. Теория, свързана с автохонния произход на общността. 
Привърженици	на	тази	теория	са	Константин	Иречек,	Теодор	Капи-
дан,	Николае	Йорга.	Според	 тях	власите	 са	романизирано	местно	
балканско	население	–	траки,	даки,	илири,	македони,	фриги.		

През	ІV	–	VІІ	век	славяните	се	заселват	на		Балканите.	Тук	те	
заварват	две	големи	племенни	групи,	които	са	в	близко	родство	по-
между	си:	на	север	в	днешна	Румъния	–	даките,	а	на	юг	от	Дунава	–	
траките.	Даките	и	траките	са	вече	романизирани	и	говорят	на	прос-
тонародно	латинско	наречие.		

В	земите	на	север	от	Дунава	даките	асимилират	по-малоброй-
ните	славяни	и	така	възниква	румънският	народ.	На	юг	от	голямата	
река	е	обратно	–	траките	са	погълнати	от	славянски	племена,	основ-
ната	съставка	на	българския	етнос.	Траките,	които	славяните	не	са	
успели	да	асимилират	през	средновековието,	са	наречени	„власи”.	
Те	живеят	разпръснати	на	родове	по	високите	планини	на	полуос-
трова.		

2. Теория, определяща власите като преселници на Балка-
ните.	Нейни	последователи	са	Леон	Ламуш,	Густав	Вайганд	–	голям	
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познавач	на	влашката	и	армънската	култура.	Той	смята,	че	идват	от	
Dacia	Mediterrenea	и	Дардания,	където	извират	реките	Морава,	Ис-
кър,	Струма	и	Вардар,	т.е.	в	областта	между	България	и	Македония.	
Г.	Папахаджи,	Димитър	Ангелов,	Димитро	Попович	са	на	мнение,	
че	власите	са	наследници	на	римски	колонисти,	навлезли	на	Балкан-
ския	полуостров	при	разширяването	на	Римската	империя	през	Ан-
тичността.		

За	първи	път	за	власи	в	България	съобщава	д-р	Лушанка	Боя-
нич	–	Лукач	в	книгата	си	„Видин	и	видинския	санждак	ХV	–	ХVІ	
век”.		

В	книгата	си	„Тимошка	област	и	Моравия	при	Мехмед	ІІ	Завое-
вател”	за	власи	говори	и	Никола	Белдичану.		

Според	тях	при	регистрирането	на	населението	на	Османската	
империя	това	население	е	записано	като	власи.	Били	използвани	от	
властите	като	пазачи	на	границите	(наричали	ги	и	филурджии,	за-
щото	били	освободени	от	данък	филурд).		

Големият	историк	и	пътешественик	Феликс	Каниц	също	говори	
за	власите	от	селата	между	Тимок	и	Видин,	но	неговите	сведения	се	
основават	само	на	разговори	с	местното	население.	За	власите	пи-
шат	и	немският	пътешественик,	историк	и	етнограф	Густав	Вайганд	
и	унгарският	професор	Джордж	Мурну.		

Константин	Иречек	също	отделя	внимание	на	власите	и	според	
него	те	са	дошли	от	север	и	съществуването	им	се	свързва	с	етничес-
ко	преместване.	В	подкрепа	на	това	схващане	можем	да	прибавим	и	
изследванията	 на	 Д.	 Арион	 (румънски	 автор),	 който	 посочва,	 че	
„след 1600 г. в някои документи се използва терминът „власи” по 
отношение на хора, които са избягали от другата страна на р. Ду-
нав, във Видин и Острòв”	[Шербан,	С.,	2005:62].	

Друго	схващане,	което	битува,	е,	че	власите	са	румънски	селя-
ни,	които	в	резултат	от	значителни	миграции	се	заселват	по	българ-
ските	земи.		

В	периода	ХVІ	–ХVІІ	век	във	Влахия	юридически	се	узаконява	
закрепостяването	 на	 селяните.	 Земята	 е	 собственост	 на	 местните	

Благовеста	Калчева.	ВЛАСИТЕ	В	БЪЛГАРИЯ	–	ПОЗНАТИ	ИЛИ	НЕПОЗНАТИ
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боляри,	Църквата	и	свободните	селяни.	При	продажбата	ѝ	с	нея	се	
продават	 и	 селяните.	 Тази	 ситуация	 довежда	 до	 крайна	 бедност	
безимотните	селяни,	които	през	ХVІІІ	век	масово	се	преселват	в	ра-
йоните	на	юг	от	Дунав	и	най-вече	в	Северозападна	България	край	
реките	Тимок	 и	Морава.	Влашкото	 селячество	 е	 привлечено	 и	 от	
то	лерантното	отношение	на	Империята	към	заселниците	 земедел-
ци.	Османското	правителство	поощрявало	заселването	на	обезлюде-
ните	земи	край	Дунава.		

В	разговор	с	Никола	и	Пенка	Кръстеви	от	село	Лесковец	по	по-
вод	на	преселенията	те	споделиха	с	мен:	„Много хора от селото по 
турско време са бягали към Румъния. Ама и там по ония години е 
настъпило глад и немане. И богаташите са станали лоши, ама по-
ло ши от турците. И нашите са се връщали, щото и турците не са 
ги мъчили толкова по тези земи. Додат един път в годината, зе-
мат 1  кофи жито, 1  кофи царевица и те това е! Нема какво друго 
да земат. И като са разбрали, че тука е по-добре, връщат се наще 
и с тех се преселват и румънци. Тука не е имало много турци, щото 
селата ни бедни – нема какво да земат”	(зап.	Б.	К.,	2014).	

Съществува	и	схващането,	че	власите	са	потомци	на	български	
емигрантски	семейства,	реемигрирали	от	Румъния	по	същите	при-
чини.	

През	1850	г.	след	разгрома	на	Видинското	въстание	цели	бъл-
гарски	и	влашки	села	са	се	изселили	в	Румънско.		

Професор	Тодор	Балкански	в	книгата	си	„Никополските	власи”	
смята,	че	част	от	власите	са	български	семейства,	които	са	отишли	в	
Румъния	през	1876	г.	след	Априлското	въстание	с	надеждата	за	връ-
щане.	Това	го	потвърждават	неговите	изследвания	на	фамилиите	на	
никополските	власи.		

Възможно	е	истината	да	е	по	средата,	но	едно	е	ясно	–	„влах”	в	
по-голяма	или	в	по-малка	степен	съдържа,	въплъщава	в	себе	си	сми-
съла	на	думата	„чужденец”.		

Според	някои	исторически	източници	власите	се	преселват	по	
нашите	земи	още	през	ХІ	век,	но	повечето	изследователи	приемат,	
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че	масовото	им	настаняване	на	юг	от	река	Дунав	е	през	първата	по-
ловина	на	ХVІІІ	век.	Днес	населяват	целия	Балкански	полуостров,	
както	и	земите	на	Полша,	Чехия,	Хърватия,	Унгария.		

Според	Веско	Цветанов	–	историк	и	етнолог	от	гр.	Козлодуй,	
съвместната	история	на	българи	и	власи	започва	с	падането	на	Бъл-
гария	 под	 Османско	 владичество.	 Румънските	 историци	 също	 го	
признават,	защото	Румъния	е	създадена	през	1861	г.	след	обединява-
нето	на	Влашкото	и	Молдовско	княжество.	Това	мнение	на	В.	Цве-
танов	 е	 изказано	 в	 предаването	 „Час	 по	България”	 –	 „Дунавските	
власи”,	12.02.2012	г.	

Имената,	 които	 популацията	 дава	 сама	 на	 себе	 си,	 са	 съвсем	
различни	от	тези,	които	са	им	давани	отвън.		

Тези,	които	се	наричат	„власи”,	наричат	себе	си	в	собствения	си	
език	 ,,румъни”	 (Rumen)	 или	 „армъни”	 (Armen)	 –	 наричани	 още	
цинцари,	куковласи,	тракорумъни.	Армъните	по	произход	са	пасти-
ри,	номади	от	Балканския	юг,	т.е.	от	Македония,	Гърция,	бившата	
Югославия	 или	 от	Албания.	 За	 някои	 те	 са	мигрирали	 в	Сърбия,	
България	(в	Западните	Родопи)	и	в	Румъния.		

В	края	на	ХVІІІ	и	началото	на	ХІХ	век,	от	една	страна,	търгов-
ските	 връзки	 между	 Австро-Унгарската	 и	 Отоманската	 империи	
стават	по	интензивни,	от	друга	–	в	Южно-Албанските	земи,	където	
живеели	арумъните,	настъпва	анархия.	Арумъните	като	християни	
са	подтискани	от	албанците	мюсюлмани.	Арумъните	са	население	
от	разорените	градове	Москополе,	Линотипи	и	др.,	което	се	пръсва	
в	Австрия,	Гърция,	България,	а	арумъните	овчари	идват	от	Северна	
Гърция	–	планините	Грамос	и	Пинд.	Арумънски	колонии	се	създа-
ват	в	Пещера,	Пловдив,	Асеновград,	Дупница,	Горна	Джумая	(Бла-
гоевград),	София	и	др.		

По	същото	време	власите-румъни	са	дошли	от	северните	части	
на	Дунав	и	следователно	са	произлезли	от	същата	група	като	румъ-
ните	в	Румъния	–	тази	на	дако-румъните.	Според	други,	както	вече	
споменах,	те	са	потомци	на	романизирани	южнобалкански	племена.			

Благовеста	Калчева.	ВЛАСИТЕ	В	БЪЛГАРИЯ	–	ПОЗНАТИ	ИЛИ	НЕПОЗНАТИ
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Румъните	в	лицето	на	власите	отстояват	своята	специфичност,	а	
според	някои	„а”-то	в	името	им	е	приратив	(армъни	–	не-румъни).	

Теориите	за	произхода	и	на	двете	общности	са	много	противо-
речиви,	но	всяка	има	своите	привърженици.		

Със	заселването	си	по	българските	земи	власите-румъни	стават	
неразделна	част	от	българската	история.	Сред	най-известните	власи	
в	родната	българска	история	се	приемат	представителите	на	динас-
тията	на	Асеновци	–	царете	Асен,	Петър	и	Калоян.		

Власите	са	третата	по	численост	етническа	малцинствена	общ-
ност	 в	 България.	По	 данни	 на	НСИ	 (Националния	 статистически	
институт)	власите	в	България	към	2001	г.	са	около	10	хиляди.	Спо-
ред	самите	тях	обаче	броят	им	е	около	80	хиляди.	Населяват	ком-
пактно	Подунавието	и	района	на	северозападната	част	на	България.	
Двете	групи	се	отличават	съществено	и	по	начина	си	на	живот.	До-
като	армъните	в	миналото	са	били	номади,	румъните	 (власите)	са	
водели	уседнал	живот.	И	едните,	и	другите	говорят	на	близки	източ-
норомански	диалекти,	а	езикът	им	е	безписмен.		

„Аз съм влах, български гражданин”,	казва	в	интервю	за	вест-
ник	„BG	Север“	от	21-27	ноември	2007	г.	инж.	Иван	Александров.	
„До 7-годишна възраст не съм знаел и дума български. Цялото ми 
семейство в къщи говореше румънски. И днес 7% от възрастното 
население не знае български език, а общуването в селата е само на 
влашки”.	Така	е	и	в	почти	всички	селища,	в	които	има	власи.		

Официалната	документална	история	рядко	се	припокрива	с	уст-
ната	история,	запазена	в	народната	памет.		

Част	от	власите,	следвайки	автохронната	теория,	се	определят	
като	романизирани	траки	и	мизийски	власи,	старо	балканско	насе-
ление,	от	векове	населявало	земите	около	Дунав.		

Други	 (привърженици	на	 „римската”	 теория)	разказват:	 „Ние, 
власите, сме дали 36 римски императори и в историята сме из-
вестни като пастири, императори и генерали”.		

Една	от	най-популярните	истории	гласи,	че	„българи и власи от 
векове живеят заедно и имат неразделна история, както се вижда 
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от въстанието на Асеновци и Българо-Влашката държава на цар 
Калоян – „цар на българи и власи”, както се казва в литература от 
Средновековието – „Разумник – указ”, литература от Средновеко-
вието”.		

Власите	са	с	характерно	чувство	за	принадлежност	към	българ-
ските	земи,	участвали	са	масово	във	водените	от	България	войни.	
След	Освобождението	и	възстановяването	на	самостоятелната	бъл-
гарска	държава	влашкото	население	е	със	същите	граждански	права	
като	българите.	

През	20-те	години	на	ХХ	век	се	създават	румънски	училища	–	в	
София	(прераства	в	Румънски	институт	и	лицей)	и	в	Горна	Джумая	
(дн.	 Благоевград).	 През	 1923	 г.	 в	 София	 се	 основава	 и	 румънска	
църква.	В	Горна	Джумая	армъните	имат	своя	църква	още	от	1906	г.	
В	лицея	приемат	и	ученици	от	крайдунавските	власи.	Той	съществу-
ва	до	1948	г.		

След	преврата	през	1923	г.	преследваните	от	новото	българско	
правителство	лидери	на	влашкото	движение	емигрират	в	Румъния,	
където	заедно	с	емигрирали	от	Сърбия	власи	създават	влашки	дру-
жества,	издавали	свои	вестници.		

Дядо	Никола	Кръстев	(Йоло	Йолов	Кръстев)	от	село	Лесковец	
казва:	„В 1936 г. излиза закон влашките имена да се заличат. Не са 
давали на нашите да говорят дори на влашки. Аз се казвам Йоло 
(преименуван на Никола), а децата ми са Иванови, щото не ми да-
доха да са Йолови. В 1940 г., кога върнаха Добруджа на българите, 
се върнаха и наще имена. Ние с бабата от 1956 г. не сме си разме-
нили влашка дума, нищо, че селото е влашко”.		

При	 комунистическия	 режим,	 извън	 цялостната	 политика	 за	
асимилация,	не	са	документирани	някакви	специални	мерки	спрямо	
влашката	общност	или	пък	забрани	за	употреба	на	езика.		

През	1991	г.	се	създава	Асоциация	на	власите	в	България.	В	нея	
членуват	и	власи,		и	армъни.		

Благовеста	Калчева.	ВЛАСИТЕ	В	БЪЛГАРИЯ	–	ПОЗНАТИ	ИЛИ	НЕПОЗНАТИ
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„Навсякъде, където има българи, има и власи”,	казва	доц.	Пла-
мен	Павлов	в	предаването	си	„Час	по	България”	с	тема	„Дунавските	
власи”	(12.02.2012	г.,	TV	СКАТ).	

Не	мога	да	се	съглася	със	Стелу	Шербан,	който	казва,	че	власи-
те	могат	да	бъдат	разглеждани	като	„хора без история”	[Шербан,	С.,	
2005].	Дали	 е	 „малка”	или	 „голяма”,	 противоречива	или	не,	 тя	 се	
пише	главно	от	външни	наблюдатели	–	както	българи,	така	и	румън-
ци.	Историята	на	власите	съществува.	Власите	са	част	от	българска-
та	и	румънска	история.	Част	от	историята	на	Югоизточна	Европа.		

ПОМИНЪК, БИТ И ДУШЕВНОСТ НА ВЛАСИТЕ ОТ 
НЯКОИ СЕЛИЩА ОТ СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ  

Река	Дунав	е	най-голямата	българска	река	и	наша	граница.	Об-
хванала	целия	северен	край	на	българската	територия,	реката	пре-
минава	през	области	с		различни	етнографски	групи.	Тя	е		своеобра-
зен	мост	между	различните	етноси	–	сближава	ги	и	ги	обединява.										

Реката	 определя	 не	 само	 делника	 на	 хората	 от	 крайбрежните	
градове	и	села,	но	и	техните	празници,	обичаи,	ритуали,	свързани	с	
почитта	 към	 водата	 и	 представата	 за	 „особеното”	 и	 „отвъдното”	
пространство,	което	тя	представлява.	Поминъкът	на	населението	по	
поречието	на	река	Дунав	и	други	нейни	притоци	естествено	е	под-
чинен	в	по-голямата	си	част	на	улова	на	риба	и	свързаните	с	него	
плетене	на	мрежи	и	правене	на	въдици.		

Риболовът	 по	 тези	места	 е	 цяло	изкуство.	Всеки	 вид	 риба	 се	
лови	по	различен	начин	и	с	различни	мрежи	или	въдици.	Не	правят	
изключение	и	селищата,	обект	на	настоящето	изследване.	Риболо-
вът	в	село	Долни	Вадин,	село	Лесковец	и	село	Златия	е	основното	
средство	за	препитание.		

Географското	положение	и	глинестата	почва	не	дават	голям	из-
бор	на	населението.	Върху	малкото	извоювана	от	реката	земя	мест-
ните	жители	отглеждат	предимно	царевица.	Без	нея	положението	би	
било	отчайващо!	Отчасти	е	развито	и	животновъдството,	но	обхва-
тът	му	е	малък	–	колкото	да	подпомогне	домакинствата.		
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В	град	Козлодуй,	село	Хърлец,	село	Софрониево	поради	по-го-
лемия	 равнинен	 терен	 освен	 царевица	 отглеждат	 и	 коноп,	 дини,	
слънчоглед,	захарно	цвекло,	люцерна,	овес.	Тъй	като	в	района	има	
много	черници	(дуди),	е	развито	и	бубарството,	но	в	по-ново	време.	
Не	бива	да	пропускаме	и	големите	масиви	с	лозя,	разбира	се	там,	
където	позволява	терена.		

Независимо	от	изброеното	този	край	е	беден.	Местните	власи	
са	казвали	 за	 себе	 си	 „Сънт сърак шъ нам нимик, дъкът кяля пъ 
бурик шъ я тремуръ дъ фриг”	(Беден	съм	и	нямам	нищо,	само	кожа-
та	на	пъпа	и	тя	трепери	от	студ).	Нерядко	дървените	лъжици	са	оби-
рали	кокърцъу	(изсъхналата	мамалига	–	качамак)	от		общата	чиния.	
Дори	турците	,,не са се мяркали много по тези места”	–	не	са	имали	
какво	да	вземат.	

Австрийският	пътешественик	Ф.	Каниц	още	през	1860	г.,	когато	
обикаля	Северозападна	Българи,	пише:	,,Занимаващите се с малко 
търговия, риболов и голямо безделничество турци се оплакваха от 
упадъка на благосъстоянието си…“. Резкият	контраст	между ,,лип-
сата на най-скромен комфорт в обиталището е лесно обяснимо. До 
преди няколко години трудолюбивото население се стараеше да 
крие плодовете на труда си от винаги алчното око на властващи-
те турци”	[Каниц,	Ф.,	1860].	Общата	бедност	на	района	и	това	по-
ведение	на	укриване,	раждащо	недоверието	помежду	им,	е	оставило	
дълбока	следа	в	душевността	и	бита	на	влаха.		

След	като	османското	правителство,	поощрявайки	заселването	
по	тези	бедни	места,	е	предоставяло	безвъзмездно	земята	за	обра-
ботване,	само	и	само	да	може	да	си	събира	данъците,	нашите	собст-
вени,	родни	лихвари	(т.	нар.	зеленичари)	в	края	на	ХІХ	и	началото	
на	ХХ	век	отнемат	тези	земи	от	стопаните	им.	

Алчността	връща	Северозападна	България	години	назад.	За	се-
лища	 като	 град	Козлодуй,	 село	Хърлец,	 село	Софрониево,	 селата	
Горни	и	Долни	Вадин	и	други	се	казва,	че	в	тях	най-ярко	се	вижда	
,,дереджето”,	до	което	са	ги	довели	кръчмари,	търговци,	лихвари.		

Благовеста	Калчева.	ВЛАСИТЕ	В	БЪЛГАРИЯ	–	ПОЗНАТИ	ИЛИ	НЕПОЗНАТИ
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В	този	район	на	България	оставаме	с	впечатлението,	че	властва		
безвремието.	 Назад	 в	 историята	 промените	 тук	 са	 идвали	 бавно.	
Още	от	заселването	си	влашкото	население	се	сблъсквало	с	нужда-
та.	Иван	Хаджийски	определя	като	основна	черта	в	бита	на	селяни-
на	,,Простотата на нуждите и на земеделския труд, простотата 
на производството и потреблението, а от там и на целия живот, 
на обществените отношения, на ума и нрава (характера), с една 
дума – на бита и душевността”.	

По	тези	земи,	както	и	в	Родопите,	е	било	разпространено	така	
нареченото	,,задружно семейство”.	То	се	състои	обикновено	от	ба-
щата	и	семействата	на	неговите	синове	и	по-рядко	от	семействата	на	
няколко	братя.	В	Северозападна	България	са	казвали,	че	,,живеят	на	
куп”	и	семействата	били	известни	по	прякор	–	Гуговци,	Кочановци,	
Гарвановци,	 Вакувци	 и	 др.	 Понякога	 числеността	 им	 наброявала	
около	30	души.	И	като	не	стигало	мястото	в	къщата,	част	от	члено-
вете	на	семейството	спели	под	сайванта	–	на	двора	под	навеса.	До	
разпада	на	тези	семейства	и	обособяването	на	малките	такива	дове-
ло	 развитието	 на	 икономиката	 и	 стремежът	 към	 придобиване	 на	
собственост.

Поради	недоимъка	и	нуждата	от	работна	ръка	характерни	за	ра-
йона	били	ранните	бракове	и	много	често	момчето	е	по-младо	от	
момичето	при	встъпване	в	брак.	Смятало	се,	че	момичето	е	по-зряло	
и	ще	го	учи.		

Преселниците	от	Босилеградско	(от	1904	до	1920	година)	към	
козлодуйските	земи	и	околностите	са	носители	на	богат	опит	като	
земеделци	и	скотовъдци.	Те	помагат	на	влашкото	население	да	до-
развие	зеленчукопроизводството,	овощарството	и	лозарството.	Жи-
вотновъдството	също	набира	преднина.	Запознават	ги	и	с	пчелар-
ството,	което	до	момента	в	този	район	е	било	непознато.		

В	 този	 етап	 на	 развитие	 необходимостта	 от	 най-елементарни	
човешки	потребности	при	власите	е	оставила	на	заден	план	просве-
щението.	,,По просвещението си туй племе се намира още на много 
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ниска степен: още и тук се учат само онези, които искат да ста-
нат попове и даскали, а за другите е ненужен лукс.“	

В	уводната	статия	на	вестник	,,Съвременник”	(бр.	15	от	28	сеп-
тември	1902	година)	пише:	,,Погледнете ръцете, краката, косите и 
дрехите на стари и млади...! Всички сърбат от една паница... 
Проснали една рогозка и една скъсана конопена черга, налягали 
всичките – и малки, и големи...”.  

От	тереното	проучване	в	някои	влашки	села	в	Северозападна	
България,	а	и	от	деветте	години	живот	в	град	Козлодуй	(едно	от	се-
лищата	с	голямо	влашко	население),	преди	всичко	съм	се	убедила	в	
тяхното	трудолюбие,	отдаденост	на	семейството,	прозорливост	и	в	
същото	 време	 своенравност,	 граничеща	 с	 невъзприемчивост	 към	
новото;	недоверие	 	към	ближния,	дори	към	роднините;	показност,	
коя	то	е	по-близо	до	гордостта	от	постигнатото	с	честен	труд.	Почти	
във	всеки	влашки	двор	има	прекрасна,	чиста,	подредена	и	обзаведе-
на	двуетажна	къща,	която	обаче	се	отключва	за	гости	и	се	показва	
като	музеен	експонат,	а	собственикът	(влах)	живее	в	доста	неуглед-
на	и	не	чак	дотам	спретната	малка	постройка,	понякога	приличаща	
дори	на	барака.																																																																																																																																																																																																										

При	завръщането	си	след	15	години	по	тези	места	с	радост	ви-
дях,	че	така	неуютно	живеят	малка	част,	и	то	само	най-възрастните	
власи.											

Мъдростта,	натрупана	във	времето,	недоверието	към	ближния,	
прерастващо	понякога	в	недружелюбност,	обусловено	от	историче-
ските	събития	в	миналото,	са	оставили	отпечатък	върху	власите	в	
странната	им	философия	за	оня	свят,	прозираща	в	обичаи	от	оби-
чайно	обредната	им	система.	Такива	са:	,,Разливане на вода”, ,,По-
мана приживе”, ,,Великден” и ,,Развръзване на късмет”.		

Нелекият	живот	на	власите	по	тези	земи	съвсем	не	означава,	че	
са	тъжни,	меланхонични	и	невесели	хора.	Напротив,	те	умеят	да	се	
веселят	по	всякакъв	повод	–	семейни	празници,	обичаи,	обреди.	До-
ри	и	при	такава	гостенка	като	смъртта,	от	която	много	от	нас	се	боят,	
тяхното	състояние	на	духа	е	уникално,	дълбоко,	сакрално.						
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Власите	в	пълния	смисъл	са	се	научили	как	да	умират	–	,,в това 
се състои посланието на всички велики религии”.		

В	надеждата	за	красив	задгробен	живот,	очовечаването	на	от-
въдното,	човешката	душевност	,,са корените на одухотворяването 
(анимизуването) на природата, на нейните сили и явления и на чо-
векоупотребяването (антропоморфизуването) на същите”.			

Обичаите	на	тази	етническа	група	в	Северозападна	България	са	
специфична	част	от	общата	културна	картина	на	българската	общ-
ност.	Идентичността	на	 обичаите,	 разликите	 в	 тях	 само	допълват	
богатата	културна	картина	на	българските	обреди	и	ритуали.	В	този	
район,	противно	на	тежкия	през	вековете	живот,	пред	нас	се	разкри-
ва	невероятното	богатство	на	варианти	и	модели	на	празничност	–	
една	от	основните	характеристики	на	българския	фолклор.		

С	интерес	констатирах	тази	тяхна	странна	философия	за	смърт-
та	и	това	ме	насочи	към	проучването	и	систематизирането	на	оби-
чаи,	свързани	с	разбиранията	за	смъртта	при	власите	от	този	район	
на	Северозападна	България,	надеждата	им	за	красота	и	благополу-
чие	и	на	оня	свят	.		

Мисълта	за	живота	сега	и	животът	в	отвъдното	е	владял	ежедне-
вието	на	власите	–	в	празник	и	делник,	в	радост	и	скръб.	Тази	мисъл	
поражда	чувството	за	вечност,	изпълнена	с	надежда	за	по-добър	жи-
вот	на	оня	свят,	невидимия.		

Да,	неприятно	е	да	се	говори	за	смъртта.	Ледени	тръпки	от	страх	
полазват	по	телата	ни,	но	колкото	повече	се	запознавах	с	философия-
та	на	влаха	за	смъртта	и	задгробния	живот,	толкова	по-бързо	ме	об-
ладаваше	спокойствие	и	се	възхищавам,	че	власите	„са	се	научили	
да	умират”.	
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БЪЛГАРИЯ – ХИПОТЕЗИ ЗА  
БЪЛГАРСКИЯ ИМ ПРОИЗХОД  

Резюме:	В	България	съществуват	множество	етноси,	етнографски	
групи,	общества	от	етнокултурен	тип	и	други.	Всички	те	поотделно	са	
концентрирани	в	различни	райони	на	страната,	но	поради	едни	или	дру-
ги	обстоятелства	представители	на	групите	има	във	всички	краища	на	
България.	Сред	тези	общности	са	и	гагаузите.	Твърденията	относно	про-
изхода	им	са	разнопосочни.	Един	от	основните	фактори	за	съществува-
щите	 разногласия	 относно	 произхода	 на	 гагаузите	 са	 историко-демо-
графските	събития,	случили	се	на	българска	територия	през	XIX	в.	

Ключови думи:	гагаузи,	общности,	Североизточна	България

Gagauz from North-eastern Bulgaria – hypotheses about their Bulgarian 
origin 

Nikolay St. Gurbanov,	a PhD student AMDFA, Plovdiv    

Abstract: In	 Bulgaria	 there	 are	 many	 ethnic	 groups,	 ethnographic	
groups,	ethno-cultural	type	societies	and	others.	All	of	them	are	individually	
concentrated	 in	 different	 regions	 of	 the	 country,	 but	 due	 to	 some	 or	 other	
circumstances,	group	representatives	are	in	all	parts	of	Bulgaria.	Among	these	
communities	are	Gagaus.	The	allegations	of	origin	are	mixed.	One	of	the	main	
factors	of	the	existing	disagreements	about	the	origins	of	the	Gagauzs	are	the	
historical	and	demographic	events	that	occurred	on	the	Bulgarian	territory	in	
the	19th	century.	

Key words:	gagauzi,	communities,	northeastern	Bulgaria
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	В	България	съществуват	множество	етноси,	етнографски	гру-
пи,	общества	от	етнокултурен	тип	и	други.	Всички	те	поотделно	са	
концентрирани	в	различни	райони	на	страната,	но	поради	едни	или	
други	обстоятелства	представители	на	групите	има	във	всички	краи-
ща	на	България.	Сред	тези	общности	са	и	гагаузите.	Твърденията	
относно	произхода	им	са	разнопосочни.	Един	от	основните	фактори	
за	съществуващите	разногласия	относно	произхода	на	гагаузите	са	
историко-демографските	факти,	случили	се	на	българска	територия	
през	XIX	в.	Водени	от	различни	белези,	присъстващи	в	същността	
на	етнокултурната	група	гагаузи,	всеки	ангажиран	с	проблема	автор	
извежда	и	защитава	различна	хипотеза.	

Настоящата	статия	не	претендира	за	доказване	на	нова	или	вече	
съществуваща	 хипотеза.	Тя	 е	 резултат	 на	 проведени	мои	 теренни	
проучвания,	свързани	с	музикалния	фолклор	и	обредност	на	гагау-
зите,	населяващи	Североизточна	България.	Във	връзка	с	осъществе-
ните	научни	изследвания	и	запознавайки	се	с	по-голямата	част	от	
съществуващата	литература,	пряко	или	косвено	свързана	с	пробле-
ма,	предлагам	това	научно	съобщение.		

За	произхода	и	историческото	развитие	на	гагаузите	съществу-
ват	3	основни	групи	твърдения.	

1.	Тюркска хипотеза. Гагаузите съществуват много преди 
появата на турците-мюсюлмани, те са наследници на вече из-
чезнало племе или племена	(Узи,	Огузи,	Узо-тюрки,	Печенези,	Ку-
мани)	[Матеева,	В.,	2006:23].	

„Гагаузите ... са били едно самостоятелно племе от турско по-
текло и са запазили до днес както турския си език, така и обичаи-
те, нравите, песните си и пр.”	[Манов,	А.,	1938.]	“Гагаузите – това 
са потомци на средновековни тюркско-номадски племена – печене-
ги, тюрки-огузи, берендеи, половци и други, причислени към изчез-
налите народни, чергарували в Северното Причерноморие и на те-
риторията на днешното им разселване, от IX – ХIII век, много 
преди появата на турците-османлии в региона”	[Гургуров,	Д.,	2004]	

Николай	Ст.	Гурбанов.	ГАГАУЗИТЕ	ОТ	СЕВЕРОИЗТОЧНА	БЪЛГАРИЯ...
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2.	Славянска хипотеза	[Матеева,	В.,	2006:23]	
До края на XVIII, началото на XIX в. никъде не е регистри-

рано название „гагаузи”, то се появява по време на преселвания-
та в резултат на турските репресии.	

През	1815–16	г.	руското	царско	правителство	създава	комисия,	
която	да	се	заеме	с	решаването	на	проблемите	на	отвъддунавските	
преселници:		

„Във ведомостите, изготвени от Д. Ватикиоти, за броя на се-
мействата и хората от мъжки и женски пол от 25 май 1816 г. се 
говори, че в селата Гайдар, Баучи, Томай, Казаклия, Бешалма, Кир-
сово, Чокмайдан, Конгаз, Дизгинжа, Авдарма, Бешгиоз, Джолтай, 
Комрат, Кириет, Етулия, Чишмикьой и редица други села живее 
българско население. В един от съставените от комисията рапор-
ти се казва: обществото тук се състои от българи, те самите 
така се наричат, голямо число молдовани и отчасти гърци, които 
заедно с българите са населявали земите отвъд Дунава и с които са 
се преселили в Бесарабските държавни земи...“ [Гургуров,	Д.,	2004:	
18-19]	

Малко	по-надолу	в	текста	се	среща	информация	за	друг	рапорт	
на	 комисията	 от	 13	 юли	 1816	 г.,	 в	 който	 се	 посочват	 фиксирани	
числови	стойности	на	регистрираното	население:	„12 813 души от 
мъжки пол, от които 1756 истински българи, 1872 молдовци, 185 
гърци, живеещи заедно с българите в пределите на Османската 
империя”	[Гургуров,	Д.,	2004:19].	

Самият	автор	реагира	на	това	как	комисията	забелязва	185	гър-
ци,	а	не	и	гагаузите	(ако	е	имало	такива	по	това	време):	

„И ако през това време дори и малка част от преселниците са 
се именували „гагаузи”, то мисля, че не е било възможно да не бъ-
дат забелязани”	[Гургуров,	Д.,	2004:19].	„Всъщност приблизително 
до средата на XIX в. не само в официалната руска документация, 
но и в нито един източник (исторически извори, османотурски до-
кументи, чужди пътеписи, политико-етнографски карти, европей-
ски статистически справочници и др.) не се споменава за отделна 
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етническа общност или за название „гагаузи”.	[Матеева,	В.,	2006:	
30].	„Те въобще не са разграничавани от българите, вероятно за-
щото не е съществувало това название! След публикуване на таб-
лица за населението в Бесарабия, в която всички отвъддунавски 
преселници са регистрирани като българи, непосредствено след 
това в нова таблица за населението в Бесарабия българите изобщо 
изчезват, а вместо това като отделни народности са записани ма-
кедонци, румелийци и гагаузи”	[Матеева,	В.,	2006:20].	“...	записките 
на A. P. Vretos (1856), който твърди, че в началото на 50-те години 
във Варна са живеели приблизително 16 души, от които 61 право-
славни християни, 1 арменци, 3 евреи, 15 елини-йонийци, 8 турци. 
Посочените православни християни ще да са т.нар. „гагаузи”	[Гра-
дешлиев,	И.,	1993:15].	

3.	Прабългарска хипотеза	[Матеева,	В.,	2006:30].	
„Гагаузите” – потомци на прабългарите
В	много	от	личните	ми	теренни	проучвания	по-голямата	част	от	

гагаузите	се	самоопределяха	като	най-старите	българи,	потомци	на	
прабългарите	 и	 хан	Аспарух.	Известният	 чешки	 учен	 проф.	 Кон-
стантин	Иречек	класифицира	гагаузите,	населяващи	североизточна-
та	част	на	България,	в	две	основни	категории:	„приморски,	хасъл,	
гръцки”	 –	 тези,	 които	 населяват	 селищата	 от	 Варна	 на	 север	 по	
крайбрежието.	Те	са	били	гърчеещите	се	гагаузи,	почитали	са	гръц-
ката	църква	и	не	са	били	в	добри	отношения	с	останалите	гагаузи;	и	
„български	 гагаузи”	 –	 населяващите	 селищата,	 разположени	 във	
вътрешността,	между	Варна	–	Шумен	и	Силистра:	Червенци,	Брес-
так,	Михалич,	Метличина	и	др.	Вторите	били	в	много	добри	отно-
шения	с	останалото	местно	население,	но	също	ненавиждали	„при-
морските”	гагаузи.	

„Деленето на гагаузите на два вида – „български” и „примор-
ски/хасъл, същински, гръцки” е резултат само на езиков белег. Ед-
ни те и другите са коренно българско (ерлийско) население: първите 
са били българи, които говорели на турски, а вторите са били бъл-
гари, които са говорели на турски и гръцки”	[Маринов,	В.,	1966:21].	
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Хипотезата	за	прабългарския	произход	на	гагаузите	„принадле-
жи”	на	братя	Шкорпил	[Матеева,	В.,	2006:35],	като	тя	е	подкрепена	
основно	от	българските	научни	среди:	

„Според изследователите гаджалите и гагаузите са от един и 
същи произход и се различават само по вяра; потомци са на онези 
прабългарски групи, които са дошли на Балканския полуостров в 
на чалото на втората половина на XII в.”	[Матеева,	В.,	2006:35].	

Основните	три	направления,	в	които	съм	си	позволил	условно	
да	 обединя	 съществуващите	 хипотези,	 са	 последвани	 от	 десетки	
твърдения	 и	 обемни	 научни	 разработки.	 Именно	 това	 усложнява	
толкова	много	проблемите,	свързани	с	истинността	за	произхода	на	
„гагаузите”,	 тяхната	 история,	 демографски	 проблеми,	 проблеми,	
свързани	с	културата	и	самосъзнанието	им.	

Научната	стойност	се	определя	основно	от	съществуващи	доку-
ментирани	факти,	което	в	определена	степен	лишава	включването	
на	 становища	 за	 историческите	 и	 демографските	 процеси	 при	 т.	
нар.	„гагаузи”,	тъй	като	голяма	част	от	тях	отсъства.	Именно	затова	
се	позовавам	на	наличните	документи,	а	те	(както	става	ясно	от	на-
личната	литература)	датират	от	началото	на	XIX	век.	Масови	пресе-
ления	преди	този	период	не	са	регистрирани,	което	утвърждава	по-
следното	 твърдение.	 Изселванията	 от	 България	 към	 Северна	
До	б	руджа	 и	Южна	 Русия	 са	 провокирани	 от	 жестокия	 натиск	 на	
османците-турци	и	военните	действия	между	Русия	и	Турция.	Факт	
е,	че	османското	„присъствие”	е	било	силно	концентрирано	в	севе-
роизточната	част	на	България,	но	безкрайните	колони	от	емигрира-
щи	преселници	са	започвали	от	южната	част:	Егейска	Тракия,	Из-
точна	 Тракия	 (в	 т.	 ч.	 Странджа).	 Всички	 са	 били	 принудени	 да	
оста	вят	недвижимото	си	имущество,	поминъка	си	и	добитъка,	за	да	
се	насочат	към	Буджака	и	Русия.	Тези,	които	не	са	успели	да	се	при-
съединят	към	масивните	кервани,	са	избягали	в	Балкана.	Тези	факти	
имат	водещо	значение	за	бита,	културата,	облеклото	и	вярванията	на	
населението.	
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“Тогава хиляди българи от Югоизточна България, разделени на 
три колони, преминали Балкана с коли, добитък, дребни деца и 
старци. В своя пътеписен дневник Ю. И. Венелин също споменава, 
че когато през късното лято на 1830 г. е дошъл във Варна, той е 
заварил едно силно брожение за преселване.”	[Димитров,	М.,	2010:	
84-85].	

Всички	са	се	насочвали	към	„новите	земи”,	тъй	като	внезапно	
през	есента	на	1830	г.	руската	армия	напуска	Северното	Черноморие.		

„Заговорило се за възможността българо-гагаузите, които го-
ворят на език, близък до турския, да бъдат масово изслямизирани”	
[Димитров,	М.,	2010:84-85].	„До 50-те години на XIX в. т.нар. „га-
гаузи” фигурират в царските регистри на Русия като българи, го-
ворещи турски език... След втората половина на XIX в. те вече се 
споменават в документите на официалната администрация като 
различни от българите”	[Градешлиев,	И.,	1993:9].	

Политическите	„апетити”	на	Румъния,	Турция,	Гърция	и	Русия	
допълнително	внасят	хаос	в	проблемите,	свързани	с	гагаузите.		

„За Кралство Румъния той (интересът	 –	 б.а.) е свързан със 
стремежа за асимилация, достатъчно настойчиво и последова-
телно проявен при окупацията на Добруджа. Турция, представена 
от различни автори, измества на преден план говорения от гагау-
зите език и на тази база „доказва” тяхната турска етническа 
принадлежност. Русия си служи с общите разногласия в научните 
хипотези в името на собствените си интереси... Гърция успява да 
всее известен раздор сред самите гагаузи, като използва техния 
религиозен фанатизъм и лансира тезата за гръцкия им произход”	
[Градешлиев,	И.,	1993:6-7].	

След	масовото	изселване	през	първата	половина	на	XIX	век	не	
след	дълго	емигрантите	от	България	започнали	да	се	 завръщат	от	
Буджака	и	Южна	Русия.	„Османската власт е понесла тежко обез-
людяването на Източна България след войната от 1828–1829 г. 
Нямало е кой да произвежда храни за столицата и армията и да 
плаща данъци”	[Димитров,	М.,	2010:90].	
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Представители	на	османската	власт	са	били	изпращани	в	земи-
те,	където	са	преселени	българите	и	всички	останали,	за	да	ги	убеж-
дават	да	се	завърнат,	като	ги	уверявали	в	промяна	на	отношението	
си	към	тях,	към	религията	им.		„През 1831 г. много българи се завър-
нали от Влашко. Въпреки съпротивата и затрудненията, създаде-
ни от страна на руските власти, все пак по това време е имало 
реемиграция на българи от Бесарабия.”	[Димитров,	М.,	2010:90].		

Малък	брой	от	завърналите	се	от	Бесарабия	и	околните	земи	са	
се	установили	по	родните	си	места.	„Преминавайки през Добруджа 
и Североизточна България, обикновено се настанявали в запустели 
села и заемали изоставени къщи и земя”	[Димитров,	М.,	2010:90-91].		

Това	утвърждава	наличието	на	примес	на	население	от	различ-
ните	краища	на	България.	Освен	от	Югоизточна	България,	по	време	
на	изселването	са	прииждали	хора	от	Жеравна,	Котел,	Стара	Загора,	
Подбалкана,	София,	Елена,	Търновско,	Габровско	и	др.,	които	впо-
следствие	са	се	завръщали,	но	не	по	родните	си	места.	„През 1864 г. 
вече срещаме определението „българи-гагаузи”	(Ив.	Иванов,	1864	г.)”	
[Градешлиев,	И.,	1993:17-18].	

Същият	автор	установява,	че	матерният	език	на	българите-га-
гау	зи	е	български	и	освен	това	допълва	като	доказателство:	 „най-
доб рото доказателство за българския произход на гагаузите е 
тъж деството на техните нрави, обичаи и целият им домашен 
бит с онези на българите”	[Градешлиев,	И.,	1993:18].	

Един	от	първите	изследователи	в	България,	интересуващ	се	от	
гагаузите,	е	Атанас	Манов.	През	1938	г.	той	издава	труд,	озаглавен	
„Потеклото	на	гагаузите	и	техните	обичаи	и	нрави“.	Книгата	на	Ма-
нов	е	структурирана	в	две	части,	като	по-голямата	първа	част	авто-
рът	е	посветил	на	вижданията	си,	свързани	с	произхода	на	гагаузите	
и	част	от	техните	обичаи.	Втората	част	на	труда	му	съдържа	основ-
но	няколко	песни,	обичаи,	празници,	народни	умотворения,	митоло-
гия	 и	 др.	 „Ст. Младенов подчертава богатите възможности за 
сравнение, които предоставеният материал предлага, и огромни-
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те прилики с българския бит и фолклор”	[Градешлиев,	Иван,	1993:	
47-48].		

От	написаното	се	разбира,	че	Манов	поддържа	узо-тюркската	
теория	за	произхода	на	гагаузите.		„... що намерих писано за гагаузи-
те в нашата и чуждата литератури, аз използувах още и обстоя-
телството, че, като офицер, имах в частите, които командувах 
във Варна, много гагаузи от села и градове, които разпитвах и изу-
чавах техните бит, нрави, песни и др. Освен това, при всяко пуща-
не в отпуск, снабдявах ги с един въпросник, който те бяха длъжни 
да попълват, след разпит на родителите и бабите си, и, на връща-
не, да ми го представят“ [Манов,	А.,	1938:5].	

Книгата	на	Манов	създава	един	унифициран	образ	на	гагаузите,	
което	в	действителност	не	може	да	се	приеме	за	напълно	истинно	
(„Първо се опитва да предложи исторически анализ на известното 
общо за произхода на тюрките, да проследи развитието на някои 
от изказаните вече хипотези около етногенезиса на гагаузите”	
[Градешлиев,	И.,	1993:45]),	тъй	като	събраната	от	него	информация	
е	направена	индиректно	(чрез	негови	подчинени).	В	случая	самият	
изследовател	посочва:	„вярвам, че ще разберете, колко е била труд-
на задачата ми: да се състави книга при толкова оскъдни извори“	
[Манов,	А.	1938:6].	Това	само	по	себе	си	очертава	съществения	при-
нос	на	Атанас	Манов:	„по-добре да пренесем онова, което можем, 
нежели да се лишаваме съвсем от него“	[Манов,	А.,	1938:6].	Пред-
вид	констатираните	факти	 заглавието	 трябва	да	 кореспондира	на-
пълно	с	доказателствения	материал,	представен	в	труда.	В	конкрет-
ния	случай	авторът	разглежда	гагаузите	в	обобщен	тип,	а	всъщност	
заключенията	му	са	базирани	на	сведения	от	регионален	вид.	

В	книгата	„Гагаузите”	авторът	Иван	Градешлиев	е	успял	да	из-
ложи	почти	всички	съществуващи	теории	и	техните	поддръжници.	
В	същото	време	той	много	деликатно	и	обосновано	анализира	и	тъл-
кува	твърденията	им.	Трудът	му	е	съставен	в	4	основни	глави:	„Га-
гаузите,	Османската	империя	и	Русия”,	„Науката	за	гагаузите	след	
освобождението”,	 „Новите	 изследвания”	 и	 „Гагаузите.	 Етногене-
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зис”.	Авторът	представя	всички	тези	и	хипотези	заедно	с	техните	
създатели	и	поддръжници	(както	чуждестранните,	така	и	български-
те	изследователи)	в	хронологична	последователност.	Нещо	повече,	
в	книгата	си	Градешлиев	посочва	автори,	които	не	са	сред	известни-
те	 слоеве	на	изследователското	 съсловие	на	проблема	 „гагаузи”	–	
Wl.	Zajaczkowski,	Th.	Menzel,	St.	Clair,	J.	Erben	и	др.	Той	представя	
тези	и	научни	съобщения	на	български,	турски,	румънски,	руски	и	
др.	по	народност	автори	(респ.	поддръжници	на	теории	със	сроден	
произход),	като	съвсем	тактично	и	обосновано	коментира	достовер-
ността	на	твърденията	им	и	то	основно	по	логически	и	фактологи-
чески	път.	В	труда	си	той	е	отделил	глава	 за	4-те	основни	нации,	
имащи	икономически	и	политически	„апетит”	към	гагаузите	–	бъл-
гари,	турци,	румънци	и	държавите	от	бившия	СССР,	чрез	което	ясно	
конкретизира	основите	в	миналите	и	настоящите	процеси	и	тяхната	
посока	на	развитие.	Той	посочва	и	анализира	опитите	на	български	
и	чужди	автори	за	определяне	народностната	принадлежност	на	га-
гаузите.	Относно	бита	и	културата	Градешлиев	не	е	конкретизирал	
нищо,	обаче	е	посочил	кои	са	основните	автори,	наблегнали	в	тази	
посока	на	научни	изследвания.	Специално	за	публикуваните	фолк-
лорни	материали	Градешлиев	посочва	трудовете	на	А.	Манов,	Кр.	
Баев	и	Wl.	Zajaczkowski	с	най-значителен	принос	на	територията	на	
България	в	това	направление:	„Всъщност след А. Манов и истори-
ческите песни, издадени от Кр. Баев, това е следващият публику-
ван по-голям гагаузки фолклорен материал от територията на 
Република България”	[Градешлиев,	Иван,	1993:60].	

Друг	значителен	труд,	свързан	с	бита	и	културата	на	гагаузите	е	
този	на	Живка	Стаменова,	в	съавторство	със	Соня	Средкова,	Женя	
Пимпирева,	Евгения	Кръстева-Благоева,	Дарина	Мирчева	и	Сира-
нуш	Таниелян.	“Гагаузите	в	България	-	Записки	от	терена”	предста-
вя	гагаузте	в	България	-	проучвания	и	обща	характеристика;	жили-
ще;	храна	и	хранене,	делнична	и	празнична	трапеза,	род	и	семейство	
при	гагаузите	в	Североизточна	България	през	първата	половина	на	
XX	в.,	семейни	обичаи,	народни	знания	и	вярвания,	пазничен	кален-
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дар,	календарни	празници	и	обичаи	на	гагаузите	в	Каварненско.	В	
написаното	от	Живка	Стаменова,	относно	произхода	и	общата	ха-
рактеристика	на	гагаузите,	се	срещаме	с	модела,	по	който	вече	са	
изложени	трудовете	на	Иван	Градешлиев	(Гагаузите,	1994	г.)	и	Ваня	
Матеева	(Гагаузите	-	още	един	поглед,	2006).	Видно	е,	че	Ж.	Стаме-
нова	се	позовава	обилно	и	на	написаното	по	темата	и	от	Е.	Боев,	
също	един	от	бележитите	български	изследователи	на	“гагаузите”.	
Въпреки	това,	авторката	добавя	към	извода	на	Боев,	че	отделна	ет-
нографска	 група	 “гагаузи”	не	 съществува:	 “по език и принадлеж-
ност към различни етнографски области и микрорайони те пред-
ставляват специфични български субетниччески образувания, 
които се отличават от българите единствено по език.”[Стамено-
ва,	Ж.2007:16].	Езикът	е	един	от	основните	признаци,	които	отлича-
ват	гагаузите	от	останалото	население,	но	че	е	единственото	е	несе-
риозно	да	се	твърди.	Въпреки,	че	вероятно	несъмнено	“гагаузите”	
не	са	самостоятелен	етнос,	а	форма	на	етно-културна	група,	те	имат	
специфични	белези	освен	езика,	като:	някои	различия	или	по-точно	
характерни	черти	в	музикалния	фолклор,	облекло,	обичаи	и	празни-
ци.	Безспорен	е	фактът,	че	гагаузите	споделят	общобългарския	мо-
дел	на	адаптация.	

В	 книгата	 „История	 и	 култура	 на	 гагаузите”	 [Степанович,	 Б.,	
2006]	авторът	Булгар	Степан	Степанович	е	систематизирал	възмож-
но	повече	информация	 за	 гагаузите	 от	 етногенезиса	им	до	 тради-
ционната	им	храна.	Материалът	в	книгата	е	събиран	и	обработван	
от	различни	автори,	които	Б.	С.	Степанович	обединява.	Относно	му-
зикалната	култура,	в	книгата	е	публикувана	информация,	чийто	ав-
тор	 е	 гагаузкият	 композитор	Дмитрий	Ф.	 Гагауз,	 позовал	 се	 и	 на	
приноса,	завещан	от	В.	Мошков	и	М.	Чакир	[Степанович,	Б.,	2006:	
573-578].	Прави	сериозно	впечатление	използването	на	музикална	
терминология	и	добре	структурираната	информация.	В	статията	ав-
торът	твърди,	че	в	музикалната	култура	на	гагаузите	са	се	утвърдили	
три	основни	(„относительно самостоятельньɪх жанра народного 
творчества”	 [Степанович,	 Б.,	 2006:573])	 жанра:	тюркюляр (тÿр-
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кÿлäр), мааниляр (маанилäр) и хавалар.	Първите	два	жанра	са	вокал-
ни,	а	третият	–	инструментално-танцувален.	Към	първия	жанр	спа-
дат	 протяжните	 песни,	 чиято	 тематика	 е	 национална:	 “Тюркю 
(тÿр кÿ) – что означает протяжная песня, является основньɪм пе-
сенньɪм жанром гагаузов, поднявшимся до большого уровня обоб-
щения черт национального характера народа, ярко воплотив его 
основньɪе образьɪ”	[Степанович,	Б.,	2006:573].	Мелодични	песни	с	
красиви	интонации,	богата	метроритмика	и	ладова	организация.		

Вторият	 вокален	 жанр	 „маани”	 се	 явява	 противоположен	 на	
първия,	има	за	цел	да	разкрие	оптимизма	на	народа.	„Кроме этого 
всех „маани” объединяет квадратность построения, четкий рит-
мический рисунок, скорьɪй темп”	[Степанович,	Б.,	2006:573].		

Третият	музикален	жанр	„хаваларьɪ”	според	автора	е	жанрът	на	
гагаузкия	музикален	фолклор.	Самият	той	има	3	поджанрове:	„ойун 
хаваларьɪ, тÿркÿ хаваларьɪ, узун хаваларьɪ”	 [Степанович,	Б.,	2006:	
573-574].	Първият	е	танцувален,	който	съчетава	неравноделни	рит-
ми	 (5/8,	 7/16	 в	 разновидности,	 9/16).	 Поджанрът	 включва	 танци,	
като	 „кадьɪнджа”, „дюз ава”, „юч аяк”	 и	 др.	 Вторият	 поджанр	
„тÿр кÿ хаваларьɪ”	съдържа	мелодии	на	известни	песни,	преработе-
ни	от	инструментални	мелодии,	предназначени	специално	 за	 слу-
шане:	„В основе второго поджанра (тÿркÿ хаваларьɪ) лежат мело-
дии известньɪх песен преработанньɪх на инструментальньɪй лад и 
исполняемьɪх специально для слушания”	[Степанович,	Б.,	2006:574-
575].	Третият	поджанр	е	инструментален,	основаващ	се	на	ориги-
нални	 мелодии	 и	 импровизации.	 Инструментариумът,	 посочен	 от	
автора,	също	прави	сериозно	впечатление,	тъй	като	той	засяга	почти	
всички	характерни	български	инструменти,	сред	които	кавал,	дудук,		
гайда,	кеменчä	 (гъдулка),	 тамбура,	даул,	барабан	 (малък	и	голям).	
Обръща	се	внимание	и	на	привнесените	инструменти	в	по-ново	вре-
ме:	кларинет,	акордеон,	саксофон	и	др.	

„Гагаузьɪ	в	мире	и	мир	гагаузов”,	структуриран	обемен	труд	в	2	
тома,	е	сред	материалите,	в	които	е	обърнато	внимание	и	на	бита,	
културата	и	като	цяло	на	фолклора	на	гагаузите,	населяващи	Мол-
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довска	и	Украинска	област.	Материалът	е	посветен	на	100	години	от	
рождението	на	проф.	М.	П.	Губоглу.	По	всичко	личи,	че	В.	А.	Мош-
ков	се	явява	доайен	в	областта,	благодарение	на	значителния	труд,	
който	е	публикувал	–	„Гагаузьɪ	Бендерского	уезда”.	В	25	глава	на	
„Гагаузьɪ	в	мире	и	мир	гагаузов”	том	II,	И.	В.	Сьɪрф	–	авторът	на	
съдържанието,	 е	 поместил	информация	 за	фолклора	на	 гагаузите.	
Той	 посочва	 четири	 периода,	 на	 които	 разделят	 изучаването	 на	
фолклора:	„История изучения гагаузского фольклора, на наш взгляд, 
условно укладьɪвается в четьɪре периода: 1. Первьɪй период – конец 
XIX-го в. – 1917 г.; второй период – 1920 – 1940-е гг.; третий пери-
од – 1950 – 1980-е гг.; четвертьɪй – конец XX-го – начало XXI-го вв.”	
[Сырф,	В.	И.,	2012:619].	В	първия	период	за	основоположник	се	по-
сочва	В.	А.	Мошков.	Благодарение	на	първите	му	изследвания	в	Бе-
сарабия:	„В. А. Мошкова в 1894–1895 гг. и в 1905 г. посетил цельɪй 
ряд гагаузских сëл Бендерского и Измаильского уездов Бессарабской 
губернии Российской империи (по административно-территориа-
льному делению того времени)”	[Сырф,	В.	И.,	2012:619].	Посочва	се	
регистрирането	 на	 заимстване	 от	 български,	 молдовски	 и	 турски	
фолклор:	„Исследователь считал, например, что большинство пе-
сен заимствовано гагаузами от ньɪнешних и бьɪвших их соседей: 
бол гар, молдован и турок-осман”[Сырф,	В.	И.	2012:620].				

Книгата	на	Ваня	Матеева	(„Гагаузите	–	още	един	поглед“)	е	по-
следното	по-обстойно	сериозно	изследване	по	темата.	В	нея	са	опи-
сани	всички	теории	и	техните	поддръжници,	свързани	с	отделните	
проблеми	 за:	 потекло,	 историко-демографски	щрихи,	 лингвистич-
ни,	антропологически	и	етнографски.	Също	много	важно	е,	че	не	се	
говори	за	гагаузите	само	в	България,	а	и	извън	нея.	Осъществените	
теренни	проучвания	в	края	на	деведесетте	години	на	миналия	век,	в	
които	доц.	д-р	Матеева	е	участвала,	също	е	допринесло	за	адекват-
ното	и	безпристрастно	съставяне	на	труда	ѝ.		

„Ценното в тези трудове е, че фолклорът на гагаузите се про-
учва в конкретния локален и регионален контекст. Но ако е въз-
можно в регионален аспект да се говори за шопски, тракийски, ка-
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пански и пр. фолклор, то фолклорът на гагаузите е носител на 
различни локални и регионални характеристики; той съответства 
на фолклора на българоезичните им съседи. В този смисъл не е 
обосновано да се твърди, че съществува отделна етнографска гру-
па гагаузи“	[Боев,	Е.,	1995].				

След	направения	кратък	обзор	на	литературата,	която	в	различ-
ни	допирни	точки	се	свързва	с	проблема	за	произхода	на	гагаузите,	
и	 по-точно	 проучвания,	 базирани	 на	 техния	 музикален	 фолклор	
(бит,	култура,	нрави	и	социална	самоопределеност),	би	следвало	да	
обобщим	така:		

Населяващите	Североизточна	България	гагаузи	се	самоопреде-
лят	като	българи.	Изпълняват	български	народни	песни,	включител-
но	и	т.	нар.	гагаузки	песни,	чийто	текст	е	вероятно	диалектна	разно-
видност	 на	 тюркски	 език.	 Мелодичната,	 метроритмичната	 и	
орна	ментална	структура		и	форма	на	тези	песни	е	еквивалентна	на	
традиционните	 български	 народни	 песни.	 Друг	 отличителен	 фак-
тор,	доказващ		българския	етногенезис	на	гагаузите	от	този	регион,	
е	наименоването	на	характерните	българските	хора	с	гагаузки	име-
на:	дюз	ава	=	право	хоро;	дик	юкаръ	=	ръченица	и	т.н.	Сред	всички	
изброени	хорà	съществува	едно,	което	се	играе	по	еднакъв	начин	от	
гагаузите	в	България,	Гърция,	Румъния,	Молдова	и	Украйна,	и	това	
е	т.	нар.	„Кадънджа“	(тактов	размер	9/16,	темпо:	бързичко/игриво).	
Инструментариумът,	 който	 ползват	музикантите	 от	 тази	 общност,	
принадлежи	 на	 българските	 традиционни	 народни	 инструменти:	
гайда	(основно),	кавал,	гъдулка	(кемене).		

Всичко	казано	дотук	обобщава,	че	тези	констатации	потвържда-
ват	 присъствието	 на	 голям	 процент	 общобългарски	 традиционни	
фолклорни	 фактори	 (муз.	 фолклор,	 обредност,	 владеене	 на	 език).	
До	колко	това	би	могло	да	се	тълкува	като	резултат	от	влиянието	на	
местното	 население	 или	 генетичен	 белег	 на	 гагаузите,	 е	 обект	 на	
друго	изследване.	Твърдейки	обаче,	че	гагаузите	нямат	общо	с	бъл-
гарския	етногенезис,	възниква	въпросът:	Защо,	ако	е	така,	гагаузите	
в	 Северна	 Добруджа,	 в	 Бесарабия,	 в	 Гърция	 (Северна	 Гърция)	 и	
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други	страни	говорят	един	и	същи	език,	знаят	и	изпълняват	едни	и	
същи	песни,	които,	по	всичко	личи,	са	най-близки	до	традиционния	
български	музикален	фолклор,	изповядват	християнска	религия,	а	
характерния	им	матерен	език	не	съответства	на	никой	друг	народ,	
поне	от	тези,	които	претендират	за	гагаузка	принадлежност?	Както	
и	защо	българските	традиционни	белези	преобладават,	в	сравнение	
с	такива	на	други,	така	да	се	нарече,	доминантни	етноси,	на	чиято	
територия	се	намират	и	представители	на	гагаузите?	Важни	въпро-
си,	които	чакат	своя	отговор.	
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ЗА НЯКОИ ТРАДИЦИИ, ОБИЧАИ И  
ПЕСНИ ОТ ЧИПРОВЦИ  
КАТО ЧАСТ ОТ ТОРЛАШКАТА ОБЩНОСТ 

Резюме:	 Настоящият	материал	 представя	 някои	 традиции	 и	 оби-
чаи,	характерни	за	гр.	Чипровци,	и	техните	промени	във	времето.	Раз-
глеждат	се	начините,	по	които	традицията	се	съхранява	и	развива	и	как	
се	вписва	в	настоящия	живот	на	торлаците.	

Ключови думи:	торлаци,	традиционни	обичаи,	Чипровци

Some traditions, customs and songs from Chiprovtsi as part of the 
Torlache community 

 Radka Stefanova,	AMDFA, Plovdiv

Abstract:	This	material	presents	some	traditions	and	customs	typical	of	
Chiprovtsi	and	 their	changes	over	 time.	The	ways	 in	which	 the	 tradition	 is	
preserved	and	developed	and	how	it	fits	into	the	current	life	of	the	turtles	is	
explored.	

Keywords:	turlaci,	traditional	customs,	Chiprovtsi
 
Традициите	се	възприемат	като	нещо	неизменно,	което	се	пре-

дава	от	поколение	на	поколение	 в	продължение	на	много	 години.	
Изследователите	отчитат,	че	обичаите,	обредите	и	празниците	тър-
пят	промени	в	хода	на	времето.	И	това	е	така,	защото	битът	и	поми-
нъкът	на	хората	се	променя	непрестанно,	както	и	представите	им	за	
света.	Особено	динамични	са	промените	в	културата	през	XX	век,	
когато	протича	всеобхватна	модернизация.	Българското	село,	което	
е	естествената	среда	на	функциониране	на	традиционните	празни-



95

ци,	преживява	демогрaфски	срив	заради	настъпилите	индустриали-
зация	и	урбанизация.	И	ако	в	миналото	обредната	и	празнична	сис-
тема	е	била	част	от	битието,	то	в	наше	време	тя	се	разглежда	като	
културно	наследство,	което	трябва	да	се	съхранява	и	предава.	

Предмет	 на	 настоящата	 статия	 са	 някои	 отличителни	 белези,	
традиционни	обичаи,	обреди	и	песни	от	чипровския	край,	типични	
за	торлаците.	Онова,	което	ги	идентифицира	като	етнографска	гру-
па,	населяваща	Северозападния	Балкан.	Някои	от	тези	традиции	са	
съхранени	 и	 до	 днес,	 други	могат	 да	 се	 видят	 възпроизведени	 от	
групите	за	изворен	фолклор	в	читалището	по	празници,	събори	и	
фестивали.				

Чипровци	е	малък	град,	разположен	в	котловина,	в	западния	дял	
на	Стара	планина.	С	многовековното	си	наследство	и	принос	в	бъл-
гарската	и	европейската	културна	съкровищница	този	град	се	гордее	
със	своите	прочути	килими,	златарската	школа	и	„История	на	Бъл-
гария“,	 написана	 от	 чипровчанина	Петър	Богдан	 близо	 век	 преди	
Паисиевата	история.	Освен	това	е	и	богат	извор	на	самобитни	песни,	
танци,	приказки,	легенди,	празници,	обичаи	и	обреди.	

В	българската	фолклористика	е	възприето	да	се	говори	за	музи-
кално-фолклорни	диалекти.	Един	от	основните	белези	на	идентич-
ността	е	именно	говорът.	И	в	това	отношение	торлашкият	език	спада	
към	западнобългарските	говори.	

„Турлаците трудно се „пре правят“, тях винаги ги познават, 
където и да са, по говора им. Днес те говорят и литературно, и 
турлашки. 

Има обаче и такива, които въобще не си сменят говора, защо-
то смятат, че това е езикът, на който дедите им са говорили“	
[Каменова-Борин,	2012:31].	

В	 ежедневното	 си	 общуване	 хората	 в	Чипровци	 говорят	 и	 на	
диалект.	Нещо	повече,	в	много	интернет	сайтове	се	появиха	групи,	
за	които	общуването	на	диалект	е	важно,	считайки	го	за	богатство	
на	езика.	

Радка	Стефанова.	ЗА	НЯКОИ	ТРАДИЦИИ,	ОБИЧАИ	И	ПЕСНИ	ОТ	ЧИПРОВЦИ...
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Пример	за	това	е	и	местният	поет	Георги	Костaдинов.	Неговите	
стихове,	разкази	и	истории	за	турлаците	са	популярни	и	обичани	от	
общността.	

 
Ми смо се родили тук турлаци, 
и смо свите до едън юнаци! 
А на работуту свите кви смо луди, 
Свекьи ко ни види све се чуди! 

(Георги	Костaдинов,	 
из	стихотворението	„Турлашки	свят“)	

Дълбоки	корени	в	Чипровци	има	обичаят	„светец“.	Всеки	род,	
фамилия	си	е	избирал	светец-покровител	на	дома,	който	се	предава	
по	наследство.	„Макар и да битува все още този празник, старата 
традиционна форма е променена“	[Каменова-Борин,	2012:4].	

В	миналото	празнуването	на	„светец“е	било	най-важно	за	рода	
и	„влакàта“	–	празнувало	се	е	по	три	дни	с	богато	служене.	В	днеш-
но	време	тази	традиция	в	много	родове	е	отпаднала.	„Друга, немалка 
част от населението продължава да служи на домашния светец с 
трапеза и веселие. Дори когато не се празнува във всички семейства 
в Чипровци, тук задължително се помни денят на светеца, споме-
нава се и се меси колач“	[Каменова-Борин,	2012:14].	

По-съхранена	и	запазена	е	традицията	да	се	правят	курбани	на	
оброци	и	да	се	ходи	„под	кръст“	(както	наричат	тук	този	обичай).	
„Трябва да отбележим, че в северозапада са регистрирани най-ста-
рите оброчни паметници в България. Те намират място  в българ-
ската празнично-обредна система, свързана с християнския кален-
дар“	[Каменова-Борин,	2012:18].	

Тази	практика	на	турлаците	в	Чипровци	е	подробно	описана	от	
А.	Каменова-Борин	в	книгата	„На	църква	да	идем,	оброк	да	сторим“.	

Още	през	30-те	години	на	миналия	век	проучванията	на	специа-
листите	музиколози	са	започнали	от	Северозападна	България.	Ва-
сил	Стоин	и	сътрудниците	му	организират	експедиция,	като	изтък-
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ват	 необходимостта	 изследванията	 да	 започнат	 именно	 от	 този	
ра	йон	–	 „Там народната песен бе най-силно изложена на загива-
не...“	[Стоин,	1928:V].	Така	се	появява	една	забележителна	колекция	
от	близо	4000	народни	песни	и	малко	инструментална	музика	със	
заглавие	„От	Тимок	до	Вит“.	Това	е	и	базата,	върху	която	се	опират	
фолклористите	при	определяне	на	диалектните	особености	на	този	
район.	В	експедиции,	които	са	правени	в	следващите	години,	реги-
онът	 е	 проучен	 по-детайлно	 и	 се	 констатират	 доста	 различия	 на	
песните,	които	се	пеят	в	Балкана,	от	тези	в	полето.	Академик	Нико-
лай	 Кауфман	 в	 едно	 свое	 интервю	 използва	 термина	 „турлашки	
фолклор“	 и	 прави	 същите	 изводи,	 че	 „това	 е	 една	 култура,	 доста	
различна“.	Нещо	повече,	сравнява	я	с	фолклора	оттатък	Балкана	до	
Ниш	и	Пирот,	установявайки	тяхното	сходство.	

В	това	изложение	ще	очертаем	само	щрихи	за	някои	най-харак-
терни	песенни	образци	от	Чипровския	край.	Темата	е	обект	на	по-за-
дълбочено	изследване,	анализ	и	синтезиране.	

Седенкарските	песни	са	едни	от	най-разпространените.	Твърде	
популярна	сред	тях	е	песента	„Диг	се	дигни	брайно	Петко“.	

Зимният	 период	 е	 времето,	 когато	 са	 се	 правели	 седенките.		
Най-важна	и	специална	в	Чипровци	е	била	седянката	в	нощта	срещу	
празника	„Младенци“,	известен	още	като	„Свети	40	мъченици“.	Съ-
проводена	е	с	палене	на	огньове,	люлеене	на	люлки,	много	песни	и	
закачки.	Оттогава	са	останали	песните	„Сношка	седемо	и	седенкю-
вамо“,	„Леле	горо	лилякова“,	„У	бранище	пищу	сойкье“.	

Радка	Стефанова.	ЗА	НЯКОИ	ТРАДИЦИИ,	ОБИЧАИ	И	ПЕСНИ	ОТ	ЧИПРОВЦИ...
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Лазаруването	е	обичай,	който	се	е	практикувал	масово.	И	тук,	
както	почти	навсякъде	в	страната,	песните	са	предназначени	за	все-
ки	член	от	семейството.	В	текстовете	преобладава	седмосричният	
стих.	Срещат	се	песни	в	размер	5/8,	7/8	и	9/8.	Най-старинните	образ-
ци	са	безмензурни	и	се	пеят	антифонно.	Обикновено	с	една	мелодия	
се	пеят	различни	текстове.	

 

На	Сирни	 Заговезни	 пък	 традицията	 да	 се	 палят	 и	 прескачат	
огньове	не	е	прекъсвала.	Този	празник	се	нарича	„Покладе“.	Преди	
вечерята	се	въртят	„олалие“.	Това	са	своеобразни	факли,	направени	
от	лескови	пръчки	и	слама.	По	старо	поверие	момите	въртят	олалие,	
за	да	се	въртят	момците	около	тях,	а	възрастните	–	за	да	не	ги	боли	
глава.		

Има	много	песни	в	Чипровци,	които	са	създадени	за	конкретни	
случки	и	събития.	Всяка	от	тях	е	свързана	с	история	и	определен	
реално	съществуващ	персонаж.	Тези	песни	са	създадени	в	недалеч-
ното	минало.	Те	са	с	по-широк	тонов	обем,	разнообразни	в	ритмич-
но	 отношение	 и	 се	 усеща	 влиянието	 на	 градската	 култура.	 Един	
пример	за	това	е	песента	за	Димитър	Минкин	(р.	1850	г.),	търговец	
на	чипровски	килими.	Имал	е	13	деца	от	два	брака.	



99

 

И	още	един	пример	на	популярна	и	обичана	песен:	

 

Тези	песни	са	весели,	закачливи	и	изразяват	душевния	мир	на	
турлаците	в	Чипровци.	Горди,	непокорни,	гостоприемни,	работливи	
и	с	тънко	чувство	за	хумор.	С	ясното	съзнание	за	богато	историческо	
минало.	

Чипровци	е	уникално	място!	Тук,	където	са	съхранени	древните	
символи	на	все	още	живата	традиция	на	килимарството.	Чипровски-
те	килими	са	признати	от	ЮНЕСКО	като	част	от	световното	култур-
но	наследство.	 Заедно	 с	 духовните	ценности	–	местните	ритуали,	
обреди	и	практики,	са	културното	наследство,	което	трябва	да	пазим	
и	съхраняваме.																															

Радка	Стефанова.	ЗА	НЯКОИ	ТРАДИЦИИ,	ОБИЧАИ	И	ПЕСНИ	ОТ	ЧИПРОВЦИ...
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Д-р Петьо Кръстев 
ИЕФЕМ БАН

ТЪПАНДЖИЙСКО-ЗУРНАДЖИЙСКИЯТ 
СТИЛ В ТРАДИЦИОННАТА КУЛТУРА НА 
ГОЦЕДЕЛЧЕВСКО 

 Резюме:	 Статията	 разглежда	 някои	 особености	 на	 тъпанджий-
ско-зурнаджийската	формация	през	погледа	на	тъпанджийския	локален	
инструментален	стил	в	Гоцеделчевско.	На	територията	на	 този	регион	
живеят	българи-християни	–	местно	население,	българи-християни	–	на-
следници	на	преселници	от	регионите	на	днешните	градове	Драма	и	Се-
рес	 (Гърция),	 българи,	 изповядващи	 мюсюлманска	 религия	 –	 помаци,	
етнически	турци,	и	роми	–	християни	и	мюсюлмани.	На	тъпани	и	зурни	
в	Гоцеделчевско	свирят	предимно	роми-мюсюлмани	от	селата	Дъбница,	
Дебрен,	град	Гоце	Делчев	и	др.	Тъпанджийско-зурнаджийският	стил	е	
типичен	 пример	 за	 съществуване	 и	 развитие	 на	 една	 инструментална	
традиция	в	контекста	на	богатата	в	етническо	и	религиозно	отношение	
картина	на	регионалната	култура.	

Ключови думи:	тъпан,	зурна,	тъпанджийски	локален	инструмента-
лен	стил,	инструментална	традиция.

 
Tapan and zurna style in the traditional culture of Gotse Delchev area 

Petyo V. Krastev, Ph.D., Institute of Ethnology and Folklore Studies 
with National Ethnographic Museum, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia 

Abstract:	 The	 article	 examines	 some	 peculiarities	 of	 the	 tapan	 and	
zurna	 formation	 through	 the	 view	 of	 the	 tapan	 local	 instrumental	 style	 in	
Gotse	Delchev	area.	On	the	territory	of	this	region	live	Bulgarians-Christians	
–	local	people,	Bulgarians-Christians	–	descendants	of	immigrants	from	the	
regions	 of	 today’s	 cities	 of	 Drama	 and	 Serres	 (Greece),	 Bulgarians	 who	
profess	Muslim	religion	–	Pomaks,	ethnic	Turks	and	Gypsies	–	Christians	and	
Muslims.	 Muslim	 Gypsies	 from	 the	 villages	 of	 Dubnitsa,	 Debren,	 Gotse	
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Delchev	and	others	play	in	tapan	and	zurna.	Tapan	and	zurna	style	is	a	typical	
example	of	the	existence	and	development	of	an	instrumental	tradition	in	the	
context	of	the	rich	ethnic	and	religious	picture	of	regional	culture.	

Keywords:	 tapan,	 zurna,	 tapan	 local	 instrumental	 style,	 instrumental	
tradition.

Една	от	главните	особености,	които	формират	спецификите	на	
локалната	 традиционна	 култура	 на	 Гоцеделчевско,	 се	 обуславя	 от	
многоообразието	на	етнически	и	конфесионални	групи,	в	съчетание	
с	активни	демографски	процеси	от	края	на	XIX	и	първата	половина	
на	XX	век.	На	територията	на	този	регион	живеят	българи-христия-
ни	–	местно	население,	българи-християни	–	преселници	от	регио-
ните	 на	 днешните	 градове	 Драма	 и	 Серес	 (Гърция),	 българи,	 из-
повяд	ващи	 мюсюлманска	 религия	 –	 помаци,	 етнически	 турци,	 и	
роми	–	християни	и	мюсюлмани	[Кацарова	2008:7-10].	Това	изклю-
чително	разноообразие,	концентрирано	на	сравнително	малка	тери-
тория,	предполага	много	активни	процеси	при	формирането	и	съ-
ществуването	на	традиционната	музикална	култура.	В	този	контекст	
статията	разглежда	някои	особености	на	тъпанджийско-зурнаджий-
ската	 формация	 през	 погледа	 на	 тъпанджийския	 локален	 инстру-
ментален	стил.	На	тъпани	и	зурни	в	Гоцеделчевско	свирят	предимно	
роми-мюсюлмани	 [Кацарова	2008:38]	 от	 селата	Дъбница,	Дебрен,	
гр.	Гоце	Делчев	и	др.	

Основен	 фактор	 във	 формирането	 на	 тъпанджийско-зурна-
джийския	стил	на	Гоцеделчевско	и	неговото	обновяване	е	функция-
та	на	формацията	в	празнично-обредната	система.	Дори	в	условията	
на	съвременния	глобализиран	свят	този	инструментален	ансамбъл	
има	активна	роля	в	организацията	на	социалния	живот	на	региона.	
Инструменталният	ансамбъл	съпътства	почти	всички	празници.	В	
някои	селища,	като	например	Рибново,	Брезница,	Дебрен,	Ореше	и	
др.,	където	живеят	помаци,	формацията	е	част	от	семейната	праз-
нична	система,	изразена	в	сватбата,	сюнета,	абитуриентските	бало-
ве.	Зурнаджийско-тъпанджийската	формация	е	част	от	някои	сват-
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бени	 обреди	 –	 „къна”	 в	 сватбата	 на	 етнически турци	 от	 селата	
Дъбница,	 Блатска,	 Хвостяне,	 „лепене	 на	 гелина”	 (при	 помаците),	
както	и	игрите	по	време	на	сюнет	–	борби,	конски	надбягвания	и	др.	
(при	 етническите	 турци	 и	 помаците).	 По	 този	 начин	 зурнаджий-
ско-тъпанджийската	стилова	система	се	развива	и	обновява	в	усло-
вията	на	реално	битуващата	среда,	изразена	в	своеобразен	синхрон	
между	традицията	и	съвременния	свят.	Зурнаджийско-тъпанджий-
ските	формации	участват	и	в	съставите	 за	художествена	самодей-
ност,	осъществяват	звукозаписна	дейност	и	др.	

Тъпанджийският	стил	на	Гоцеделчевско	е	формиран	на	базата	
на	 няколко	 типа	 фактори:	 особености	 на	 състава	 на	 зурнаджий-
ско-тъпанджийската	формация;	специфики	на	локалния	зурнаджий-
ски	стил;	репертоар,	формиран	вследствие	от	функциите	и	приложе-
нието	 на	 инструменталния	 ансамбъл	 в	 системата	 на	фолклорната	
култура.	

В	 традиционния	 си	 вариант	 зурнаджийско-тъпанджийската	
формация	на	Гоцеделчевско	е	съставена	от	равен	брой	зурни	и	тъпа-
ни	–	 чифт.	Броят	на	инструментите	може	да	бъде	по-малък	–	 два	
тъпана	и	две	зурни.	На	големи	празници	–	сватба,	сюнет,	броят	на	
инструментите	може	да	бъде	по-голям,	достигащ	до	десет	тъпана	и	
десет	зурни.	Тази	симетричност	при	изграждане	на	ансамбъла,	зву-
чащ	много	силно	и	плътно,	особено	при	по-голям	брой	на	музикан-
тите,	има	своите	особености	на	свирене.	Напоследък	все	по-често	
инструменталният	 ансамбъл	 е	 съставен	 от	 две	 зурни	 и	 тъпан	 (по	
образец	на	петричката	формация).	За	разлика	от	петричките	джура	
(високи)	зурни,	гоцеделчевските	са	каба,	звучащи	по-ниско	(сходен	
тип	в	нюансите	на	звучене	има	при	класическите	дървени	духови	
инструменти	обой	и	английски	рог,	звукоизвличането,	на	които	се	
получава	чрез	трептене	на	двойна	пластинка,	подобно	на	звукоиз-
вличането	при	зурната).	

Една	от	главните	особености	на	зурнаджийската	музика	от	Пе-
тричко	е	бурдонното	многогласие	като	инструментален	вариант	на	
характерния	за	региона	вокален	двуглас.	Вертикалната	организация	
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на	зурнаджийската	музика	в	Гоцеделчевско	има	друг	тип	структура.	
Формата	е	изградена	като	многоглас от хетерофонен тип.	В	осно-
вата	на	изграждането	е	едногласът	в	неговата	линеарна	вариантност.	
Вертикалната	организация	на	зурнаджийския	ансамбъл	е	свързана	с	
характеристиките	на	вокалната	музика	на	Гоцеделчевско.	Районът	е	
на	 границата	между	 двугласното	 и	 едногласното	 пеене	 [Кауфман,	
1968:5].	Групата	е	изградена	от	водач	–	майстор,	който	избира	мело-
диите,	командва	смяната	им,	определя	промяната	в	темпата.	Хетеро-
фонното	многообразие	на	многогласа	се	получава	като	резултат	от	
различни	похвати:	

1)	Изпълнение	на	стилизиран	вариант	на	мелодиите	паралелно	
с	богато	орнаментирания	първообраз,	най-често	свирен	от	водача.	
Стилизацията	се	изразява	в	по-различна	или	семпла	орнаментика	и	
изпълнение	на	основната	мелодична	графика	без	специфичните	де-
тайли	и	мелодични	ходове.	

2)	Взимане	на	въздух	на	различни	места	по	време	на	свирене	от	
изпълнителите	(ако	водачът	взима	въздух	преди	силното	метрично	
време,	друг	от	зурнаджиите	взима	въздух	на	силно	време	и	обрат-
но).	По	този	начин	мелодичната	линия	придобива	особен	тип	тласъ-
ци	и	динамични	вълни	–	характерен	вътрешностилов	белег.	Нюан-
сите	при	формирането	на	музикалните	фрази	вследствие	от	дишане	
по	различно	време	са	свързани	със	специфичен	тип	полифонично	
звучене	като	резултат	от	хетерофонния	многоглас.	

3)	Удебеляване	на	мелодията	чрез	октавово	удвояване	(някой	от	
зурнаджиите,	 най-често	 водач,	 изпълнява	мелодията	 „на	 тънко”	 –	
една	октава	по-високо).	Октавовото	уплътнение	е	похват	и	при	ня-
кои	зурнаджийски	мелодии	с	по-широк	тонов	обем	от	Петричко.	То	
прекъсва	 бурдонното	 звучене	 в	 определени	 зони	 на	 мелодичното	
изграждане,	които	обикновено	се	характеризират	с	начупеност	на	
мелодичната	вълна,	изградени	като	пасажи,	и	често	са	неустойчиви	
като	характер.	Октавовото	уплътнение	може	да	премине	и	в	унисон	
или	най-често	в	бурдон	при	установяване	на	временната	или	главна	
тоника	 („Алай”	 от	 русалийски	игри,	 „Камбер”,	 „Кьор	Али	и	 др.).	
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Този	тип	вертикална	организация	има	стойността	на	междустилова 
връзка	между	двата	локални	центъра.	

4)	Солови	изпълнения	–	импровизационни	построения,	пасажи	
и	епизоди,	свирени	най-често	от	водача	на	формацията.	По	време	на	
импровизацията	другите	зурнаджии	изпълняват	равен	тон	–	бурдон,	
който	най-често	е	тониката.	В	моментите,	когато	си	взимат	въздух,	те	
изпълняват	под	формата	на	дълъг	форшлаг	подосновния	тон	на	зву-
кореда.	Типичните	динамични	тласъци	и	вълни,	като	вътрешно	сти-
лова	връзка,	са	характерни	и	за	изпълнението	на	бурдона.	За	разлика	
от	района	на	гр.	Гоце	Делчев,	петричките	зурнаджии,	изпълняващи	
бурдон	–	„глашници”,	владеят	техниката	на	верижно	дишане	–	взи-
мане	на	въздух	по	време	на	свирене,	в	резултат	на	което	линия	та	на	
бурдона	остава	непрекъсната.	

Поради	 специфичния	 тип	 организация,	 свързан	 с	 по-големия	
брой	музиканти	във	формацията,	важен	формообразуващ	фактор	е	
ограничението	на	зоните	за	свободна	импровизация.	Всякакви	про-
мени	в	темпо,	смяна	на	мелодии,	смяна	на	хорà	е	координирано	от	
водача	 на	 групата.	 Тези	 особености	 засягат	 и	 ролята	 на	 тъпана	
(по-често	тъпаните)	във	формацията.	Повечето	от	тъпанджийските	
метроритмични	модели	са	точно	изградени	и	конкретно	свързани	с	
определените	мелодии.	Смяната	на	мелодиите	провокира	и	смяната	
на	ритмоформулите.	Тъпанджийският	ритъм	е	много	добре	органи-
зиран	в	плътен	унисон	и	звучи	убедително,	силно	и	хомогенно.	Поч-
ти	всички	хорà	имат	свои	специфични	тъпанджийски	метроритмич-
ни	 модели.	 От	 друга	 страна,	 във	 вътрешното	 изграждане	 на	
от	делните	форми	има	различни	стадии,	които	са	маркирани	с	раз-
лични	раздробени	варианти	на	модела	или	нови	модели.	Импрови-
зационният	характер	на	тъпанджийското	свирене	в	Гоцеделчевско	е	
сведен	 до	 минимум,	 особено	 в	 случаите,	 когато	 във	 формацията	
свирят	повече	от	един	тъпанджии.	

От	гледна	точка	на	тъпанджийския	съпровод	началото	на	музи-
калната	форма	(моментът	на	встъпление,	започване	на	зурнаджий-
ската	мелодия)	в	Гоцеделчевско	има	определени	специфики.	Моде-
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лите	за	начало	(започване)	условно	могат	да	бъдат	определени	като	
няколко	типа.	

1)	Начало	с	импровизационно	построение	„аварация”	[Пейчева,	
Димов	2002:111]	на	солиста,	като	другият	или	другите	зурнаджии	
изпълняват	бурдон.	През	това	време	тъпанджията	изпълнява	tremolo	
на	тъпана.	Краят	на	този	епизод	се	отбелязва	от	специфична	тъпан-
джийска	фигура	–	три	акцентни	удара	(два	кратки	и	един	дълъг,	като	
първи	и	трети	са	с	форшлаг),	най-често	последвани	от	tremolo	с	тън-
ката	пръчка.	Ефектът	на	tremolo	е	специфична	подготовка	към	пър-
вата	фигура	и	началото	на	мелодията	или	хорото,	сходен	с	взимане-
то	 на	 дъх	 или	 първоначалното	 „подлагане”	 на	 определен	 вокал	
пре	ди	започване	при	пеене.	Този	похват	е	най-типичен	при	започва-
не	за	зурнаджийските	формации	от	Петричко,	но	в	определени	слу-
чаи	се	среща	и	в	Гоцеделчевско	(например	в	музиката	за	„Небет”,	
без	последните	два	елемента	–	фигурата	от	 три	акцентни	удара	и	
tremolo).	

2)	Другият	тип	встъпление	е	със	започване	на	зурнаджийската	
мелодия	от	водача	и	постепенно	влизане	на	другия	или	другите	зур-
наджии.	Този	тип	начало	е	много	близко	до	започването	на	двуглас-
ните	 песни	 от	 водачката	 или	 водача,	 последвано	 от	 влизането	 на	
другите	изпълнителки	или	изпълнители,	пеещи	бурдона	(слагачки,	
влачачки).	Влизането	на	ритмичната	секция	от	 тъпана	или	тъпан-
джиите	става	в	края	на	първи,	понякога	втори	такт	или	в	края	на	
фразата.	Обикновено	тъпанджиите	започват	от	последния	елемент	
на	ритмичния	модел	на	мелодията	или	форшлаг	към	първия	удар	на	
ритмоформулата,	 изграждаща	 развитието	 на	 формата.	 Отново	 би	
могло	да	се	направи	асоциация	между	встъплението	на	тъпанджии-
те	и	взимането	на	дъх	или	първоначалното	„подлагане”	на	опреде-
лен	вокал	преди	започване	при	пеене.	Този	тип	начало	най-често	се	
използва	от	зурнаджийско-тъпанджийските	формации	от	Гоцедел-
чевско,	но	се	среща	и	в	Петричко.	

3)	 Понякога	 започват	 само	 тъпаните,	 изпълняващи	 основния	
ритмичен	модел	на	мелодията,	която	предстои	да	се	изпълни.	(Често	
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това	встъпление	се	използва	при	сценична	интерпретация	на	музика	
за	съпровод	на	танци.	Целта	на	ритъма	е	да	въведе	и	подготви	из-
пълнителите	танцьори.)	

Различните	 типове	 встъпление	 демонстрират	 общи	 стилови	
връзки	между	вокална	и	инструментална	музика	по	отношение	на	
началото	като	един	от	основните	моменти	в	музикалното	или	музи-
кално-танцовото	формоизграждане.	От	друга	страна,	имат	връзка	с	
организацията	и	по-нататъшното	развитие	на	формата.	

 
Особености на инструменталната тъпанджийска техника 

При	конструирането	на	ритмоформулата	на	моделите	йерархия-
та	на	различните	видове	удари	на	кияка	и	тънката	пръчка	е	подчине-
на	на	специфични	за	гоцеделчевския	стил	особености.	В	основата	
на	 модела	 са	 акцентните22	 удари	 на	 кияка	 и	 ударите	 на	 малката	
пръчка,	оформящи	основните	контури	на	фигурите.	Типичен	стилов	
белег	е	наличието	на	отделни,	специфични	за	всяка	мелодия	метро-
ритмични	модели.	В	изграждането	на	някои	мелодии,	най-често	съ-
провождащи	 танци,	 е	 характерно	драматургичното	изграждане	на	
формата	да	преминава	през	няколко	фази,	маркирани	от	промяната	
на	темпото	от	бавно	към	умерено	и	бързо.	Тази	тристадийност	на	
структурата	се	определя	от	ритмичния	съпровод	на	тъпана	в	две	на-
соки:	промяна	на	тъпанджийския	модел	в	негов	вариант,	провоки-
ран	от	ускорение	на	темпото	и	раздробяване	(„Айдар”),	или	нови	за	
всеки	стадий	метроритмични	формули	(„Небет”).	Ролята	на	метро-
ритмичния	 фон	 е	 сведена	 до	 минимум,	 свързана	 с	 декоративни	
функции	–	най-често	орнаментика	под	формата	на	единичен	и	двоен	
форшлаг	към	акцентните	удари	на	тъпана,	или	единичен	и	по-рядко	
двоен	форшлаг,	изпълнен	от	неакцентните	удари	на	кияка	към	някои	

22 В	моята	дисертация	има	специален	раздел,	който	разглежда	инструменталната	
техника	при	свирене	на	тъпан:	формирането	на	моделите	 (основа	на	модела	и	
„метроритмичен	фон“)	и	„йерархията“	на	различните	„акцентни“	и	„неакцент-
ни“	удари	на	кияка	и	ударите	на	пръчката	[Кръстев	2017:	110-113].	
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от	ударите	на	тънката	пръчка.	В	определени	случаи	при	умерените	
и	бързите	темпа	се	наблюдава	раздробяване	от	тип	комплементар-
ност	(„Мелник	аваси”).	Драматургичната	функция	на	метроритмич-
ния	фон,	изразена	в	метроритмичната	модулация,	характерна	за	пет-
ричкия	 тъпанджийски	 стил,	 се	 среща	 само	 по	 изключение	 в	
слу	чаите,	когато	гоцеделчевските	тъпанджии	изпълняват	репертоар	
от	Петричко.	

Майсторството	на	 тъпанджиите	от	Гоце	Делчев	 се	изразява	 в	
дълбокото	познаване	на	детайлите	на	различните	ритмични	модели,	
подреждането	на	фигурите,	изграждането	на	формата,	гладкото	„ле-
гално	свирене”,	както	се	изразява	един	от	най-старите	майстори	на	
тъпана	от	с.	Дъбница	Абедин	Асанов.	Раздробяването	като	стимул	
за	изграждане	на	бравурна	и	виртуозна	техника	е	свързано	с	кон-
струкцията	и	устройството	на	съвременните	тъпани.	Силно	опъна-
тите	пластикови	мембрани	улесняват	значително	свиренето	на	тъ-
пан	и	са	предпоставка	за	изграждане	на	изключително	динамичен	и	
богат	метроритмичен	фон,	който	от	своя	страна	в	много	случаи	е	
съществен	фактор	при	изграждането	на	метроритмичната	организа-
ция	на	музикалната	форма.	В	този	смисъл	тъпанджийският	стил	на	
Гоцеделчевско	 е	 много	 по-близък	 до	 старите	 стилове	 на	 свирене.	
По-възрастните	гоцеделчевски	тъпанджии	все	още	свирят	на	стари	
тъпани,	изработени	от	естествени	кожи.	От	друга	страна,	някои	от	
по-възрастните	тъпанджии	от	региона	на	Петрич	изграждат	своя	ри-
тъм	по	начин,	сходен	с	гоцеделчевските	си	колеги.	От	тази	гледна	
точка	би	могло	да	се	смята,	че	тези	два	стила	са	изградени	върху	
мно	го	близки	или	общи	основи,	които	се	развиват	по	различен	на-
чин	според	различните	локални	специфики.	

Организацията	на	музикалната	форма	на	някои	гоцеделчевски	
мелодии	би	могло	да	се	сравни	с	изграждането	на	своеобразен	тип	
музикална	партитура.	Всеки	един	от	структурните	и	формообразу-
ващите	компоненти	е	подчинен	на	специфична	йерархия.	Типичен	
пример	в	това	отношение	е	мелодията	„Небет”	–	музика,	която	се	
свири	 на	 трапеза	 [Пейчева,	 Димов	 2002:128;	 Кацарова	 2008:17].	
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„Небет”	представлява	своеобразна	демонстрация	на	възможностите	
на	зурнаджийско-тъпанджийската	група.	Включва	импровизации	на	
майстора-водач	на	групата	и	демонстрация	на	възможностите	на	тъ-
панджиите	чрез	преминаването	в	различни	ритмоформули	и	специ-
фичния	тъпанджийски	похват	„чатма”	[Пейчева,	Димов	2002:111]	в	
кулминацията	на	формата.	Този	специфичен	похват	е	един	от	най-ха-
рактерните	елементи,	детерминиращи	гоцеделчевския	тъпанджий-
ски	стил.	„Чатма”	е	постижение	на	ансамбловото	тъпанджийско	сви-
рене,	важен	момент	в	изработването	и	постигането	на	инструмен	-
талния	 ансамбъл.	 Представлява	 непрекъснати	 акцентни	 удари	 на	
кияка	 в	шестнадесетинови	 нотни	 трайности	 в	 размер	 2/4.	Специ-
фичното	в	случая	е,	че	тази	непрекъснатост	е	резултат	от	групово	
свирене	и	се	получава	по	следния	начин.	Акцентните	удари	на	всяка	
шестнадесетина	се	изпълняват	от	една	част	от	музикантите,	а	други-
те	свирят	само	на	вторите	шестнадесетини	–	слабите	времена.	Така	
изпълнен,	метроритмичният	модел	звучи	много	„пространствено”	и	
създава	впечатление	за	своеобразна	„стереофония”.	Ефектът	на	това	
вътрешно	напрежение	създава	мощна	експресия	и	динамика,	която	
води	до	смяна	на	ритмоформулите.	

Пример 1 

При	едно	от	гоцеделчевските	хорà	„Каснак”	тъпанджиите	из-
пълняват	своеобразна	инструментална	демонстрация	на	тъпаните,	
комбинирана	с	танцуване	по	време	на	свирене.	Подобно	на	„Небет”,	

Петьо	Кръстев.	ТЪПАНДЖИЙСКО-ЗУРНАДЖИЙСКИЯТ	СТИЛ...



НЕПОЗНАТИТЕ110

„Каснак”	е	представителна	за	гоцеделчевската	тъпанджийска	школа	
музикално-танцова	форма.	Името	на	хорото	„Каснак”	произхожда	
от	един	от	специфичните	начини	на	свирене	с	кияка	по	корпуса	на	
тъпана	(kasnak,	тур.	–	скрипец,	макара).	Освен	по	дървения	корпус	
на	тъпана,	музикантите	свирят	с	кияка,	като	редуват	двата	му	върха	
по	мембраната	на	тъпана,	който	обръщат	в	хоризонтално	положе-
ние,	прикрепяйки	го	с	ръката,	държаща	тънката	пръчка.	Други	пох-
вати	са	свирене	на	тъпана,	който	обръщат	и	опират	на	гърба	си	или	
вдигат	над	главата	си,	опирайки	инструмента	на	тила.	Специфични-
ят	 танц	на	 тъпанджиите	 се	 случва	успоредно	на	върха	на	хорото.	
Музикантите	 свирят	 с	 вдигнат	крак	 върху	корпуса	на	 тъпана.	Из-
брое	ните	похвати	на	свирене	и	танцуване	се	използват	като	ефектен	
момент	и	по	време	на	празнични	мегдански	хорà.	Изпълненията	на	
тъпанджиите	от	една	страна	демонстрират	майсторството	им,	а	от	
друга	–	създават	зрелище	за	танцуващите	и	наблюдаващите.	„Тъпа-
нарят	бие	съгласувано	със	зурнаджията	и	дава	воля	на	ритмичната	
си	фантазия	и	инвенция	–	ту	съситня	ударите,	ту	синкопира,	ту	ак-
центува	слаби	времена,	тремолира	устремно	с	малката	си	пръчка,	
жонглира	с	„кияка”	(голямата	палка),	с	комбинирани	удари	по	коже-
ната	мембрана	и	по	ръба	на	тъпана	и	дървеното	кръжило,	следи	иг-
ралците	отблизо,	па	заиграва	и	сам”	[Кацарова	2008:38].	

 
Тъпанджийски ритъм и изграждане на музикално-танцова-
та драматургия 

Основна	част	от	зурнаджийските	мелодии	съпровождат	игра	на	
хоро.	 Ролята	 на	 тъпанджийския	 ритъм	 в	 развитието	 на	 музикал-
но-хореографската	форма	е	продиктувана	от	темповото	изграждане,	
изразяващо	 се	 в	 специфична	 тристадийност	 (бавно	 –	 умерено	 –	
бързо)	и	е	типичен	вътрешностилов	белег	и	за	някои	от	най-харак-
терните	в	Гоцеделчевско	хорà.	Оформянето	на	трите	стадия	има	от-
ношение	и	към	двуделността,	характерна	за	музикално-танцовата	
форма	на	някои	образци	от	Петричко,	базираща	се	отново	на	факто-
ра	темпо:	бавно–бързо	или	бавно–преход–бързо.	В	съпровода	на	пе-
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тричките	хорà	обикновено	преходът	е	силно	неустойчив	и	поле	за	
активни	музикални	процеси,	изразени	чрез	метроритмична	модула-
ция	в	тъпанджийския	съпровод.	В	Гоцеделчевско	тези	процеси	са	
заменени	 от	 последователно,	 постепенно	 изграждане	 на	 формата	
във	втория	стадий	–	умерено.	Той	е	значително	по-продължителен	
по	времетраене	от	прехода	и	устойчив,	често	самостоятелно	офор-
мен	като	тематично	изграждане.	То	се	изразява	в	постепенно	разви-
тие	на	главната	тема	или	поява	на	нова.	В	тъпанджийския	съпровод	
този	стадий	е	маркиран	от	вариант	на	първата	ритмоформула	или	
поява	на	нов	метроритмичен	модел.	

Типичен	пример	за	тристадийност,	постигната	на	базата	на	по-
следователно,	постепенно	изграждане	на	музикално-танцовата	фор-
ма	чрез	промяна	на	темпото	от	бавно	към	умерено	и	бързо,	е	хорото	
„Ючаяк”.	Това	хоро	е	едно	от	най-често	изпълняваните	по	различни	
поводи	(семейни	празници	–	сватба,	сюнети	и	селищни	празници)	
при	етническите	турци	и	българите-мюсюлмани	в	някои	от	селища-
та	на	Гоцеделчевско	(с.	Дъбница,	с.	Дебрен,	селата	Брезница,	Кор-
ница,	Лъжница	и	 др.)	 и	 е	 особено	представително	 за	 района.	Из-
граждането	на	музикалната	форма	се	изразява	най-често	в	редуване	
на	последователни,	относително	самостоятелно	оформени	тематич-
ни	построения.	Някои	са	изградени	на	принципа	на	производно	ва-
риантната	повторност,	а	други	на	принципа	на	тематичния	контраст.	
Новите	контрастни	построения	предвещават	или	маркират	новите	
стадии	в	драматургията	на	музикално-танцовата	форма.	

Ритмичният	съпровод	на	тъпаните	е	конкретно	свързан	с	музи-
кално-хореографските	процеси.	Ритмоформулите	на	втория	и	третия	
стадий	са	производни	на	главната,	като	основен	принцип	е	раздробя-
ването	 във	 втория	 стадий	 и	 двойно	 по-бързото	 от	 първоначал-
ното	темпо	в	третия	стадий.	Характерен	стилистичен	белег	е	изклю-
чително	точното	фразиране	на	нюансите	на	музикалния	тематичен	
материал.	Впечатлението	за	„музикална	партитура”	на	метрорит	мич-
ния	съпровод	е	провокирано	от	детайлното	и	прецизно	из	граждане	
на	ритмичния	ансамбъл	като	част	от	цялостната	звукова	картина.	
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Пример 2 

 
Сходен	тип	изграждане	на	формата	на	определени	стадии	се	на-

блюдава	в	музикалния	съпровод	на	повечето	от	хората	на	Гоцедел-
чевско.	 В	 музиката	 на	 хорото	 „Драма”,	 се	 получава	 своеобразно	
припокриване	на	тристадийност	в	изграждане	на	тематичния	мате-
риал	 на	 основата	 на	 два	 тъпанджийски	 метроритмични	 модела.	
Трите	 стадия	 в	 музиката	 са	 концентрирани	 около	 три	 тематични	
ядра,	изградени	от	контрастен	по	отношение	на	мелодична	структу-
ра	и	различни	видове	звукореди	материал.	

 Пример 3 
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	Музикалната	форма	на	хорото	„Айдар”,	е	със	структура,	близка	
до	тази	на	„Ючаяк”.	По	същия	начин	основната	тема	се	развива	по-
степенно,	последователно,	разгръщайки	своя	интонационен	потен-
циал	в	първия	стадий	на	музикално	танцовото	изграждане.	В	осно-
вата	 на	 ритмичния	 съпровод	 са	 две	 много	 близки	 в	 ритмично	
отношение	фигури	от	по	един	такт	–	в	размер	9/8	с	четвърти	удъл-
жен	дял	(втората	е	вариантно	производна	на	първата	на	принципа	на	
раздробяване	 и	 разместване	 на	 акцентите	 между	 четирите	 дяла	 в	
рамките	на	такта).	Принципът	на	редуване	на	двете	фигури	е	свър-
зан	 с	 фразирането	 на	 музикалнотематичния	 материал.	 В	 края	 на	
първия	 стадий	система	от	допълнения	 (две	допълнения	от	по	два	
такта)	 затварят	 и	 обобщават	 в	 тематично	 отношение	 първия	 дял.	
Контрастната	тема	на	втория	стадий	е	подсилена	от	нов	метрори-
тмичен	модел	в	тъпанджийския	съпровод	и	промяна	на	темпото	от	
бавно	към	бързо.	Вторият	стадий	е	близък	по	изграждане	до	бързия	
дял	на	хорото	„Драма”.	Структурата	му	е	от	коленен	тип	–	редуване	
на	производно	вариантни	тематични	построения	и	свободно	изгра-
дени	импровизационни	епизоди.	

Пример 4 

 
В	посочените	дотук	примери	ролята	на	тъпанджийския	съпро-

вод	е	свързана	конкретно	с	изграждането	на	формата,	маркирането	
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на	отделните	стадии	на	развитие,	промяната	в	темпото,	прецизното	
фразиране	на	детайлите	и	особеностите	на	мелодичната	линия.	Дру-
га	важна	особеност	се	отнася	до	наличието	на	индивидуална	и	спе-
цифична	за	всяко	хоро	ритмоформула	или	система	от	ритмоформу-
ли.	 Един	 от	 основните	 стилови	 белези	 е	 изключително	 високата	
степен	на	изграждане	на	инструменталния	тъпанджийски	ансамбъл,	
изразяваща	се	в	точно	и	стриктно,	еднакво	изпълнение	на	моделите,	
техните	варианти	и	промяната	им	в	различните	стадии	на	развитие	
на	формата.	По	подобие	на	петричкия	стил	и	в	гоцеделчевско	тъпан-
джийският	съпровод	по	време	на	танци	има	интегрираща	музиката	
и	играта	функция.	Промяната	на	метроритмичния	модел	е	свързана	
с	промяната	на	танцовата	лексика.	Раздробяването	и	ускорението	на	
темпото,	като	елементи	от	развитието	на	ритъма,	са	знак	за	промяна	
на	елементите	в	рамките	на	танцовата	микроструктура	по	отноше-
ние	на	вариантност,	вариационост,	раздробяване,	темпово	изграж-
дане	и	др.	

Стилистиката	на	посочените	хорà	от	типа	на	„Ючаяк”,	„Драма”,	
„Айдар”	е	много	сходна	до	стилистиката	на	„тежките“	долнострум-
ски	игри	от	региона	на	Петрич	по	отношение	на	някои	елементи.	На	
първо	място	това	е	двуделността	на	петричките	и	стадийността	на	
гоцеделчевските	 хорá	 във	 връзка	 с	 промяната	 на	 темпото:	 бавно–
бързо	 или	 съответно	 бавно–умерено–бързо.	 Друг	 сходен	 белег	 е	
свързан	с	организацията	на	формата.	И	при	двата	локални	варианта	
структурата	е	изградена	от	определен	брой	провеждания	на	тема-
тичния	материал	в	пряка	връзка	с	хореографското	развитие.	При	по-
вечето	хорà	формата	е	затворена	с	ясно	определено	начало	в	бавно	
темпо	и	финал,	достигащ	до	два	пъти	по-бързи	стойности	на	темпо-
то.	По	всяка	вероятност	става	въпрос	за	общ	или	сходен	произход	на	
музикално-танцовите	 стилови	системи	като	резултат	на	 „един	къ-
сен,	следвъзрожденски	процес,	задействан	по-осезателно	през	пър-
вата	половина	на	нашия	(двадесети	–	б.	м.,	П.	К.)	век	и	завършващ	
днес	на	сцената”	[Илиева	1989:64].	Локалните	специфики	на	двата	
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музикално-танцови	стила	са	се	оформили	в	резултат	на	детайли	и	
особености	на	развитието	им	в	двата	района.	

Някои	от	мелодиите	на	хорàта	от	празничен	и	мегдански	тип,	
които	се	наблюдават	в	практиката	на	всички	групи	от	населението	
на	региона	са	инструментални	варианти	на	характерни	за	региона	
песни.	В	случаи,	когато	те	са	свързани	с	бурдонния	тип	двуглас,	ин-
струменталната	хетерофония	се	трансформира	в	многоглас	от	бур-
донен	тип.	Водачът	свири	мелодията,	а	останалите	зурнаджии	из-
пълняват	 бурдон.	 Тъпанджийските	 модели,	 съпровождащи	 тези	
хорà,	най-често	в	размер	7/8	или	7/16	с	първи	удължен	дял,	притежа-
ват	 специфични	 нюанси,	 характерни	 за	 района	 по	 отношение	 на	
формиране	на	акцентите	във	фигурата	(„Мелник	аваси”).	По	време	
на	право	хоро	се	свирят	и	китки	от	типични	за	Централните	Родопи	
песни	в	2/4.	В	много	от	 селищата	на	Гоцеделчевско	от	Западните	
Родопи	тези	песни	са	особено	обичани.	„Китки“	от	безмензурни	и	
бавни	 –	 „тежки”	 (песни	 в	 размер	 4/4	 и	 умерено	 темпо)	 родопски	
песни,	се	изпълняват	и	при	свирене	на	трапеза	–	„Небет”.	По	време	
на	тъпанджийския	съпровод	на	тези	песни	музикантите	сядат,	сла-
гат	 тъпана	 между	 краката	 си	 и	 свирят	 само	 на	 едната	 мембрана.	
Вместо	кияка	те	използват	дланта	и	пръстите	на	ръката	си,	съвмест-
но	с	малката	пръчка.	

Тъпанджийско-зурнаджийският	 стил	 е	 типичен	пример	 за	 съ-
ществуване	и	развитие	на	една	инструментална	традиция	в	конте-
кста	на	богатата	в	 етническо	и	религиозно	отношение	картина	на	
регионалната	култура.	Спецификите	на	традиционното	музициране	
в	неговият	традиционен,	но	и	непрекъснато	обновяващ	се	стил	са	
своеобразно	отражение	на	взаимодействието	на	различни	културни	
модели,	формиращи	една	постоянно	и	активно	развиваща	се	общ-
ност.	
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„РОМБАНА ДИМЕНЛИ…“ 
(Особености на лазарските песни от обреда 
„Ромбана“ на гръкоезичното население от 
село Генерал Инзово в България и Гърция) 

Резюме: Лазарската	песен	е	част	от	обредния	песенен	цикъл,	носе-
ща	в	себе	си	характерни	особености,	отличаващи	я	от	останалите	обред-
ни	песни.	Въз	основа	на	запазени	песенни	образци	от	с.	Генерал	Инзово	
се	разглеждат	песни	от	обреда	„Ромбана“	на	преселнически	общности	
между	България	и	Гърция,	които	в	миналото	са	били	част	от	лазарския	
обред.	Известна	група	от	населението	на	това	село	е	гръкоезично	и	това	
се	е	отразило	върху	песенния	репертоар.	Лазарските	песни	на	тези	общ-
ности	носят	белезите	на	тракийския	обреден	цикъл,	родеейки	се	с	коле-
дарските,	а	безмензурните	–	със	сватбените	песни,	но	запазвайки	своите	
отличителни	 черти.	 Запазените	 и	 до	 днес	 песенни	 образци	подсказват	
значимостта,	 която	 гръкоезичната	 общност	 отдава	 на	 локалната	музи-
кална	специфика	на	този	старинен	песенен		цикъл.	

Ключови думи:	лазарска	песен,	Ромбана,	обредни	песни,	пресел-
нически	общности,	гръкоезична	общност

 
„Rombana dimenli...“ (Specifics of Lazarus songs from Rombana ritual 
in Greek-speaking population in General Inzovo village in Bulgaria and 
Greece) 

Darina Sl. Slavova,	a PhD student, Institute of Ethnology and Folklore 
Studies with National Ethnographic Museum, Bulgarian Academy of Sciences, 
Sofia 

Abstract:	The	Lazarus	song	although	a	part	of	the	song	ritual	cycle	is	
marked	by	characteristics	which	set	it	aside	from	the	rest	of	the	ritual	songs.	
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The	current	publication	presents	the	song	„Rombana”-	as	one	of	the	preserved	
in	 the	migrant	 communities	 between	Greece	 and	Bulgaria	 songs,	 found	 in	
General	Inzovo	village	and	a	part	of	the	Lazarus	ritual.	A	part	of	this	village	
population	is	Greek-speaking	and	this	has	made	a	clear	impact	on	their	songs	
repertoire.	Their	Lazarus	 songs	 carry	 the	Thracian	 ritual	 cycle’с	 signature,	
originated	from	the	Christmas	and	the	immeasurable	songs	from	the	wedding	
songs	but	preserving	their	specific	characteristics.	The	samples	preserved	to	
this	day	the	great	extend	of	importance	which	the	Greek-speaking	community	
placed	on	the	local	music	specifics	of	this	ancient	song	cycle.	

Keywords:	Lazarus	song,	Rombana,	ritual	songs,	migrant	communities,	
Greek-speaking	community
 
Ромбана	е	пролетен	момински	обред,	който	се	провежда	на	Ла-

заровден	(събота)	–	седмицата	преди	Великден	до	Цветница	(неде-
ля),	на	обяд	в	с.	Генерал	Инзово	(общ.	Тунджа,	Ямболска	област).	
Представлява	ритуално	обхождане	на	домовете	от	млади	момичета	
в	предженитбена	възраст.	Те	пеят	благопожелателни	песни	за	всеки	
член	на	семейството.	Чрез	обредното	пеене	и	танцуване	момите	ла-
зарки	предопределят	здраве,	плодородие	в	стопанството	и	скорошна	
женитба	[Рашкова	2002:	417].	Обредът	се	основава	на	предхристиян-
ски	мирогледни	представи	и	изпълнява	 важни	 социални	функции	
[Василева	1982:	5].	

В	лазаруването	в	с.	Генерал	Инзово	обредът	се	е	извършвал	от	
седем	участнички	с	невестинско	облекло	и	накити.	Наричат	се	ром-
банджийки	и	имат	свои	строго	определени	роли	и	наименования.	
Най-отпред	върви	нуна	(кръстница)	и	води	лазарското	хоро.	До	нея	
на	хорото	играе	нунтукулѝ	или	нунтикулѝ	(подкръстница).	Следват	
четири	 певици,	 които	 пеят	 две	 по	 две	 антифонно	 без	 застъпване.	
Най-накрая	на	редицата	стои	куйрукчийка.	Заедно	с	тях	върви	мом-
ченце,	което	събира	яйца	в	кошница.		

Подготовката	 на	 лазаруването	 започва	 седмици	 преди	 Лаза-
ровден	и		преминава	през	няколко	етапа	–	избор	на	нуна,	заучаване	
на	лазарския	песенен	репертоар,	разпределяне	на	местата	за	обхож-
дане	между	новосформираните	ромбани	и	набавянето	на	сватбени	
одежди.	
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Изборът	на	нуната	става	според	имотното	ѝ	състояние.	Родите-
лите	ѝ	трябва	да	имат	богат	дом,	където	има	възможност	да	посрещ-
нат,	 да	 нахранят	 и	 да	 нощуват	 ромбанджийките.	 В	 същия	 дом	
участ	ничките	 се	 събират	 и	 за	 да	 разучават	 лазарския	 репертоар.	
Броят	 на	 лазарските	 чети	 е	 неопределен	 –	 според	 желаещите	 да	
участват	в	него.	Всяка	ромбана	предварително	уточнява	маршрута	
си,	за	да	не	се	срещне	с	друга	ромбана.	Такава	среща		според	местни	
вярвания	не	е	добър	предвестник.	Освен	социалния	статус,	важен	
критерий	 при	 сформирането	 на	ромбаните	 са	 певческите,	 танцу-
валните	и	артистичните	способности	на	участничките.	Всяка	от	тях	
е	облечена	в	сватбеното	облекло	на	жена,	омъжена	през	изминалите	
месеци.	С	това	свое	действие	момичето	заявява	готовността	и	жела-
нието	си	пред	обществото,	че	е	готова	за	брак.	Ритуалното	гиздене	
със	 сватбени	 одежди	и	 накити	 е	 представено	 в	 текста	 на	 песента	
„Ромбана	дименли“	(Ромбана е  нагиздена, а Великден дрипав).	

Особеностите	в	сватбеното	облекло	на	това	селище	го	отлича-
ват	коренно	от	околните.	Участничките	в	обреда	„Ромбана“	са	обле-
чени	в	специфичната	за	селото	риза	със	сини	(синкосани)	ръкави	с	
избродирани	в	краищата	цветни	шарки.	Сукманът	е	черен	на	цвят,	
богато	орнаментиран	с	шевици	на	пазвата	и	в	най-долния	му	край.	
Там	са	пришити	златни	и	сребърни	нишки	от	сърма,	наречени	бялки.	
Над	сукмана	се	поставя	изтъкан	тъмен	пояс	на	цветни	ивици.	Над	
пояса	се	завързва	престилка	фингарь	(луна).	Завързването	е	отпред	
на	възел	с	единична	джувка	и	отпускане	на	два	различни	по	дължи-
на	 края.	 Тези	 краища	 според	 възрастните	 жители	 символизират	
„момчето	и	момичето“	(мъжкото	и	женското	начало)	(Д.	С.,	жена,		р.	
1921	г.,	зап.	Д.	С.,	1999	г.).	Връхната	дреха	над	сватбеното	облекло	е	
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тъмен	дебелотъкан	елек	клистó.	Красиво	и	интересно	е	невестин-
ското	забраждане	на	лазарките.	На	главата	се	поставят	две	цветни	
забрадки.	Долната	е	в	по-ярък	цвят	и	флорални	мотиви.	Прикрепя	се	
с	възел	на	тила,	т.нар.	слугинско забраждане	(Я.	Л.,	жена,	р.	1953	г.,	
зап.	Д.	С.,	2018	г.)	

Над	тази	цветна	кърпа,	най-често	червена,	синя,	зелена,	се	пос-
тавя	кърпа	в	по-тъмен	цвят.	Тя	не	се	завързва.	Прегъната	е	на	триъ-
гълник	и	е	прикрепена	отгоре	само	с	бабка	 (дълга	метална	игла	с	
ювелирни	мотиви	в	единия	край).	Краищата	на	горната	кърпа	се	от-
мятат	зад	раменете.	Невестата	се	кичи	с	накити	на	пазвата,	най-чес-
то	златни	 	монети,	гривни	и	др.	Всички	тези	бижута	произвеждат	
звуков	и	ритмичен	ефект,	като	„стават	част	от	тялото	и	звученето	им	
зависи	изцяло	от	неговото	движение“	[Рашкова	1995:	43].	На	крака-
та	ромбанджийките	имат	бели	чорапи	и	тъмни	обувки.	В	деня	на	
лазаруването	всички	участнички	отиват	рано	сутринта	в	дома	на	ну-
ната.	Пеят	и	я	подканят	да	поведе	ритуалното	шествие.	Пеят	песен-
та	„Нуна,	нуна“.	

Нуна,	нуна,	нунице,	
кума,	кума,	кумице,	
номброс,	номброс,	пурпатя,	
пус	калиси	друшици... 

 
Излизането	от	дома	на	нуната	дава	началото	на	обхождането	на	

къщите	 по	 предварително	 уточнения	 маршрут.	 По	 пътя	 ромбан-
джийките	 пеят	 и	 вървят	 по	 двойки.	 Най-напред	 върви	 нуната,	
следвана	от	нунтукулито	и	останалите.	Когато	приближат	къща,	за-
пяват	друга	песен,	която	дава	сигнал	на	стопаните,	че	лазарките	ще	
влязат	в	техния	двор.	Ромбанджийките	пристигат	в	дома,	поздравя-
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ват	стопаните	и	ги	питат	желаят	ли	да	им	изпеят	песен.	При	дадено	
съгласие	 нуната	 пристъпва	 към	 всеки	 член	 на	 семейството,	 като	
започва	от	най-старшия.	Тя	поставя	малка	кърпичка	на	дясното	му	
рамо,	в	която	по	време	на	изпълнението	им	домакинът	ще	постави	
своя	дар	за	лазарките	–	най-често	пари.	Докато	нуната	изпълнява	
тази	задача,	нейната	функция	като	водач	на	хорото	се	поема	от	нун-
тукулито.		Песента	за	всеки	член	на	семейството	е	еднотипна	–	дву-
временен	метрум,	малък	тонов	обем.	Ромбанджийките	пеят	и	из-
пълняват	 танц	 със	 змиевидни	 движения.	 Репертоарът	 носи	
отли		чителните	 белези	 на	 лазарския	 цикъл.	 Интерес	 представлява	
една	по-специфична	песен,	на	която	не	се	танцува.	Това	е	песента	за	
граматик	(грамотен	човек).		

 
Граматикос	нʼека	=	фикан	
ст’а	афендика	т’амбаря.	

 
В	музикалната	 характеристика	 на	 „Граматикос“	 се	 наблюдава	

сходство	със	сватбените	песни,	изпълнявани	в	дома	на	булката.	С	
кратките	си	фрази,	прекъсвани	от	провиквания,	напомня	на	най-ар-
хаичния	пласт	песни.	По	време	на	изпълнението	ѝ	момичетата	са	
разделени	на	две	групи	и	пеят	антифонно	без	застъпване,	като	вто-
рата	група	повтаря	текста	на	първата.	

След	като	изпеят	песен	за	всеки	член	на	семейството,	домаки-
ните	 ги	 даряват	 с	 яйца	 и	 пари	 и	 ромбанджийките	 се	 отправят	 в	
следващия	дом.	На	излизане	пеят	песента,	с	която	са	влезли.	Когато	
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приключат	с	обхождането	на	всички	къщи,	лазарската	чета	се	отпра-
вя	към	дома	на	нуната.	Там	те	се	гощават	и	веселят,	пеят	и	танцуват.	
Вечерта	не	събличат	сватбените	дрехи,	а	преспиват	с	тях,	задължи-
телно	с	лице	надолу,	за	да	не	се	разваля	нищо	от	облеклото	им	(Д.	
С.,	жена,		р.	1921	г.,	зап.	Д.	С.,	1999	г.).	На	следващия	ден	Цветница	
извършват	обреда	Вая	(кумичене).	Той	представлява	избор	на	куми-
ца,	на	която	останалите	лазарки	ще	говеят	(мълчат)	до	Великден.	С	
избора	на	кумица	приключва	лазарският	обреден	цикъл.	

Ромбана	е	обред,	който	се	е	изпълнявал	почти	без	прекъсване	в	
с.	Генерал	Инзово.	Първоначално	инициативата	за	осъществяването	
му	 е	 на	 самите	жители.	Със	 създаването	 на	местни	 читалищни	и	
други	любителски	колективи	организацията	се	поема	от	тях.	Някои	
от	 спецификите	 на	 обреда	 се	 променят,	 като	 например	 условието	
участниците	в	него	да	са	неомъжени	момичета	и	еднократното	лаза-
руване.	Със	създаването	на	тези	колективи,	чиято	основна	цел	е	об-
редите	да	бъдат	съхранени	и	възприети	от	по-голяма	публика,	лаза-
руването	 получава	 сценично	 пресъздаване.	 При	 него	 не	 се	 търси		
автентичност,	а	атрактивност	при	представянето	му.	До	60-те	годи-
ни	на	миналия	век,	когато	местното	население	и	преселниците	от	
Беломорска	Тракия	все	още	живеят	в	отделни	махали,	лазаруването	
се	осъществява,	без	да	се	излиза	от	пределите	им.	След	преодолява-
нето	на	тази	отчужденост	между	тях	лазаруването	се	осъществява	с	
общоселищно	празнуване.	Това	налага	и	промени	в	репертоара.	В	
него	се	привнасят	нови	елементи,	изгубват	се	или	се	заменят	стари.	
Както	песните,	изпълнявани	от	коледарите,	така	и	тези,	изпълнява-
ни	от	лазарките,	губят	своята	функционалност	и	полово	разграни-
чен	репертоар.	Коледарски	песни	днес	са	част	от	репертоара	и	на	
жени,	а	лазарските	се	знаят	и	от	мъже.	

Една	част	от	песните	в	обреда	в	с.	Генерал	Инзово	днес	се	пеят	
и	на	български	език,	като	например	„Мор,	пос	на	камо“.		
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Мор,	пос	на	камо	
пафтон	то	Яни		
тон	мавтомати.	
Я	неро	пано,	
Мор,	що	да	сторя	
от	този	Еньо,	
черноокия.	
За	вʼда	отивам		
ки	афтос	катопи…	
и	той	след	мене…	

 
Текстът,	 който	 днес	 лазарките	 пеят	 на	 български,	 е	 буквален	

превод	на	съдържанието	на	песента	на	гръцки	език.	Вероятна	при-
чина	да	се	знае	песента	и	на	двата	езика	според	информаторите	от	с.	
Генерал	Инзово	е,	че	когато	организирани	самодейни	групи	от	сели-
щето	създават	свой	репертоар,	отиват	при	по-възрастните	жени,	го-
ворещи	гръцки	език,	заучават	песните	им,	като	сами	ги	превеждат	
на	български	език	(Е.	С.,	мъж,	р.	1923	г.,	зап.	Д.	С.,	2005	г.).	Това	е	
вероятно	периодът,	в	който		местното	население	и	преселниците	от	
Беломорска	Тракия	започват	да	празнуват	заедно	Лазаровден.	Жела-
нието	за	запазването	на	обреда	от	местните	и	приобщаването	на	но-
водошлите	към	извършването	му	налага	създаване	на	единен	репер-
тоар	на	български	език.	Според	информаторите	преселниците	нямат	
запазен	лазарски	репертоар	(съхранени	са	песни,	които	те	наричат	
„пролетни“	и	тематично	са		свързани	с	природата)	(М.	В.,	жена,	р.	
1955	г.,	зап.	Д.	С.,	2018	г.).	По	спомени	на	жителите	приобщаването	
не	се	осъществява	за	кратък	период	от	време.	Първоначално	по	вре-
ме	на	обреда	местните	пеят	и	танцуват,	а	ролята	на	беломорците	е	да	
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съпровождат	ромбаната	по	домовете	(Р.	К.,	жена,	р.	1946	г.,.	зап.	Д.	
С.,	2018	г.)	

По	друг	начин	стои	въпросът	с	жителите	на	с.	Генерал	Инзово,	
които	през	1924–1925	г.	се	изселват	в	Гърция.	Това	преселение	се	
осъществява	 посредством	 спогодбата	Моллов-Кафандарис	 за	 раз-
мяна	на	население.	Тогава	се	изселва	по-голяма	част	от	гръкоезич-
ното	население	на	селото,	като	на	негово	място	се	настаняват	тра-
кийски	бежанци,	предимно	от	Беломорието.	

В	Гърция	акбунарците	(по	старото	име	на	селището)	се	заселват	
по-компактно	в	две	населени	места	–	Егинио	и	Трикала	(Иматияс),	
и	двете	в	близост	до	Солун.	В	с.	Егинио	акбунарците	са	настанени	в	
единия	край	на	селището,	в	другия	–	преселници	от	Тополовград,	а	
по	средата	–	малко	на	брой	местни	жители	допии.	Тъй	като	са	отда-
лечени	от	другата	група	преселници	от	България,	те	не	успяват	да	се	
смесят	и	претопят	 взаимно.	Напротив,	 акбунарците	 запазват,	 кон-
сервират	своя	локален	музикален	репертоар,	създават	свой	дом	за	
културни	дейности,	който	поддържа	традиционната	култура.	Обре-
дът	 „Ромбана“	 е	 възстановен	 през	 80-те	 години	 на	 миналия	 век.	
Осъществява	се	като	селищен	празник.	Ромбаните	обикалят	домо-
вете	и	след	това	заиграват	общо	хоро	на	площада	пред	културния	
дом.	Песенният	репертоар	в	обреда	е	като	този,	изпълняван	в	Бълга-
рия,	но	прибавят	и	няколко	песни	в	ритъм	на	ръченица	богданос	за	
разнообразяване	 на	 концертната	 програма.	 Такава	 е	 например	
„Маро,	мори“,	в	която	се	разказва	за	красивата	акбунарка	Мара,	за	
нуната	и	ритуалните	действия,	които	трябва	да	извърши.	

Маро,	мори,	Маро		
Димо,	дели	Димо,	
Мара	акбунарьот’са	
Ке	карастерньот’са	
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...............................	
Перасе	й	нуна	ап’	броста,	
Калино	Радо	дюлберо,	
гя	на	арадяши	та	скамня… 

 
В	своите	„Пътувания	по	България“	К.	Иречек	забелязва	в	райо-

на	 около	Тополовград,	 населен	 с	 кариоти,	 наличието	на	 	 песенни	
рефрени	на	български	език	[Иречек	1899:	693].	

Друга	 е	 ситуацията	 с	 акбунарците,	преселени	в	 с.	Трикала.	В	
това	селище	освен	тях	има	преселници	от	Тополовград	и	селата	Ма-
лък	 и	 Голям	 манастир.	 Близките	 и	 родствени	 взаимоотношения,	
които	имат	преселниците	 от	 тези	 селища,	 както	и	 отсъствието	на	
местни	 жители	 (допии)	 между	 тях,	 допринасят	 за	 днешното	 им	
сплотяване.	Взаимно	са	оформили	общ	лазарски	песенен	репертоар.	
Той	не	се	отличава	от	особеностите	на	лазарските	песни.	Лазарува-
нето	 се	осъществява	на	площада	като	концертна	изява,	при	която	
ромбанджийките	демонстрират	обреда	пред	публика.	Накрая	всич-
ки	танцуват	празнично	хоро	зонарадико	в	двувременен	метрум.	

За	 сходствата	 и	 отликите	 при	 изпълняването	 на	 „Ромбана“	 в	
Гърция	и	България,	в	с.	Генерал	Инзово	казват,	че	в	Гърция	„те	там	
по-друго	правят“	(С.	Е.,	жена,	род.	1942	г.	,	зап.	Д.	С.,	2018	г.).	Дру-
гостта	се	изразява	в	песенния	репертоар,	чийто	език	е	този,	който	
определя	принадлежността	му	като	„свой“	или	„чужд“.		

Прави	впечатление,	че	в	текста	на	съхранените	песни	на	гръцки	
език	от	всеки	етап	на	обреда	не	присъстват	думите	„Лазар“,	„Лаза-
ре“,	каквито	се	срещат	в	лазарския	репертоар	на	български	език	от	
това	 селище.	В	 съхранените	 лазарски	 песни	 на	 гръцки	 език	 от	 с.	
Генерал	Инзово	 в	 България	 и	 Гърция	 отсъства	 и	 благопожелание	
към	този,	за	когото	се	пее.	(„Наздраве	ти,	Георге	ле!“;	„Наздраве	ти,	
млада	булка!“;	„Наздраве	ти,	детенце!“	и	др).	Такива	благопожела-
ния,	които	финализират	песента,	се	срещат	и	в	коледарския	репер-
тоар.	Възможно	е	от	него	да	са	привнесени	в	лазарския	репертоар.	
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Друго	предположение	за	обогатяването	на	лазарския	репертоар	
на	български	език	в	покъсен	етап	е	добавянето	на	песни	с	надрегио-
нална	известност,	проникнали	чрез	училището	[Рашкова	2002:417].	
Това	подсказват	популярните	общобългарски	песни	„Лазар	ходи	из	
село“,	„Заспало	е	детенце“,	„Блазе	на	Стара	планина“	и	др.,	които	се	
пеят	и	днес	в	с.	Генерал	Инзово.	

Интересно	е	да	се	отбележи,	че	наименованието	Ромбана,	което	
не	се	среща	в	друго	селище	в	България,	се	е	запазило	в	селищата	в	
Гърция	с	преселниците	акбунарци	и	манастирци	(преселници	от	се-
лата	Голям	и	Малък	манастир,	общ.	Тунджа).	Съществуват	няколко	
хипотези	за	произхода	му.	В	етнографското	изследване	„Кариоти“	
Н.	Даскалова-Желязкова	представя	някои	от	тях,	като	обръща	вни-
мание	на	„твърде	близка	езикова	и	смислова	връзка	със	славянската	
дума	ромба	(риза)	и	малоазийското	наименование	на	втората	синя	
риза,	която	носят	върху	бялата“	[Даскалова-Желязкова	1989:105].	Д.	
Ангелова	в	своя	статия	разяснява	наименованието	чрез	информаци-
ята,	получена	от	жители		на	с.	Генерал	Инзово,	които	го	обясняват	с	
„вида	престилка	от	едри	бели	ромбове“	–	ромбена	престилка,		носе-
на	от	участничките.	Авторката	допълва	хипотезите	и	със	старогръц-
ката	думата	ромбоу	 (въртя)	–	във	връзка	с	въртеливите,	 зигзагови	
движения	в	танца	на	лазарките	(Ангелова	2006:	255).	

Макар	и	изгубил	своята	функционалност,	лазарският	обред	на-
мира	свое	място	в	празничния	календар	в	миналото	и	днес	сред	пре-
селнически	общности	между	България	и	Гърция.	Запазените	и	до	
днес	песенни	образци	и	обредни	действия	подсказват	значимостта,	
която	гръкоезичната	общност	отдава	на	локалната	културна	специ-
фика.	
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РИТУАЛНИ ПРАКТИКИ И МУЗИКА  
В ТРАДИЦИОННАТА ТУРСКА СВАТБА  
НА СЕЛО ГОРНА ХУБАВКА 

Резюме:	Настоящото	изложение	е	опит	да	реконструира	елементи-
те	на	сватбената	обредност	и	фолклорната	музика,	която	се	е	изпълнява-
ла	по	време	на	сватбения	цикъл	в	с.	Горна	Хубавкa,	Търговищко,	до	60-те	
години	на	XX	 век.	В	 текста	 последователно	 се	 описват	 всички	 важни	
елементи,	 които	 изграждат	 ритуалите	 в	 традиционната	 турска	 сватба.	
Наред	с	описание	на	изпълнителите	се	проследяват	типовете	музика,	из-
ползвана	в	различните	комуникативни	ситуации.	В	изследваното	село	се	
наблюдава	наличие	на	протоколни	песни,	а	функционалното	разпределе-
ние	на	песенния	репертоар	е	в	зависимост	от	времето/повода	на	из	пъл-
нение.	

Ключови думи:	традиционна	турска	сватба;	къна;	турски	музика-
лен	фолклор.	

 
Ritual practices and music in the traditional Turkish wedding of the 

village of Gorna Hubavka 
Behrin Shopova, Ph.D., Institute of Ethnology and Folklore Studies 

with National Ethnographic Museum, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia 

Abstract:	 The	 following	 exposure	 is	 an	 attempt	 to	 reconstruct	 the	
elements	of	the	wedding	rituality	and	folk	music	which	is	performed	during	
the	wedding	cycle	in	the	village	of	Gorna	Hubavka,	Targovishte	region,	until	
the	1960s	of	XX	century.In	the	text	all	important	elements	which	construct	the	
rituals	 in	 the	 traditional	 turkish	wedding	 are	 consistently	 described.	Along	
with	a	description	of	the	performers	the	types	of	music,	used	in	the	different	
communicative	situations,	are	followed.	In	the	explored	village	a	presence	of	
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protocol	 songs	 is	 observed,	 and	 the	 functional	 distribution	 of	 the	 songs’	
repertoire	is	of	dependence	of	the	time/	occasion	for	the	performance.		

Keywords:	 traditional	 turkish	wedding,	henna	wedding	ritual,	 turkish	
musical	folklore.
 

Съществуват	множество	описания	на	традиционна	турска	сват-
ба	от	различни	краища	на	страната23,	но	изследванията	върху	фолк-
лорната	музика,	съпътстваща	ритуалите,	са	изключително	оскъдни.	
Настоящото	изложение	е	опит	да	реконструира	елементите	на	сват-
бената	обредност	и	фолклорната	музика,	която	се	е	изпълнявала	по		
време	на	сватбения	цикъл	в	с.	Горна	Хубавкa,	Търговищко,	до	60-те	
години	на	XX	век24.	Населението	се	състои	от	турци-сунити,	уста-
новили	се	на	това	място	през	XVI	в.25	Теренните	наблюдения	са	осъ-
ществени	през	периода	2010	–	2018	г.		

В	традиционната	турска	сватба,	описвана	от	моите	информато-
ри,	се	открояват	няколко	важни	елемента,	които	изграждат	ритуала.	
Това	са	сватосването,	излагането	на	чеиза	пред	цялото	село,	покана-
та	на	къна	с	обреден	хляб,	рисуването	на	къна	по	дланите	на	бъде-
щата	 булка,	 специалната	 дреха	 за	 къна,	 изпълнението	 на	 песни	 и	
танци	по	време	на	алая26,	приготвянето	на	булката	в	първия	ден	от	
същинската	сватба,	шествията	за	знамето	и	към	дома	на	момичето,	
както	и	дните	от	седмицата,	в	които	се	извършва	ритуалът.	Всеки	

23	Вж.	Атасой	1998:193–202,	Василева	1969:161–190,	Джон	2001:18–21,	Съботино-
ва	2002:149–199,	Con	2010:	128–132	и	др.		

24	В	момента	на	проучванията	ми	се	оказа,	че	фолклорната	музика	не	се	поддържа	
в	традиционния	ѝ	контекст.	Повечето	от	песните,	които	успях	да	запиша	на	те-
рен,	са	възстановени	от	сборници,	в	които	има	само	текст.	Според	моите	инфор-
матори	традиционната	култура	в	с.	Горна	Хубавка	е	функционирала	в	относител-
но	пълен	вид	до	края	на	60-те	години	на	XX	в.	

25	Едни	от	най-ранните	сведения	за	селото	датират	от	първата	половина	на	XVI	в.	
За	повече	подробности	вж.	Мутафова	2011:	94,	Ünal	2013:	993.

26	Алай	(alay)	–	всеобщо	веселие	на	къна.	Речниковият	смисъл	на	думата	означава	и	
празнично	шествие.
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един	от	тези	елементи	има	конкретна	функция	и	е	натоварен	с	опре-
делени	характеристики	–	участието	на	уважавана	в	селото	жена	при	
избор	на	момиче,	недопускането	на	мъжете	при	празнуване	на	къна,	
украсяването	на	специална	сватбена	кола	с	волски	впряг	при	отвеж-
дането	на	булката	и	т.н.		

В	тези	ритуали	изпълнението	на	музика	се	концентрира	във	ве-
селието	на	алая	и	в	шествията	за	вземане	на	знамената	и	на	булката.	
На	алая,	в	първия	ден	от	сватбата	в	дома	на	булката	и	в	момента	на	
извеждането	ѝ	от	дома	(във	втория	ден	от	сватбата),	изпълнителите	
са	основно	жени.	Във	всички	останали	моменти	–	подстригване	на	
момчето,	шествията	за	взимане	на	знамената	и	на	булката,	изпълни-
телите	са	мъже.	Това	са	специално	поканени	от	града	цигански	ор-
кестри,	които	изпълняват	инструментално	почти	всички	протокол-
ни	песни27	в	рамките	на	ритуалите.	

Основното	 разграничение	 в	 използвания	 фолклорен	 песенен	
репертоар	е	във	функционалното	предназначение	на	песните,	свър-
зано	с	времето/повода	на	изпълнение.	С	оглед	по-пълното	предста-
вяне	на	музикалния	репертоар,	изпълняван	в	с.	Горна	Хубавка	в	тра-
диционната	 сватба,	ще	 се	 спра	 по-подробно	 върху	 елементите	 на	
сватбената	обредност,	заедно	с	моментите,	в	които	този	репертоар	
се	проявява.		

Бракът	при	мюсюлманите,	за	разлика	от	този	при	християните,	
няма	 характер	 на	 тайнство,	 а	 представлява	 сключване	 на	 договор	
[Гюдуров	2007:	377–380;	Иванова	1998:	53–	54].	Основна	цел	на	об-
редите	е	да	осигури	преминаването	на	булката	от	едното	семейство	
в	другото	[Алексиев	2012:104–105].	Традиционната	турска	сватба	се	
състои	от	няколко	елемента	–	годеж,	къна	и	същинска	сватба.	Във	
всеки	един	от	тези	моменти	хората	в	селото	изпълняват	различни	
ритуали	и	обредни	действия.	Често	същинската	сватба	се	прави	го-
дина	след	годежа,	за	да	има	време	момичето	да	изработи	чеиза	си	и	

27	Този	вид	песни	изпълняват	същата	функция,	която	имат	протоколните	песни	в	
българската	фолклорна	сватба	(Кауфман	1976:	14–26).
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да	се	подготвят	нужните	предмети	за	новия	дом.	Затова	в	общността	
съществуват	строги	норми	на	поведение,	които	трябва	да	се	следват	
от	всички	членове	на	семействата,	които	ще	се	сродяват.	Сватбите	и	
ритуалите,	свързани	с	тях,	могат	да	се	извършват	по	всяко	време	на	
годината;	единствено	е	забранено	това	да	се	прави	в	периода	между	
двата	байрама.		

В	миналото	сватбата	се	е	осъществявала	с	намесата	на	възраст-
ните.	В	 общността	 е	 било	 прието	 чрез	 посредник	 да	 се	 подготви	
почвата,	 преди	 да	 поискат	 момичето.	 Възможностите	 за	 избор	 са	
били	ограничени	от	няколко	фактора	–	консервативните	норми	на	
поведение,	налагани	от	религията,	носенето	на	фередже,	както	и	за-
браната	неомъжено	момиче	да	излиза	без	придружител	извън	къща-
та.	Моментите,	в	които	е	възможно	да	се	избере	бъдещата	булка,	са	
на	къна,	на	меджи28		или	по	време	на	ритуала	Мевлид29.	Обикновено	
посредник	е	жена	с	положение	и	уважавана	от	хората	в	селото.	Тя	
приемала	 работата	 си	 много	 сериозно,	 защото	 до	 голяма	 степен	
оказвала	влияние	при	избора	на	момиче.	Едва	след	като	прецени,	че	
въпросното	момиче	е	подходящо	за	това	семейство,	родителите	се	
срещат,	за	да	уговорят	подробностите	около	годежа.	Често	младите	
се	запознават	в	по-късен	етап,	по	време	на	гостуванията	за	байрами-
те	между	годежа	и	къната.		

 
Годеж

Самото	уговаряне	за	годежа	става	в	дома	на	момичето.	Годежа-
рите	пращат	хабер	по	жената	посредник,	че	ще	дойдат	да	искат	мо-
мичето.	В	определения	за	това	ден	идват	най-близките	–	бъдещите	
свекър	и	свекърва,	стара	леля	или	омъжени	сестри	от	страна	на	мом-
чето.	Годежарите	прекрачват	дома	на	момичето	първо	с	десния	крак,	

28	Меджи	–	седенки,	които	в	общността	се	организират	около	Касъм	(7	ноември)	
основно	за	плетене	на	рогозки.	В	тези	събирания	се	включват	само	жени.	

29	Ритуалът	Мевлид	включва	изпълнение	на	части	от	Kорана	и	животоописанието	
на	Мохамед.	За	повече	подробности	вж.	Шопова	2018:	57–77.	
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а	през	това	време	жените	наблюдават	да	не	се	появи	черна	котка,	
защото	вярват,	че	това	ще	донесе	нещастие	на	младото	семейство.	
Момичето	трябва	да	сервира	кафе	на	гостите,	като	спазва	определен	
ред	при	поднасяне	на	чашите	–	първо	на	по-възрастните	и	после	на	
по-младите.	Ако	момичето	е	подходящо,	един	от	гостите	става	и	за-
почва	да	разбърква	пепелта	в	огнището	–	това	е	сигурен	знак,	че	са	
дошли	да	искат	мома.	От	този	момент	започва	уговарянето	за	сумата	
на	башлък парасъ30	или	ана буба хаккъ31	и	за	даровете.	Често	сумата	
е	символична,	само	за	да	се	спази	традицията.	

Три-четири	дни	след	това	младоженецът	изпраща	годежна	бох-
ча	по	няколко	жени.	В	нея	обикновено	има	някакво	бижу,	платове	
или	забрадки,	плетени	терлици	и	чорапи.	Освен	това	на	момата,	коя-
то	ще	става	булка,	 свекървата	праща	 златна	паричка.	На	майката,	
бащата	и	на	по-близките	роднини	също	се	изпращат	подаръци.	На	
тези,	които	носят	бохчата,	се	приготвя	шербет.	Традицията	повелява	
след	изпиване	на	шербета	в	чашата	да	се	пусне	паричка.	Когато	из-
лизат	от	дома	на	момичето,	след	тях	се	излива	вода,	за	да	върви	„по	
вода”	на	младоженците.	След	това	посещение	в	удобно	време	(една	
седмица	или	10	дни)	страната	на	булката	също	изпраща	подаръци	на	
младоженеца	и	родителите	му.		

Уговарянето	на	сватбата	става	впоследствие,	често	минават	ме-
сеци	или	дори	година,	докато	семействата	се	подготвят.	През	този	
период	 се	 налагат	 строги	 норми	на	 поведение.	Младите	могат	 да	
общуват	само	в	присъствие	на	роднини	на	байрям	или	на	семейни	
празници,	на	които	наред	с	другите	роднини	обикновено	се	канят	и	
сватовете.	Ако	периодът	между	годежа	и	сватбата	е	кратък,	момиче-
то	въобще	не	излиза	от	дома	си	до	момента	на	същинската	сватба.		

Момите	сами	подготвят	чеиза	си	още	от	най-ранно	детство.	Той	
съдържа	всичко,	от	което	ще	има	нужда	младото	семейство	–	юрга-
ни,	дюшеци,	ризи,	плетива	и	др.	Когато	наближи	денят	на	сватбата,	

30	Башлък парасъ		–	букв.	„пари	на	глава”.	
31	Ана буба хаккъ	–	букв.	„право	на	майката	и	бащата”.	
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в	уречено	време	идват	от	страна	на	момчето	да	вземат	чеиза.	Обик-
новено	това	са	мъже,	които	биват	дарявани	с	кърпи	за	лице	(пеш-
кир).	Тези	кърпи	се	закачат	на	дясното	рамо.	Най-често	това	се	пра-
ви	 в	 понеделник.	 През	 седмицата	 всеки	 може	 да	 види	 чеиза	 на	
момичето,	като	за	целта	определени	жени	от	селото	го	подреждат	в	
стаите,	където	ще	живеят	младите,	или	на	двора	на	специални	прос-
тори.	Разглеждането	на	чеиза	се	е	смятало	за	израз	на	голямо	уваже-
ние.	Гостите,	които	идват	да	разгледат	чеиза,	гласно	изказват	на	сто-
паните	пожелания	за	добър	и	дълъг	съвместен	живот	и	пълна	къща	
с	деца.		

 
Къна 

Ритуалите,	свързани	с	къната,	започват	в	четвъртък.	В	къщата	
на	момчето	се	приготвя	специален	сладък	хляб	–	 телли екмек	(telli	
ekmek).	Хлябът	е	богато	украсен	с	различни	мотиви	–	дърво,	живот-
ни.	След	като	се	приготви,	хлябът	се	нарязва	на	малки	квадратни	
парчета,	които	се	украсяват	с	лъскави	пайети	и	шарени	бонбони,	а	
ако	семейството	може	да	си	позволи,	 заедно	с	хляба	се	добавят	и	
свещи,	с	които	момичетата	на	алая	ще	изпълнят	специален	танц	с	
булката.	Свещите	са	украсени	с	чемшир	и	вързани	с	червен	конец.	
Така	приготвеният	хляб	се	раздава	на	поканените.	Не	е	прието	да	
присъстват	хора,	които	не	са	получили	такъв	хляб.	Тази	покана	важи	
и	за	сватбата.		

Вечерта	на	четвъртък	срещу	петък	ръцете	и	краката	на	момиче-
то	се	къносват	–	в	средата	на	дланите	и	в	средата	на	стъпалата	се	
оформя	символ	под	формата	на	кръг.	Задължително	изискване	е	ри-
туалът	да	се	извърши	при	пълно	мълчание	от	страна	на	булката.	Тя	
трябва	да	мълчи	до	сутринта,	за	да	се	научи	да	мълчи	и	когато	отиде	
в	дома	на	свекървата.	Ритуалът	се	изпълнява	от	майката	и	най-близ-
ките	по	родство	жени	от	рода	на	момичето.	Къната	се	предоставя	
от	семейството	на	момчето.		

Бехрин	А.	Шопова.	РИТУАЛНИ	ПРАКТИКИ	И	МУЗИКА	В	ТРАДИЦИОННАТА...
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На	следващата	сутрин,	в	петък,	булката	се	изкъпва	и	облича	ге-
линлик	(gelinlik)	–	риза	и	шалвари	от	специален	лъскав	червен	плат.	
Дрехите	на	жените	на	алая	също	са	специални.	Неомъжените	моми-
чета	обличат	най-хубавите	си	дрехи,	а	омъжените	слагат	гелинлик	от	
техните	сватби.	Веселието	започва	привечер	и	продължава	до	полу-
нощ	в	дома	на	бъдещата	булка.	Присъстват	само	жени	и	деца.	Мъже	
не	се	допускат.		

В	зависимост	от	сезона	алаят	се	прави	в	двора	или	в	по-голяма	
пристройка	за	животни	–	дам.	В	средата	на	помещението	сяда	бъде-
щата	булка,	всички	останали	се	нареждат	в	кръг	около	нея.	Песните,	
които	 се	 изпълняват,	 са	 под	 съпровод	 на	 ударни	 инструменти	 –	
кюнт32,	дайре и зилли маша33.	Основното	разграничение	на	песните	
в	ритуала	е	свързано	с	това	дали	са	предназначени	за	слушане	или	за	
танци.	Песните	за	слушане	се	изпълняват	солово,	а	тези,	предназна-
чени	 за	 игра,	 могат	 да	 бъдат	 изпълнени	 от	 всички	 присъстващи.	
Няма	строга	подредба	в	редуването	на	песните	за	слушане	и	тези	за	
танц.	Най-често	алаят	започва	с	песни	за	слушане,	които	изпълня-
ват	 младите,	 неомъжени	 момичета.	 Тези	 песни	 се	 наричат	 съра 
тюркюсю	 –	 „редувани“	песни	–	 заради	реда,	 който	 се	 спазва	при	
тяхното	изпълнение.	Първо	пеят	неомъжени	момичета,	приятелки	
на	булката,	след	това	близките	по	родство	жени	от	страна	на	моми-
чето	и	на	момчето	и	накрая	по-възрастните	жени.	Между	тези	песни,	
по	 желание	 на	 булката,	 могат	 да	 се	 изпълнят	 и	 оюн тюркюсю	 –	
песни	„на	игра“,	при	които	отново	има	определен	ред	на	изпълне-
ние.	Първо	момичето	играе	със	свекървата,	следват	танци	поотдел-
но	 с	 всички	 близки	 по	 родство	 жени	 и	 от	 двете	 семейства.	 Тези	
танци	се	определят	като	каршълама	заради	начина	на	танцуване	–	

32	Кюнт	–	подобен	на	турския	народен	инструмент	теф/деф	във	варианта	без	зило-
ве	[Özbek	1989:75].	В	селото	рингът,	върху	който	се	опъва	кожата,	се	изработва	
от	глина.	Инструментът	се	поставя	на	земята	или	се	придържа	с	крака.	При	сви-
рене	се	използват	и	двете	ръце.		

33	Зил маша	и	дайре	са	инструменти,	описани	в	класификацията	на	Вергилий	Ата-
насов	[Атанасов	1977:	49,75].
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една	до	друга	или	една	срещу	друга,	без	телата	да	се	допират.	Тан-
цът,	който	булката	изпълнява	с	неомъжените	момичета,	се	нарича	
атеш оюну	–	танц	със	свещи.	За	този	танц	няма	определена	песен,	в	
селото	танцуващите	играят	на	фона	само	на	ударни	инструменти.		

 
Същинска сватба 

В	миналото	сватбата	е	продължавала	два	дни	–	събота	и	неделя.	
Първият	ден	е	била	в	дома	на	момичето,	а	вторият	ден	–	в	дома	на	
момчето.	В	събота	всички	от	дома	на	булката	стават	рано.	За	нея	се	
подготвя	специална	закуска.	След	това	започват	да	я	обличат	и	да	я	
гиздят:	 „Лепяха по лицата на булките лъскави неща, викаха им 
япъщърма, и ги рисуваха по бузите. Обличаха ги много хубаво, в 
синя коприна или в розово. Слагаха им копринени забрадки и отгоре 
венче от цветя”	 (Й.	А.,	жена	 (българка),	 р.	 1944	 г.);	 „Лицето на 
булката се украсява богато. На челото се лепи япъщърма, а бузите 
се рисуват с нещо като маджун, който тук приготвят от кората 
на зеления орех. В моето село го правеха от цвекло. Нещо като 
дърво се рисува”	(К.	Ю.,	жена,	р.	1931	г.).	

Когато	се	подготви,	булката	сяда	в	специално	подреден	за	риту-
ала	ъгъл	на	стаята,	до	нея	сяда	друга	жена,	която	тя	избира	–	нейна-
та	задача	до	края	на	деня	е	да	изпълнява	всички	желания	на	младо-
женката.	Често	тази	функция	изпълнява	арет34.	След	това	в	стаята	
се	канят	най-възрастните	жени.	След	тях	влизат	и	останалите	жени,	
за	да	видят	булката.	Това	продължава	до	вечерта.	Събралите	се	жени	
изпълняват	песни,	предимно	тъжни,	за	да	разплачат	булката.	Вярва	
се,	че	ако	плаче	на	сватбата	си,	когато	отиде	в	дома	на	мъжа	си,	ще	
бъде	много	щастлива	и	само	ще	се	смее.		

34	Арет	се	нарича	момичето,	с	което	е	побратимена	булката.	Обичаят	на	побратимя-
ване	или	Дуалъ арет	(побратимяване	пред	Корана),	както	е	прието	да	се	нарича,	
се	прави	основно	при	момичета,	обикновено	до	училищна	възраст.	Подобно	на	
момента	с	обрязването	за	момчетата,	Дуалъ	арет	се	възприема	като	ритуал,	след	
който	момичетата	могат	да	започнат	своето	религиозно	обучение.

Бехрин	А.	Шопова.	РИТУАЛНИ	ПРАКТИКИ	И	МУЗИКА	В	ТРАДИЦИОННАТА...



НЕПОЗНАТИТЕ136

През	този	ден	задължение	на	семейството	на	момичето	е	да	на-
гости	всички	гости	от	страна	на	момчето.	След	това	се	организира	
Дакъ	 (даряване).	 Прави	 се	 в	 двора	 на	 къщата.	Момичето	 застава	
между	родителите	си	и	всички	присъстващи	минават	един	по	един,	
за	да	я	дарят.	Прието	е	да	се	дават	пари.	Най-близките	я	закичват	със	
злато.	При	даряването	се	обявява	името	на	дарителя	и	стойността	на	
сумата,	която	е	дарил.	След	приключването	на	този	ритуал	сватбена-
та	церемония	за	деня	приключва.		

На	следващия	ден	–	в	неделя,	идват	да	вземат	момичето.	Сват-
бата	започва	с	изпълнение	на	музика.	В	селото	не	помнят	някой	от	
местните	да	е	свирил	при	взимане	на	момиче.	За	целта	се	наемат	
музиканти	цигани	от	града.	Идват	двама	или	трима	–	два	кларинета	
и	 тъпан:	 „Отдалече ги чувахме музикантите, че идват. Имаше 
едни музиканти от града, Казакови35 им викаха, все те свиреха по 
нашите сватби с давули (тъпани) и кърната (кларинет) и все едни 
и същи песни свиреха”	(Р.	К.,	жена,	р.	1932	г.);	„Музиканти от града 
идваха – Казакови, все те свиреха по нашите сватби, знаеха всички 
песни. За първи път на сватбата на баба ми дошли да свирят”	(А.	
А.,	мъж,	р.	1949	г.).	Възможно	е	в	по-отдалечено	време	тази	функция	
да	се	е	изпълнявала	от	местните,	защото	някои	от	информаторите	
ми	описват	сватби	в	съседни	на	с.	Горна	Хубавка	села,	които	са	били	
съпровождани	от	гайди	в	изпълнение	на	турци.		

След	като	дойдат,	музикантите	се	запътват	към	къщата	на	мом-
чето,	 като	по	пътя	изпълняват	определена	музика.	Има	конкретна	
музика	за	влизане	в	селото,	с	която	се	слага	началото	на	сватбата.	
Тази	музика	се	изпълнява	инструментално:	„Нямаше певци с музи-
кантите, само инструментална музика изпълнявахме. Ние само 
музиката знаехме на тези песни”	(М.К.,	мъж	(ром),	р.	1955	г.).		

След	като	пристигнат	в	къщата,	те	се	включват	в	ритуалите	по	
бръснене	и	постригване	на	бъдещия	жених.	За	целта	се	вика	бръсна-
рят	на	селото,	който	предварително	е	поканен	от	родителите	на	мом-

35	Казакови	–	музикантски	род	в	гр.	Омуртаг.	
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чето	с	дарове.	Музикантите	свирят	през	цялото	време.	В	миналото	е	
имало	песен	за	всеки	един	момент	от	сватбата:	„Свирехме песен „за 
сутринта”, да разберат, че започва сватбата. Специални песни 
имаше, които се знаят за какво са – за бръсненето, на дакъ или 
като вземахме байрака. Хората като ги чуят, и знаеха какво след-
ва”	(М.	К.,	мъж	(ром),	р.	1955	г.).	

След	тези	ритуали	музикантите	отиват	да	вземат	„госта”,	който	
ще	носи	знамето.	Обикновено	това	е	близък	приятел	на	младоженеца	
или	негов	неженен	роднина:	„Отивахме да вземем госта, който ще 
носи байрака. Той беше най-важният гост, специално поканен от 
майката и бащата на младоженеца”	(М.	К.,	мъж	(ром),	р.	1955	г.).		
Каненето	 на	 „госта”	 или	 „знаменосеца”	 става	 в	 седмицата	 преди	
сватбата.	За	целта	се	приготвят	дарове	и	се	ходи	в	къщата	на	бъде-
щия	знаменосец,	за	да	се	поиска	неговото	съгласие	да	се	включи	в	
празника.	Знамето	се	приготвя	в	съботния	ден	в	дома	на	момчето.	
Изработва	се	само	от	жени:	„Знамето се прави от жените в къща-
та на момчето. На един прът се прикрепя басма, към нея се слагат 
бродирани кърпи или ковьор. На върха забиваха лук и украсяваха с 
лъскави ширити”	(А.	А.,	мъж,	р.	1949	г.).	

След	като	вземат	„госта”,	бащата	на	момчето	връчва	знамето	и	
знаменосецът	заедно	с	музикантите	тръгва	към	дома	на	момичето.	
Към	„госта”	се	присъединяват	и	други	момчета	–	близки	на	младо-
женеца.	Всички	бавно	минават	през	селото,	като	по	пътя	играят	под	
съпровода	на	музикантите:	„По пътя винаги свирим. Ако този, кой-
то носи байрака, има любима песен, му я свирехме да поиграе на 
нея. Може някой от семейството му да поиска песен. Задължител-
но трябва да изпълняваш всички желания на „госта”, защото нас 
са ни пратили да го поемем него и семейството му. После тръгвах-
ме бавно-бавно и оркестърът свири през цялото време, докато 
стигнем дома на момичето”	(М.	К.,	мъж	(ром),	р.	1955	г.).			

В	къщата	на	момичето	се	приготвя	специална	кола,	каруца	–	ге-
лин арабасъ	(gelin	arabası),	украсена	с	шарени	черги	и	цветя,	обик-
новено	впрягът	е	от	волове	[Con,	2009:166],	чиито	рога	също	са	бо-
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гато	украсени.	Когато	стигнат	дома	на	булката,	музикантите	влизат	
в	двора	на	къщата	и	свирят	на	присъстващите,	които	играят	хоро	и	
кючек.	През	това	време	се	слага	фередже	на	момичето	и	то	излиза	да	
се	прости	с	родителите	си.	Приятелките	ѝ	и	присъстващите	жени	я	
изпращат	 с	 тъжни	песни	и	мани36.	На	двора	момичето	 се	 качва	 в	
булчинската	 кола,	 като	 двама	 конници	 застават	 от	 двете	 страни	и	
така	 бавно	 тръгват	 към	 дома	 на	 младоженеца.	 Важно	 правило	 е	
шествието	да	мине	по	различен	от	пътя	на	идване37.	Шествието	се	
подрежда	по	следния	начин:	„Първо върви знаменосецът, отзад са 
придружителите и музикантите, а най-накрая е колата с булка-
та”	(А.	А.,	мъж,	р.	1949	г.).	

По	пътя	жени	 от	 рода	 на	момичето	 хвърлят	 бонбони,	 дребни	
монети	и	жито.	Когато	пристигат	в	дома	на	момчето,	музиката	спира	
и	момичето	слиза	от	колата	да	целуне	ръка	на	бъдещите	си	свекър	и	
свекърва.	 След	 това	 младоженците	 влизат	 в	 къщата.	 Преди	 да	 се	
пристъпи	към	разбулването,	се	прави	никях.	Този	ритуал	се	извърш-
ва	 пред	 свидетели,	 обикновено	 това	 са	 родителите	 на	 момчето	 и	
най-близките	му	приятели,	които	също	се	поканват	вътре.	Ритуалът	
се	 извършва	 от	 ходжата.	Младоженците	 сядат	 на	 земята,	 ходжата	
остава	прав	и	държейки	Корана	над	главите	им,	задава	поотделно	
въпроси	на	момчето	и	на	момичето:	„Ходжата пита първо момче-
то: „Ахмед, ти взе ли Фатме?” (примерно), и той отговаря: „Взех 
я!” И така три пъти. После се обръща към момичето с въпроса: 
„Фатме, ти отиде ли при Ахмед?”, и тя отговаря: „Отидох!”, 
отново три пъти. След това изрича: „Аз ви обявявам за мъж и же-
на пред Аллах!” – и вече са женени”	(А.	А.,	мъж,	р.	1949	г.).	

След	никях	момичето	и	момчето	целуват	ръка	на	присъстващи-
те,	по-възрастни,	като	започват	от	най-близките,	след	което	се	от-
правят	към	друга	стая,	в	която	ще	се	извърши	ритуала	„разбулване”.	

36	Мани	са	стихове,	представляващи	четиристишия,	обикновено	с	рима	на	първия,	
втория	и	четвъртия	стих.	Изпълняват	се	по	различни	поводи	–	по	време	на	поста	
през	месец	Рамазан,	на	байрамите	и	др.		(Бейтуллов	1999:	138).			

37	Така	описан,	пътят	може	да	се	разглежда	като	кръг	[Иванова	1984:	159].
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При	влизане	в	стаята	всеки	един	от	присъстващите	момчета	удря	по	
гърба	младоженеца:	„Не знам откъде е дошло, но така се прави. 
Удряш по гърба момчето, сигурно за да е здрав или като подкрепа”	
(А.	А.,	мъж,	р.	1949	г.).	

В	стаята	влизат	само	момчето	и	момичето,	като	момчето	трябва	
да	разбули	момичето.	Това	става	след	като	откупи	булото,	с	което	е	
закрито	лицето	на	булката.	За	целта	трябва	да	ѝ	подари	златен	на-
кит	–	да	ѝ	сложи	гривна	или	да	закачи	наниз	на	гърдите.	След	този	
ритуал	въвеждат	момичето	в	стаята	с	брачното	легло.	Това	се	прави	
от	омъжени	жени,	близки	от	страна	на	момчето.	Дрехата,	с	която	е	
била	до	този	момент,	се	съблича	и	се	облича	бяла	тъкана	риза.	Лег-
лото	също	е	приготвено	с	бели	чаршафи.	Задачата	на	придружител-
ките	ѝ	е	да	я	наставляват	за	първата	брачна	нощ.		

Докато	 се	 извършват	 обредите	 в	 къщата,	 в	 двора	 на	момчето	
веселието	продължава.	Правят	се	софри,	на	които	може	да	се	нахра-
ни	всеки	от	присъстващите.	След	това	се	организират	състезания.	
Знамето	се	слага	на	високо	място	или	на	дърво.	Около	него	се	зака-
чат	различни	предмети	–	яйца,	ябълки,	домати,	лук.	Организира	се	
стрелба	по	тях,	като	всеки,	който	уцели,	трябва	да	получи	подарък.	
Даровете	са	приготвени	от	страна	на	момчето.	През	това	време	му-
зикантите	обикалят	селото,	за	да	съберат	знамената,	които	близки	на	
момчето	и	на	момичето	са	приготвили	в	къщите	си:	„Много знамена 
се правеха и от страна на момичето, и от страна на момчето. 
Музикантите цял ден обикаляха да ги събират и не можеш да взе-
меш две знамена наведнъж, защото е неуважение”	(А.	А.,	мъж,	р.	
1949	г.).		Във	всяка	къща	музикантите	трябва	да	посвирят,	за	да	по-
играят	стопаните	–	да	е	весел	живота	на	младите.	След	като	приклю-
чат	със	събирането	на	знамената,	стопаните	гощават	музикантите	и	
ги	даряват.		

За	разлика	от	описания	на	 турски	сватби	от	други	краища	на	
страната38,	в	с.	Горна	Хубавка	няма	последващи	моменти	като	афи-

38	Вж.	Василева	1969:	177–178;	Съботинова,	2002:	190–194.	
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ширане	на	целомъдрие	и	гостуване	в	дома	на	момичето.	Сватбените	
обреди	приключват	в	момента,	в	който	булката	отиде	в	дома	на	мом-
чето.		

 
Заключение  

Проследяването	 на	 основните	 елементи	 на	 сватбената	 обред-
ност	и	съпътстващата	я	музика	ми	дават	основание	да	направя	ня-
колко	обобщаващи	заключения.	Изпълнението	на	музика	в	ритуали-
те	 е	 концентрирано	 във	 веселието	 на	 алай,	 както	 и	 по	 време	 на	
шествията,	 организирани	 за	 вземане	 на	 знамената	 и	 на	 булката.	
Функционалното	 разпределяне	на	фолклорния	материал	 в	 сватбе-
ния	цикъл	показва	наличие	на	протоколни	песни,	които	съпътстват	
ритуалите,	 и	 жанрово	 обособени	 групи	 песни,	 в	 които	 основен	
структуриращ	елемент	е	тяхното	предназначение	–	за	слушане	или	
за	игра.	

При	изпълнителите	на	музика	има	ясно	полово	разграничение.	
Жените	пеят	по	време	на	алая	и	в	първия	ден	от	сватбата,	в	дома	на	
момичето,	също	така	и	в	момента	на	извеждането	на	булката	от	дома	
й.	Мъжката	част	от	възпроизвеждането	на	музиката	в	ритуала	е	по-
верена	на	външни	за	общността	представители	–	музиканти	роми	от	
града,	които	семействата	наемат.	Те	изпълняват	музика	по	време	на	
почти	всички	моменти	от	ритуала,	които	се	правят	в	дома	на	момче-
то,	 като	 за	целта	 свирят	инструментално,	 без	пеене	протоколните	
песни,	свързани	с	различните	ритуални	моменти.		

В	сватбения	цикъл	се	обособяват	три	големи	групи	песни:	песни	
на	алай;	песни,	изпълнявани	в	дома	на	булката	в	първия	ден	от	сват-
бата,	и	песни,	които	съпътстват	ритуалите	на	втория	ден	–	при	взи-
мане	на	булката.	При	песните	на	алай	се	формират	две	основни	гру-
пи	песни,	свързани	с	разполагането	на	музикалния	материал	в	два	
отделни	момента	 от	 ритуалите	 по	 време	 на	 къна.	 Тези	 две	 групи	
носят	различна	функционалност,	задаваща	различен	жанров	облик	
на	съответните	песни	–	предназначени	за	слушане	и	песни,	изпъл-
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нявани	с	танци.	По	информация	от	теренните	ми	изследвания,	броят	
на	изпълняваните	песни	не	е	строго	фиксиран.	

Независимо	от	отпадналата	днес	практика	да	се	изпълнява	му-
зикален	фолклор	в	сватбените	ритуали,	в	паметта	на	турците	в	Бъл-
гария	все	още	могат	да	бъдат	открити	множество	музикални	приме-
ри,	свързани	с	тази	обредност.	Предвид	продължителното	време	на	
формиране	на	тази	култура	и	съществуването	й	в	българска	среда,	
нейното	изследване	обогатява	познанията	за	традиционните	музи-
кални	култури	на	етносите,	населяващи	България.	
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ВСЕКИДНЕВНА КУЛТУРА, ПОЛИТИКА И 
МОБИЛНОСТ В КОНКУРЕНЦИЯ ПРИ 
КОНСТРУИРАНЕТО НА ИДЕНТИЧНОСТ 
(по примера на каракачаните в България) 

Резюме:	Политическите	промени	в	България	през	1989	г.	са	съпът-
ствани	от	тежка	икономическа	криза,	висока	безработица	и	появата	на	
остро	социално	неравенство,	които	водят	до	интензивни	миграционни	
процеси.	Освен	това	се	създават	условия	за	конструирането	по	нов	начин	
на	идентичности	сред	повечето	етнически	и	конфесионални	общности	в	
страната.	Непосредствено	 след	началото	на	 промените	 каракачаните	 в	
България	стават	обект	на	политически	интерес	от	страна	на	съседна	Гър-
ция:	от	самото	начало	на	1990-те	години	членовете	на	общността	(както	
и	техните	брачни	партньори),	за	разлика	от	останалите	български	граж-
дани,	получават	лесен	достъп	до	входни	визи	за	Гърция,	което	обус	лавя	
възникването	 на	 масова	 трудова	 мобилност	 в	 рамките	 на	 общността.	
Така	каракачаните	в	България	се	оказват	в	центъра	на	сложен	възел	от	
взаимоотношения	и	влияния	между	политика,	идентичност	и	мобилност,	
който	ще	бъде	представен	в	настоящото	изследване.	

Ключови думи:	 политика,	 идентичност,	 мобилност,	 каракачани,	
България

 
Everyday Culture, Policy and Mobility in Competition in the Identity 
Construction (the Case of Karakachans in Bulgaria) 

Nacho Dimitrov, Ph.D, Institute of Ethnology and Folklore Studies with 
National Ethnographic Museum, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia 

Abstract:	The	political	changes	in	Bulgaria	in	1989	are	accompanied	by	
severe	economic	crisis,	high	unemployment	rate,	and	the	emergence	of	acute	
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social	 inequalities.	 These	 factors	 lead	 to	 intense	 migration	 processes.	
Furthermore,	the	ambiance	generates	conditions	that	enable	the	activation	of	
new	ways	 of	 constructing	 identities	 amongst	most	 ethnic	 and	 confessional	
communities	in	the	country.	Immediately	after	the	changes	the	Karakachans	
in	Bulgaria	become	the	object	of	political	interest	from	neighboring	Greece:	
from	 the	 beginning	 of	 the	 1990s	 community	 members	 (as	 well	 as	 their	
spouses),	unlike	other	Bulgarian	citizens,	have	easy	access	to	visas	for	entry	
into	Greece,	which	determines	the	emergence	of	a	mass	labor	mobility	within	
the	community.	Thus,	the	Karakachans	from	Bulgaria	find	themselves	at	the	
center	of	 a	 complex	 tangle	of	 relationships	 and	mutual	 influences	between	
politics,	identity	and	mobility,	which	will	be	the	subject	of	this	study.	

Key words: policy,	mobility,	identity,	Karakachans,	Bulgaria.	
 
 
Политическите	промени	в	България	през	ноември	1989	г.	са	съ-

пътствани	 от	 тежка	 стопанска	 криза	 и	 висока	 безработица,	 които	
водят	до	интензивни	миграционни	процеси.	Непосредствено	 след	
началото	на	промените	каракачаните	в	България	стават	обект	на	по-
литически	интерес	от	страна	на	съседна	Гърция.	От	самото	начало	
на	1990-те	години	членовете	на	общността,	както	и	техните	брачни	
партньори,	за	разлика	от	останалите	български	граждани	получават	
лесен	достъп	до	виза	за	влизане	в	Република	Гърция.	Това	обуславя	
възникването	на	трудова	мобилност,	която	само	за	няколко	години	
обхваща	почти	всички	каракачански	домакинства.39 

Настоящият	 текст	 засяга	 конструирането	 на	 каракачанската	
идентичност	в	контекста	на	трудовата	им	мобилност	и	се	базира	на	
емпиричен	материал,	събран	по	време	на	теренно	проучване,	осъ-
ществено	от	мен	в	периода	2012–2013	г.	в	Самоков,	Берковица,	Дуп-
ница,	Сливен,	Голямо	Чочовени	и	Котел	в	България,	както	и	гр.	Со-
лун	и	сателитните	му	селища	Терми,	Панòрама	и	Каламария.40 

39	Повече	за	политиката	на	Гърция	към	каракачаните	в	България	вж.	в	Димитров	
2015.	

40	Теренните	материали,	цитирани	по-долу	в	текста,	могат	да	бъдат	намерени	в	ар-
хива	на	ИЕФЕМ-БАН	под	номер	980-III.
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В	тази	връзка	няколко	неща	са	от	особена	важност.	Първо,	от	
усядането	си	до	1989	г.	каракачаните	постигат	висока	степен	на	ин-
теграция	в	българското	общество,	което	се	дължи	на	комбинацията	
от	номадското	им	минало,	политиката	на	социалистическата	държа-
ва	към	тях	и	културната	близост	със	заобикалящото	ги	население.41 
Второ,	от	началото	на	1990	г.	Гърция	влиза	в	ролята	на	външна	за	
каракачаните	в	България	национална	родна	страна	(по	Брубейкър,	
2004),	което	значи,	че	разглежда	каракачаните	в	България	като	част	
от	своята	диаспора.	И	трето,	което	е	всъщност	завръзката	на	сюже-
та,	тази	политика	на	Гърция	провокира	един	зрелищен	сблъсък	на	
различни	центрове	на	лоялност	при	конструирането	на	каракачан-
ската	идентичност.	

Интеграцията на каракачаните 

До	средата	на	20	в.	каракачаните	са	номади.	Със	затварянето	на	
границите	по	време	на	Втората	световна	война	по-голямата	част	от	
тях	остават	в	Гърция,	а	останалите	в	България.	След	окончателното	
им	усядане	в	края	на	1950-те	години	и	с	промените,	които	настъпват	
във	 всекидневната	 им	 култура,	 през	 целия	 период	 на	 социализма	
протичат	процеси	на	интеграция	в	българското	общество,	благоприят-
ствани	както	от	еднаквото	вероизповедание	с	макрообществото	и	от	
сходството	на	някои	традиционни	културни	практики	с	тези	в	тради-
ционната	българска	култура,	например	сватбата	[Бонина	1981б:	45-
46],	така	и	от	липсата	на	исторически	обусловени	противопоставя-
ния	между	каракачани	и	българи	(Пимпирева	2008:	84-86).	

Политиката на българската държава към каракачаните  

Липсата	 на	 противопоставяния	 е	 важна,	 защото	 детерминира	
политиката	на	социалистическата	държава	към	общността.	А	каква	

41	Повече	за	номадското	минало	на	каракачанитеи	процесът	на	тяхното	усядане	вж.	
в	Пимпирева	1998.

Начо	Димитров.	ВСЕКИДНЕВНА	КУЛТУРА,	ПОЛИТИКА	И	МОБИЛНОСТ...
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е	тя	и	как	може	да	бъде	обяснена?	Тук	са	важни	две	неща:	общият	
политико-идеологически	контекст	в	България	по	време	на	социализ-
ма	и	конкретната	политика	на	държавата	спрямо	каракачаните.	По-
литико-идеологическият	контекст	може	да	бъде	изразен	в	синтези-
ран	вид	чрез	записаното	в	Програмата	на	БКП	от	1971	г.,	а	именно	
стремеж	на	партията	за	създаване	и	утвърждаване	на	социална	ед-
нородност	на	обществото	[Програма	на	БКП,	1971	г.,	цит.	по	Бонина	
1981а:	39],	която	пък	трябва	да	премине	в	културно	уеднаквяване.	
По	отношение	на	конкретната	политика	към	общността	трябва	да	се	
отбележи,	че	каракачаните	всъщност	не	са	обект	на	специална	поли-
тика,	защото	са	част	от	т.	нар.	от	Бюксеншютц	„показни	малцинст-
ва“	 [Бюксеншютц	2000:	13],	 което	 значи	че	 са	 сравнително	мало-
бройни	и	са	считани	за	лоялни	и	почти	неотличими	от	мнозинството.	
Липсата	на	специална	политика	спрямо	тях	така,	както	например	по	
отношение	на	мюсюлманското	население,	на	свой	ред	благоприят-
ства	интеграцията,	защото	не	създава	предпоставки	за	капсулиране	
на	общността	и	в	тази	връзка	за	формиране	на	негативно	отношение	
у	членовете	ѝ	към	българската	държава	и	към	етническото	мнозин-
ство.	Това	е	от	голямо	значение,	защото	обяснява	конструирането	на	
един	от	основните	маркери	на	тристепенната	каракачанска	идентич-
ност:	членовете	на	общността	се	определят,	освен	като	„каракача-
ни“	или	„гърци“,	и	като	„български	каракачани“	и	възприемат	Бъл-
гария	като	своя	„родина“,	а	Гърция	като	„прародина“	 [Пимпирева	
1998:	151;	Пимпирева	2008:	86].42 

42	В	тази	връзка	отварям	скоба,	за	да	да	обърна	внимание	на	значението	на	номад-
ското	минало	на	каракачаните	по	отношение	конструирането	на	тяхната	иден-
тичност	по	време	на	социализма.	Това,	че	са	били	номади,	в	съчетание	с	късното	
им	усядане	и	 следващото	от	 това	обстоятелство,	 че	 в	диахронен	план	 тяхната	
територия	се	разполага	или	в	Османската	империя,	или	в	няколко	национални	
държави	(след	тяхното	образуване),	води	до	херменевтичното	допускане,	че	ка-
ракачаните	визират	като	своя	„прародина“	не	винаги	националната	държава	Гър-
ция,	а	области,	намиращи	се	в	днешна	Република	Гърция.	Допускането	е	резул-
тат	от	теренните	ми	впечатления:	много	често	на	въпрос	от	къде	идват	и	какво	
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Каракачанската идентичност в края на 1980-те години 

Нееднозначно	 е	 състоянието	 на	 каракачанската	 идентичност	
през	първите	години	на	промените:	от	една	страна,	въпреки	проце-
сите	на	интеграция	по	време	на	социализма	каракачаните	запазват	
съзнание	 за	 принадлежност	 към	 етническа	 общност,	 различна	 от	
макрообществото,	 без	 обаче	 да	могат	 да	 проявяват	 това;	 от	 друга	
страна	и	паралелно	с	това	се	наблюдава	висока	степен	на	интегра-
ция,	 която	 се	 акумулира	 през	 целия	 период	 на	 социализма,	 но	 се	
проявява	с	особена	сила	по	време	на	постсоциализма.	Това	може	да	
се	проследи	най-добре	чрез	честотата	на	смесените	бракове	и	упо-
требата	на	майчиния	език:	по	едно	и	също	време	(през	1990-те	годи-
ни)	са	налице	значително	увеличаване	броя	на	смесените	бракове	и	
редуциране	употребата	на	майчиния	език;	и	същевременно	–	създа-
ване	и	развитие	на	културно-просветна	организация,	засилен	инте-
рес	 към	 собственото	 минало	 и	 произход,	 изучаване	 на	 книжовен	
гръцки	език	и	интензивни	контакти	с	гръцки	държавни	институции,	
духовенство	и	неправителствени	организации.	

Политиката на Гърция към каракачаните в България след 
1989 г. 

С	лесния	достъп	до	визи	не	се	изчерпват	параметрите	на	гръц-
ката	политика	към	каракачаните	в	България.	Тук	трябва	да	откроя	
още	един	от	нейните	аспекти,	който	позволява	много	специфична	
перспектива	на	разглеждане	на	трудовата	мобилност,	а	именно	като	
избор,	като	предпочитан	от	каракачаните	вариант	не	просто	в	срав-
нение	с	алтернативата	да	работят	само	в	България,	но	и	в	сравнение	
с	възможността	да	бъдат	гръцки	граждани	и	фактически	да	се	пре-
селят	в	Гърция.	Ето	какво	разказват	събеседниците	ми	на	терен:	89-
та – 90-та година дойде човек от посолството и каза тука на пър-
вото ни събрание, че хора, които желаят да получат гръцко 

знаят	за	произхода	си	каракачаните	отговарят,	не че са дошли от Гърция, а от 
една планина в днешна Гърция,	визирайки	планината	Пинд.	
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граж данство, могат да получат.  Отказват се от българското и 
да заминат за Гърция и да ги настанят там. Даваха по 100 овце на 
семейство и по 3 милиона драхми ли беше или по 1,5 млн., не мога да 
си спомня. Безвъзмездно ги даваха тия пари и овцете безвъзмездно. 
Ставаше дума за едно място, където нямаше население. Това е към 
Александруполис, което е до турската граница и има много пома-
ци.  Да развият овцевъдството искаха там. Не само това, а да се 
каже, че има гръцко население там	(♂,	50).	Информацията	по	този	
въпрос,	която	се	съдържа	в	теренните	ми	материали,	е	впечатляващо	
еднотипна	и	ясно	показва,	че	в	началото	на	1990-те	години	полити-
ката	на	 гръцката	 държава	 към	каракачаните	 в	България	 е	 създала	
условия,	които	са	направили	възможно	възникването	на	една	пред-
става	в	общността,	че	ако	пожелаят,	членовете	ѝ	могат	да	се	заселят	
трайно	в	определени	райони	на	Северна	Гърция,	като	получат	при	
това	конкретна	подкрепа	от	държавата.	Всички	респонденти	пред-
ставят	 възможността	 за	 изселване	 в	 Гърция	 като	 предложение	 от	
страна	на	гръцката	държава,	„спуснато“	до	местните	дружества	от	
представители	 на	 гръцкото	 посолство.	 Почти	 всички	 твърдят,	 че	
гръцката	държава	предвижда	за	евентуалните	изселници	точно	оп-
ределен	поминък	–	овцевъдството.	Абсолютно	всички	споменават	
района	 на	 Гръцка	 Тракия	 като	 предложен	 им	 ареал	 за	 заселване.	
Най-често	се	споменава	селището	Шапчи	в	окръг	Родопи.		

Има	и	още	един	аспект	от	политиката	на	гръцката	държава	и	той	
е	по	отношение	създаването	на	Федерацията	на	културно-просвет-
ните	дружества	на	 каракачаните	 в	България	 (ФКПДКБ).	Цитирам	
разказа	 на	 основателя	 на	 едно	 от	 местните	 дружества:	Непосред-
ствено след перестройката през 1990  г. в един разговор един пред-
ставител на гръцкото посолство ми каза, че ако искаме да ни обър-
нат внимание независимо дали от гръцка страна или от българска 
страна, при тези промени, когато всеки може да развива някаква 
нестопанска или културно-масова дейност, това е пътят – регис-
трация на дружеството в съда	(♂,	65).	
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Следващият	важен	въпрос,	свързан	с	политиката	на	Гърция,	за-
сяга	целите	и	дейността	на	ФКПДКБ.	Федерацията	формулира	като	
свои	основни	цели	изучаване,	популяризиране	и	съхраняване	на	ис-
торията,	културата,	традициите	и	езика	на	каракачаните	(http://www.
karakachani.com/bg/home/celi.html).	 В	 разказите	 на	моите	 събесед-
ници	обаче	акцентът	в	посочването	на	приоритетите,	асоциирани	с	
ролята	на	ФКПДКБ,	е	съвсем	различен	и	той	е	свързан	с	трудовата	
мобилност.	Всички	без	изключение	посочват	ролята	на	Федерация-
та	за	осигуряване	на	достъп	до	гръцки	визи	като	най-важна	и	като	
осмисляща	съществуването	на	федерацията.	Основната	функция	на	
ФКПДКБ	 е	 да	 легитимира	 пред	 гръцките	 институции	 в	 България	
каракачанския	произход	на	членовете	си	или	да	гарантира	за	това,	
че	са	членове	на	смесени	бракове.	Достатъчното	доказателство	за	
принадлежност	към	каракачанската	общност	е	членството	в	съот-
ветното	местно	дружество,	 а	член	е	 само	този,	 който	си	 е	платил	
членския	внос.	Той	съответно	получава	членска	карта.	По	думите	на	
един	респондент	с тая карта се взима визата.	От	това	следва,	че	
след	1989	г.	дружествата	се	превръщат	в	пропускателен	пункт	за	по-
лучаване	 на	 гръцка	 виза.	Показателен	 е	 фактът,	 че	 с	 отпадане	 на	
необходимостта	от	визи	ролята	на	ФКПДКБ	за	реализацията	на	тру-
довата	мобилност	рязко	намалява,	а	с	това	се	редуцира	и	нейното	
значение	за	общността	като	цяло.	Към	момента	на	провеждане	на	
теренното	проучване	(2012–2013	г.)	част	от	дружествата	въобще	не	
функционират,	а	други	съществуват	само	фиктивно,	представени	от	
председател	и	 членове,	 които	 се	 броят	на	пръсти.	Това	до	 голяма	
степен	е	обусловено	от	финансовите	затруднения,	тъй	като	дружест-
вата	 вече	 трудно	 събират	 членския	 внос.	 Особено	 показателен	 е	
примерът	на	най-голямото	дружество	(Речица),	където	по	думите	на	
председателя	понастоящем	(2013	г.)	членове	на	дружеството	(хора,	
които	плащат	членски	внос)	са	70	души,	а	10	години	преди	това	са	
били някъде 800-900 души.	Дори	местните	събори	не	са	достатъчно	
привлекателен	повод,	 за	 да	 се	 съберат	повече	 каракачани	на	 едно	
място,	 както	 споделя	председателят	на	 едно	от	дружествата:	Сега 

Начо	Димитров.	ВСЕКИДНЕВНА	КУЛТУРА,	ПОЛИТИКА	И	МОБИЛНОСТ...



НЕПОЗНАТИТЕ150

хората не искат и за такива неща	(местен	събор	–	б.	м.)	вече да се 
събират. Всеки си има ангажимент, било дъждовно, не знам какво 
било.	(Преди	–	б.	м.)	на всички им беше интересно. И децата участ-
ваха с много голям интерес. А после всеки си намираше някакъв пре-
текст и не искаха събиране	(♀,	ок.	50).	

След	 така	 представените	 аспекти	 на	 политиката	 на	 гръцката	
държава	към	каракачаните	в	България	логично	изглежда	заключе-
нието,	че	Гърция	приема	ролята	на	външна	за	общността	национал-
на	родна	страна	според	терминологията	на	Брубейкър.43	Следова-
телно	имаме	налице	политическо	поведение	от	страна	на	гръцката	
държава,	определящо	каракачаните	в	България	като	принадлежащи	
към	гръцката	нация.	

Всекидневна култура и локална идентичност срещу мате-
рен език и знание за произхода 

Тезата,	която	защитавам,	е,	че	в	дългосрочен	план	каракачаните	
в	 България	 не	 се	 възприемат	 като	 външно	 за	 Гърция	 национално	
малцинство	 поради	 две	 основни	 причини.	 Първо,	 родното	 място	
(локалната	идентичност)	и	всекидневната	култура	(културната	при-
надлежност)	се	оказват	за	каракачаните	по-силен	„център	на	лоял-
ност“	от	матерния	език	и	знанието	за	произхода.	„Само	когато	една	
лоялност	влезе	в	пряк	конфликт	с	друга	или	други,	възниква	пробле-
мът	 за	 избора	 между	 тях“,	 казва	Хобсбом	 [Хобсбом	 1996:134].	 В	
случая	с	каракачаните	точно	трудовата	им	мобилност	е	причина	за	
този	конфликт.	И	 ето	 я	 втората	причина	–	 трудовата	мобилност	 е	
важна	за	резултата	от	конкуренцията	между	отделните	центрове	на	
лоялност	 именно	 поради	 значението	 ѝ	 за	 конструирането	 на	 со-
цио-културна	граница	между	каракачаните	и	гърците.	

43	Една	държава	се	конструира	и	позиционира	спрямо	една	общност	в	друга	държа-
ва	като	нейна	„външна	национална	родна“,	когато	защитава	и	подпомага	нейните	
интереси	чрез	различни	политически	действия,	„например	привилегиите	за	ими-
грация	и	гражданство“	[Брубейкър	2004:110].	
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Началото	на	1990-те	години	е	времето,	когато	темите	за	произ-
хода	са	най-интересни	и	дискутирани	в	общността	и	на	каракачан-
ските	събори	се	организират	конференции,	посветени	предимно	на	
този	въпрос.	Това	е	и	времето,	не	само	когато	отпадат	ограничения-
та	за	изява	на	етническата	идентичност,	но	и	когато	Гърция	демон-
стрира	позицията	си	на	външна	национална	родна	страна	по	отно-
шение	на	каракачаните	и	им	дава	възможност	да	работят	и	печелят	
на		територията	ѝ.	Едва	ли	ще	е	пресилено,	ако	се	предположи,	че	в	
замяна	общността	трябва	да	демонстрира	под	някаква	форма	лоял-
ност	към	„гръцкото“.	Без	да	пренебрегвам	стремежа	на	каракачани-
те	за	изява	на	своята	идентичност	и	за	получаването	на	признание,	
в	случая	не	мога	да	пренебрегна	и	въпроса	–	признание	от	кого	и	
защо?	Като	„значимите	други“	за	каракачаните	по	това	време	тряб-
ва,	по	мое	мнение,	да	се	разглежда	не	само	макрообществото	в	Бъл-
гария,	но	и	представителите	на	гръцката	власт,	неизменни	гости	на	
съборите,	защото	от	тях	зависят	промените	в	гръцката	политика	към	
каракачаните,	респ.	визите,	а	следователно	и	трудовата	мобилност,	
която,	напомням,	в	рамките	само	на	2-3	години	засяга	почти	всяко	
каракачанско	домакинство.44	Няма	съмнение,	че	се	наблюдава	ин-
струментализиране	 в	 конструирането	 на	 каракачанската	 идентич-
ност	през	1990-те	години	при	контакти	с	каквито	и	да	е	представи-
тели	 на	 гръцката	 държава	 по	 време	 на	 съборите,	 по	 време	 на	
получаване	на	визите,	на	място	в	Гърция	по	време	на	трудовата	мо-
билност.	Тази	констатация	засега	не	подкрепя	тезата,	че	каракачани-
те	не	се	възприемат	като	външно	за	Гърция	национално	малцинство	
и	по-скоро	говори	за	конструирането	на	етнокултурна	граница	меж-
ду	 каракачаните	 и	 макрообществото	 в	 България.	 В	 този	 контекст	
трябва	да	се	разглежда	и	генерирането	на	символен	капитал.	Става	

44	На	конференциите,	провеждани	в	рамките	на	годишните	събори	на	каракачаните	
край	Сливен,	„нито	организаторите,	нито	аудиторията	разискват	друга	хипотеза	
освен	за	гръцкия	генезис	на	каракачаните“,	а	общността	„декларира	етническата	
си	връзка	с	гърците“	[Пимпирева	1998].

Начо	Димитров.	ВСЕКИДНЕВНА	КУЛТУРА,	ПОЛИТИКА	И	МОБИЛНОСТ...



НЕПОЗНАТИТЕ152

дума	 за	 тенденцията	 каракачаните	 да	 се	 възприемат	 като	 „много	
древен	народ“	и	като	„най-чисти	гърци“.	В	този	случай	ясно	се	виж-
да	надмощието	на	произхода	и	езика	над	културната	принадлежност	
и	родното	място	в	конструирането	на	идентичност.	

След	като	показах	как	тезата	може	да	бъде	опровергана,	да	ви-
дим	сега	как	тя	може	да	бъде	защитена.	За	целта	трябва	да	кажа	ня-
колко	думи	за	отношенията	на	каракачаните	с	гърците	в	контекста	
на	трудовата	мобилност	и	за	ролята	на	социалните	статуси.	А	ситуа-
цията	 е	 следната:	 срещите	между	каракачаните	и	 гърците	 се	осъ-
ществяват	в	точно	определен	контекст,	който	предпоставя	различни	
социални	статуси	и	никога	каракачаните	не	са	в	ролята	на	работода-
тели	на	гърците.	Тази	устойчива	асиметричност	на	социалните	ста-
туси	води	до	конструирането	на	образа	на	гърците	за	каракачаните	
от	позицията	им	на	евтина	работна	ръка	в	Гърция	като	богати, над-
менни и стиснати робовладелци,	а	резултатът	е	втвърдяване	на	со-
циокултурната	граница	между	каракачани	и	гърци.	

Друго	нещо,	което	трябва	да	се	вземе	под	внимание,	е	реакция-
та	на	общността	спрямо	възможността	за	изселване,	която	накратко	
е	следната:	предложението	за	изселване	в	Гърция	не	получава	ника-
къв	отзвук	сред	каракачаните.	Ролята	на	локалната	идентичност	и	
културната	принадлежност	в	това	отношение	са	очевидни.	Но	каква	
е	ролята	на	трудовата	мобилност?	В	този	случай	трудовата	мобил-
ност	е	от	значение	с	това,	че	представлява	алтернатива	на	предложе-
нието,	следователно	възможността	за	изселване	може	да	бъде	оце-
нена	 посредством	 възможността	 за	 трудова	 мобилност.	 В	 този	
сми	съл	трудовата	мобилност	се	оказва	много	по-стойностна	за	кара-
качаните	от	възможността	за	изселване.	Защо	това	е	така?	Тук	отно-
во	трябва	да	се	върна	на	социалните	статуси.	Става	дума	за	по-до-
брото	 материално	 и	 икономическо	 положение	 на	 каракачаните	 в	
сравнение	с	мнозинството	от	заобикалящите	ги	в	България,	което	се	
дължи	именно	на	трудовата	мобилност.	Най-видимо	това	е	в	две	на-
правления	–	жилищния	фонд	и	поминъка.	Голяма	част	от	каракача-
ните	успяват	да	ремонтират	старите	си	жилища	или	да	си	построят	
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или	купят	нови,	а	успяват	и	да	развият	някакъв	собствен	малък	или	
среден	бизнес.	В града заведенията са каракачански, най-голямата 
строителна борсa е каракачанска, най-големият строителен мага-
зин е каракачански, най-голямата газстанция е каракачанска, ре-
довните автобуси, които превозват ученици, са каракачански,	раз-
казват	респондентите	от	всички	градове,	в	които	съм	провел	теренно	
проучване.	Изводът	 е,	 че	 сравнително	 ниският	 социален	 статус	 в	
Гърция	се	приема	като	приемлива	цена	за	сравнително	доброто	ико-
номическо	положение	и	от	там	–	сравнително	високия	социален	ста-
тус	в	България.	Тези	реализирани	в	България	предимства	също	са	от	
съществено	 значение	 за	 конструирането	 на	 идентичност.	 Те	 имат	
като	следствие	изграждането	по	нов	начин	на	положителен	образ	на	
„каракачанското“:	престижно	е	да	си	каракачанин,	защото	каракача-
ните	са	носители	на	ценности	като	трудолюбие,	предприемчивост	и	
упоритост.	Като	доказателство	се	посочват	именно	описаните	пре-
димства:	Каракачанинът си е предприемчив и то за това говорят 
фактите.	80% от бизнеса в града е на каракачани. Така	обикнове-
но	продължават	разказа	си	респондентите.	

В	заключение	мога	да	кажа,	че	анализът	на	теренния	материал	
отхвърля	възможността	каракачаните	да	се	възприемат	като	външно	
за	Гърция	малцинство	и	съществена	роля	за	това	играят	всекиднев-
ната	култура,	политиката	и	трудовата	мобилност.	
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АРМЪНИТЕ – ПОЗНАТИ И НЕПОЗНАТИ 

Резюме:	Това	съобщение	е	посветено	на	армъните	–	една	от	най-
мал	ките	и	слабо	познати	етнически	общности	в	България.	Вниманието	
на	авторите	се	фокусира	върху	формите	и	начините	за	съхранение	и	изя-
ва	на	етническата	идентичност	на	армъните	в	България	на	две	нива	–	ло-
кално	и	национално,	главно	през	периода	след	1989	г.	до	днес.	В	резултат	
на	експроприацията	на	собствеността	и	принудителното	усядане	в	годи-
ните	на	социализма	армъните	са	подложени	на	асимилация	и	акултура-
ция.	Как	се	променя	поведението	на	общността	след	1989	–	на	какви	ас-
пекти	 и	 образи	 залага	 тя	 в	 защита	 на	 етническата	 и	 културната	 си	
идентичност.	Какво	е	значението	на	техния	етноним,	фолклор	и	тради-
ции,	религиозност,	ценности	и	морални	стандарти,	на	майчиния	им	език	
като	 маркери	 на	 идентичността	 днес.	 Как	 общността	 се	 представя	 и	
оразличава	 пред	местната	 общност	 в	 градовете,	 където	живее,	 и	 пред	
българското	общество	като	цяло.	

Ключови думи:	армъни,	етнически	общности,	културна	идентич-
ност

 
 Arumanians – known and unknown 
Assoc. Prof. Svetla Rakshieva, Ph.D. Institute of Ethnology and 

Folklore Studies with National Ethnographic Museum, Bulgarian Academy of 
Sciences, Sofia  

Georgi Kumanov, Нistorical museum, Velingrad 

Аbstract:	 This	 presentation	 is	 devoted	 to	Arumanians	 –	 one	 of	 the	
smallest	and	almost	unknown	ethnic	groups	in	Bulgaria.	The	authors’	attention	
is	focused	upon	the	forms	and	ways	of	retaining	and	performing	Arumanian	
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identity	in	Bulgaria	at	two	levels	–	local	and	national,	in	the	period	after	1989	
until	 the	 present	 day.As	 a	 result	 of	 expropriation	 of	 private	 property	 and	
compulsory	sedentarization		in	the	years	of	socialism,	Arumanians	have	been	
the	subject	of	assimilation	and	acculturation.	In	what	way	did	the	benaviour	
of	this	community	change	after	1989?	What	were	the	aspects,	the	images	in	
which	Arumanians	made	their	investments	to	imagine	and	save	their	ethnic	
and	cultural	identity	within	Bulgarian	nation:	what	particularly	is	the	role	of	
ethnic	proper	name,	folklore	and	traditions,	religious	piety,	morality	standards,	
of	mother	tongue	as	identity	markers	today.	What	are	Arumanians’	ways	for	
self-presentation	and	distinction	in	the	face	of	local	communities	in	the	towns	
they	live	and	in	the	face	of	Bulgarian	society	as	a	whole.		

Key words:		armani,	ethnic	communities,	cultural	identity	

Кои	са	армъните?	Един	от	най-древните	народи	на	Балканите,	
чиито	представители,	известни	още	и	като	„власи”,	„цинцари”	или	
„куцовласи”,	и	до	днес	живеят	пръснати	из	България.		

Вниманието	и	интереъта	на	двамата	съавтори	на	това	съобще-
ние	бе	привлечено	към	общността	на	армъните	по	различни	причи-
ни.	С.	Ракшиева	бе	провокирана	преди	всичко	от	прастария	им	по-
минък	–	подвижното	овцевъдство,	както	и	от	спецификата	на	типа	
етническа	общност	–	етнодисперсия,	останала	в	хода	на	историята	
без	своя	собствена	държава,	респ.	институции,	неконсолидирана	ка-
то	нация	и	съставена	(до	средата	на	20	в.)	от	две	главни	групи,	ясно	
разграничени	по	стопанство	и	култура:	уседнало	градско	население	
–	т.	нар.	цинцари,	и	подвижни	пастири.	Колегата		Г.	Куманов	от	своя	
страна	в	значителна	степен	бе	заинтригуван	от	армъните	като	оби-
таващи	Чепинската	котловина	и	елемент	от	пъстрата	мозайка	от	ет-
нически	 и	 конфесионални	 общности	 в	 тази	 обособена	 контактна	
зона,	от	ярката	им	културна	специфика,	както	и	от	взаимоотношения-
та	им	с	останалите	групи	в	контактната	зона.			

Сред	 различните	 народи	 на	 Балканите	 и	 измежду	 „другите”	
общности	–	наши	съседи	в	България	и	част	от	съвременната	ни	на-
ция,	армъните	в	много	отношения	са	едни	от	най-слабо	познатите.	
Навярно	една	от	причините	се	крие	зад	името	„власи”,	с	което	веко-
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ве	наред	се	наричат	всички	странстващи	пастири	и	номади	и	чийто	
корен	 означава	 „(пътуващ)	 овчар“/„номад“,	 „чужденец”,	 „стран-
ник”,	„пришълец”	[Winnifrith	1987:1].	Това	название	им	е	дадено	от	
околното	уседнало	население,	което	по	правило	не	прави	разлика	
(или	много	трудно	прави	разлика)	между	етничността	на	различни	
общности	 странстващи	 пастири/овчари	 и	 по	 принцип	 обърква	 и	
подменя	етнонимите	им.	Най-често	се	объркват	названията	на	ару-
мъните,	каракачаните		и	юруците	–	всички	практикуващи	номадско	
или	 полуномадско	 овцевъдство.	 От	 теренната	 информация	 често	
тази	грешка	преминава	и	в	научните	изследвания.	Някои	изследвачи	
разграничават	общностите	на	базата	на	говоримия	език.	Така	Г.	Вай-
ганд	и	Иречек	различават	„румънски	каравласи“	(арумъните),	„по-
гърчени	 каракачани“	 (каракачаните)	 и	 „турци	 юруци“	 [Вайганд	
1899;	Иречек	1974].		

Армъните	като	етнос	са	представени	от	различни	етнографски	
групи,	отличаващи	се	със	специфика	на	поминъка,	културата	и	диа-
лекта:	 пиндени, фаршероти, москополени, грамостяни, мочани, 
мегленити, олимпски власи, мачедонени.	Онази	част	от	eтническата	
общност,	която	живее	уседнало	в	градовете,	занимава	се	със	занаяти	
и	търговия	и	е	носител	на	градски	тип	култура,	добива	известност	
сред	съседите	с	названието	цинцари,	което	и	самите	те	възприемат.	
Армъните,	 достигнали	 и	 заселили	 се	 в	 България,	 са	 главно	 гра-
мостяни	и	цинцари	от	различни	градове	в	Македония	и	от	Москопо-
ле	и	някои	селища	в	Пинд	[Ракшиева	2008].		

Първите	вълни	преселници	след	разорението	на	Москополе	–	
грамостяни	и	москополени,	достигат	до	България	оше	в	началото	на	
ХIХ	век.	Първите	колонии	се	появяват	в	градовете	Мелник,	Горна	
Джумая,	Дупница,	Татар	Пазарджик,	Пловдив,	Станимака,	Пещера,	
Стара	Загора.	Те	са	главно	от	уседнало	градско	население.	Към	сре-
дата	на	ХIХ	век	приижда	втора	вълна	преселници	от	Албания	и	Ма-
кедония,	които	се	установяват	и	в	Неврокоп,	Разлог,	София,	Само-
ков.	Успоредно	с	тях	проникват	и	пастири	грамостяни	от	планините	
Грамос	и	от	различни	места	в	Македония.	Установяват	се	в	Малеше-
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во	и	Беласица,	по	теченията	на	Струма	и	Места,	заемат	планинските	
пасища	на	Пирин,	Рила	и	Западните	Родопи.	Някои	достигат	Средна	
гора	и	Стара	планина.	Те	възприемат	планината	като	свое	обетовано	
пространство.	Днес	една	от	най-големите	армънски	общности	жи-
вее	 в	 западните	Родопи	–	 във	Велинград	и	Чепинската	 котловина	
(Ракитово,	 Дорково).	 Голяма	 колония	 има	 и	 в	 Пещера,	 която	 е	 и	
най-старата	у	нас.	Армъни	живеят	и	в	Дупница	[Ракшиева	2010;	Ку-
манов	2013].	

Грамостяните	и	в	България	продължават	да	практикуват	праста-
рия	си	поминък	–	подвижното	скотовъдство	от	номадски,	полуно-
мадски	и	трансхумантен	тип.	Те	отглеждат	големи	стада	овце	и	зна-
чителен	брой	коне.	Моделът	на	подвижното	пастирство	на	армъните	
включва	две	сезонни	миграции.	Есенната	е	насочена	към	далечните	
зимни	пасища	в	топлите	полета	и	крайморските	низини.	Пролетната	
е	към	високопланинските	пасища	по	върховете.	Почти	два	месеца	от	
годината	грамостяните	живеят	на	път,	придвижвайки	се	със	семей-
ствата	и	покъщнината	си.	Важна	част	от	поминъка	им	са	кираджий-
ството	и	работата	с	конете	в	горите.	Този	тип	стопанство	се	запазва	
до	емиграцията	им	в	Румъния	преди	Втората	световна	война	[Рак-
шиева	1996,	2001].	Днес	техните	потомци,	с	модерни	професии	и	
висше	образование,	живеят	във	Велинград,	Пещера,	Дупница,	Раки-
тово,	Дорково,	Антон,	Пирдопско.	Къщите	им	са	сред	най-големите	
и	модерно	обзаведените,	разположени	в	центъра	на	града.		

Пастирската	част	от	армънския	етнос	–	в	случая	грамостяните,	
поради	начина	си	на	живот	в	отдалечени	райони,	откъснати	от	голе-
ми	градски	цетрове	и	населени	места,	са	ревностен	пазител	на	ар-
мънската	идентичност.	Съхраняването	ѝ	се	базира	върху	изключи-
телно	консервативната	традиционна	култура	и	фолклор,	предавани		
чрез	устната	традиция	от	поколение	на	поколение	в	семейството	и	
рода.	Контактите	с	външния	свят	при	тях	са	били	твърде	ограничени	
и	поддържани	главно	от	ръководителя	на	стопанската	задруга	–	ке-
хаята.	Общността	като	цяло	е	била	необразована	с	редки	изключе-
ния	–	главно	кехаи	и	техните	синове.	Мястото	на	жените	е	било	из-
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цяло	затворено	в	семейството	и	селищната	общност.	До	средата	на	
30-те	години	на	20	в.	грамостяните	са	спазвали	строга	ендогамия	в	
рамките	на	общността.	Специфичните	традиционни	носии	на	гра-
мостяните	са	визитната	им	картичка	и	етнически	маркер	на	хорото	
в	контактните	зони	в	процеса	на	трайното	им	усядане	в	България	
[Ракшиева	1997,	1998].		

На	практика	благодарение	на	тези	механизми	и	в	България	се	
запазват	онези	елементи	от	традиционната	култура	на	грамостяни-
те,	които	ги	правят	видими	и	различими	не	само	в	периода	на	социа-
лизма,	но	и	досега	в	районите,	 където	са	 се	установили	 (Западни	
Родопи,	Рила).	В	годините	на	социализма,	когато	на	армъните	не	е	
било	позволено	да	показват	фолклора	и	традициите	си	чрез	худо-
жествена	самодейност,	главната	проява	на	традиционната	им	култу-
ра	става	сватбата.	Чрез	нея	те	демонстрират	пред	съседите	си	в	кон-
тактната	зона	(не	само	българи	християни,	но	и	българи	мюсюлмани,	
каракачани	и	други)	–	красотата	на	традиционните	си	носии	(най-ве-
че	женските),	специфичното	сватбено	знаме	–	превърнало	се	в	сим-
вол	на	самата	общност,	езика	и	музиката	си	–	чрез	песните.	След	
1989	г.,	когато	отпадат	ограниченията	за	възпроизвеждане	на	тради-
циите	и	фолклора	на	армъните	в	българското	общество,	същото	това	
сватбено	 знаме	 се	 превръща	 в	 своего	 рода	 етнически	 символ	 на	
общността,	 който	 я	 представя	 на	 всички	 официални	 събирания	 и	
събития	на	техни	организации	в	България	и	на	Балканите.	През	този	
период	 и	 старите	 носии	 заживяват	 нов	живот	 –	 като	 реквизит	 на	
фолклорните	ансамбли	на	армъните,	творящ	идентичност	[Ракшие-
ва	2003;	Куманов	2004].	

Цинцарите,	 живеещи	 в	 градовете,	 се	 занимават	 със	 занаяти,	
търговия,	керванджийство,	лихварство,	ханджийство,	хотелиерство.	
Почти	във	всеки	град	в	Западна	България	след	Освобождението	на	
България	се	 заселват	цинцари.	Най-голямата	колония	безспорно	е	
тази	в	София	с	център	църквата	„Св.	Троица”/Sf.	Treime	и	Румън-
ското	училище.	Цинцарите	разкриват	още	от	края	на	ХIХ	и	началото	
на	 ХХ	 век	 модерен	 градски	 бит	 и	 култура	 със	 силно	 европейско	
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влия	ние,	както	и	завидно	благосъстояние.	Групата	на	цинцарите	не	
само	в	България,	но	и	в	другите	балкански	страни,	проявява	особена	
адаптивност	към	заобикалящата	ги	културна	среда.	Те	възприемат	
бързо	всички	новости	в	икономическото	развитие	и	културни	при-
добивки,	стремят	се	към	високо	образование	и	това	неизменно	ре-
флектира	върху	конструирането	и	поддържането	на	идентичността	
им.	 Тъкмо	 цинцарите	 са	 онази	 част	 от	 армънския	 етнос,	 която	 е	
склонна	да	промени	идентичността	си,	да	замени	майчиния	си	език	
с	този	на	нацията-приемник,	да	скрие	етнонима	и	произхода	си,	де-
монстрирайки	 висока	 гражданска	 лоялност	 и	 благополучие.	 Сред	
тях	процесите	на	акултурация	и	асимилация	протичат	много	по-бър-
зо,	отколкото	сред	„овчарите“.		

Армъните	се	самоназовават армънь, армъни	със	значение	„ро-
мáни”.	В	устните	им	версии	значението	на	етнонима	се	тълкува	като	
„останал”,	„задържал	се”	на	мястото	си,	т.е.	„неизбягал”	от	нашест-
вениците.	Етнонимът	е	интегрален	за	цялата	общност	–	и	за	град-
ското	уседнало	население	(цинцарите),	и	за	пастирското	–	във	всич-
ки	 части	 на	 диаспората	 (на	 Балканите	 и	 по	 света),	 и	 за	 всички	
по	коления,	включително	и	най-младото.	Той	често	се	среща	и	в	пе-
сенния	фолклор	като	отнасящ	се	до	различни	сегменти	от	общност-
та,	живеещи	на	Балканите	[Caraiani/Saramandu	1982].	При	конструи-
ране	 на	 съвременните	 модели	 на	 армънската	 идентичност	 се	
акцентират	онези	конотации	на	етнонима,	които	загатват	ценностни	
категории	или	архаичния	произход	и	изконните	достойнства	и	до-
бродетели	на	общността.	Етнонимът	Armanji	 е	и	разграничителен	
маркер	спрямо	румънците	като	нация	и	идентичност,	както	и	спрямо	
общността	на	„северните“	власи	в	долината	на	Тимок	и	покрай	Ду-
нава.	Армъните	се	оразличават	от	тях	като	отделен	етнос	и	се	позо-
вават	на	различия	в	говоримия	език	и	в	културата.	След	1989	г.	това	
става	не	само	на	персонално	ниво,	но	и	на	институционално.	Макар	
да	водят	началото	си	от	една	обща	структура	–	Асоциация	на	власи-
те	в	България	(1993),	много	скоро	армъните	се	отделят	от	нея	в	своя	
самостоятелна	организация	–	Суцата	Армънилор	(Асоциация	на	ар-
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мъните),	 защитавайки	 своята	 отделна	 етническа	 идентичност	 не	
само	 в	 страната,	 но	 и	 пред	 европейските	 институции	 (Ракшиева,	
2001-2).		

Донякъде,	главно	в	провинцията	–	в	районите,	където	живеят	
армъни	в	по-компактни	групи,	названието	власи	като	дадено	от	съ-
седите	българи	е	възприето	положително	от	тях,	макар	и	ограниче-
но	в	тесните	рамки	на	локалната	общност	(селището,	града)	и	спо-
менавани	като	„наште	власи“.		

Неохотата	на	армъните	да	възприемат	названието	„власи“	в	об-
щонационален	план	(дадено	от	българите)	е	понятна	не	само	поради	
объркването	със	„северните	власи“,	а	и	заради	някои	пейоративни	
значения	 на	 името,	 свеждащи	 ги	 до	 циганите	 (влашки	 говорещи	
групи).	Други	смислови	нюанси	на	названието	„власи“	се	свързват	с	
тълкуването	му	като	„овчари“	–	прости,	малокултурни,	неграмотни,	
изостанали	хора,	маргинали.	Затова	те	се	възприемат	болезнено	от	
общността	на	армъните:	„Като	се	обръщат	към	нас	с	името	власи,	
искат	да	кажат	бедни,	долни	хора,	нещастници,	цигани.	Те	ни	трети-
рат	така,	защото	българите	изобщо	нищо	не	знаят	за	нашата	исто-
рия!“	(Щ.	П.,	78	г.,	Пещера).	

Армъните	 в	 България	 правят	 разлика	 между	 етническа	 иден-
тичност	и	гражданство.	Въпреки	всичко,	до	60-те	години	на	20	в.	те	
предпочитат	като	паспортна	регистрация	названието	„власи“,	защо-
то	 това	 им	позволява	 да	 съхранят	 и	 отбележат	 различността	 си	 в	
рамките	на	българската	нация.	Когато	означението	„българи“	става	
задължително	 за	 всички	 жители	 на	 страната	 обаче,	 армъните	 се	
чувстват	обезправени	и	потиснати,	тъй	като	стават	неразличими	за	
съседите	 българи	 и	 непризнати	 от	 официалната	 власт.	 Едва	 след	
1989	г.	те	отново	получават	шанс	да	изявят	и	декларират	идентич-
ността	си		чрез	своя	етноним	–	армънь.	И	въпреки	това	в	официал-
ните	преброявания	много	от	тях	се	записват	като	„власи“,	други	като	
„цинцари“	или	дори	като	„българи“	–	било	поради	липсата	на	спе-
циална	графа,	било	поради	страх	да	заявят	истинската	си	идентич-
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ност,	било	поради	опасения	да	не	ги	объркат	с	арменци	или	с	роми	
[Ракшиева	2003].	

Независимо	от	различните	конотации	на	самоназванието	армъ-
нь,	то	все	още	е	обобщаващо	за	цялата	общност,	интегрално	за	вът-
решното	ѝ	сцепление	и	разграничител	спрямо	други	сродни	общ-
ности.	То	продължава	да	е	активно	като	самоназвание	на	този	етнос.	
То	е	актуално	като	основен	етнически	маркер	и	има	решаващо	зна-
чение	в	изграждане	на	моделите	на	идентичността	на	армъните	в	
България	и	до	днес.		

За	произхода	на	армъните	има	много	на	брой,	различни	и	про-
тиворечиви	 научни	 хипотези.	 Според	 някои	 от	 тях	 армъните	 са	
древно	автохтонно	балканско	население,	романизирано	по	време	на	
римското	господство	на	Балканите	и	смесило	се	с	римските	коло-
нисти.	Според	други	армъните	са	преки	потомци	на	римските	коло-
нисти	(легионери,	ветерани,	администрация).		

В	собствените	си	версии	и	митове	те	извеждат	произхода	си	от	
Италия	и	Рим,	от	римляните	или	пък	от	древни	балкански	племена	
(траки	и	илири),	романизовани	и	намерили	убежище	в	планините.	
Разграничавайки	се	от	„северните	власи“	и	от	румънците,	армъните	
подчертават,	че	говорят	много	древен	диалект	–	много	по-близък	до	
латинския,	отколкото	румънския	език,	макар	и	той	да	е	литературен.	
В	собствените	им	версии	за	произход	се	подчертава	архаичността	
на	 етноса	и	и	 културата	му,	 неговият	 континюитет	 („от	 50-ти	 век	
преди	новата	ера“,	„ние	сме	последните	живи	траки“).	Интересно	е,	
че	общността	на	армъните	проявява	забележителна	невъзприемчи-
вост	към	някои	от	съвременните	изследвания	за	тяхната	етнография	
и	история	(сборник	„Армъните	в	България“,	1998),	осъществени	от	
български	учени.	Мнозина	от	по-старото	поколение	–	възпитаници	
на	Румънския	 лицей,	 продължават	 да	 възпроизвеждат	 тези	 на	 ру-
мънски	историци,	които	разказват	на	други	членове	на	общността,	
които	не	са	учили	там	или	са	останали	неграмотни,	или	да	разказват	
версии	за	произхода	и	историята,	предадени	им	от	родители	и	деди.	
Интересни	са	и	някои	опити	на	армъни	да	създадат	своя	алтернатив-
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на	версия	за	историята	(„ние	сме	последните	наследници	на	старите	
траки,	асимилирани	в	Пещера	и	дори	в	България“,	Г.	Х.,	Пещера),	
извеждаща	произхода	им	директно	от	древните	траки	и	в	този	сми-
съл	–	сближаваща	ги	с	българската	народност.		

Някои	сочат	като	своя	прародина	древна	Македония,	а	Алек-
сандър	Македонски	 –	 за	 свой	 цар	 (версия,	 въплътена	 в	 песенния	
фолклор).	Тя	дава	обяснение	на	названието	на	общността	„Мачедо-
нень“	или	„Мачедо-румъни“,	дадено	им	главно	от	румънската	исто-
риография.	Сюжетът	за	древната	армънска	държава	в	Македония	и	
царят	 им	 Александър	Македонски	 е	 също	 популярен	 в	 песенния	
фолклор.	Мотивът за собствена държава	на	армъните	в	миналото	
често	 се	 повтаря	 в	 наративите	 и	 фолклора	 като	 аргументация	 на	
ценностите	и	добродетелите	на	етноса,	който	не	отстъпва	на	други-
те	балкански	народи,	създали	свои	национални	държави.	Мотивът 
за разпръскването на армъните	също	е	повтарящ	се	мотив,	който	
отразява	последователни	етапи	от	разселването	и	миграциите	им	из	
„целите	Балкани/свят“,	и	обяснява	специфичната	форма	на	същест-
вуване	на	общността	–	етнодисперсия.		

Според	други	версии	по-късно	(през	Османското	владичество)	
родината	им	е	била	в	планините	Пинд	и	Грамос.	Това	е	Великото	
време	–	„Златният	век“	на	армънския	етнос	и	„държава“	във	високи-
те	планини.	Преданието	разказва	за	прочутия	Хаджи	Стергя	–	пър-
венец	и	управляващ	през	ХVIII	век,	и	за	славното	Москополе	–	тях-
ната	„столица”.	Отказът	на	Хаджи	Стергя	да	даде	дъщеря	си	за	жена	
на	Али	паша	Янински	станал	причина	за	разрушението	на	Москопо-
ле,	прогонването	на	армъните	от	родните	им	места	и		разпръскване-
то	им	по	целия	Балкански	полуостров.	Според	легендата	това	поста-
вило	началото	на	скитанията	им	със	стадата	овце	и	хергелетата	коне	
в	търсене	на	пасища	и	нови	местоживелища.	Друга	версия	извежда	
произхода	на	пастирите	грамостяни	от	селището	Грамосте	в	плани-
ната	Грамос	на	територията	на	днешна	Албания	[Ракшиева	2003-2].	

Впоследствие	Македония	 се	превръща	в	 убежище	 за	 арумън-
ските	бежанци	от	Пинд	и	Грамос.	Някои	версии	я	представят	като	

Светла	Ракшиева.	АРМЪНИТЕ	–	ПОЗНАТИ	И	НЕПОЗНАТИ



НЕПОЗНАТИТЕ164

сърцевина на тяхната етнична територия и вторичен център на 
разселване	в	един	по-късен	период.	Колективната	памет	на	много	
родове,	 емигрирали	 в	 България,	 е	 съхранила	 спомена	 за	родовия 
корен,	който	„идва”	от	конкретно	място	в	Македония	или	Гърция:	
от	Янина,	Гевгели,	Невеска,	Гопеш,	Маловище,	Битоля,	Крушево,	
Магарево,	Лариса,	Атина	и	пр.	Този	 спомен	 е	 конкретен	и	жив	и	
проследява	 пътя	 на	 рода	 от	Македония	 до	 селището,	 където	 се	 е	
установил	в	България	(Пещера,	Велинград,	Ракитово,	София,	Дуп-
ница).	Паметта	за	това	се	предава	на	младите	поколения.	

Друга	група	устни	версии	за	произход	на	армъните	са	свързани	
конкретно	с	България	като	„нова	родина“.	Групата	на	цинцарите	–	
търговци	и	занаятчии,	заселили	се	в		малки	и	големи	градове,	адап-
тират	топонимите	им	в	названия	за	произход:	Peştiriani/Пещерци,	
Batāceani/Батачени,	Giumāioţi/Горноджумайци	[Kahl	2001:	6].	Гру-
пата	на	овчарите	също	се	приспособява	към	новите	ареали,	което	е	
отразено	от	фолклора:	

I	ciudii,	laie,	i	ciudii	–	 	 Чудо,	море,	чудо	голямо!											
Bāchitsa	tu	Vîrγîrii.	 	 Бакица	в	България.											
Doua	sute	di	cîlivi	–	 	 Село	голямо	–	2			колиби!											
Caramani	ș’	li	vursjashti.	 	 Кехая	им	беше	Карамана.																																																																																													

(Щ.	Г.,	Велинград)	

Споменът	за	пастирския	живот,	запазен	сред	по-старото	поколе-
ние,	значителна	част	от	които	са	родени	в	България,	разкриват	тях-
ната	привързаност	към	страната,	която	чувстват	вече	като	своя	роди-
на.	„Аз съм роден на Белмекен – Куртово. За България ние мислим, 
че е нашата страна, нашата родина, защото ние живеем тук... 
Наште власи са много привързани към Бакица... защото тука са 
родени! Те са тукашни.”	(78	г.,	Щ.	Г.,	Велинград)	[Ракшиева	2003].	

За	младото	 поколение	 обаче,	 родено	 и	 израснало	 в	 България,	
свикнало	със	съвременните	социални	и	културни	стандарти,	съзна-
нието	за	древно	общо	потекло	звучи	абстрактно.	Те	се	чувстват	ин-
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тегрирани	 в	 българското	 общество,	 макар	 да	 запазват	 самосъзна-
нието	на	армъни.	„За нас България се приема... като родна страна! 
Ние не знаем.. нещо друго! Тука сме родени и милееме... за Бълга-
рия и за Велинград. Аз съм български гражданин. По национал-
ност, да – влах, и с гордост ще се запиша некъде, че съм армън! 
(...) може да е потеклото ни от Грамос, Гърция – аз не мога да 
милея за Грамос така, както си милея за родното си място тука, 
нали?”	(56	г.,	В.	Я.,	Велинград).	Или	още	по-прагматично:	„Мило..., 
мило е за един на наш’та възраст там, където е бизнесът, рабо-
тата, където е обкръжението!”	(36	г.,	М.	Х.,	Велинград).		

Армъните	 говорят	 романски диалект,	 произлязъл	 от	 латин-
ския	и	много	близък	до	него	по	речник	и	структура.	В	своите	устни	
версии	те	го	определят	като	„римски”	или	„италиански”,	но	го	от-
граничават	 от	 румънския	 език.	В	 съвременността	майчиният им 
език	–	limbă armânjască,	е	главен	маркер	на	етническата	им	иден-
тичност	[Ракшиева	2003-3;	Куманов	2004].		

Армъните	 са	 православни християни.	 В	 традиционната	 им	
култура	 най-големият	 празник	 през	 годината	 е	Петровден,	 когато	
всички	 групи	 са	 били	 събрани	 в	 планината.	Сватбите	 също	 са	 се	
пра	вили	по	едно	време	–	около	Голяма	и	Малка	Богородица	през	ля-
тото.	Според	преданията,	за	да	опазят	младите	момичета	от	посега-
телствата	на	турците,	армъните	татуирали	на	челата	им	кръстчета	–	
символ	 на	 вярата.	 Общността	 запазва	 християнските	 ценности	 и	
силната	си	религиозност	и	в	периода	на	социализма	–	като	отличи-
телна	черта	на	идентичността	си	[Куманов	2018].			

През	периода	на	социализма	общността	на	армъните	е	била	ли-
шена	от	възможността	да	изучават	майчиния	си	език	(дори	и	факул-
тативно,	дори	и	в	районите	с	по-компактно	присъствие),	както	и	от	
възможности	за	културни	изяви	–	например	да	представят	фолклора	
и	традициите	си.	Една	от	малкото	възможности	да	покажат	култур-
ната	си	специфика	пред	локалната	общност	и	в	местната	контактна	
зона,	 е	 сватбата,	която	се	води	от	кума	с	 традиционното	сватбено	
знаме	–	хлáмбура,	както	и	многобройните	песни,	които	я	съпровож-
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дат,	изпълнявани	акапелно	на	родния	им	език.	Много	по-късно,	 в	
началото	на	новото	хилядолетие,	когато	армъните	вече	са	създали	
свои	 сдружения	 с	 културни	и	просветни	функции,	 старото	 тради-
ционно	 сватбено	 знаме	 добива	 значението	 и	 ролята	 на	 етнически	
символ,	символ	на	идентичността	на	армъните	в	съвременната	бъл-
гарска	нация.	Паралелно	с	ежегодните	конференции	на	армъните	в	
България,	 където	 са	 представени	 всички	 армънски	 асоциации	 от	
всички	балкански	държави	и	някои	западноевропейски	страни,	се	
множат	и	фолклорните	им	изяви	на	местни	и	национални	фестивали	
(Дорково,	 Етъра,	 Арбанаси,	 Варна,	 Созопол,	 Видин),	 както	 и	 зад	
граница	(Македония,	Гърция,	Румъния).	Така	те	демонстрират	иден-
тичността	си	чрез	възпроизвеждане	на	традиционния	си	песенен	и	
танцов	фолклор,	материална	 култура	 –	 показвайки	 старинните	 си	
автентични	традиционни	носии	и	духовна	култура	–	изпълнявайки	
традиционни	обичаи	и	ритуали.	Особено	важно	и	ценно	за	съхране-
нието	на	армънската	идентичност	е,	че	всичко	се	изпълнява	на	май-
чиния	им	 език	–	 limba armaneasca.	Този	 език	 е	 lingua	 franca	и	на	
официалните	им	срещи	в	различните	балкански	страни,	и	при	не-
формалните	 срещи	и	общуване	–	 главният	маркер	на	 етническата	
им	идентичност	в	съвременността.	Опазването	на	майчиния	език	на	
общността	днес	и	предаването	му	на	поколенията	е	главната	грижа	
на	културните	организации	на	армъните.	За	тази	цел	те	търсят	по-
мощ	та	и	съдействието	на	европейските	институции	–	в	подкрепа	на	
запазването	на	армънския	език	и	изучаването	му	е	приета	Директи-
ва	№	1333	на	Парламентарната	асамблея	на	Съвета	на	Европа	[Рак-
шиева	2003-3].			

Днес	армъните,	останали	в	България	и	нарекли	я	своя	родина,	
са	интегрирани	в	нашето	общество.	Те	имат	свои	културни	органи-
зации	в	София,	Велинград,	Пещера,	Дупница,	Ракитово,	Дорково.	
Белязали	своето	пространство	с	морените	с	релефи	на	някогашното	
лятно	селище	Бакица	под	вр.	Белмекен,	от	параклиса	„Св.	св.	Петър	
и	Павел”	над	Пещера	до	събора	им	на	Вангелова	чешма	край	Дуп-
ница,	 те	 са	 любезни	 домакини	 за	 своите	 сънародници	 от	 другите	
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балкански	страни	на	ежегодните	срещи	в	местността	Цигов	чарк	в	
Родопите	[Ракшиева	2005].	

В	началото	на	новото	хилядолетие	общността	на	армъните	дос-
тига	 до	 идеята	 за	 създаване	 на	 свой музей	 [Ракшиева,	 Куманов	
2005].	Тя	е	предшествана	от	представянето	на	традиционни	армън-
ски	носии	в	експозициите	на	ИМ	–	Велинград	и	музейната	сбирка	в	
Ракитово,	както	и	от	една	самоинициативно	събрана	музейна	сбирка	
в	клуба	на	армъните	в	Пещера,	представяща	материалната	им	култу-
ра.	По	 инициатива	 на	 армъните	 от	Велинград	 бе	 създадена	 етно-
графска	изложба	под	надслов	„Армъните	в	България”,	която	за	три	
години	бе	представена	в	Пловдив,	София,	Пазарджик,	Благоевград,	
Велинград,	АЕК	Етъра.

Още	при	откриването	на	предварителната	изложба	във	Велин-
град,	цялата	армънска	общност	бе	много	развълнувана.	Съпричас-
тието	им	като	дарители	се	допълваше	от	радостта	да	се	докоснат	до	
познатия	им	предметен	свят.	Армъните	от	Велинград	и	Чепинското	
корито	като	цяло	бяха	горди	от	възможността	чрез	тази	изложба	да	
изявят	пред	местната	общественост	своята	етнографска	специфика,	
културно	богатство	и	етничната	си	идентичност.	Те	можаха	да	пока-
жат	културното	си	своеобразие	най-напред	пред	„съседите”,	тези,	с	
които	винаги	са	живели,	там,	където	са	се	заселили,	където	винаги	са	
били	една	нишка	в	локалната	общност	със	свои	собствени	цветове.			

През	 2007	 г.,	 изложбата	 се	 завърна	 във	Велинград.	В	 квартал	
Чепино,	зала	„Знаме	на	мира”	бе	аранжирана	нова	експозиция,	от-
крита	 тържествено	 на	 16	 септември,	 по	 време	 на	 традиционния	
фолклорен	събор	на	армъните	във	Велинград	[Ракшиева,	Куманов	
2007].	Дали	изложбата	може	да	се	превърне	в	музей	и	така	да	съхра-
ни	 културното	 наследство	 и	 идентичност	 на	 армъните?	Актьорът	
Тома	Енаке	го	изрази	поетично	в	отзива	си:	„Интересна изложба – 
истинско чудо на армъните, които все още странстват през веко-
вете и хилядолетията, с надеждата, че тяхното странстване 
никога няма да свърши”	(22.	09.	2006,	Велинград).	
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1.	Карта	 на	 Балканите	 с	местообитаване	 и	 разселване	 на	 армъните.	
Надпис	за	мечтано	държавно	формирование	Армъния.	

2.	Хоро	на	Цигов	чарк	по	време	на	ежегоден	фолклорен	фестивал	на	
армъните,	2003	г.	

3.	Откриване	на	изложбата	„Армъните	в	България“	във	Велинград	по	
време	на	международен	семинар	на	армъните	от	Балканите,	2007	г.	Сред	
учасниците	–	и	авторите	на	статията.	

 
Етнографска изложба „Армъните в България”  

Организатори:	ИМ	–	Велинград,	ЕИМ	–	София,	БАН;	РИМ	–	Пазар-
джик;	ЦАЕК	(Център	за	Аромънски	език	и	култура	–	София),	Център	за	
Музеи	и	Галерии	и	изобразително	изкуство	–	Министерство	на	културата.	

1.	Изложба	във	Велинград	(14	януари	–	14	февруари	2005).	
2.	Представяне	на	изложбата	„Армъните	в	България”	в	Пловдив	–	Ет-

нографския	музей	(21	април	–	31	май	2005	г.)	
3.	Представяне	на	изложбата	„Армъните	в	България”	в	София	–	от	28	

юни	до	30	октомври	2005	г.	–	в	залите	на	ЕИМ	–	БАН	
4.	Представяне	на	изложбата	„Армъните	в	България”	в	РИМ	–	Пазар-

джик	–	от	17	ноември		2005	г.	до	27	януари	2006	г.	–	в	залите	на	Етнограф-
ския	музей	

5.	Представяне	на	изложбата	„Армъните	в	България”	в	РИМ	–	Благо-
евград	–	от	23	март	–	до	6	май	2006	г.	

6.	Представяне	на	изложбата	„Армъните	в	България”	в	АЕК	„Етър”	–	
Габрово	7.	Представяне	на	изложбата	„Армъните	в	България”	във	Велин-
град	–	7.09.2007	–	7.09.2012	г.	

7.	 Следващите	 години	 мобилна	 изложба	 „Армъните	 в	 България”	
участва	в	поредица	представяния	на	национални	събори	–	Арбанаси	2013,	
2014	и	2015,	Рожен	2015,	Разлог	2016.
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ЕДНО СТАРИННО ИЗКОННО  
БЪЛГАРСКО НАСЕЛЕНИЕ 

Резюме:	Историята	на	всеки	народ	е	свързана	не	само	с	неговата,	
но	и	със	съдбата	на	другите	около	него	и	живеещи	с	него.	Една	от	най-ин-
тересните,	но	почти	неизследвана	и	непроучена,	е	етнографската	група	
на	„турлаците,	торлаците“.	Тази	огромна	общност	е	съсредоточена	в	бъл-
гарските	северозападни	земи	в	дн.	области	Монтана	и	Видин-Вършечко,	
Берковско,	 Чипровско,	 Белоградчишко,	 наричано	 Турлакия,	 както	 и	 в	
западните	 български	 земи,	 намиращи	 се	 в	 днешна	Сърбия	 (Западна	 и	
Северозападна	–	Пиротско,	Княжевачко).	За	тях	пишат		учени	от	минало-
то,	както	и	такива	в	нашето	съвремие.	Досега	по	отношение	на	етимоло-
гията	общо	мнение	за	турлаците	(торлаците)	не	е	постигнато.	Единно	е	
обаче	мнението,	 че	 това	 е	много	 старинно	местно	население.	Торлаци	
(турлаци)	 се	 срещат	 и	 в	 Източна,	 Средна,	Южна	 България,	 Румъния.	
Това	население	взема	участие	във	всички	политически	събития	в	този	
район	в	и	извън	границите	на	нашата	държава.	Традиционната		материал-
на,	духовна,	социална	култура	на	торлаци,	турлаци	е	с	общобългарски,	
но	и	с	локален	характер	–	те	имат	характерен	говор,	облекло,	кухня,	за-
наяти,	поминъци	и	фолклор,	 което	 ги	отличава	от	други	 	 етнографски	
групи	и	което	ги	прави	изключително	интересни	за	изследователите.	

Ключови думи:	торлаци,	етнографски	групи,	традиционна	култура	

One old legally Bulgarian population
Aniyuta P. Kamenova-Borin

Abstract:	The	history	of	every	nation	is	related	not	only	to	his	own,	but	
also	to	the	fate	of	others	around	him	and	those	who	are	living	with	him.	One	
of	 the	 most	 interesting,	 but	 almost	 unexplored	 and	 unchecked	 is	 the	
ethnographic	 group	 of	 Turlaci,	 torlacii.	 This	 enormous	 community	 is	
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concentrated	 in	 the	 Bulgarian	 northwest	 lands	 near	 Montana	 and	 Vidin	 –	
Varshechko,	Berkovsko,	Chiprovsko,	Belogradchik	called	Turlakia,	and	in	the	
Western	Bulgarian	 lands,	 located	 in	 today’s	Serbia-West	 and	North-West	–	
Pirotsko,	Knjazevachko.	It	was	written	about	that	topic	by	scientists	from	the	
past,	as	well	as	those	of	our	time.	Until	now,	a	general	opinion	of	Turlatas,	
torlas	has	not	been	achieved	in	terms	of	etymology.	One	opinion,	however,	is	
that	this	is	a	very	old	local	population.	Torlaci,	turlatzi	also	occur	in	Eastern,	
Central,	 Southern	 Bulgaria,	 Romania.	 This	 population	 participates	 in	 all	
political	events,	in	this	region	within	and	beyond	our	country.	The	traditional	
material,	spiritual,	social	culture	of	the	Turlacians,	Turlacians	is	of	a	common	
Bulgarian	 but	 also	 a	 local	 character	 –	 they	 have	 a	 characteristic	 speech,	
apparel,	enthusiasm,	crafts,	livelihoods	and	folklore	which	distinguishes	them	
from	other	ethnographic	groups	and	makes	them	extremely	interesting	only	
for	the	investigators.	

Key words:	turlaci,	ethnographic	groups,	traditional	culture
 
  
Възникването	и	развитието	на	отделните	български	общности	

има	многовековна	история.	В	етнографско,	езиково	и	верско	отно-
шение	днес	съществуват	различни	етнографски	групи.	Една	от	тях	е	
групата	на	турлаците	(или	торлаците).	Те	населяват	северозападни-
те	части	на	България	и	североизточните	на	Република	Сърбия.	От	
двете	страни	на	границата	живеят	хора	с	един	корен	–	български.	
Има	различни	предположения	за	произхода	на	турлаците,	но	до	днес	
няма	единно	мнение	по	този	въпрос.		

Границите	на	турлашкото	население	в	България	се	простират	от	
гара	Орешец,	през	Берковско,	Чипровско	и	Белоградчишко.	В	адми-
нистративно	отношение	това	са	областите		Видин	и	Монтана.	В	за-
падната	 ни	 съседка	 след	Берлинския	 конгрес	 6	 нахии	 с	 турлашко	
население	по	течението	на	р.	Тимок	–	Кулско,	Трънско	и	Зайчарско,	
вече	не	са	 	наши.	В	края	на	19-ти	век	се	съобщава,	че	почти	цяла	
Западна	България	се	нарича	невярно	шоплук:	„част от Шоплука за-
зима Пиротски окръг, жителите се казват торлаци, а този край – 
торлак или торлашки край“.	Различни	са	определенията	на	автори-
те	 за	 границите	на	 торлаците.	За	 едни	те	 се	простират	по-горе	от	
Цариброд	(Димитровград)	до	с.	Губеш,	Годечко,	на	запад	до	Черве-



175

на		река		и	Лужница.	Сръбски	автори	пишат,	че	„за торлаци се знае 
още преди 300 години, не само в близките околности, но и до Цари-
град и Влашко, там къде са стигали печалбари от „торлачко“.	Тор-
ла‘ко	е	населението	в	селата	Ресава,	Топлица,	Добрич,	Мачва,	Сплит,	
Падер,	Жуц,	Ябланица,	Шумадия,	Знеполье,	в	съседство	с	Лужница,	
Сврлиг,	Загоре,	Шопско	и	Знеполие.	Според	народните	вярвания	в	
Пиротския	край	торлаците	се	настаняват	в	планинските	територии.	
Съобщава	се	за	торлашко	преселничество	в	околностите	на	Белград,	
по	пътя	за	Авала,	където	торлаци	близо	век	са	запазили	своя	говор	и	
торлашки	начин	на	жовот.	Според	Миличевич	границите	на	турла-
ците	са:	главното	било	на	Стара	планина	от	връх	Св.	Илия	до	Сре-
бърна	на	север,	на	изток	до	с.	Губеш,	на	юг	и	запад	до	Бела	паланка,	
Ниш,	а	според	Витомир	Живкович	западната	граница	е	на	Синец	–	
Калия	 (Княжевачка).	 В	 резултат	 на	 новото	 държавно	 деление	 от	
1878	г.	е	изчезнало	името	на	областта,	но	са	налице	говор,	обичаи	и	
спомен	за	богатото	ни	наследство.	Пирот,	предимно	с	турлашко	на-
селение,	 е	 средище	на	Турлашко	 в	първата	половина	на	ХІХ	век,	
след	това	сръбските	автори	вече	не	говорят	за	турлаци.	Според		Деян	
Кръстич	днес	турлаците	са	от	Мали	Извор,	Зайчарско	до	Горна	Ка-
меница	и	Репушница,	Княжевачко.	На	българска	територия	турла-
ците	живеят	в	регион,	където	е	регистриран	живот	още	от	неолита.		

През	първото	хилядолетие	тези	земи	били	населени	от	тракий-
ските	племена		мизи	и	трибали.	Вътрешни	междуособици	и	движе-
ние	 на	 племената	 са	 наложили	 строеж	 на	 кули	 и	 градища	между	
реките	Дунав	и	Морава	и	Стара	планина.	След	идването	на	римля-
ните	и	 във	 връзка	 с	 развитието	на	 рударството	по	 тези	 земи	 това	
население	е	романизирано.	Римляните	осигурявали	охрана	на	Горна	
Мизия	(Североизточна	Сърбия)	и	Северозападна	Българи	до	р.	Циб-
рица.	Според	нашите	стари	изследвачи	Гаврил	Кацаров,	Иван	Бас-
санович	и	Иван	Коев		турлаците	са	старо	местно	население,	наслед-
ник	 на	 тракийските	мизийци	 (това	мнение	 споделя	 и	Константин	
Иречек).	Общо	 е	мнението	 им,	 че	 това	 са	 хора,	живели	 и	 пазили	
някога	границата	(toures	–	дума	с	дако-мизийски	произход,	която	оз-
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начава	„кула“).	В	същото	време	трябва	да	споменем,	че		турлашките	
села	в	Берковско	и	Чипровско	са	част	от	Северозападната	тракийска	
крепостна	отбранителна	система	–	те	охранявали	границите	и	строе-
ли	къщи	(„турли“).	Произходът	на	името	се	търси	и	в	значението	на	
думата	toursis	–	укрепено	място	(торлак),	с	арио-алтайски	произход.	
Според	друг	автор	най-древният	етникон	е	с	дако-мизийско	значе-
ние.	Според	Райко	Сефтерски	турлаците	са	наследници	на	прабъл-
гарите	и	имат	тюркски	произход.	Той	извежда	значението	от	думата	
„торчи“	–	ловци,	и	„тор“	–	мрежа	за	ловене	на	дивеч.	Сръбската	ав-
торка-ориенталист	Рада	Трайкович	смята,	че	думата	„торлак“	има	
ориенталски	произход.	Тя	изхожда	от	турския	фолклор,	от	думата	
„торлаче“,	„торлак“,	споменавана	в	турски	песни.	Има	и	тълкуване,	
че	турлакът	е	член		на	дервишки	орден,	също	базирано	на	песенния	
фолклор.	 През	 1404	 г.	 въстанието	 на	 шейх	 Беддредин	 Симави	 е	
свързано	с	неговия	предводител	Торлак	Кемал.	С	торлак	се	свързва		
исландското	 зимно	 и	 лятно	 слънцестоене,	 както	 и	 с	 исландския	
епископ	Торлак	от	ХVІІ	в.,	който	превежда	за	тях	Библията.	Сръб-
ският	автор	Витомир	Живкович	определя		границите	на	турлаците	в	
Сърбия	и	извежда	името	от	турло, тор	–	животинска	тор,	и	от	поми-
нъка	на	турлаците	–	животновъдството.	Според	същия	автор	турла-
ците	имат	стар	произход,	за	който	обаче	няма	документи,	а	според	
Деян	Кръстич	„турлак“	е	регионално	название.		

Днес	в	Сърбия	са	останали	около	27	000	души,	които	се	самооп-
ределят	като	торлаци.	Константин	Иречек	е	забелязал,	че	в	Чипровци	
другояче	 говорят	 и	 другояче	 се	 носят.	 Когато	 посетил	 Чипровци,	
Димитър	Маринов	също	намира,	че	чипровчаните	са	по-различни	
от	другите	хора	и	имат	аристократичен	произход.	В	същото	време,	
определяйки	населението	по	племена	и	влаки,	включва	турлаците	в	
племе	5	и	6.	Трябва	да	отбележим,	че	Чипровската	покрайнина,	за-
едно	с	околните	села,	през	ХV	–	ХVІ	век	е	политическата,	културна	
и	икономическа	столица	на	поробена	България.	Тук	е	написана	пър-
вата	история	на	България	от	Петър	Богдан,	създава	се	първото	учи-
лище	в	България	(през	1624	г.),	тук	са	17-те	благороднически	боляр-
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ски	фамилии	и	т.	н.	Изследвания	за	турлаците	в	нашето	съвремие	
имаме	много	малко	–	една	дипломна	работа	на	Искра	Луканова,	дъл-
гогодишни	проучвания	на	 автора	на	 тази	 статия,	проучванията	на	
Ваня	Иванова	и	книгата	„Торлаци“	на	издателство	ТАНГРА.	С	него-
вия	директор	Димитър	Димитров,	като	наш	земляк,	успяхме	да	съ-
берем	материали	от	няколко	автора,	за	да	дадем	популярност	на	тази		
непозната	общност.		

Според	Вук	Караджич	турлакът	е	„човек,	дето	говори	ни	сръб-
ски,	ни	български“.	В	литературата	и	в	говора	се	срещат	още	и	спо-
менавания	като	турлак	(за	място),	Турлачко,	Турлакония,	Турлакия.	
Хората	се	наричат	турлаци,	торлаци,	турлакини.	Във	всички	речни-
ци	 значението	на	 думата	 „турлак“	има	негативен	 смисъл	–	прост,	
див	селянин.	Тъй	като	при	говора	това	население	„тотуничи“	(туту-
ничи),	не	може	да	се	разбере	ясно	дали	думата	е	с	„о“	или	„у“	–	в	
Източна	Сърбия	и	на	север	от	Белоградчик	са	торлаци,	а	в	другите	
селища	от	региона	ги	наричат	турлаци.	Самите	турлаци	трудно	се	
афишират	като	такива,	докато	приемат	за	нормално	да	ги	наричат	
така.	Освен	турлак	и	торлак,	за	тях	се	казва,	че	са	балканджии,	за-
горци,	планинци.	Например	турлаците	от	Чипровско	и	Копиловци,	
които	 живеят	 на	 границата	 със	 Сърбия,	 казват	 за	 онези	 оттатък:	
„Ние	сме	турлаци,	ама	ония	су	баш	турлаци“.	Според	сръбския	ав-
тор	Живкович	турлашкият	диалект	е	общо	наименование	на	славян-
ски	диалект	в	Източна	Сърбия,	част	от	Косово,	Кратово	–	Куманово	
в	 Северозападна	Македония,	 Кашовените	 в	 Румъния	 (от	 1371	 г.),	
Западна	и	Северозападна	България,	гораните	от	Косово	и	Албания.	
Освен	в	Северозападна	България,	турлаци	има	в	Ямболско,	Котлен-
ско,	Сливенски,	Бургаско.	Васил	Кънчев	говори	за	село	Мариово,	
където	има	население	с	белодрешковско	облекло,	наричано	турла-
ци,	в	Кукуш	турлаците	също	били	белодрешковци.	В	област	Монта-
на	разделът	между	полето	и	планината	е	турлашко,	в	първото	село	
към	Монтана	(бившето	село	Живовци)	главната	улица	е	турлашка,	
т.е.	това	заселване	обозначава	пътя	на	турлаците	към	Балкана.	Днес	
населението	е	около	20	000	души	в	областите	Монтана	и	Видин.	В	
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днешно	време	освен	турлаци	в	планината,	имаме	преселници	тур-
лаци	 и	 в	 равнината.	 Една	 част	 от	 тях	 всяка	 година	 са	 ходили	 на	
„румъня“,	за	да	работят	по	нивите	в	полето.	Немалка	част	от	тях	са	
се	заселили	в	полските	села,	за	да	се	сдобият	със	земя,	и	са	остана-
ли	 там.	 Днес	 такива	 преселници	 има	 в	 турлашки	 махали	 в	 Лом,	
Медковец,	Брусарци,	Берковица,	Монтана		и	в	други	села	на	Дунав-
ската	равнина.		

В	около	30	селища	говорът	на	турлаците	се	определя	от	езико-
ведите	като	западно-български	с	преход	от	сръбски	към	български	с	
подговори	трънски,	белоградчишки	и	годечки.	Творителният	падеж	
при	турлаците	минава	в	родителен,	нямат	„Ф“	и	„Х“,	пазят	старото	
сонорно	„Р“	и	„Ъ“,	имат	определителен	член	ът, ят, то.		

Най-старият	извор	за	турлаците	намираме	в	Темския	ръкопис	от	
1764	г.	Главен	поминък	на	турлаците	и	от	двете	страни	на	границата	
е	било	животновъдството,	 земеделието	и	 занаятите.	В	Чипровско,	
Копиловско	и	в	Кратово	имало	развито	рударство,	килимарство	(в	
Чипровци	и	околните	села	и	Берковица),	кожарство	и	кожухарство	
(в	Митровци	и	Чипровци)	и	т.	н.	

До	40-те	години	на	20-ти	век	турлаците,	посещавайки	Монтана	
(бивш	Фердинанд),	са	се	отличавали	от	загорската	носия	по	бело-
дрешковското	си	облекло	и	черни	гайтани	(загорската	е	с	червени	
гайтани).	Старата	мъжка	носия	на	турлаците	е	еднаква	с	тази	на	тур-
лаците	от	Пирот,	Сърбия.	

Според	сегашните	изследвания	на	турлашкото	население,	тра-
диционната	материална	и	духовна	култура	е	с	общобългарски	про-
изход,	с	локални	различия,	със	свои	специфични	варианти	и	форми.		
Дори	в	съседни	села	се	срещат	различия	в	наименованията	и	говора.	
Например	в	Превала	казват	„к	вечеру“,	в	село	Митровци	е	„к	ночи“,	
в	Чипровци	–	„оратат“,	в	Чупрене		–	„вреват“.	В	Копиловци	е	„кюм-
бе“,	в	Чипровци	и	Железна	–	„фурня“.	

Традиционната	 турлашка	 къща	 е	 била	 с	 конусовидна	 форма,	
тип	колиба,	имало	е	и	уземни	къщи.	По	селата	са	с	най-големи	дво-
рове	и	за	турлака	имотът	му	е	„държава“.
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Къщите	 са	 едноделни,	 триделни	и	многоделни,	 строени	са	от	
камък,	дърво,	слама,	кал,	кирпич.	Първият	етаж	е	обикновено	зим-
ник	за	животните,	чардакът	се	нарича	„отводи“,	а	славенските	май-
стори	 от	Сърбия	през	 20-те	 години	на	ХХ	век	 донасят	модата	 на	
полукръглата	арка.	Покривите	на	турлаците	са	със	сцепени	каменни	
плочи,	керемиди	и	цигли.	Подовете	са	от	кал	и	дърво.	В	старата	тур-
лашка	къща	основно	помещение	е	ижата,	впоследствие	оджак,	с	ог-
нище	в	средата	на	стая	та.	В	дворовете	са	стопанските	постройки.	
Турлаците	са	преди	всичко	животновъди	и	голяма	част	от	живота	си	
са	 прекарвали	 в	 „поятата“	 –	 кошарите	 в	 планината,	 където	 са	 от-
глеждали	животните.	Турлашката	къща	е	с	еднаква	строителна	тех-
ническа	традиция	и	архитектурна	композиция	(асиметрична,	симе-
трична).

Традиционното турлашко облекло	е	белодрешковско.	Облек-
лото	за	най-малките	е	от	плетени	и	тъкани	пелени,	повои,	шапчици	
с	мъниста	–	 „петопръстница“,	 за	да	пазят	детето	от	уроки.	После	
шият	 беневреци,	 сукманчета,	 завесчици,	 ризки,	 чорапки,	 опинки.	
Мъжкото	облекло	е	белодрешковско.	То	се	състои	от	риза,	кошуля	от	
пъртено,	памучно	и	кенарено	платно,	бели	беневреци	с	две	цепки	
встрани	за	джобове,	джамадан,	дорамче	без	ръкав,	до	кръста	и	под	
кръста	(Белоградчишко),	чепкен	от	капитониран	плат,	с	висящи	ръ-
кави	–	бела дреа с ръкави и дреа до лактите,	в	Белоградчишко	–	до-
лама,	джубе,	късо	кожухче	и	дълъг	кожух.	На	главата	си	турлаците	
носят	черен	плосък	калпак	и	червен	подкапник,	а	в	Чипровци	–	бял.	
На	 краката	 обуват	 опинки	 и	 навуща	 от	 бял	 тепан	 плат	 с	 тканици	
(върви),	калцуни	за	зимата,	навити	около	крака.	При	студено	време	
слагат	„скорня“	–	кожа,	обърната	с	косъма	навътре.	На	кръста	запас-
ват	бял,	червен	или	черен	широк	пояс	и	кожен	силях.	Дрехите	са	
приготвени	от	бял	тепан	плат,	наричан	„олеви,	бало“	(Белоградчиш-
ко),	тъкан	от	жените	на	хоризонтален	тъкачен	стан.	До	късно	мъже-
те	 оставяли	 косата	 да	 пада	 от	 върха	на	 главата	 назад	 –	 прическа,	
наречена	„перчин“,	която	се	среща	и	в	Македония	и	има	прабългар-
ски	произход.	
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Женското	традиционно	турлашко	облекло	е	преобладаващо	су-
кманено	и	двупрестилчено.	Жените	носят	вълнен	тепан	тъмносин	
или	 черен	 сукман	 („сукньо“),	 висококлинест,	 с	 „бучници“	 и	 „му-
лии“,	в	Белоградчишко	–		късоклинести	с	везбена	и	чохена	украса.	
Пазвената	украса	е	направена	от	гайтани,	деколтето	е	най-характер-
но	 за	Чипровската	покрайнина,	където	украсата	е	много	богата,	 с	
вълнени	конци	в	различни	цветове,	фрутурки,	с	килимени	орнамен-
ти	„маказ“	и	„кука“,	с	глободан	(сърмена	тел,	манофилки,	кривулки,	
кокорци	и	кокалци	–	вити	на	кръгчета	вълнени	конци),	като	правят	
15	вида	обтоци.	По	дорамчетата	им		е	пришита	червена	чоха	–	алена	
богазия.	Върху	сукмана	носят	джубе	от	вълнен	тепан	плат,	с	украса	
от	 растителни	 орнаменти	 по	 предниците,	 в	 тъмносин	 или	 черен	
цвят,	повече	носено	от	невести	и	жени.	То	се	използва	и	като	сватбе-
на	дреха,	когато	върху	него	има	два	реда	върви	„капистри“,	завърш-
ващ	 с	монети	 „цванци“.	В	Белоградчишко	 са	 с	 бял	цвят.	Носят	и	
долактанка	дреха,	а	през	зимата	–	кожухче	от	овча	или	агнешка	кожа	
с	дължина	да	кръста,	или	още	друг	кожух	без	ръкави,	като	полите	се	
замятат,	прикрепени	с	„пеклья“,	за	да	не	пречат	на	жените	при	рабо-
та.	Ризите	са	туникообразни	и	бърчанки	(Белоградчишко)	от	пърте-
но,	кенарено	или	памучно	платно,	с	везба	в	приятни	леки	тонове	на	
червеното	 и	 синьото.	 Под	 ризите	 носят	 капитонирана	 къса	 дреха	
„късаче“.	В	Пирот	носели	манти,	подплатени	с	памук,	или	палтета	
до	кръста	от	кадифе.	Престилките	са	тесни,	преки,	наричани	„бро-
чени“,	изпълнени	с	вълнишор	в	различни	цветове,	обточени	с	данте-
ла.	Двупрестилчената	носия	се	състои	от	червена	завеска,	вълненик,	
обточена	с	ширити,	кадифе,	дантела,	ситно	набрани	на	„ромбове“,	
трупчета.	Престилките	са	с	веревен	шев	–	„мрежести“.	След		вълне-
ниците,	 носят	 и	фусти	 с	 престилки	 „шорец“.	Жените	 запасват	 на	
кръста	колан	с	пафти	или	тясна	тканица,	тъкана	на	кора.	Чорапите	
са	 от	 вълна,	 плетени	 на	 гривни	 в	 различни	 цветове,	 на	 краката	 –	
опин	ци	 с	 върви	 или	 кожени	 чехли.	На	 главата	 носят	 бели	 кърпи,	
закрепени	в	единия	край	на	върха	на	главата,	а	другите	–	свободно	
падащи,	копринени	бариши		в	различни	цветове.	На	главата	си	мо-
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мите	 носят	 плитки	 от	 16-20	 реда	 с	 20-30	 тънки	 върви,	 наричани	
„мъртвици“,	завършващи	на	края	със	завесчица	и	чоха	с	мъниста,	
телени	тръбички,	раковини,	пряпорци	(т.	нар.	„шавет“).	Тази	причес-
ка	се	нарича	„у	пряпорец“.	При	невестинското	забраждане	правят	
„прочелник“	 като	 конус,	 наричан	 „перяник“,	 украсен	 с	 гронки	 от	
жи	ви	цветя	и	20	китки,	завършващ	с	пауново	перо.	На	главата		бул-
ката	има	„превез“,	направен	от	мъжкия	ален	пояс.	Например	в	Чип-
ровци	от	досегашни	проучвания	на	турлашкото	население	сме	реги-
стрирали	 една	 невестинска	 украса	 („паа“),	 направена	 от	 широка	
кръгла	кора	и	украсена	с	цветя,	известна	на	чувашите	ания	от	V	–	
VII	век.	До	късно		жените	носят	на	главата	малка	платнена	шапчица	
„каица“,	украсена	с	множество	монети.	Традиционните	накити	на	
турлаците	са	произведения	на	Чипровската	златарска	школа	–	пръс-
тени,	 обеци	 „арпалии“	 и	 с	 камъни,	 гривни	шарнирни	 и	 кубелии,	
прочелници,	нагръдници,	колани	и	пафти	от	сребро	с	позлата.		

Традиционната турлашка кухня	е	запазена	и	до	днес.	Хлябът,	
варивата,	месните	и	млечни	продукти	носят	стара	традиция.	Извест-
ни	са	гньетените	чушки	с	боб,	орехи	и	праз	лук,	печен	боб,	лютени-
ци	с	кромид	лук	и	червени	чушки,	косачко	кисело	през	лятото,	нало-
жени	баници	с	обги	(кори)	с	тиква,	орехи,	сирене,	зеле,	лапад,	стари	
начини	за	обработка	на	месото	и	т.н.	Бел	муж,	правен	от	овче	мляко	
с	бъркане,	за	да	стане	като	крем,	е	незаменимо	мезе,	с	което	се	гор-
деят	турлаците	от	селата	Стакевци	и	Чупрене.	

Вярванията и обичаите	на	турлаците		носят	езически	практи-
ки,	останали	от	древни	времена,	и	по-късни	християнски	практики.	
Това	се	забелязва	в	Гергьовденската	обредност	с	тракийски	елемен-
ти	и	в	традиционните	календарни	празници.	На	Чуминден	в	Чупре-
не	принасят	котел	с	топла	вода	за	омилостивяване	на	чумата,	вярват	
в	змейове,	имат	обичай	да	гонят	змея	против	суша.	На	Мишин	ден	
замазват	очите	на	мишките.	Правят	обичай	„пеперуда“	за	дъжд	с	три	
моми,	вярват	в	брабнячи,	караконджоли,	самодиви,	плътеници.	Тур-
лаците	имат	много	древни	култови	места,	които	почитат	и	до	днес.	
Правят	курбани	и	ходят	да	обслужват	оброци	целогодишно,	все	още	
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празнуват	покровителите	на	дома	им	–	светец.	Запазването	на	се-
мейната	задруга	до	скоро	в	този	регион	е	оказала	влияние	върху	жи-
вота	на	хората.	Синкретизмът	между	православни	християни	и	ка-
толици	е	оказал	благотворно	влияние	и	е	довел	до	верска	търпимост	
при	турлаците.		

Характерът	на	турлаците,	техният	бит	и	душевност	ги	правят	
интересни	за	изследвачите,	но	те	остават	все	още	непознати	за	мно-
го	други	общности.	Според		учени	най-древните	традиционните	на-
родни	танци	се	наблюдават	в	Северозападна	България:	около	121	на	
брой		в	21	изследвани	села	–	обикновено	ситно	стъпкови,	буйни	и	
спокойни,	 с	 натришане:	 ситна	 старешка,	 изручанката,	 торлачкото,	
торлачко	чипровско,	старечко,	туцаница,	татарката,	болярското,	шу-
мадия,	ситно	старечко,	трикорка	и	много	други.	Хорото	се	нарича	
„танец“	и	е	било	задължително	на	празници	и	в	неделя.	Наддава	се	
кой	да	го	води.	Турлаците	свирели	на	зурла,	цафара,	дудук	(къс	и	
дълъг	кавал),	гайда,	тъпан	(Чипровци,	Чупрене).	Хорото	е	сключено	
или	разгънато.	Играят	и	обредни	хорà	–	около	огнището	с	веригата	
при	влизане	на	невеста,	водено	от	свекървата;	около	сватбарската	
трапеза	(„Нади	църква	облачина	/Яно,	Яно,	ягне	младо/...),	с	печени	
агнета	 пред	 персонажи	 от	 сватбата,	 ръченица	 с	 предрешване	 на		
другия	ден	след	сватбата	(Чупрене).	Духовите	музики	са	силно	на-
влезли	в	живота	на	турлаците.	Песните	им	са	едноглас	и	двуглас	(с.	
Стакевци).	Пеят	жетварски,	седенкарски,	„на	бачия“	и	„на	цвекье“	
на	два	гласа,	като	отглас	от	примитивна	диафония.	Турлаците	оби-
чат	да	се	веселят,	да	ядат	месо	и	да	пият	вино.	

Независимо	че	в	речниците	ги	определят	като	„диви	и	прости“,	
турлаците	живеят	с	мисълта,	че	са	по-различни	от	другите,	базирай-
ки	се	на	древната	си	история.	Гордеят	се,	че	са	„турлаци	юнаци“,	
защото	техните	предци	са	се	борили	за	свободата	на	родината	още	в	
първото	 въстание	 против	 турците,	 после	 в	 Чипровското	 въстание	
през	1688	г.,	в	Манчовата	размирица	и	Въстанието	от	1850	г.	Турла-
ците	от	селищата	в		Чипровската	покрайнина	се	гордеят	с	благород-
ническия	си	произход,	с	първото	светско	училище,	с	Чипровската	
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златарска,	книжовна	и	килимарска	школа,	с	Чипровската	и	Берков-
ската	керамични	школи.	

Турлаците	са	едри	на	ръст,	с	тъмна	кожа,	със	сини	очи,	яки	и	
буйни,	гостоприемни,	мълчаливи,	добри,	любознателни,	предприем-
чиви	(„када	кум	прасе	и	ти	вречу“,	т.е.	да	не	изпуснеш	момента).	Те	
правят	разлика	между	планината	и	равнината.	Докато	турлак	няма	
да	те	остави	да	спиш	навън,	ще	те	нахрани	и	ще	ти	помогне,	хората	
от	равнината	за	тях	са	„поянците“.	Запазили	са	много	лоши	спомени	
и	до	днес	от	времето,	когато	са	ходили	да	им	работят	някога.	Пояне-
цът	за	турлака	е	стиснат,	негостоприемен,	с	пренебрежително	отно-
шение	към	него.	Затова	е	популярна	и	до	днес	поговорката	„Плани-
ната	ражда	хора,	полето	–	тикви“.	

Писатели	и	поети	са	писали	за	турлаците.	Иван	Вазов	ги	увеко-
вечава	в	разказа	„Белимелецът“	и	в	поемата	„Грамада“,	въпреки	че	
неправилно	 ги	 определя	 като	 шопи.	 За	 Йордан	 Радичков	 („Вер-
блюд“)	турлаците	живеят	от	р.	Тимок	до	Тодорини	кукли.	За	него	
турлака	е	с	главна	буква,	яде	яре	на	шиш	и	гони	козите	по	трънаци-
те,	но	е	и	особен	човек.	За	торлаците	в	Сърбия	е	създадена	„Зона	
Замфирова“	на	Стефан	Сремац	(1909	г.),	написана	на	турлашки	диа-
лект.	На	 турлашки	пишат	писателите	Георги	Костадинов	и	Стоян		
Николов	от	Чипровци.	За	да	запазят	своята	идентичност,	турлаците	
от	 Заечарско	 са	 организирани	 в	 дружество,	 издават	 свой	 вестник,	
книги,	а	всяка	година	на	22	март	организират	„торлачко	вече“,	къде-
то	се	събират	стотици	в	някое	свое	село	–	ядат,	пият,	веселят	се	и	
канят	и	турлаците	от	България,	защото	от	векове	това	са		хора	с	ед-
накъв	произход,	бит	и	душевност.	
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КАРАКАЧАНИТЕ В РАННИТЕ ГОДИНИ НА 
ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКА БЪЛГАРИЯ  

Резюме:	Промените,	настъпили	в	България	след	1989	г.,	довеждат	
до	нови	тенденции	в	развитието	на	каракачанската	общност.	Директно	e	
отражението	на	политическите	промени	по	отношение	на	спазването	на	
демократичните	права	и	свободи	с	премахването	на	пречките	за	изповяд-
ване	на	религията,	изучаването	на	матерния	език	и	свободната	изява	на	
етническата	 идентичност.	 В	 социално-икономически	 план	 процесите	
про	тичат	 в	 условията	 на	 радикални	 реформи,	 икономическа	 криза	 и	
свързаните	с	нея	обедняване	и	безработица,	които	пораждат	необходи-
мост	от	адаптация	към	новите	икономически	реалности.	Икономическа-
та	криза	става	фактор	за	по-голяма	сплотеност	и	чувство	за	приобщеност	
към	етническата	общност	и	стремеж	към	по-тясно	свързване	с	Гърция.	

Още	със	самото	си	създаване	през	1990	г.	ФКПДК	започва	да	играе	
много	важна	роля	в	етнокултурното	им	развитие.	Организацията	не	само	
обединява	общността,	но	и	активно	участва	в	конструирането	и	поддър-
жането	на	каракачанската	идентичност	при	новите	условия.	След	про-
дължителния	период	на	скриване	(или	поне	премълчаване)	на	каракачан-
ската	идентичност	в	периода	на	социализма	именно	културно-про	светните	
дружества	правят	видими	каракачаните	като	етническа	общност	както	в	
българското,	така	и	в	гръцкото	пространство.	

Ключови думи:	каракачани,	етнически	общности,	постсоциалсти-
ческа	България

The Karakachans in the Early Years of Post-Socialist Bulgaria 
Assoc. Prof. Zh. Pimpireva Ph.D., Institute of Ethnology and Folklor 

Studies with National Ethnographic Museum, Bulgarian Academy of Sciences  

Abstract:	The	changes,	occurred	 in	Bulgaria	 after	1989,	 lead	 to	new	
trends	 in	 the	 development	 of	 the	 Karakachan	 community.	 The	 political	
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changes	directly	impact	on	the	constitutional	rights	eliminating	the	obstacles	
to	confession	in	the	religion,	learning	mother	language	and	free	manifestation	
of	 the	 ethnical	 identity.	 Socially	 and	 economically	 talking	 these	 processes	
develop	 in	 circumstances	 of	 radical	 reforms,	 economical	 crisis	 and	 to	
problems	 that	 lead	 to	 her-	 impoverishment	 and	 unemployment,	 generating	
necessity	 of	 adaptation	 to	 the	 new	 economic	 reality.	 This	 crisis	 unites	 the	
people	creating	a	feeling	of	belonging	to	the	ethnical	community	and	closeness	
to	 Greece.	 In	 the	 1990	 the	 Federation	 of	 the	 Cultural	 and	 Educational	
Associations	 of	 the	 Karakachans	 in	 Bulgaria	 was	 founded	 and	 since	 then	
starts	 to	 play	 a	 very	 important	 role	 in	 the	 Karakachan	 ethno	 cultural	
development.	 The	 organization	 not	 only	 unites	 the	 community,	 but	 also	
actively	participates	in	the	construction	of	the	Karakachan	identity	under	the	
new	 conditions,	 carrying	 into	 effect	 the	 ethnical	 socialization	 such	 as	 the	
family	but	on	other	level.	After	the	long	period	of	hiding	(or	at	least	keeping	
silent	 about)	 the	Karakachan	 identity	 during	 the	 socialism	 the	 cultural	 and	
educational	associations	are	those	which	make	the	Karakachans	as	an	ethnical	
community	visible	and	legitimate	them	with	their	activity	in	the	Bulgarian,	as	
well	as	in	the	Greek	societies/space.

Key words:	Karakachani,	ethnic	communities,	post-socialist	Bulgaria
 
 
Според	налагащия	се	в	етнологията	подход	етническите	общ-

ности	не	могат	да	бъдат	разглеждани	като	неизменни	и	застинали	
образования,	характеризиращи	се	с	набор	от	специфични	културни	
различия,	а	като	променящи	се	в	социален,	исторически	и	полити-
чески	контекст	[Barth	1969].	Само	такъв	поглед	към		каракачаните	в	
България	би	дал	ключ	към	разбирането	на	проблемите,	свързани	с	
развитието	им	като	етническа	общност	в	постсоциалистическия	пе-
риод.		

Преди	да	пристъпя	към	разглеждания	период,	ще	припомня	на-
кратко	в	какво	състояние	се	намира	каракачанската	общност	преди	
1989	г.	До	средата	на	ХХ	в.	в	по-голямата	си	част	каракачаните	в	
България	са	номади	пастири.	През	50-те	години	на	ХX	в.	те	масово	
преминават	 към	 уседнал	 живот,	 задължени	 от	 постановление	 на	
българската	държава	от	1954	г.	Превръщането	им	в	уседнали	жите-
ли	 съвпада	 с	 времето,	 когато	 комунистическата	 партия	 провежда	
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мероприятията	за	окончателното	ликвидиране	на	частната	собстве-
ност	в	България		и	е	определящо	за	етнокултурните	и	социални	гра-
ници,	в	които	се	конструира	етническата	общност	на	каракачаните	
през	социалистическия	период.	Преходът	към	уседналост	на	първо	
място	променя	организацията	на	 всекидневната	 култура,	 която	 си	
взаимодейства	и	се	адаптира	към	моделите	на	уседналото	българско	
население	в	селото	и	града.	Колибата	се	заменя	с	къща,	каракачан-
ската	номадска	община	–	с	квартала,	природната	среда	–	със	селищ-
ните	структури.	При	смяната	на	подвижния	с	уседнал	живот	се	раз-
рушава	 номадската	 община,	 която	 през	 номадския	 период	 има	
ре	шаваща	роля	за	репродуцирането	на	етническата	култура,	което	в	
променената	ситуация	се	осъществява	само	в	семейството	и	рода.	
Едновременно	с	това	формирането	на	компактни	каракачански	ма-
хали	в	различни	селища	на	България	е	предпоставка	за	интегриране	
на	общностите	по	места.	Каракачанският	говор	се	използва	в	общу-
ването	вътре	в	общността	и	преди	всичко	в	семейството	и	едновре-
менно	търпи	влиянието	на	българския	език	в	конкретната	му	диа-
лектна	форма.	Билингвизмът,	познат	само	в	някои	групи	в	номадския	
период,	 сега	 става	повсеместен,	 а	 българският	 език	 започва	да	 се	
упо	требява	и	в	семейна	среда.	

С	преминаването	към	уседнал	живот	се	променят	взаимоотно-
шенията	на	каракачаните	с	българите	като	доминиращ	етнос.	Започ-
налото	още	в	номадския	период	след	трайното	им	свързване	с	Бъл-
гария	 активизиране	 и	 разнообразяване	 на	 контактите	 обхваща	
всич		ки	области,	включително	и	социалния	живот.	Отпада	простран-
ствената	им	обособеност	и	изолираност,	свързани	със	специфичния	
им	традиционен	поминък	и	начин	на	живот	и	каракачаните	стават	
част	от	една	уседнала	общност,	независимо	дали	са	компактно	или	
разпръснато	заселени.	Степента	на	взаимно	опознаване	и	приемане	
на	каракачани	и	българи	нараства.	По	отношение	на	каракачаните	
управляващата	 комунистическа	 партия	 не	 прилага	 политика	 като	
към	национално	малцинство,	което	възпрепятства	изграждането	и	
поддържането	на	национална	идентичност	и	води	до	различни	ин-
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дивидуални	стратегии	за	справяне	с	положението,	най-често	като	не	
говорят	за	своя	произход.	Каракачаните	не	са	изключение	и	от	при-
лаганата	спрямо	другите	етнически	общности	политика	на	налагане	
на	господстващата	марксистко-ленинска	идеология,	както	и	на	про-
тиворечивите	 крайности	 „от	 интернационализъм	 към	 национали-
зъм,	от	защита	и	укрепване	на	етническата	(но	не	и	на	религиозната)	
идентичност	на	малцинствените	общности	към	груби	посегателства	
върху	тяхната	етническа	култура,	религия	и	език”	[Кънев	1998,	86].		

За	конструирането	на	каракачанската	общност	по	време	на	со-
циализма	значение	има	възприемането	на	границата	на	България	с	
Гърция,	зад	която	не	само	са	останали	близките	на	част	от	каракача-
ните,	но	и	живее	по-голямата	част	от	единна	в	номадското	минало	
цялост.	 Така	 идентичността	 им	 включва	 разграничението	 между	
„бъл	гарските”	и	„гръцките”	каракачани,	които	имат	различен	живот	
от	двете	страни	на	„желязната	завеса”,	без	почти	никакви	възмож-
ности	за	контакти.	

В	условията	на	комунистически	режим	и	уседнал	живот	за	под-
държане	 на	 каракачанската	 идентичност	 са	 значими	 споменът	 и	
носталгията	 по	 номадското	 минало,	 представата	 за	 ненарушената	
връзка	 с	 религията	 (възприемана	 като	изключително	 значима	при	
ограниченията	в	това	отношение,	прилагани	от	тоталитарната	дър-
жава),	стремежът	за	запазването	на	традиционни		семейни	ценности	
и	дори	патриархален	дух	в	обстановка	на	„социалистическа”	модер-
низация	и	еманципация.	Едновременно	с	това	идентичността	на	ка-
ракачаните	по	време	на	социализма	е	свързана	и	с	бързата	им	адап-
тация		към		различния	начин	на	живот	и	трудова	дейност	и	проявата	
на	стопанска	инициaтива	извън	сферата	на	държавната	служба,	със	
стремежа	към	по-високо	образование.	Така	към	края	на	80-те	годи-
ни	в	колективната	идентичност	на	каракачните	се	наблюдава	три-
степенност:	след	като	се	самоопределят	като	каракачани,	те	уточня-
ват,	 че	 са	 гърци	 по	 произход,	 при	 това	 определят	 себе	 си	 като	
„най-чис	ти	гърци”	и	накрая	допълват,	че	са	„български”	каракачани,	
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защото	живеят	в	България,	където	са	родени	децата	им,	те	самите,	а	
не	рядко	и	дедите	им.		

 
* * * 

Промените	в	България	след	1989	г.	по	отношение	на	спазването	
на	човешките	права,	свободата	на	словото,	печата,	събранията	и	ве-
роизповеданието	създават	условия	за	поставянето	и	решаването	на	
проблемите	на	етническите	общности.	Новата	конституция	на	Репу-
блика	България	от	1991	г.	гарантира	правото	на	всеки	човек	да	раз-
вива	 своята	 култура	 в	 съответствие	 с	 етническата	 си	 принадлеж-
ност,	да	изповядва	религията	си	и	да	изучава	и	ползва	майчиния	си	
език	(чл.	36	ал.	2,	чл.	54	ал.	1).	Премахнати	са	юридическите	и	поли-
тически	пречки	за	създаване	на	културни	сдружения	на	етническите	
общности,	 което	 прави	 възможно	 регистрирането	 на	 организации	
на	турци,	арменци,	цигани,	евреи,	власи	и	др.	Гарантирането	на	пра-
вото	за	неполитическо	сдружаване	на	етническите	общности	дава	
възможност	и	на	каракачаните	в	България	да	основават	своя	култур-
но-просветна	организация	през	1990	г.,	която	става	постоянен	и	оп-
ределящ	фактор	в	по-нататъшното	им	етнокултурно	развитие.	

Настоящото	изследване	се	основава	върху	резултатите	от	терен-
но	етнографско	проучване	на	каракачани	в	селища	от	различни	ра-
йони	на	България,	в	които	живеят	компактни	групи	(Сливенско,	Ка-
занлъшко,	Карнобат,	Берковица,	Вършец,	Самоков,	Дупница	и	др.).	
От	 особено	 значение	 са	 наблюденията	 на	 каракачанските	 събори,	
които	ежегодно	събират	каракачаните	от	различни	райони	на	Бълга-
рия,	както	и	много	гости	от	Гърция.	Програмата,	Уставът	и	други	
документи	на	организацията	очертават	друг	кръг	източници.	В	пе-
риода	1998	–	2000	г.	културно-просветната	организация	на	каракача-
ните	издава	свой	бюлетин	„Фламбура”,	на	страниците	на	който	се		
публикуват	информации	и	се	разискват	проблеми,	свързани	с	разви-
тието	на	каракачаните	в	България	като	етническа	общност.	Взети	са	
предвид	и	материали	в	централни	български	ежедневници,	които	се	
появяват	 главно	около	времето	на	провеждането	на	съборите.	Со-
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цио	логически	данни	и	коментар	на	някои	от	разглежданите	пробле-
ми	се	намират	в	емпиричното	социологическо	проучване	на	карака-
чаните	в	България	от	1992	г.	от	колектив	под	ръководството	на	К.	
Кертиков	[Кертиков	1992].	

В	края	на	1990	г.	е	създадено	Културно-просветното	дружество	
на	каракачаните	в	България	с	център	в	Сливен.	Неговото	учредяване	
е	последвано	от	създаване	на	регионални	дружества	в	селищата,	къ-
дето	живеят	по-значителни	групи	каракачани.	Броят	им	расте	и	към	
края	на	90-те	години	на	ХХ	в.	техният	брой	е	20.	В	тях	се	включва	
преобладаващата	част	от	каракачаните,	както	и	членовете	на	семей-
ства	от	смесени	бракове.			

Целите,	които	създаденото	през	1991	г.	Дружество	на	каракача-
ните	в	България	декларира,	са:	установяване	на	контакти	между	ка-
ракачаните	в	страната	и	извън	нея;	изучаване	и	пропагандиране	на	
историческото	минало,	традициите,	езика	и	фолклорното	богатство	
на	 каракачанската	 общност;	 демократизиране	 и	 хуманизиране	 на	
гражданското	общество;	утвърждаване	на	общочовешките	и	морал-
ни	ценности	и	в	заключение,	„вървейки	към	обединена	Европа,	все-
ки	роден	на	тази	земя	и	признал	я	за	родина,	независимо	от	етничес-
ки	произход,	език,	идеи	и	религия,	е	длъжен	да	работи	за	единение	
на	българската	нация	и	зачитане	конституционните	права	на	всеки	
гражданин”.	През	1995	г.	Дружеството	се	преименува	на	Федерация	
на	 културно-просветните	 дружества	 на	 каракачаните	 в	 България,	
както	е	известна	и	днес.	

Още	от	създаването	си		организацията	на	каракачаните	в	Бълга-
рия	поддържа	и	развива	разнообразни	контакти	с	Федерацията	на	
саракацаните	в	Гърция	(Πανελληιας	Ομοσπονδιας	Συλλογων	Σαρακα-
τσανων		–	Pane	linias	OmospondiasS	ilogon	Sarakaatsanon),	основана	
през	1968	г.	Взаимните	гостувания	за	празници,	изяви	на	самодей-
ните	състави,	организиране	на	детски	летни	лагери	в	Гърция,	снаб-
дяване	 с	 брошури,	 книги,	 учебници	и	 др.	 са	 само	 една	 страна	 от	
съвместната	дейност.	Федерациятата	на	саракацаните	в	Гърция	не	
само	 участва	 в	 учредяването	 и	 подкрепя	 цялостната	 дейност	 на	
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ФКПДК	в	България,	но	задава	модела,	по	който	да	се	изгражда	и	
раз	вива.		

В	стремежа	си	да	напомнят	за	себе	си	и	да	получават	помощ	за	
решаване	на	проблемите	на	общността	ФКПДК	в	България	поддър-
жа	контакти	с	представители	както	на	българската,	така	и	на	гръцка-
та	 централна	и	местна	 власт.	Федерацията	 е	 инициатор	на	 бълга-
ро-гръцки	срещи	на	женски	организации,	на	адвокати,	на	търговски	
палати,	на	журналисти	и	др.	От	първите	години	на	съществуването	
си	организацията	се	стреми	да	наложи	в	общественото	простран-
ство	 представата	 за	 каракачаните	 като	 мост	 за	 сътрудничество	 и	
приятелство	между	двете	съседни	балкански	страни.		

Езикът	е	важен	маркер	на	етническата	идентичност	и	има	опре-
деляща	 роля	 за	 обединяването	 на	 общността	 и	 за	 различаване	 от	
околните,	а	загубата	му	се	възприема	като	път	към	промяна	на	ет-
ничността.	Това	обяснява	защо	организирането	на	гръцкоезиковото	
обучение	 става	 приоритет	 за	 Федерацията	 на	 каракачаните	 през	
първите	години.	Това	става	възможно	в	хода	на		демократизация	на	
българската	държава	и	гарантирантирането	на	правото	на	обучение	
на	майчин	език.	То	е	уредено	със	Закона	за	просвета	и	с	Постановле-
ния	на	правителствата	от	1991	и	1994	г.,	с	които	преподаването	на	
майчин	език	на	деца	от	1	до	8	клас	е	в	рамките	на	4	часа	в	училища-
та	като	свободно	избираем	предмет.	През	1993	г.	се	слага	началото	
на	преподаване	на	 гръцки	език	на	каракачанските	деца	в	Сливен-
ския	квартал	„Ново	село”,	от	Казанлък	и	други	селища,	но	възник-
ват	и	проблеми	при	„осигуряване	на	помещение,	определяне	на	най-
удач	на	форма	на	обучение,	снабдяване	с	подходящи	учебници”	и	др.		
Проблемът	с	преподавателите	се	решава	в	крачка,	като	първоначал-
но	с	това	се	занимават	членове	на	дружеството,	с	или	без	педагоги-
ческа	 квалификация,	 които	 са	 усвоили	 един	 диалектен	 вариант	 в	
семейството	 си,	 а	 после	 са	 се	 самообразовали.	 Впоследствие	 със	
съдействието	на	гръцката	държава	и	организацията	на	саракацаните	
те	се	включват	в	летни	семинари	и	преминават	през	по-дългосрочни	
специализации	в	Солун	и	Атина	и	получават	квалификация	за	пре-
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подаване	на	гръцки	език.	Друг	път	за	езиково	обучение	са	летните	
лагери	в	Гърция,	където	заедно	с	езика	децата	изучават	традицион-
ни	песни,	танци,	обичаи.	Децата	учат	и	усъвършенстват	гръцкия	си	
език	и	при	гостуванията	в	Гърция	на	детските	танцови	и	певчески	
групи,	 когато	 се	настаняват	при	 гръцки	 семейства.	В	началото	на	
90-те	години	желание	за	изучаване	на	гръцки	език		имат	много	кара-
качани,		български	деца	и		съпрузи	от	семейства	със	смесени	брако-
ве.	Причината	най-често	е	възможността	за	посещение	и	оставане	
на	работа	в	Гърция,	за	което	ще	стане	дума	по-нататък.		

Федерацията	 започва	езиковото	обучение	на	децата	в	момент,	
когато	 използването	 на	 каракачанския	 говор	 е	 силно	 ограничено	
главно	в	средите	на	по-възрастните.	В	езиковото	обучение	като	част	
от	етническата	социализация,	осъществявано	до	момента	само	в	се-
мейството,	сега	се	включват	и	дружествата,	а	езиковите	курсове	в	
много	случаи	са	единствената	възможност.	За	разлика	от	миналото,	
когато	в	семейството	се	научава	каракачанския	говор	като	диалектен	
вариант,	днес	децата	изучават	литературен	гръцки	език.	Получава-
нето	на	знания	по	гръцки	език	и	култура	не	само	засилват	чувството	
за	принадлежност	към	общността	на	каракачаните,	но	чрез	тях	се	
придобиват	знания	за	Гърция,	определяна	като	прародина,	и	се	въз-
питава	чувство	за	свързаност	с	нея,	тъй	като	през	целия	период	на	
социализма	 контактите	 на	 каракачаните	 са	 прекъснати	 или	 силно	
ограничени.	С	осигуряването	на	възможността	каракачански	девой-
ки	и	младежи	да	учат	безплатно	в	гръцки	висши	учебни	заведения	
се	прави	още	една	стъпка	в	това	отношение.		

Сред	демократичните	свободи,	които	каракачаните	придобиват	
след	1989	г.,	е	правото	на	вероизповедание.	През	целия	период	на	
социализма	то	е	силно	ограничавано	и	контролирано	за	цялото	насе-
ление	на	България.	Въпреки	рестрикциите		придържането	към	хрис-
тиянските	догми	и	участието	в	църковните		обреди	обхваща	изклю-
чително	широк	кръг	каракачани.	Това	поведение,	определяно	като	
религиозност,	 се	 изтъква	 като	 специфична	 черта	 при	 етническата	
идентификация	и	самоидентификация	на	каракачаните	след	и	осо-
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бено	преди	1989	г.	Показателен	в	това	отношение	факт	е	инициати-
вата	на	Федерацията	на	каракачаните	в	България	за	изграждане	на	
православен	храм	в	село	Голямо	Чочовени,	селище	с	преимущест-
вено	 каракачанско	 население.	 Построяването	 на	 църквата	 „Свети	
Георги	Победоносец”	става	със	средства	от	дарения	на	каракачани	
от	България	и	с	помощта	на	Федерацията	на	саракацаните	в	Гърция	
и	 други	 гръцки	 неправителствени	 организации.	 Освещаването	 на	
храма	става	централно	събитие	в	провеждането	на	Деветия	нацио-
нален	събор	на	каракачаните	в	България.			

След	1989	г.	в	процеса	на	изграждане	на	каракачанската	етнич-
ност	много	съществена	роля	започва	да	играе	ФКПДК	в	България.	
Нещо	повече,		тя	„владее	и	управлява	новото	понятие	за	„каракачан-
ство”	[Рене	2002:84].	Според	френската	изследователка,	работила	в	
България,	тази	власт	се	упражнява	посредством	списъка	на	членове-
те,	а	да	бъдеш	член	на	дружеството	означава	да	си	признат	за	„кара-
качанин”	[Рене	2002:	84].	След	1989	г.	в	процеса	на	изграждане	на	
каракачанската	етничност	много	съществена	роля	започва	да	играе	
ФКПДК	в	България.	Етническата	идентичност	на	каракачаните	след	
1989	г.	изпитва	въздействието	на	промените	в	България,	свързани	с	
процесите	на	демократизацията	на	обществения	живот	и	развитие-
то	на	пазарна	икономика.	При	новите	условия	идентичността	запаз-
ва	трите	степени,	установени	в	предишния	период,	но	се	променя	
подреждането	им	като	на	първо	място	се	поставя		гръцкият	произ-
ход	с	уточнението,	че	те	са	потомци	на	„много	древен	народ”,	„най-
ста	рия	народ	в	Европа”,	на	„най-чистите	и	най-старите	гърци”.	Във	
всяка	конкретна	ситуация	на	контакт	на	индивидуално	ниво	вариан-
тите	са	различни.	Според	много	точното	определение	на	М.	П.	Рене	
„можеш	да	бъдеш	само	българин,	грък	или	каракачанин,	но	можеш	
да	бъдеш	и	трите	наведнъж;	възможни	са	различни	съчетания,	които	
зависят	от	степента	на	ангажираност	в	сдружението,	от	мястото	зае-
мано	 от	 индивида	 в	 общността,	 от	 отношенията	му	 с	 дейците	 на	
гръцката	Федерация	на	саракацаните	и	т.н.”	[Рене	2002:84].			
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Възможностите	за	постоянни	връзки	с	Гърция,	усвояването	на	
литературен	гръцки	език	от	повече	каракачани	благодарение	на	ор-
ганизираното	езиково	обучение,	както	и	тясното	взаимодействие	с		
Федерацията	 на	 саракацаните	 в	 Гърция	 определят	 нова	 насока	 в	
конструирането	на	каракачанската	идентичност.	Все	повече	карака-
чани	се	запознават	с	различни	версии	за		произхода	и	историческото	
развитие	 на	 бившите	 номади	 пастири.	 Тази	 нова	 информация	 не	
толкова	измества,	колкото	се	добавя		към	традиционните	знания	и	
обяснения	за	миналото	в	предания,	песни,	приказки	и	др.		

Изучаването	и	пропагандирането	на	миналото,	културните	осо-
бености	и	традиции,	на	фолклорното	богатство	са	от	първостепенно	
значение	в	дейността	на	дружествата,	защото	това	е	капиталът	на	
общността,	който	трябва	да	бъде	съхранен	и	използван	за	констру-
иране	и	поддържане	на	каракачанската	идентичност.	Изключително	
силен,	 дори	 болезнен,	 е	 интересът,	 който	 каракачаните	 проявяват	
към	въпроси	за	произхода	и	историческото	си	развитие	особено	в	
първите	години	след	1989	г.	През	първите	години	по	време	на	събо-
рите	се	провеждат	и	конференции	с	участието	на	политически	и	об-
ществени	дейци	от	България	и	Гърция.	Независимо	от	 темата,	на	
която	са	посветени	(произхода,	историята,	антропологията,	съвре-
мието,	бита),	насоката	е	да	се	представи	каракачанската	общност	в	
България	с	нейните	културни	особености,	с	древна	история	и	се	за-
яви	категорично	връзката	на	каракачаните	с	Гърция.	Всъщност	не	
само	конференциите,	но	и	цялата	програма	на	съборите	е	насочена	
към	показване	и	обучаване	на	минало,	което	е	от	значение	за	под-
държане	на		идентичността	[по	Асман	2001:	51].	

В	процеса	на	модернизация	на	обществото	каракачанската	кул-
турна	традиция	се	губи	като	практика,	но	остава	като	знание,	на	кое-
то	 се	отдава	 специално	 значение,	и	дружествата	използват	 тради-
ционното	като	ресурс	за	възстановяване	и	формиране	на	етнич	ността.	
С	посредничеството	на	дружествата	и	помощта	на	възрастните	хора	
от	общността	 се	извършва	реконструиране	на	 елементи	от	 тради-
ционната	култура,	които	стават	представителни	за	общността.	Въз-
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становената	традиционна	култура	се	представя	от	самодейните	със-
тави,	 които	 демонстрират	 по	 този	 начин	 „каракачанското”	 (За	
зна	чението	на	визуализацията	за	поддържане	на	идентичността	виж	
И.	Дичев	[Дичев	2002;	36-57]).		Към	всяко	дружество	има	поне	един	
самодеен	състав,	в	който	децата	изучават	и	представят	традиционни	
песни,	танци,	обичаи,	игри.	Детските,	младежки,	а	и	групи	от	въз-
растни	хора	стават	нещо	като	визитна	картичка	на	общността	и	на	
дружествата	и	участието	им	е	задължително	по	фестивалите	и	други	
празници.	С	изпълненията	се	демонстрира	на	самите	каракачани	и	
на	 цялото	 обществото	 колко	 древна	 и	 уникална	 е	 каракачанската	
култура.	С	групите	често	работят	професионални	музиканти	и	хоре-
ографи,	но	при	възстановяване	на	традиционните	каракачански	пес-
ни	и	танци	се	включват	и	възрастни	хора	от	общността.	Така	чрез	
художествената	самодейност	се	осъществява	връзка	между	поколе-
нията,	 като	участниците,	 обикновено	деца	и	младежи,	представят	
възстановените	елементи	от	традиционната	каракачанска	култура.		

ФКПДК	в	България	и	дружество	в	Сливен	ежегодно	организи-
рат	национални	събори.	Те	се	превръщат	в	значим	момент	за	етни-
ческата	общност,	тъй	като	са	място,	където	се	събират	и	общуват	
каракачани	от	различни	поколения	от	цялата	страна	и	техни	гости	от	
Гърция	и	където	се	представя	и	популяризира	традиционната	култу-
ра	на	предишните	пастири	номади.	Това	е	времето,	когато	каракача-
ните	най-интензивно	привличат	върху	себе	си	вниманието	на	бъл-
гарското	 обществото	 и	 институции	 и	 ангажират	 общественото	
мне	ние	с	проблемите	на	своята	етническа	общност.	С	провеждането	
на	съборите	се	излиза	от	делничното	и	на	ставащото	там	се	придава	
известна	церемониалност.	

За	място	на	провеждането	им	е	избрана	местността	Карандила	
край	Сливен	–	град,	в	и	около	който	живее	най-голям	брой	каракача-
ни,	а	природните	забележителности	се	допълват	с	удобен	транспорт,	
много	хотели	и	почивни	станции	за	настаняване	на	участниците	и	
гостите.	Първоначалният	замисъл	е	срещите	да	стават	на	всеки	две	
години,	но	от	1994	г.	се	организират	ежегодно.	В	търсене	на	опти-
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малния	вариант	на	времето	за	провеждането	на	събора	в	началото	
организаторите	определят	дните	около	15	август	(празникът	на	Св.	
Богородица,	култът	към	която	е	от	особено	значение	в	традиционна-
та	култура	на	каракачаните);	впоследствие	тази	дата	се	променя	ня-
колко	пъти	и	сега	съборът	става	през	първите	почивни	дни	на	месец	
юли.	

След	продължителното	ограничаване	на	възможностите	за	изя-
ва	 на	 етническата	 идентичност	 от	 тоталитарната	 държава	 карака-
чанският	събор	става	място	за	нейната	интензивна	демонстрация.	
Гръцкият	език	е	равностоен	и	дори	преобладаващ	над	българския	по	
време	на	събора	за	разлика	от	ежедневието,	когато	матерният	език	
се	ползва	единствено	в	сферата	на	семейството	при	това	не	от	всич-
ки	негови	членове.	Превод	от/на	гръцки	и	български	език	съпътства	
всяко	 изказване,	 приветствие	 и	 т.н.	 Извън	 официалната	 програма	
общуването	също	е	преди	всичко	на	„каракачански”.		

Изпълненията	на	 традиционни	каракачански	песни	и	 танци	и		
представянето	на	обичаи	от	традиционната	сватба,	календар,	номад-
ския	живот	са	най-атрактивната	част	в	програмата.	Впечатлението,	
че	 си	 попаднал	 в	 друго	 време,	 се	 подсилва	 от	множеството	 хора,	
облечени	в	традиционните	каракачански	женски	и	мъжки	костюми,	
които	често	са	взети	направо	от	чувалите	с	чеиза.	Културната	про-
грама	на	съборите	с	времето	се	променя	–	в	последните	години	ор-
ганизаторите	 трябва	 да	 подбират	 коя	 от	 самодейните	 групи	 да	 се	
включи	в	програмата,	докато	в	началото	те	не	достигат;	участията	
на	саракацански	фолклорни	групи	от	Гърция	се	увеличава;	първона-
чалният	репертоар,	включващ	само	произведения	на	традиционния	
каракачански	фолклор,	се	разширява	с	въвеждане	на	инструмента-
лен	съпровод,	чужд	на	традицията,	както	и	с	изпълнения	на	песни	и	
танци	от	различни	области	на	Гърция.	

Ежегодните	 събори,	 когато	 вниманието	 към	 каракачаните	 от	
страна	на	обществото	и	на	медиите	в	България	и	Гърция	е	засилено,	
стават	най-подходящото	място	и	време	за	прокарване	на	идеи	и	по-
ставяне	на	проблемите	на	общността.	Лайтмотив	на	всеки	събор	е	
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определянето	на	каракачаните	като	мост	на	сътрудничество	между	
България	и	Гърция.	Ако	в	първите	години	той	присъства	само	в	из-
казванията	 на	 каракачаните,	 то	 напоследък	 няма	 приветствие	 от		
представителите	 на	 местната	 и	 централна	 власт,	 което	 да	 не	 го	
включва.		

Част	от	разбирането	за	идентичността	на	каракачаните	в	Бълга-
рия	и	промените	в	нея	се	разкрива	в	икономическата	ситуация	след	
1989	г.	Във	времето	на	радикални	икономически	промени	и	преход	
към	пазарна	икономика	в	България	каракачаните	изпитват	редица	
трудности.	Безработицата	сред	активното	каракачанско	население	е	
показател	за	отражението	на	икономическата	криза	в	общността.	За	
съжаление	не	съществуват	статистически	данни	за	нейното	равни-
ще	,	но	може	да	се	предположи,	че	процентът	на	безработните	не	се	
различава	от	общите	показатели	за	съответните	райони	поради	лип-
сата	на	разлики	в	образованието,	квалификацията,	трудовата	нагла-
са	на	каракачаните	от	останалото	население.		

Проблемите,	свързани	с	безработицата,	се	разискват	и	в	емпи-
ричното	 социологическо	 проучване	 на	 каракачаните	 от	 1992	 г.	 За	
това	как	биха	постъпили,	ако	останат	безработни,	преобладаващият	
брой	запитани	посочват	отговора,	предложен	в	анкетата,	че	ще	по-
търсят	начин	да	закупят	сами	без	държавна	помощ	домашни	живот-
ни,	мандри	и	други	съоръжения,	с	които	да	подхванат	традиционния	
си	поминък.	Формулирани	са	и	други	възможности	за	адаптиране	
към	новите	икономически	условия,	като	сезонна	работа	в	Гърция,	
търговия,	активни	действия	за	обезвъзмездяване	за	отнетите	живот-
ни	[Кертиков	1992].	

Сред	първостепенните	икономически	проблеми	на	каракачани-
те	 е	 осигуряването	 на	 компенсация	 за	 насилствено	 отнетите	 през	
50-те	години	овце	и	коне	–	задача,	с	решаването	на	която	активно	се	
ангажира	 ФКПДК.	 С	 участието	 на	 възрастни	 хора	 с	 авторитет	 в	
общ	ността	се	изработват	списъци	на	собствениците	и	се	уточнява	
броят	на	взетите	им	през	1958	г.	глави	добитък.	Кандидатстват	около	
1050	собственици	за	около	176	000	овце,	като	по	мнение	на	федера-
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цията	няма	единен	подход	при	решаването	на	този	проблем,	а	той	е	
в	ръцете	на	местните	чиновници;	обезщетението	се	преценява	само	
като	морално.	Провеждането	на	аграрна	реформа,	свързана	с	възста-
новяване	 на	 поземлената	 собственост,	 също	 поражда	 напрежение	
сред	каракачаните	заради	невъзможността	да	получат	земя,	въпреки	
продължителната	си	работа	в	бившите	ТКЗС-та	и	поради	липсата	на	
реална	компенсация	за	отнетите	животни.	Предлаганият	изход	е	те	
да	получат	безвъзмездно	обработваема	земя	от	общините,	както	и	да	
се	внесат	корекции	в	Закона	за	земята	по	отношение	на	ползването	
на	ливади,	фуражи,	кошари	и	др.			

В	търсене	на	изход	от	икономическите	трудности,	породени	от	
извършващия	се	в	България	преход	към	пазарна	икономика,	карака-
чаните	търсят	сезонна	работа	в	южната	ни	съседка	в	селското	сто-
панство,	строителството	и	други	сфери,	изискващи	нискоквалифи-
циран	тежък	физически	труд.	Гърция	става	цел	№	1	на	икономи	ческата	
емиграция	 [Вълчинова	 1998:	 216;	 Рене	 2002:	 85].	Дружествата	 се	
превръщат	в	пропускателен	пункт	за	по-бързо	и	сигурно	получаване	
на	гръцка	виза.	От	кандидатстващите	за	визи	български	граждани	
каракачаните	 се	 ползват	 с	 предимство	 поради	 декларирането	 на		
гръцки		произход	с	включването	им	в	каракачанските	културно-про-
светни	дружества.	Към	всяка	организация	има	избрано	на	общо	съб-
рание	лице,	упълномощено	да	се	грижи	за	документите	за	виза	на	
членовете	си,	включени	в	списъка.	„Да	бъдеш	член	на	сдружението,	
значи	да	си	признат	като	„каракачанин”,	а	да	бъдеш	„каракачанин”	
днес	означава	да	можеш	да	работиш		в	Гърция”	[Рене	2002:84].	Така	
е	до	2001	г.,	когато	България	започва	да	изпълнява	договорености	от	
Шенген	и	отпада	визовият	режим,	а	с	това	и	посредническата	дей-
ност	на	дружествата	в	това	отношение.		

В	началото	на	90-те	години	на	ХХ	в.	„гурбетчийството”	на		ка-
ракачаните	в	Гърция	е	масово	явление		и	предпочитан	вариант.	Ка-
ракачаните	не	се	възползват	от	предложенията	на	гръцката	държава	
да	се	заселят	в	граничните	области	на	Гръцка	Тракия	и	да	се	занима-
ват	с	овчарство,	а	предпочитат	сезонната	миграция.	Пребиваването	
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там	се	представя	като	временна	възможност	за	справяне	с	икономи-
ческите	трудности,	породени	от	прехода	в	България.	Но	миграциите	
на	каракачаните	между	двете	страни	променя	организацията	в	се-
мействата,	роднинския	кръг	и	дори	ритъма	на	живот	на	целия	квар-
тал	[Рене	2002:85].	С	течение	на	времето	броят	на	ангажиращите	се	
със	сезонна	работа	каракачани	постепенно	намалява	поради		неудов-
летвореността	от	 тежката	и	непостоянна	работа,	често	несъответ-
стваща	на	образованието	и	предишния	професионален	опит,	от		не-
комфортните	 условия	 на	 живот,	 далеч	 от	 семейството	 и	 дома.	
Миг	рациите		в	Гърция	не	прекъсват,	но	в	последните	години	карака-
чаните	имат	по-продължителни	ангажименти	или	пътуванията	им	
са	свързани	с	развитието	на	собствен	бизнес.		

 
*  *  * 

Промените,	настъпили	в	България	след	1989	г.,	довеждат	до	но-
ви	тенденции	в	развитието	на	каракачанската	общност.	Директно	e	
отражението	на	политическите	промени	по	отношение	на	спазване-
то	на	демократичните	права	и	свободи	с	премахването	на	пречките	
за	изповядване	на	религията,	изучаването	на	матерния	език	и	сво-
бодната		изява	на	етническата	идентичност.		

В	социалноикономически	план	процесите	протичат	в	условията	
на	 радикални	 реформи,	 икономическа	 криза	 и	 свързаните	 с	 нея	
обед	няване	и	безработица,	които	пораждат	необходимост	от	адапта-
ция	 към	 новите	 икономически	 реалности.	 Икономическата	 криза	
става	фактор	за	по-голяма	сплотеност	и	чувство	за	приобщеност	към	
етническата	общност	и	стремеж	към	по-тясно	свързване	с	Гърция.		

Още	със	самото	си	създаване	през	1990	г.	ФКПДК	започва	да	
играе	много	важна	роля	в	етнокултурното	им		развитие.	Организа-
цията	не	 само	обединява	общността,	но	и	 активно	участва	в	 кон-
струирането	 и	 поддържането	 на	 каракачанската	 идентичност	 при	
новите	 условия.	 След	 продължителния	 период	 на	 скриване	 (или	
поне	 премълчаване)	 на	 каракачанската	 идентичност	 в	 периода	 на	
социализма	именно	културно-просветните	дружества	правят	види-
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ми	каракачаните	като	етническа	общност	както	в	българското,	така	
и	в	гръцкото	пространство.		
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Документален филм „CU TENDA – пътуване с каракачаните“ 
Автори: доц. д-р Красимира Кръстанова, доц. д-р Меглена Злат-
кова, гл. ас. д-р Мария Кисикова, гл. ас. др Елица Стоилова, реж. 
Екатерина Минкова, ПУ „Паисий Хилендарски“ 

Филмът	е	резултат	от	взаимодействието	на	изследователски	екип	от	
катедра	„Етнология“	на	Пловдивския	университет	и	режисьора	Ек.	Минко-
ва	в	рамките	на	международен	проект	CU	TENDA:	ИСТОРИИ,	ОБРАЗИ	И	
ЗВУЦИ	В	ДВИЖЕНИЕ	(Живата	памет	на	Югоизточна	Европа)	по	Програ-
ма	„Творческа	Европа“	на	ЕС.	Филмът	показва	различни	аспекти	от	кул-
турното	наследство	и	живата	памет	(музика,	танци,	тъкани	и	носии,	кул-
турни	технологии	за	производство	на	храна,	жилища,	облекло,	фестивали	
и	празничен	живот	и	др.)	на	общността	на	каракачаните	в	България	и	Се-
верна	Гърция	–	съвременни	наследници	на	една	от	древните	култури	в	дви-
жение.	Документалната	лента	представя	пътуването	(реално	и	метафорич-
но)	на	изследователския	екип	през	културната	памет	и	живото	наследство	
на	каракачанската	общност.	

 
Documentary „CU TENDA – Travelling with the Karakachani” 
Authors: Assoc. Prof. Krassimira Krastanova Ph.D., Assoc. Prof. 
Meglena Zlatkova Ph.D., Maria Kissikova Ph.D., Elitsa Stoilova Ph.D., 
Director: Ekaterina Minkova, University of Plovdiv „Paisiy 
Hilendarski“ 

The	movie	 is	 a	 result	 from	 the	 joined	 efforts	 of	 the	 research	 team	 from	
Department	of	Ethnology	(„Paisii	Hilendarski”	University	of	Plovdiv)	and	the	
documentary	film	director	Ekaterina	Minkova	in	the	frame	of	the	international	
project	CU	TENDA:	STORIES,	 IMAGES	AND	SOUNDS	ON	THE	MOVE	
(Living	 memory	 of	 southeastern	 Europe)	 co-funded	 by	 the	 Creative	 Europe	
Program	of	EU.	The	documentary	 represents	different	 aspects	of	 the	cultural	
heritage	 and	 the	 living	memory	 (music,	 dances,	 textiles	 and	dresses,	 cultural	
technologies	 of	 food	 and	 dwellings	 production,	 fests	 and	 festivities	 etc.)	 of	
karakachan`s	community	in	Bulgaria	and	Northern	Greece	–	the	descendants	of	
an	old	Balkan	culture	on	the	move.	The	movie	presents	the	travelling	(spatially	
and	 metaphorically)	 of	 the	 research	 team	 through	 the	 cultural	 memory	 and	
heritage	of	karakachan`s	community.		

adress	
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СРЕЩА РАЗГОВОР С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА  
ОБЩНОСТИТЕ 

ВОДЕЩ: проф. д-р изк. Лозанка Пейчева,	 ИЕФЕМ	 БАН,	 АМТИИ	
„Проф.	Асен	Диамандиев“

Анастасия Чолакова	–	председател	на	Културно-просветно	дружество	на	
каракачаните	в	Карлово	–	Сопот	

Георги Анастасов	–	Културно-просветно	дружество	на	каракачаните,	Кар-
лово	–	Сопот

Георги Гушев	–	ръководител	на	Фолклорна	формация	„Фънтъна“,	с.	Дор-
ково,	Велинградско

Георги Холянов	–	представител	на	армънската	общност,	с.	Дорково,	Ве-
линградско	

Анюта Каменова-Борин 	–	Съюз	на	краеведите,	Монтана	
Любомир Веселинов	 –	председател	на	 торлашко	дружество	 „Ждребче“,	

Белоградчик	
 
 
ПЪТУВАЩА ИЗЛОЖБА „НЕПОЗНАТИТЕ“  
към КУЛТУРЕН СЕМИНАР „НЕПОЗНАТИТЕ“ 

Уважаеми	гости,	скъпи	участници,	колеги,	
Имам	честта	да	открия	тази	малка,	но	значима	със	своето	съдържание	

и	послание	фотоизложба	„Непознатите“,	в	чието	второ	издание	са	предста-
вени	три	общности	в	България	–	торлаци,	армъни	и	каракачани.	Тя	е	неот-
менна	част	от	семинара	„Непознатите“	и	спомага	за	постигане	на	основна-
та	 му	 цел	 –	 етническа	 и	 религиозна	 толерантност.	 Това	 издание	 е	
про	дължение	на	заявения	вече	интерес	от	първото	издание	към	опознава-
нето	на	специфичните	черти	на	малките	общности	в	България,	тяхното	об-
щокултурно	наследство	и	развитие.	

В	 основните	 цели	 на	 Европейския	 съюз	 е	 заложен	 принципът	 на	
„единство	в	многообразието“	–	ценност,	която	се	гради	въз	основа	на	вза-
имно	разбирателство,	уважение	и	равнопоставеност.	В	тази	връзка	разши-

СРЕЩА-РАЗГОВОР...	ПЪТУВАЩА	ИЗЛОЖБА	„НЕПОЗНАТИТЕ“...
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ряването	на	познанията	за	етническите,	етнографските,	конфесионалните	
и	културните	общности	в	България	и	популяризирането	на	техните	тради-
ционни	 практики,	 култура	 и	 бит	 са	 важен	принос.	Културните	 различия	
покриват	всички	аспекти	на	отделните	културни	идентичности:	географ-
ски	произход,	етническа	принадлежност,	език,	социална	среда	и	образова-
ние,	религии,	философски	и	агностични	убеждения.	В	тази	изложба	обаче,	
абстрахирайки	се	от	надписите	под	всяка	черно-бяла	снимка,	на	пръв	пог-
лед	 трудно	ще	 забележите	 тези	различия.	Старите	фотоси	са	 запечатали	
образи	 на	 изстрадали,	 трудолюбиви,	 но	 горди	 хора,	 застанали	 достойно	
пред	обектива	с	ясната	мисъл,	че	ще	останат	за	внуците	и	правнуците,	кои-
то	трябва	да	запазят	и	продължат	традициите	на	културната	им	идентич-
ност.		

Семейството	винаги	е	било	най-важно	за	оцеляването	на	всяка	етно-
кон	фесионална	и	етнографска	общност.	Колкото	по-многобройно	е	било,	
толкова	 повече	 помощници	ще	 има	 за	 неговото	 изхранване.	Фамилните	
снимки,	включени	в	изложбата,	представят	семейства	и	от	трите	етноса.	
Тези	семейства	включват	някъде	две-три	поколения,	чиито	членове	пози-
рат,	облечени	в	прекрасни	носии,	нагиздени	и	подредени	в	специален	ред,	
като	 в	центъра	 е	поставена	майката	 с	 дете	на	ръце	или	най-възрастните	
членове	на	фамилията.		

На	някои	снимки	са	документирани	специфични	за	всяка	общност	за-
наяти,	като	например	торлаците	от	Чипровци,	прочути	с	килимарството,	
или	каракачаните	„Пред	мандрата“,	славещи	се	с	производството	на	уни-
калните	си	млечни	продукти.		

Неотменна	част	от	бита	е	разпределението	на	къщата,	чиято	централ-
на	част	е	отредена	на	огнището.	Пример	за	това	е	представената	снимка	на	
торлашки	къщи	от	с.	Долни	Лом	и	с.	Подгоре.	Огнището	винаги	е	играело	
важна	роля	не	само	в	уседналия	живот	на	този	етнос,	но	и	при	номадския	
начин	на	придвижване	при	каракачаните	и	армъните	за	тяхното	оцеляване.	
Затова	освен	битов	характер,	огнището	носи	невеществено	символно	зна-
чение	и	остава	архетип	на	семейството.	

Всъщност	миграцията	не	е	от	днес.	Преди	да	се	установят	трайно	на	
едно	място,	като	знаменити	животновъди	каракачаните	и	армъните	напро-
лет	 са	 се	 качвали	 в	 планините	 заради	 тучните	 пасища,	 а	 през	 есента	 са	
слизали	в	низините,	покрай	крайбрежните	топли	зони	на	Беломорието	или	
Черноморието.	В	тази	връзка		интерес	представлява	документалната	сним-
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ка	на	армънско	семейство	на	път,	фотографирано	с	прекрасните	си	носии	
пред	своя	скромен,	преносим	„дом“.		

Всяка	една	група	има	своите	специфични	обичаи	и	празници,	но	оби-
чаят	„Сватба“	е	съществен	за	сплотяването	и	събирането	на	родовете.	Та-
къв	момент	е	документиран	и	представен	в	черно-бялата	групова	снимка	
на	каракачанска	сватба.	Освен	нея	са	представени	и	прекрасни	портретни	
снимки	на	две	каракачанки,	напомнящи	образите	на	ренесансовите	мадони	
на	Рафаело.	

Няма	да	се	спирам	на	спецификите	в	красивите	символни	елементи	в	
носиите	на	трите	общности,	запечатани	на	фотографиите,	за	да	оставя	на	
вас,	зрителите,	да	им	се	насладите	и	да	ги	преоткриете.		

Ще	завърша	със	съвременните	цветни	фотоси,	предоставени	от	Феде-
рацията	на	просветните	дружества	на	каракачаните,	които	излизат	от	рам-
ките	на	документалистиката	и	ни	пренасят	в	живия	съвременен	живот	на	
тази	общност,	която	наред	с	останалите	етноси	доказва	непреходността	на	
традициите	и	обичаите,	съхранени	и	запазени	до	днес.	А	това	участниците	
в	този	семинар,	в	лицето	на	неговия	инициатор	гл.ас.	д-р	Зоя	Микова,	мно-
го	добре	знаят	и	нека	ги	приветстваме	за	това,	че	тази	изложба	заедно	с	
фотоизложбата	от	първото	издание	продължава	своята	мисия	на	опознава-
не	и	диалог	между	поколенията,	представяйки	ги	в	много	училища	из	стра-
ната.	

Проф. д-р Емилия Константинова 
 

АРМЪНСКА ГРУПА ЗА АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР 
„ФАНТЪНА” (ИЗВОР),  
С. ДОРКОВО, ВЕЛИНГРАДСКО 

Армънска	група	за	автентичен	фолклор	„ФАНТЪНА”	(ИЗВОР)	е	съз-
дадена	през	1999	г.	към	НЧ	„Св.	св.	Кирил	и	Методий	1919	г.”	–	с.	Дорково,	
с	цел	опазване	на	армънската	традиционна	материална	и	духовна	култура.		
Групата	участва	ежегодно	в	Международния	фестивал	в	с.	Дорково.	Пред-

АРМЪНСКА	ГРУПА	ЗА	АВТЕНТИЧЕН	ФОЛКЛОР	„ФАНТЪНА“	(ИЗВОР)
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ставя	се	и	в	Раброво	–	Видин	на	фестивал	през	1999	година.	През	2004	го-
дина	е	участвала	в	Националния	фестивал	на	етносите	в	Несебър.	Групата	
успешно	се	изявява	на	местни	и	чуждестранни	фестивали	на	армъните	във	
всички	балкански	страни	 	–	 	местността	Цигов	чарк,	в	Констанца,	Буку-
рещ,	Къмлу	лунго,	Серес,	Верия,	„България	за	всички”	–	Варна,	фестивал	
на	армъните	в	планината	Пониква	–	Македония.	През	същата	година	гру-
пата	представи	„Армънска	сватба”	в	комплекс	„Етъра”,	Габрово.	Ритуалът	
е	заснет	и	се	съхранява	в	БАН.	Участвахме	и	във	Втори,	Трети	и	Четвърти	
„Събор	на	овцевъдите”	във	Велико	Търново	като	почетни	гости.	Групата	е	
награждавана	с	призови	отличия,	заемала	е	първи	места	в	посочените	фес-
тивали.	Съставът	знае	около	60	армънски	песни,	свързани	с	бита	и	обичаи-
те	на	армъните.	Носиите	са	автентични,	на	повече	от	100	години,	извадени	
от	раклите	на	техните	баби.	В	репертоара	на	групата	са	включени:	„Армън-
ска	сватба”,	„Еньовден”,	„Гергьовден”	и	други	обичаи.	Понастоящем	ръко-
водител	на	групата	е	Георги	Гушев.	

Група	„Фантъна	–	Извор“	от	с.	Дорково		представи	обичая		„Посреща-
не	на	булката	в	дома	на	младоженеца“.	Всяка	песен	изразява	определено	
действие	–		въвеждане	на	булката,	закичване	с	вълна,	даруване,	хвърляне	
на	ябълката	с	набодени	в	нея	монети	(след	като	се	улови,	ябълката	се	раз-
рязва	и	всеки	хапва	от	нея	за	здраве	и	благополучие),	посрещане	на	булката	
от	свекървата	и	въвеждане	в	дома	на	младоженеца;	заиграване	на	хоро	с	
младоженците	и	след	това	отвеждане	на	булката	на	чешмата,	където	после-
дователно	 младоженецът	 и	 булката	 наливат	 и	 разливат	 вода;	 къпане	 на	
младоженец,	свекър	и	кум.		

 
ФОЛКЛОРНА ФОРМАЦИЯ  
„ТОРЛАШКИ НАПЕВИ“, МОНТАНА  

Фолклорна	формация	„Торлашки	напеви“	е	създадена	през	2001	годи-
на	към	Гимназия	с	преподаване	на	чужди	езици	„Петър	Богдан”	в	Монтана.	
Целта	 и	 е	 да	 събира,	 съхранява	 и	 разпространява	 уникалния	 торлашки	
фолклор.	 Всъщност	 групата	 използва	 в	 репертоара	 си	 песни	 от	 всички	
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фолклорни	области	в	България.	В	състава	ѝ	са	включени	солисти,	народен	
хор	и	битов	оркестър.		

През	годините	формацията	участва	в	редица	международни	и	нацио-
нални	конкурси	и	фестивали.	Някои	от	тях:	

–		 2009	година:	представят	на	берлинската	общественост	уникалния	
български	фолклор	по	повод	20	години	от	падането	на	Берлинската	
стена;	

–		 2016	година:	в	международния	конкурс	в	Паралия-Катерини	(Гър-
ция)	на	народния	хор	към	формацията	е	присъдено	второ	място.		

Главен	художествен	ръководител	е	Цветан	Цветанов,	възпитаник	на	
Средно	 музикално	 училище	 „Панайот	 Пипков”	 –	 Плевен,	 и	 АМТИИ	 –	
Пловдив.		

Ръководител	на	солисти	народно	пеене	е	Петя	Илиева	–	неговата	уче-
ничка,	възпитаничка	на	АМТИИ	–	Пловдив.	

 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕН  ТАНЦОВ АНСАМБЪЛ  
„ПЪСТРИНА”, МОНТАНА  

Представителен	танцов	ансамбъл	„Пъстрина”	–	Монтана,	е	основан	
през	1981	г.	Носител	е	на	златни	медали	от	фестивали,	дипломи,	грамоти	и	
много	отличия,	сред	които	и	„Сребърна	лира“	на	Съюза	на	музикалните	и	
танцови	дейци	в	България.	Неизменен	художествен	ръководител	и	хорео-
граф	на	Представителен	танцов	ансамбъл	„Пъстрина“	е	Първан	Първанов.	

Съставът	е	участвал	в	95	международни	фестивала	от	Европа,	Север-
на	Америка	и	Азия.	Своето	изкуство	е	показал	в	16	държави,	сред	които	
Франция,	Италия,	Сърбия,	Словакия,	Турция,	Румъния,	Португалия,	Гър-
ция,	Полша,	Холандия,	Белгия,	Испания,	Германия,	Македония,	Канада	и	
други.	

 
 

„ТОРЛАШКИ	НАПЕВИ“...	„ПЪСТРИНА“
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ТАНЦОВ СЪСТАВ „КАЧАНДОНИС“, КАРЛОВО 

Танцов	състав	„КАЧАНДОНИС“	при	Културно-просветното	дружест-
во	в	Карлово	е	създаден	през	1993	година	с	пръв	ръководител	и	основател	
госпожа	Анастасия	Чолакова.	В	25-годишната	си	история	са	обучени	над	
130	танцьори,	като	в	определени	години	е	имало	танцьори	от	3-годишна	до	
23-годишна	възраст	в	различни	формации.	През	годините	танцовият	със-
тав	е	имал	различни	ръководители:	Ирина	Скевова,	Параскева	Топчиева,	а	
в	настоящия	момент	–	Костадин	Скевов,	като	всички	те	са	бивши	танцьори	
от	същия	състав.		

Танцовият	 състав	 има	много	 участия	 в	 чужбина,	 както	 и	 България.	
Ежегодно	участва	на	преглед	на	танцовите	състави	от	дружествата	на	кара-
качаните	„Фламбура”.	И	на	Общогръцки	събор	на	каракачаните	в	Пертули	
–	Гърция,	както	и	на	Събора	на	каракачаните	в	България	–	Карандила.	Има	
участие	и	награди	на	Международен	фолклорен	фестивал	Варна	–	Албена	
през	2011	година.	Има	награда	от	Международен	фолклорен	фестивал	в	
Гебзе	–	Турция	и	многократни	участия	в	международни	фолклорни	фести-
вали	в	Кавала,	Ксанти,	Атина	и	други	градове	в	Гърция.		

Каракачанските	танци	са	част	от	културата	и	културното	наследство,	
нрави	 и	 обичаи	 на	 каракачаните.	Неделима	 част	 от	 културния	живот	 на	
община	 Карлово	 и	 Сопот	 са	 проявите	 на	 танцовия	 състав	 при	 Култур-
но-просветно	дружество	на	каракачаните	–	Карлово.	Апотеоз	на	участията	
на	състава	е	ежегодно	провеждания	събор	на	каракачаните,	последната	не-
деля	от	месец	май	при	манастира	„Свети	Спас“	в	Сопот.	
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 ПРИЛОЖЕНИЯ

Армънско	семейство	и	армънска	сватба	в	Родопите,	РИМ	–	Велинград
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АРМЪНИ	в	м.	Бакица,	
Велинградско,	

РИМ	–	Велинград
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Димо	Костов	Грунов,	 
роден	през1860	г.	в	Гърция, 
дядо	на	Вангел	Спиров,	 
ФКПДК	–	Сливен

Димитър	Димов	Грунов,
роден	през	1935	г.,	
ФКПДК	–	Сливен

ПРИЛОЖЕНИЯ



НЕПОЗНАТИТЕ212

Коста	Г.	Барбазонов	и	 
Димитър	Г.	Барбазонов,

1923	г.,	ФКПДК	–	Сливен

Димитър	Платев,	Първа	световна	война,
1918	г.,	ФКПДК	–	Сливен
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Каракачани,	Турция,	1922	г.,	ФКПДК	–	Сливен.

ПРИЛОЖЕНИЯ



НЕПОЗНАТИТЕ214

Хоро	в	м.	Бакица,	РИМ	–	Велинград

ТОРЛАЦИ,	РИМ	–	Чипровци
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ТОРЛАЦИ,	РИМ	–	Чипровци

ПРИЛОЖЕНИЯ



НЕПОЗНАТИТЕ216

ТОРЛАЦИ,	РИМ	–	Чипровци
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ТОРЛАЦИ,	РИМ	–	Чипровци

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Чипровски	килими	и	пътеки,	РИМ	–	Чипровци

Духовата	музика,	РИМ	–	Чипровци
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Сватба	–	началото	на	ХХ	в.,	РИМ	–	Чипровци

Каракачани	пред	мандрата,	ФКПДК	–	Сливен

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Каракачанска	сватба

Среща-разговор	с	представителите	на	групите	и	сдруженията	–	
30	ноември	2019	г.
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Теоретичен	модул	–	30	ноември	2019	г.,	АМТИИ	–	Пловдив

ПРИЛОЖЕНИЯ



НЕПОЗНАТИТЕ222

От	кухнята	на	нашите	сънародници	–	кулинарна	изложба,	
фоайе	на	АМТИИ,	30	ноември	2019	г.

Домакините	АФА	при	АМТИИ	„Проф.	Асен	Диамандиев“	–	Пловдив
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ЗАЕДНО	на	сцената	на	АМТИИ	„Асен	Диамандиев“,	Пловдив

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Група	за	изворен	фолклор	ФАНТЪНА	–	с.	Дорково,	Велинградско
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Представителен	танцов	ансамбъл	„Пъстрина“,	Монтана

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Танцов	състав	„Качандонис“,	Карлово



227

ЕКИПЪТ НА КУЛТУРЕН СЕМИНАР „НЕПОЗНАТИТЕ“
	 гл.	ас.	д-р	Зоя	Микова
	 ас.	Таня	Върбева
	 доц.	д-р	Владимир	Владимиров
	 гл.	ас.	д-р	Иван	Георгиев
	 докторант	Мартин	Петков



НЕПОЗНАТИТЕ228

НЕПОЗНАТИТЕ 
СБОРНИК	ДОКЛАДИ	И	СТАТИИ

Българска,	първо	издание

Анонимно	рецензиране
проф.	д-р	Костадин	Бураджиев

Предпечатна	подготовка	и	оформление
Издателство	АСТАРТА,	e-mail:	astarta_publ@mail.bg

Формат	60/84/16
Печатни	коли	14,25

Печат	–	АСТАРТА,	Пловдив



229


