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Вместо предговор
Един от най-големите страхове на хората е свързан с непознатото 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 общности. Оказа се, че в годините на световна глобализация ние все повече се отчуждаваме и капсуловаме, за междуобщностни и междуетнически прояви се говори формално и по-често схематично, а контактите ни с т.нар. „различни“ се
основават преди всичко на междуличностните ни интереси. В дни на всякакви кризи, няма по подходящо място от Пловдив и сцената на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство (АМТИИ), където да
се покаже, че нещата, които ни събират и обединяват като нация, са повече
от различията, които ни разделят. Първото издание на Културния семинар
„Непознатите 2016“ - Пловдив, прие общностите на арменци, евреи, турци
и роми в България, с техните песни, танци, мелодии, костюми, кулинарни
изкушения, фотографии и други изяви, за да покаже малка част от живота
на хората, с които съжителстваме от векове.
В теоретичният модул на семинара се включиха осем автора от цяла
България с девет материала, посветени на четирите общности. Текстовете
представят традиционни практики на групите съхранени през годините,
независимо от политическите и икономическите обстоятелства в страната
ни.
Изказвам благодарност на всички участници във всички модули на семинара, на представителите на различните институции, неправителствени
организации, на спонсорите и наши съмишленици, на ръководството на
АМТИИ, на екипа на „НЕПОЗНАТИТЕ“ за всеотдайната работа и на всички колеги от Академията, които с общите си усилия показаха, че страховете могат да бъдат преодолени, а предразсъдъците и стереотипите могат да
бъдат разчупени.
д-р Зоя Микова
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ОБРЕДНИТЕ ПЕСНИ И ТАНЦИ ПРИ КЪНОСВАНЕ НА
БУЛКАТА В ТУРСКАТА СВАТБА ОТ ЛУДОГОРИЕТО
докторант Айше И. Реджеб
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”
Резюме: Предмет на настоящата статия са обредните песни и танци, изпълнявани по време на обичая „Къносване на булката” („Kɪna
gecesi”) при сунитите от Лудогорието. Изследването обхваща периода от
първата четвърт на ХХ до първото десетилетие на ХХI век. Проследяват
се процесите на разпадане и развитие, характерни за обредната песенна
и танцова култура на една локална общност.
Аbstract: The subject of this article is ritual songs and dances performed
during the ritual „hennaing the bride“ (Kɪna gecesi) with Sunnis from
Ludogorie Region. The study covers the period from the first quarter of the
twentieth century to the first decade of the XXI century. It traces the processes
of decomposition and development characteristic of ritual song and dance
culture of a local community.
Ключови думи: обредна песен, обреден танц

Предмет на настоящата статия са обредните песни и танци, изпълнявани по време на обичая „Къносване на булката” при сунитите от Лудогорието. Изследването обхваща периода от първата четвърт на ХХ век до
първото десетилетие на ХХI век. Теренните материали са събирани от автора в продължение на 13 години. Използвани са исторически документи
свързани с региона и информационни данни, съхранявани в архивите,
местните музеи и читалища. В описанията се употребяват оригиналните
диалектни названия.
В последните години се наблюдава засилен научен интерес към различни аспекти от традиционната турска сватба. Интерес представляват
публикациите на М. Василева1, С. Петрова, А. Реджеб2, Д. Съботинова3, С.
1Василева,

М. Сходства и отлики в българската и турската сватба в група села от Разградски окръг. В:
ИЕИМ, т. 12, 161 – 190
2Петрова, С., Реджеб, А. Развитие на сватбената обичайно-обредна система на турското население от село
Веселина, Община Лозница, Област Разград. В: Традиционна материална и духовна култура на Европейските народи, Разград, 2002, 94 – 97
3Съботинова, Д. Семейник или колелото на живота. Силистра, 2002.
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Куртчу4, И. Хасанов5, които засягат в една или друга степен темата, териториално отнесена към района на Северна България.
Традиционният обичай „Къносване на булката” е широко разпространен сред мюсюлманите в България. Музиката, текстът на песните, стъпките и движенията на танците са задължителни елементи от „музикалното”
равнище на обреда. Както отбелязва Ст. Генчев6 „те са равностойни синонимни и са само относително различни средства за постигане на обща
цел”. Превръщат се в едно емоционално цяло с обща драматургия, която
докосва дълбините на човешките чувства.
Къносването има определено място и време в сватбения обичайно-обреден комплекс. В миналото сватбите ставали в петък, събота, неделя или
във вторник, сряда и четвъртък. От средата на ХХ век обичаят „Къносване
на булката” в Лудогорието се прави в петък вечер, а след 90-те г. на ХХ в.,
вече и в събота вечерта. Запазването на „къносването” дори и с променен
времеви параметър, разкрива неговата значимост в обичайно-обредния
комплекс. Песните и танците винаги започват след извеждането на булката.
Главно обредно място е домът на булката, където се извършва същинското къносване. При хубаво време къносването става в двора, а при лошо
– в къщата.
Символиката в обичая „Къносване на булката” е свързана с прощаване
с родния дом, близките и другарките. „Това е моминска вечер, на която
присъстват само жени и девойки с най-хубавата си премяна”7. Надвечер
майката на момъка, придружена от жени роднини, приятелки и съседки,
отиват у булката. Тя носи готова за ползване къна и в някои села няколко
свещи, които са големи, с богата украса от asma yapragi (лозови листа) или
incir yapragi (смокинови листа) и цветя.
Музиката, песните и танците отразяват атмосферата на сватбения ритуал. Обредните текстове и действия са изпълнени с драматизъм и лиризъм.
Обредните песни, включени в къносването се изпълняват само от
жени. Срещат се и двата варианта – с музикален съпровод и без музикален
съпровод. На обредно ниво пеенето обединява музикално извлечения звук
и текста. Чистите вокални изпълнения са по-стари обредни образци.
4Куртчу,

С. Сватбени обичаи на турците в село Сеслав, Кубратско. В: Известия на Регионален исторически
музей Разград,1, Разград, 2014, 626-641
5Хасанов, И. Село Равно следи от миналото. Разград, 2015.
6Генчев, Ст. Сватбата. Български празници и обичаи. София, 1987.
7Интервю с Емине Ахмедова – род. на 1947г. в с. Веселина. Интервюто е проведено през юни 2002 г.
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Песните носят всички характерни белези за цикъла на обредното прощаване. Мелодията е бавна, а текстът – лиричен. Целта е булката да се
разплаче. Вярва се, че сълзите на булката ще донесат благополучие и берекет. Заедно с булката плачат и нейните близки и роднини. Плачът е задължителен. Дори когато има импровизация и засилено разграждане на обредността през ХХI век, плачът остава неотменно условие за младата булка.
Той доказва наличието на определена устойчивост в песенното творчество. Същата обредна практика на ритуален плач се наблюдава и в традиционната българска сватба8.
Основните поетични изразни средства са символиката и алегорията.
Те разкриват душевната чувствителност и копнежите на младата булка.
Поетичните образи много често се отъждествяват с реални лица. Композицията на обредните песни от къносването се изгражда на принципа, който
е характерен за любовните фолклорни образци. Персонажите, които се
срещат устойчиво в обредния текст на песните от къносването са булката,
нейната майка, баща и, свекъра и свекървата, а също така и младоженеца.
Понякога се споменават девера, зълвата, етървата. В сравнителен план определена роля изпълняват птиците и конете. Възприемането на птицата
като душа е широко разпространено не само сред мюсюлманите9. В някои
от песните „летящият кон” на бащата е сив или черен, което кореспондира
с митопоетичните представи на мюсюлманите.
Пространственият модел, по който се осъществява действието обхваща връзката „стар дом – нов дом” (роден дом, бащин дом – домът на свекъра). Всеки един от тях е знак за съответен статус. На поетично равнище
между двата дома се намират поля, гори, планини, реки – все големи препятствия. Разстоянията се измерват с полета на птица или бързия бяг на
коня. Следователно текстът от песните, изпълнявани по време на „Къна
геджеси” отразява обредното измерение на това събитие.
Във всички селища от региона първата песен, която се изпълнява по
време на „къната” и се придружава от обреден танц е една и съща. Има
много малки отклонения във вариантите, записани в различните села.
Всички източници сочат, че е създадена по действителен случай10.

8Генчев,

Ст. Сватбата. Български празници и обичаи. София, 1987.
А. Мир исламского мистицизма. Москва,1999.
с Хатче Исмаилова – род. през 1928г. в с. Бели Лом. Интервюто е проведено през м юли 2002 г.

9Шиммель,
10Интервю
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Текстът подчертава не само социалната, но и морална зависимост на
булката, като най-млад член на новото семейството. Далечното, непознатото място като територия е свързано с установяването в новото селище, влизането в друг дом и семейство. Всичко това засилва степените на магическа заплаха спрямо младоженката. Затова не е случайно, че в песента е
подчертана опасността от „погледа с лошото око”. Булката трябва да бъде
приета от „чуждите” и изцяло да промени статуса си. За целта, самата тя
трябва да се примири и да приеме за свое семейството на съпруга си. Мотивът е познат и в песенното творчество на другите балкански народи11.
Текстът от Лудогорието е следният:
Оригинал
Yuksek, yuksek tepelere
Ev kurmasınlar
Aşrı, aşrı memlekete
Kız vermesinler
Annesinin birtanesini
Hor gӧrmesinler
Uçanda kuşlara malüm olsun
Ben annemi özledim
Hem annemi, hem babamı
Ben köyümu ӧzledim
Babamin bir atı olsa
Binsede gelse
Annemin yelkemi olsa
Uçsada gelse
Kardeşlerim yollarımı
Bilsede gelse
Uçanda kuşlara malüm olsa
Ben annemi ӧzledim
Hem annemi, hem babamı
Ben kӧyümu ӧzledim

Превод
На далечни села
моми да не дават.
На мама единствената
с лошо око да не погледнат
Моето чедо от мен да не разделят.
На летящите птици искам да кажа:
– Аз се затъжих за мама,
за мама и за тате
и за родно село.
Да имаше татко кон,
да се качи и да дойде да ме види.
Да имаше мама криле,
да литне и да дойде да ме види
Братята ми пътя ми да знаеха,
за да дойдат да ме видят
На летящите птици искам да кажа:
– Аз се затъжих за мама,
за тате и за родно село.

С тази песен започва обредния танц за къносването на булката не само
в средата на ХХ век, а и днес. В миналото песента се изпълнявала без му11Иванова,

Р., Живков, Т. Българска народна поезия и проза. София , 1981.
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зикален съпровод. В днешно време има случаи, когато мелодията се изсвирва от оркестъра.
Докато се къносват и изчакват да засъхне къната от ръцете и краката
на булката, се изпълняват още тъжни обредни песни „за разплакването на
булката”. Много популярна е песента „Kinayi getir Aney” („Донеси мамо
къната”):
Донеси къната мамо. (2)
Потопи си пръста в нея майко.
Тази вечер съм ти гостенка (2)
С тебе искам да легна майко,

на твоя скут искам да легна мамо.
Тази вечер съм ти гостенка.
С тебе искам да легна майко,
на твоя скут искам да легна мамо.

Песента представя раздялата с родния дом и майката. Подчертава се
тясната връзка между майка и дъщеря. От този момент „всичко е сторено и
няма връщане назад”12. Булката може да си дойде в бащиния си дом само
като гостенка. В северозападните села от Лудогорието се среща текстови
вариант, изпълнен в същата мелодия:
Оригинал
Vurun gelinin kınasını
Aglatmayin anasını.
Hu mevlam, Hu, Hu! – diyelim
Kadir Mevlam, Ak diyelim!
Hu Mevlam, Hu, Hu! – diyelim.

Превод
Къносайте булката
Не разплаквайте майка ѝ.
Боже Господи, Боже Господи! – да кажем
Безценен си Господи и Непорочен си.
Боже Господи, Боже, Боже! – да кажем.

Призоваването на Бог не е случайно. То е обвързано с религиозния
елемент в сватбената обредност и има силно нравствено и емоционално
въздействие върху участниците.
Свекървата извежда булката в средата на кръга и ѝ отваря воала. Задължителен елемент при отварянето на булото е накичването със златна
паричка или пендари. Ритуалът се изпълнява по време на песента „Бахчелерде борюлдже”13. Играе се сватбен обреден танц последователно между
зълва, етърва и булка в кръг. Първи в кръга започват да танцуват булката и
12Хатче

Исмаилова, род. през 1928г. в с. Бели Лом. Интервюто е проведено през м. юли 2002 г.
Исмаилова, род. през 1928г. в с. Бели Лом. Интервюто е проведено през м. юли 2002г., Емине
Ахмедова, род. през 1947 г. в с. Веселина, интервюто е проведено през м. юни 2002 г.
13Хатче
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зълвата (Gelin görümce oyunu). Танцът отново е само по двойки. Останалите жени играят в кръг около тях. Зълвата накичва булката със златна паричка и се връща в кръга при останалите. След нея в кръга с булката танцуват
етървите, които също я накичват със златни парички. Традицията е запазена и днес. Всяка от жените и момите, които играят с булката я накичват с
пари. Този танцът е залегнал в основата на идеята за „Булчинското хоро” в
съвременната сватба. Песните и танците продължават докато се изреждат
да танцуват всички жени.
По своята същност сватбените танци са обредни. Те имат строго
регламентирано място и време за изпълнение. Участниците са предварително определени, това са само жените, които присъстват на къносването.
В зависимост от етапа на развитие този вид танци се изпълняват с песенен
или музикален съпровод, а също така и с двата съпровода.
Движенията на танцьорките са овладени, ритмични, ритуално значими и подчинени на идеята за „красивия жест”. Целта обаче е засвидетелстване на принадлежност към обща поведенческа норма. Обредните
танци в сватбата винаги започват с десния крак. На места все още се спазва
правилото по време на ритуала булката да е обърната на изток.
В женските сватбени танци са съчетани две основни тенденции на
проява. Първата тенденция включва изграждането на общ ефектен вид (изглед). При нея естетиката се постига с помощта на визуализираното цветово богатство на носиите и отблясъците на накитите. Значение за „рисунъка” на танца имат фигуралните композиции. Те трябва да са ясно и добре
изградени в пространството.
Основна фигура при къносването е кръга. Кръгът около булката предпазва от зли магии, създава нов порядък и е знак за съвършенство. Художествено-естетическия ефект се допълва от употребата на обредния реквизит, който придава усещане за мистичност.
В играта по двойки вероятно има и определена брачна символика, която се загубва сравнително рано и затова според местното население, този
вид танци са по-скоро вид надиграване. Тя се откроява с това, че всяка изпълнителка играе сама за себе си и изпълнява движенията си в зависимост
от своето импровизаторско умение. Това важи най-вече за момите, които
искат да покажат своя „талант” пред възрастните жени, които имат „водеща” роля в обреда и девойките се стремят да получат тяхното одобрение и
гласни похвали, докато танците, които включват в група по четири жени
по-скоро съхраняват старинни препратки към четирите посоки на света. До
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към края на ХХ в. по време на целия ритуал, част от който са и обредните
танци се спазва строгата йерархия в участието на обредните лица.
Втората тенденция в обредния танц е позната като „изкуството на детайла”14. В женските обредни танци на мюсюлманите от Лудогорието богатството на детайла е съсредоточено в горната част на тялото. Жените
изпълняват танците с лекота и ефирност на всички движения. Определен
акцент имат жестовете. Характерна символика има в плавното „виене” (извиване) на тялото и ръцете. Тези движения предизвикват „подрънкване”,
„звънтене” на накитите (най-вече на гривните), което привнася допълнителни емоции. Кючекът е нов вид танц, който се играе след ср. на ХХ век и
няма връзка със старинната обредност при къносването.
Развитието на песните и танците от обичая „къносване” трябва да се
разглежда във връзка със спецификата на идентичността на носителите,
както и с тяхната конкретната регионална характеристика15. Религиозната
принадлежност към сунитския клон на исляма поставя отпечатък върху
фолклора. В същото време в обредните песни и танци се отразяват далеч
по сложни и йерархически развити структурни компоненти.
Изложеният текст дава основание да се констатира, че до кроя на ХХ
в. се наблюдава трайно съхраняване на традиционните песни и танците
при къносването на булката от Лудогорието. В края на ХХ и началото на
ХХI в. семантиката е разрушена и обредните елементи придобиват все повече празнично-развлекателен характер.
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ОСНОВОПОЛАГАНЕ НА АРМЕНСКАТА
ХУДОЖЕСТВЕНА САМОДЕЙНОСТ В ШУМЕН
доц. д-р Тодорка Малчева
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”
Резюме: Зараждането на арменската художествена самодейност в
Шумен се реализира с основополагането на Арменски смесен хор „Гъ
рунг”, който бележи емблематично присъствие сред художествено-самодейните изяви на етническите малцинства в града. Съставът продължава
своята дейност и понастоящем като същевременно се конфигурира като
единствен действащ арменски хоров колектив в България към днешна
дата. Цялостната творческа история на колектива е наситена с многобройни концерти в страната и чужбина, както и с награди за изпълнители
и диригенти. Всички сценични изяви на арменския хоров състав презентират висок професионализъм и изпълнителски плам, основателно трансформиращи изпълненията в истинска магия.
Аbstract: The formation of Armenian artistic activity in Shumen is
realized with the foundation of the Armenian mixed choir “Garung” which
has an emblematic presence among artistic deeds of the ethnical minorities in
town. Nowadays the choir continues its activity and it is at present the only
Armenian collective choir team in Bulgaria. The history of the choir is
saturated with numerous concerts in the country and abroad, as well as with
prizes both for conductors and for performers. Each stage appearance of the
Armenian choir reveals great professionalism and passion, which turns the
performance into real magic.
Ключови думи: художествена самодейност, арменски хорове

ХХІ столетие е век на технически разцвет, на демократични промени
във всички области от нашия живот, на мащабна глобализация и безгранични човешки възможности. В условията на този толкова различен от отминалия социализъм съвременен модерен свят да се развива художествената самодейност е дело, достойно за възхищение и уважение. Но това е
неоспорим факт. Все по-многобройни стават хоровите, танцовите и инструменталните любителски състави, както и такива по изобразително и
театрално изкуство, обединяващи в редиците си ентусиазирани самодейни
изпълнителски таланти. И всичко това е резултат от възможността, която
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любителското творчество предоставя по отношение досега до културното
пространство и реализирането на творчески продукт, постигането на душевна висота и комфорт – така необходими в динамичното ни съвремие.
В този контекст е и тематизирането на настоящата публикация. Средоточие в представяния текст ще представлява арменската музикално-художествена самодейност в гр. Шумен – нейното зараждане с основаването на
смесен хор „Гърунг”, творческа дейност, диригенти, награди и съвременно
състояние. Изложението убеждава, че арменският етнос в града напълно
основателно може да бъде горд с това, което реализира в тази насока. Той
почита и увековечава своите културни традиции, като ги съхранява и не
спира да ги пресъздава и представя пред широката общественост. За този
негов ентусиазъм е настоящото проучване и моят дълбок поклон!
Явлението художествена самодейност
Конкретизираме институцията художествена самодейност като явление напълно основателно. Към този вид прецизиране насочват неговите
емблематични очертания в годините и в обществото, разнообразни изпълнителски изяви, реализирани от многобройни любителски състави. Художествената самодейност е своеобразна форма на всеобща художествена
култура и може би най-масовата културно-творческа дейност, която се явява в отговор на породена потребност от социална активност във връзка с
естетическото преживяване на културни образци.
Някои квалификации очертават институцията художествена самодейност като значим, както за личността, така и за обществото, всенароден
културен диалог. А нейното продължаващо развитие в годините я представя като устойчива социокултурна практика, разгърнала се като подсистема
на българската култура [Динков, 1982:206-208].
Проучвайки разглежданото проблемно поле, вниманието привлича
дефинирането и на В. Г. Гусев, което насочва към изпълнителски формати,
представящи симбиозно взаимодействие на фолклорните традиции и професионалното изкуство. Според него: „Художествената самодейност… е
форма на организация на масовото народно творчество, в което се съчетават разни видове изкуства и разни форми на творчество – колективни и
индивидуални, продължаващи традициите на народното творчество и усвояващи навиците, изработени от майсторите на професионалното изкуство… Ценността и жизнеспособността на художествената самодейност е
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в многообразието на нейните форми и в творческото взаимодействие на
тези форми.” [Джиджев, 1972:414].
В същата насока е тълкувано явлението и у нас. То се определя като
„организационна форма…, която дава простор, направлява, ръководи и
създава най-благоприятни условия за пълна демократизация на изкуствата…, изразяваща се в най-широкото взаимодействие между двата типа
творчество – народното (т.е. фолклорното) и професионалното”. Като
свързва исторически коментираната проява с епохата на социализма, Джиджев насочва към нейното третиране „не само като масово културно движение, а преди всичко като изкуство” [Джиджев, 1972:415].
Синтезирайки тези и много други постановки, както и на база лично
отношение, изследване и анализ, се предлага следното обобщение. Фолклорна по произход, художествената самодейност се явява подсистема
на националната художествена култура, част от общата духовна култура на обществото и е изградена на широка социална и творческа основа.
А това от своя страна откроява отношението култура и изкуство – народ и потребление. Тя е организирана и масова институция, подчинена на
доброволното начало, на индивидуалния избор. Посредством разгръщането на пространен творчески потенциал и на база масовостта на своите
изяви, самодейността цели духовно, личностно и културно извисяване на
значително обширна аудитория.
Зараждане на художествената самодейност на арменския етнос в
Шумен
Хор „Гърунг” – сформиране, роля, значение, диригенти и
начало на арменското любителско творчество в града.
Основополагане
Арменският хор е сформиран през 1944 г. Това е периодът непосредствено след учредяването на отечествено-фронтовската организация „Ереван” с клон в Коларовград (днес – гр. Шумен). По своята същност „Ереван” е единна прогресивна организация, обединяваща всички патриотични
сили под егидата на Отечествения фронт и българо-съветската дружба
(ДАШ, ф. 1295, а.е. 8). Така чрез тази организация за първи път в историята на арменската общност в страната, в частност и в Шумен, се обединяват
всички арменци-антифашисти, активно включили се за осъществяване
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програмата на Отечествения фронт под ръководството на бившата Българска комунистическа партия.
Понастоящем организация „Ереван” усвоява функциите на културно-просветна организация.
Състав
Учреден паралелно с организация „Ереван”, хорът на арменската диаспора в града първоначално е в еднороден – женски състав и наброява 30
души (Паносян, 2004:24). Впоследствие институцията се формира като
смесена (мъже и жени) и много скоро достига до 57 участника (ДАШ, ф.
1295, а.е.4). Тази завидна численост би могла да се обясни единствено с
всеотдайност и ентусиазъм, с безрезервна отдаденост в името на една благородна мисия – съхраняване и прослава на арменското песенно творчество. Именно това определя и особено активната дейност на хоровата институция и към днешна дата.
За съжаление, днес съставът е по-малочислен – резултат от демократични, демографски и икономически промени в нашето съвремие. Той наброява 20-25 души. Но макар и по-малоброен, той продължава успешно да
се изявява като смесена формация с унаследената от миналото всеотдайност. Нещо повече – към 2016-та г. това е единствено функциониращата
арменска хорова формация в България. А в нейните редици, освен ентусиасти, се включват и професионални музиканти, музикални педагози, студенти.
Диригенти – творческа дейност, награди
Дългогодишната история на състава пази спомени за изявени личности, амбициозно и отговорно ръководили в годините неговата дейност. Основно това са диригентите. Заставайки начело на един такъв колектив, те
са тези, които поемат в ръцете си организирането, подготвянето и представянето на обединените в хоровата институция самодейни и професионални
ентусиасти. Съвместно с тях се изявяват и корепетитори, композитори и
музиканти, сътворили песенни аранжименти. Това са личности с отговорна роля и значение за колектива.
• Ангел Виденов – началото
Реализираните проучвания документират, че първият активист, който
организира и поема диригентството на хоровата формация, е Ангел Виде17

нов. Това е една особено будна личност, изявяваща се в различни области:
хорова, обществена и публицистична. Неговото име се помни и винаги се
споменава с уважение, не само поради това, че поставя началото и основите на арменското хорово изпълнителство. Признанието към тази личност
се дължи и на факта, че това е постигнато за съвсем краткия двугодишен
период (1944-1945 г.), през който Ангел Виденов ръководи хòра.
Любопитен е фактът, че първите хористи, участващи в състава, не
притежават професионална квалификация. Това са любители-ентусиасти
– активни общественици, ремсисти, градски ръководни членове. Но всички те – обединени от въодушевения порив за съхранение традициите на
общността чрез изпълняваните песни.
o Репертоар
Към първоначалното репертоарно съдържание на хòра ориентират архивните единици. Като член на Окръжния комитет на Отечествения фронт,
Ангел Виденов съдейства за прокарване идейната насока на обществената
организация чрез репертоарната програма. Това определя в нея да присъстват изключително революционни песни, съветски маршове, български и
арменски народни песни (ДАШ, ф. 1295, а.е.8).
o Дейност
В първите години след Деветосептемврийската революция хоровият
състав активно се включва чрез концертни изпълнения в разнообразни
градски мероприятия. Това са чествания на годишнини на Октомврийската
революция, Съветската армия, на В. И. Ленин, Хр. Смирненски, Н. Й. Вапцаров, Г. Димитров и др.
Отново в същия период е и приносът на хоровата формация за културния живот във военните поделения. Във връзка с това, изпълнителският
състав многократно е посещавал подразделения на българската войска с
цел изнасяне на културно-художествена програма.
За периода 1944-1945 г. хорът се изявява и като организатор на вечеринки – развлекателен формат сред гражданството и обществеността, наследник на българската фолклорна седянка в свободните следвоенни години. Положителна инициатива на арменските вечеринки е събирането на
благотворителни средства, много благородно ориентирани не само към
арменската общност в града, но и за бойците от фронта, за сираци (български, арменски, югославски), за нуждите на арменската образователна система – Шуменското арменско училище, за предизборни кампании и др. (ДАШ,
ф. 1295, а.е. 8).
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• Владо Виденов
След Ангел Виденов, отново за кратко време, ръководството на състава поема неговият брат – Владо Виденов (1946 г.). Промяната се налага
поради това, че от 1946 г. Ангел Виденов преминава на обществено-организационна дейност в града и региона.
• Атанас Бъчваров
В края на 1946 г. диригентската длъжност е поверена на следващия –
трети по ред хоров диригент – Атанас Бъчваров. В годините на неговото
ръководство хорът достига впечатляваща численост и наброява 80 хористи
(А.С.). След кратко прекъсване от 1956-1959 г., Атанас Бъчваров ръководи
състава около 15 години – до 1964 г.
o Репертоар
За периода 1948-1953 г., когато Атанас Бъчваров ръководи хòра, репертоарът на състава се разширява. Изпълняваните песни от съветски, арменски и български композитори се допълват с откъси от опери (хор из
операта „Ернани” от Джузепе Верди и др.) (ДАШ, ф. 1295, а.е. 8).
o Дейност и награди
Важно от този период е участието в Републикански преглед на художествената самодейност в гр. София през 1959 г., където хорът е удостоен
с бронзов медал и парична награда (ДАШ, ф. 1295, а.е. 8) (А.С.).
• Арам Берберян-Датев
От 1956-1959 г. смесеният хор към арменската организация „Ереван”,
състоящ се основно от работници и служещи, се ръководи от талантливия
варненски музикант – композитор, пианист и диригент – Арам Берберян-Датев (ДАШ, ф. 1295, а.е.4). Той се установява в Шумен през 1956 г. по
разпределение (за три годишен период), непосредствено след завършване
на висшето си образование в Българска държавна консерватория (сега –
Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”) – гр. София.
Имайки щастливата възможност да получи музикално образование и да
почерпи от опита на видни български музиканти, Арам Берберян-Датев
още като студент се изявява като композитор – прави оркестрации, аранжира музикални произведения, дирижира, акомпанира и изпълнява клавирни
творби. Всичко това удостоверява единствено неговата многостранна музикална надареност и перспективност.
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o Репертоар
Ръководен от Арам Берберян, Арменският смесен хор в Шумен е в
състав „а капела”, а целият репертоар включва аранжименти на диригента,
специално съобразени с възможностите на изпълнителите. Впечатляващи
са били съвместните концертни изяви на арменския хор и смесения градски хор „Родни звуци”, ръководен през този период от Георги Бабачев
[Нейков, 2000/2001]. И не само това. Арменската общност признава, че с
дейността на Арам Берберян изпълнителското ниво на хòра значително се
повишава, за което му се отдава заслужена благодарност за неговия талант.
o Дейност
През 1956 г. е хоровото участие в окръжен преглед в Коларовград и на
Републиканския фестивал в София, където хоровият колектив и Арменският танцов състав са удостоени със званието „Национален отличник на читалищната художествена самодейност” (ДАШ, ф. 1295, а.е. 8).
През 1958 г. в градски и окръжен прегледи на художествената самодейност ансамбълът е класиран за Републиканския фестивал през 1959 г.
(ДАШ).
• Румен Русев
През дългия период от съществуването на хор „Гърунг” се споменава
името на още един диригент с принос към колектива – Румен Русев. В годините на неговото ръководство като солисти се изявяват Алиса Арзуманян и Веркине Воскеричян (Паносян:ЛАА).
• Георги Бабачев
До 80-те г. на ХХ век някои бивши хористи си спомнят името на Георги Бабачев, свързано с Арменски смесен хор в Шумен (З.П.). Но неговата
диригентска дейност е временна. Бабачев не се изявява като самостоятелен, а като помощник-диригент на колектива (А.С.), (Г.Г.).
• Киркор Киркоров
Архивни документи и очевидци разкриват приноса и на Киркор Киркоров, който е диригент на Хoр на строителните войски в гр. София. Неговата дан в хоровото дело на шуменския Арменски хор е основно като хоров
консултант (А.С.).
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• Добри Жечев
И до днес арменският социум не само помни, но и с многозначително
уважение почита името на Добри Жечев – диригентът, продължително време ръководил хòра – 18 години, от 1964-1982 г. Бивайки хоров диригент в
Преслав, той е поканен да ръководи арменския хоров колектив в Шумен
(А.С.).
o Репертоар
Репертоарът, изпълняван под направлението на музиканта, включва
основно арменски песни. Част от тях се изпълняват акапелно, а други, предимно арменските народни песни, се пеят в съпровод на оркестър: акордеон, баяни, две мандолини, китара, ударен инструмент. Друга група в репертоара на хоровия състав от този творчески период са българските песни,
чиято тематика е с партийна и патриотична насоченост.
o Дейност
Годините от дейността на хòра под диригентството на Добри Жечев са
особено активни, творчески наситени. Завиден е количественият показател
на репертоарния план. Изпълнявани са около 40 песни. А концертите продължават по 2-2,5 часа (Г.Г.). Затова през този период Ансамбълът за арменски песни и танци в Шумен продължава да завоюва призови награди,
измежду които отново бронзов медал за хòра (и златен медал за танцовия
състав) от ІІ фестивал на художествената самодейност (А.С.) Това са и годините, през които ансамбловата организация реализира две много успешни турнета в република Армения (1965 и 1967 г.), както и турнета в по-големите български градове с по-компактна част арменско население (Д.Ж.).
Тези концерти се превръщат в истински празници, съвместно и изключително емоционално преживени от всички присъстващи.
1966-та е годината, в която се реализира турне в Белград и в други
градове на Югославия, където ансамбълът е посрещнат с препълнени зали
[Паносян, 2003:25].
През втората половина на ХХ век – хоровата формация активно се
включва в чествания по случай национални празници – 9.ІХ., 1.V. и др.,
чествания на годишнини в чест на видни личности (Георги Димитров)
(ДАШ, ф. 1295, а.е. 8).
Демократичните промени от края на ХХ век повлияват в много области от развитието на нашата страна: в социален, културен, икономически
и пр. аспекти. Тези години рефлектират и върху дейността на състава. Така
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в края на 20-то столетие, макар и само за известен период, хорът (респективно и целият Ансамбъл за арменски песни и танци) прекратява своето
съществуване от юни 1982 г., когато е последният концерт на колектива в
гр. Бургас. Тази творческа изява се явява последна за отминалия ХХ век,
но не и завинаги.
o Награди
Тези многобройни концертни (ансамблови) изяви са оценени подобаващо посредством достойни награди за диригента: медал „Кирил и Методий” ІІ степен (1964 г.), медал „Кирил и Методий” ІІІ степен (1968 г.) (Г.Г.),
както и адекватно отразяване на отзвука, който те предизвикват, в редица
издания, както на местния, така и на централния печат.
• Виолета Янчева – възраждане на традицията
Традицията се възражда през 2003 г., след 21-годишно сценично прекъсване на творческите изяви.
Целият живот на диригентката е отдаден на музиката. Виолета Янчева
ръководи смесени, дамски, мъжки и ученически хорове в градовете Шумен, Нови пазар и Велики Преслав. Дирижираните от нея състави участват
във всички национални хорови фестивали и завоюват медали и отличия.
o Дейност с хор „Гърунг”
През месец септември 2003 г. Виолета Янчева приема поканата да оглави арменската хорова формация, а успоредно с това – и „отговорната
задача, заедно с ентусиазираните самодейци…да се възроди и достойно да
се продължи миналата слава и величие” на състава (ЛАВЯ).
Така, след дългогодишно отсъствие, арменската хорова самодейност
поема нова живителна глътка.
„Появата на състава запълни една празнота в културния живот на
шуменската арменска общественост” – споделя настоящата диригентка
на състава – Елизабет Маджарян [Маджарян, 2003].
Основното ядро на хоровия колектив през този период са ветерани от
бившия състав, които за кратко време, с ентусиазъм и патриотична отдаденост подготвят разнообразен репертоар – популярни църковни песни, както и арменски песни, посветени на родината. Съвсем скоро след встъпването на Виолета Янчева в длъжност диригент на арменския хоров колектив
е и първото концертно представяне, организирано в навечерието на арменската Коледа (6.І.). Корепетитори са пианистките Ваня Джамбазова, Елиза22

бет Маджарян и Милена Стоянова, а солисти – Миланка Артунян и Берджухи Хачатурян [Маджарян, 2003], [Паносян, 2004].
Виолета Янчева ръководи Камерен смесен хор „Гърунг” от 2003-2008
г. Този период се свързва с един важен момент от историята на колектива
– неговото кръщаване. Именно през 2004 г. той се именува Арменски смесен хор „Гърунг” („Гърунг”, в превод – жерав). А защо жерав? Защото „жеравът носи вест от сънародниците ни, които са по целия свят” [Ников,
2014]. Кръстник е дългогодишният председател на арменското църковно
настоятелство Аремняк Гюмюшян.
Следват множество творчески изяви на хоровия колектив. Това са концертни турнета в български градове, съпроводени от възгласи „Браво!”,
концерти по случай различни чествания в Шумен и страната, фестивали на
арменската песен, годишнини и др.
o Репертоар
Репертоарът, представен от хòра под ръководството на диригентката,
откроява значително разнообразие. Той представлява ярка палитра от арменски песни – авторски (Гомидас, Екмалян, Саркис Балтаян, Хайгашод
Агасян и др.) и народни, песни от български композитори (Милко Коларов,
Георги Димитров, Александър Морфов и др.) и творби от класиката (творби от Шуберт, Моцарт, Грубер, Цезар Франк). Включването в репертоарната програма на унгарски и румънски песни не трябва да изненадва, тъй
като това се песни, подготвяни специално за реализираните турнета в съответните държави.
Може да се твърди, че високото оценяване на концертните резултати
на диригентката, както и нейните професионални качества са напълно основателни. В потвърждение се явява подробното и стриктно планиране на
самодейната хорова дейност от нея чрез изготвяния от нея „План за организационната и творческа дейност на смесен хор „Гърунг”. От друга страна са изискванията за стриктна дисциплина и сърцато изпълнение. Ето
защо публиката става на крака, пее и плаче, заедно с изпълнителите – подобаващ отклик за професионално свършена работа.
• Елизабет Маджарян
През есента на 2008 г. (8.ІХ.) ръководството на хòра се поема от Елизабет Маджарян.
Дейността на хор „Гърунг” под ръководството на Елизабет Маджарян
е наситена с творчески изяви не по-малко от предходния период. Те се ре23

дуват една след друга и прославят арменското хорово изкуство, както в
страната, така и в чужбина. Това са многобройни концерти в редица български градове – Варна, Добрич, Шумен, Ямбол, Хасково, София, Бургас,
Чирпан и в чужбина – гр. Солун, Гърция и гр. Констанца, Румъния.
Традиционно е участието на хòра в концерти под надслов „Линенк
миасин” („Да бъдем заедно”), коледните концерти, както и съвместните
сценични изяви на хор „Гърунг” и хор „Лидия Душек” от Варна.
Знаменателно е участието на хор „Гърунг” в юбилейно честване по
случай 120 г. от създаването на сдружение „Български юнак” и Денят на
българския спорт, състояло се в столичната зала „Универсиада”, 2016 г.
Юбилейното празнично тържество е приоритетно инициирано под патронажа на вицепрезидента на Република България – г-жа Маргарита Попова.
В настоящата година е и поредното участие в хоров концерт от националната инициатива ,,България пее“. Хорът и неговата диригентка получават диплом за своето блестящо представяне – знак на признателност за
добре свършена работа и от хористи, и от ръководител.
Изявите на арменския самодеен колектив напълно основателно могат
да се определят като МАГИЯ. Това е магията на арменската песен, изпълнена с чувство, изразяваща великолепието на арменската душа, нейната
чувственост, красота и силна вяра в принадлежността. Ето защо с всеки
изминал концерт изпълнителите от диаспората печелят нови приятели и
почитатели – в Шумен, страната и по света.
Арменските любителски инициативи заслужават възхищение, тъй
като те доказват жизнеутвърждаващата сила на родното изкуство. Творчеството на етноса излъчва пулсация, която прониква, вълнува и се съхранява неизменно у всички – и изпълнители, и публика. Ето защо Ансамбълът за арменски песни и танци (в т.ч. и хорът) завоюва позиции не само на
дългогодишен, но и на водещ арменски състав в областта на самодейното
изкуство за изминалото столетие.
В унисон с всичко това шуменските арменци:
„показаха и утвърдиха авторитета на арменската общност от гр.
Шумен, като се вписаха в музикалния живот на града ни, в България и в
чужбина” [Великова, 2006, 9-10].
Тези възторжени думи открояват удивлението от това, колко вълнуващи са концертите на творческия състав. Всичко това удостоверява, че ар-
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менското изкуство, може да оцелее и да звучи прекрасно дори и в трудните
условия на съхранение в чужда, неродна страна.
Затова изявите на колектива се определят и като „Цвете от етномногообразието на Шумен” [Пламенов, 2007]. Цвете, което придава на артистичния живот на града ярка багра и свежест.
Така арменската художествена самодейност завоюва трайно място в
културния живот на българското гражданство – в Шумен, страната и по
света. Това, че съществува тази самодейност, е геройство! Геройство, заслужаващо дълбок поклон и искрена признателност!
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ЩРИХИ ОТ МУЗИКАЛНИЯ ЖИВОТ НА
РОМСКАТА ОБЩНОСТ В ГРАД ПЛОВДИВ
ас. д-р Зоя Микова
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство, Пловдив
Резюме: Текстът е поглед върху промяната на музикалните вкусове
сред ромската общност в град Пловдив и се опира върху теренни материали от проведено проучване сред етническите общности на арменци,
евреи, турци и цигани. Промяната в музикалните вкусове на ромската
общност са отражение на протичащите процеси в други сфери на битието на етническата група в града: промяната на вероизповеданието, промяна на самоидентификацията на групата, промяна на говоримия език
промяна на музикалните вкусове – от циганска към турско-албанска музика.
Аbstract: The text is look at changing musical tastes among the Roma
community in Plovdiv and is based on field of study materials among the
ethnic communities of Armenians, Jews, Turks and Gypsies. The change in
musical tastes of the Roma community is a reflection of the ongoing processes
in other spheres of life of the ethnic group in the city: the change of religion,
changing self-identification of the group, change the spoken language
changing musical tastes - from gypsy to Turkish-Albanian music.
Ключови думи: етнически общности, градска етномузикология,
ромска общност

Настоящият текст е поглед върху промяната на музикалните вкусове
сред ромската общност в град Пловдив и се опира върху теренни материали от проведено проучване сред етническите общности на арменци, евреи, турци и цигани в периода 2010 – 2014 година.
Ромската общност в града отдавна е част от колорита на пловдивското
население. Предвид чергарския начин на живот, който групата води в миналото, не разполагаме с точни данни за тяхното заселване. Първите сведения за ромите в Пловдив датират от официално преброяване на населението от 1883 г. в Пловдивска област, когато към статистиката е добавен още
един етнос – цигани (роми) [Колева, Е. 1965:63-77].
В данните на НСИ, които са представени за етническия състав на населението в град Пловдив от последното официално преброяване на насе27

лението в България, ромският етнос е с дял 4,9% от населението. През 2011
година като „роми“ са се самоопределили 9438 души. От тях 6021 души
населяват Район „Източен“ , 2784 души живеят в район „Северен“, а останалите в другите квартали. В информацията на НСИ за разпределение на
населението по вероизповедание 5258 души от ромски произход не са посочили принадлежност, 2734 са се определили като мюсюлмани, а 1356 са
посочили православното вероизповедание.
И преди, и сега ромският етнос основно живее в периферията на Пловдив. Заселването на етнически цигани в кв. Изток, който в миналото е
отстоял на 2-3 километра от същинския център, започва със специално решение на градската управа. Ето как Ирина Чонгарова описва ромските
местообитания в града: „... Основна част от циганите живеят в Шекер махала и Столипиново ...”, а „... Циганските махали представляват конгломерати от различни групи. Макрообществото, което отделя и изолира циганските си съграждани, заедно с това ги унифицира ...” [Чонгарова, И.,
1997:6].
От всички официално представени етноси, ромският показва най-голяма разнородност и тяхната самоидентификация често подлежи на промяна.
Маргинализирането на ромите в кварталите от периферията на града
е най-показателно за отношението на обществото към „различните“. Трайна е тенденцията за изграждане и затвърждаване на негативни нагласи към
ромския етнос, който не се слави с добра репутация сред останалите етнически общности. Като всеобщо мнение не само сред българите, но и сред
другите, изпъква това, че те трудно се интегрират, приобщават и променят.
Многобройни са примерите с насадени епитети като – черен циганин, мързелив циганин, циганска работа и т.н., които са изградили образа на един
„паразит” – мързелив, крадлив, лъжец, човек, който само иска от обществото, без да дава. Тези думи се потвърждават и от следното изказване на
респондент от турската общност, който има пряка комуникация с роми: „…
„Столипиново“ е един капсулован квартал, макар че се определят като различни хора – роми, турци, мюсюлмани, християни. Разсъждението е едно
– трябва да ми се даде. Много трябва да се работи. Трябва и те да направят
нещо, за да получат. Но досега нещо се е давало, това даване е започнало в
годините на прехода и в крайна сметка те са гласоподаватели и всички партии са им обещавали предизборно и се дават няколко кебапчета, кюфтета.
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И може би там има професионални лидери, самопроизвели се, които знаят
как да печелят дивиденти и пари…“ (А.П. 42г., зап. З.М., 02. 2014 г., гр.
Пловдив, етнически турчин).
От направено проучване преди двадесет години е видно, че изградените предразсъдъци и стереотипи за ромския етнос не се променят, а се
затвърждават още по-здраво. [Томова, Ил.1994]. Ето как изглеждат представите за ромския етнос през погледа на респондентите в това изследване.
Арменците за циганите – „… Няма какво да коментираме, те са крадливо племе, в целия свят се знае, където има цигани, значи има кражби, то
си е залегнало в народопсихологията им … Не можеш да интегрираш
нещо, което е изпуснато. Защото политиката ни е такава, ако има реално
някаква политика. Всички тези средства, които са за интеграция, те се усвояват по друг начин и потъват някъде…“ (Р.Ч. 62 г., зап. З.М., 02. 2014 г.,
гр. Пловдив, етнически арменец).
Евреите за циганите – „… невежеството е бич за човечеството, ако не
ги ограмотим, няма да ги приобщим …“ (С.Б. 93 г., гр. Пловдив, зап. З.М.
2012, 2013, 2014, етнически евреин).
Турците за циганите – По време на интервю с представителки на турската общност, провеждано в открита градска среда, едната прекъсва разговора и вика сина си с думите „… ела, че виж онзи циганин само обикаля
около нас …“ (страхува се, бел. З.М.; Б.К. 49г., зап. З.М., 02.07.2014 г., гр.
Пловдив, етническа туркиня). Други от турците нямат подобни притеснения и общуват свободно с ромите, но целят да се разграничат от тях и се
обиждат, когато се поставя знак за равенство между двата етноса.
Тези представи са имплицитно заложени в обществото на локално
ниво, сред всички изследвани общности. Респондентите са наясно, че ключът към успешната интеграция е в „отваряне“-то на компактната ромска
етническа група, което може да се реализира посредством образованието и
излизане от ромското гето. Потвърждение на казаното, откриваме в думите
на М.Б. (етническа туркиня): „… Майка казваше: Там, където влизат цигани и ангелите не влизат ... там, където българи, турци и цигани живеят заедно, те са интегрирани, … тези, които са избягали от махалата, не искат да
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се връщат, там е чистота, те и в блокове живеят…“ (М.Б. 56 г., зап. З.М.,
02.07.2014 г., гр. Пловдив, етническа туркиня).
Към момента ромите биват допускани най-близко до турския етнос,
като общуването между двете групи се случва най-често по време на петъчната молитва в Джумая джамия и на големите религиозни празници.
Останалите етнически групи не търсят активно контакти с тях и подхождат
по-скоро с безразличие.
По време на теренното проучване, единствено сред представителите
на ромската общност се откроиха два типа респонденти – на непрофесионални и професионални музиканти, което от своя страна предполага различни посоки в разговорите за музиката. Факт е обаче, че представителите
на ромската общност, които не са ангажирани пряко с музиката, бяха ориентирани в музикалните си вкусове. Не такова беше мнението на професионалните музиканти, според които хората бързо променят предпочитанията си и се влияят от това, което се налага в масовото пространство.
По време на проучването от ромския етнос записах една песен, която
се изпълнява по време на къносване на булката и буквално дублира пример
от представителите на турската общност („Юксек, юксек“ – „По високи
върхове“). За този момент от сватбения ритуал един от инструменталистите преразказва текста на песен за къна „… Да свири зурната, да пее оркестъра, на булката ще ударим къната. Чалсун даул, чалсун зурна…“ (С.А.
36 г., 28.07.2014 г., гр. Пловдив, зап.З.М.). Друг от респондентите споделя,
че моментът с поставяне на къната е изключително важен, но в различните
краища на страната се изпълняват различни песни. „… Ами тази Юксек,
Юксек, върви в Асеновград, върви към Хасково – Карамазъ гюл към Кърджали. Всеки град има различно парче … Тука за Пловдив такава традиционна мелодия ... по-новичките тея хващат … Бериван например, Къна
геджеси – на ръцете си направила къната, …. а нататък към Карнобат, към
Айтос – Чал даул, зурна … даул …“. (М.Ш. 47г., 28.07.2014г., гр. Пловдив,
зап. З.М., определя се като мелез – от ромско-турски брак).
Другите две песни, които документирах от общността са популярните
в цялата страна „Са е рома“ – изпълнявана на Едерлези и „Джелем, джелем“, които в музикалната практика на ромите съществуват със своите локални, регионални и диалектни варианти.
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На въпроса „Коя песен съпровожда съответната практика?“, респондентите от ромската общност отговаряха „… кой каквото харесва … свирим турско, албанско …“ (Н.М. 35 г., 28.07.2014 г., гр. Пловдив, зап. З.М.).
В горния цитат е видно, че сред ромската група се говори основно за
инструментална музика. Музикалният инструментален материал трудно
може да бъде определен като ромска музикална култура. Изхождайки от
знанията за способностите на ромския етнос, да абсорбира стилистични и
лексикални особености от музикалните и културни практики на народите,
с които влиза в контакт, не можем да изкажем твърдение каква част от музикалния материал е създаден от и за нуждите на ромската етническа общност в Пловдив и каква част представлява заемка от музиката на други народи.
Именно, защото градският живот позволява в битието ни да навлизат
нови, модерни и други мелодии, един от цитираните респонденти споделя,
че в Пловдив „… се хващат по-новичките …“ мелодии.
Димитрина Кауфман също потвърждава това при представянето на
инструменталната балканска градска музика, интерпретирана от ромския
етнос. [Кауфман, Д., 2000]. Тя разглежда тематизмът, който ромските музиканти пренасят и развиват, а също и начина, по който „вмъкват” своята
инструментална мисъл в регионалните култури. Д. Кауфман ги определя
като „консуматори и медиатори”, които непрекъснато „привнасят” и „отнасят”, променят структура, музикален език и т.н. „.... моделират по цигански
или създават матрици в стила на определения етнотип, но го „премелват” в
своята ... „мелница”...” [Кауфман, Д. 2000:70].
Циганските инструменталисти получават етикет на „балкански трубадури”, а родните и балкански изследователи са единодушни, че между чалгаджия, музикант-професионалист и цигански инструменталист може да
бъде поставен знак за равенство. Д. Кауфман сравнява ромските музиканти
на Балканите с ашкеназките народни изпълнители на евреите – клезмерите. „... Подобно на евреите в Източна Европа, циганските музиканти представляват онази брънка ... между свое и чуждо, между чужди култури...”
[Кауфман, Д. 2000:69].
Консолидирането на различни музикални култури явно се разкрива в
репертоара на ромските оркестри, който и в миналото и сега е изключително пъстър. Д. Кауфман съобщава, че „новата” циганска музика, която звучи
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най-често в градовете преди и след Освобождението, е наситена с „арабски
и друг тип” лексика, която циганите придобиват от различните етноси и
народи, през които преминават преди да се установят на Балканите, а по
късно я обогатяват при общуването със страните от полуострова, като са
„преработили” всичко през призмата на своята „мелница”. „... Циганските
изпълнители-инструменталисти оформят своето лексикално богатство,
натрупвайки нови и нови лексикални модели от чуждите етноси, до които
се допират и които обслужват. Синтактичните им конструкции запазват циганските параметри, независимо дали интерпретират турски, български ...
материал...” [Кауфман, Д. 2000:70]. Авторът споменава, че хората на много
Балкански градове, в това число и пловдивското градско население са сред
консуматорите на т. нар. чалгия.
Днес ситуацията не е по-различна – ромските музиканти са едни от
най-добрите инструменталисти и певци на балканска музика. В Пловдив и
региона музикалните вкусовете отново попадат под влияние на битието.
Затова музикантите от общността споделят, че сред ромското население
преобладава предпочитанието към турската и албанската музика.
Един от най-популярните инструменталисти в Пловдив от ромски
произход споделя: „… За целия Пловдив певеца трябва да е турски. А има
и цигани, дето си пеят на цигански, например, ние като дойдем да свирим
нямаме турски (песни – б.а.), същите песни на цигански ги пее (певеца –
б.а.) …“ (П.И. 60 г., 21.07.2014 г. гр. Пловдив, зап. З.М.).
Свидетелство за това, че репертоарът за ромските празненства е променен, е следващото изказване на член на един от известните ромски оркестри в града. „… Преди на ромите, нашите едно време държаха винаги
да е “Джельом, джельом”. Сега няма, всеки иска турско братко, албанско
иска, той въобще не знае какво е това албанско, само го е чул и … Всеки
ден, нещо излиза …“ (М.Ш. 47 г., 28.07.2014 г., гр. Пловдив, зап. З.М.)
Предпочитанията на населението се изразяват в търсената музика. Затова и оркестрите в ромските махали веднага се преориентират. Изпълнява
се преди всичко „… турска музика. Той сина има също с едни момчета от
Хасково свират, турски оркестър – Тораман, тука Кемаллар, Максим, Джако, има момчета, които тука свират турска музика. Различни има, някои
искат хора, някой иска албанско, някой турска песен и така …“ (П.И. 60 г.,
21.07.2014 г. гр. Пловдив, зап. З.М.).
Би могло да се предположи, че предпочитанията към турската музика
са наложени вследствие на ислямизиране на ромското население в града.
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Свидетелство за това е отговорът на въпроса – “В кои квартали основно
музицират тези оркестри?” (З.М.) „… С.А. - Тука в Столипиново … Н.М.
- В Шекер махала, в Аджисан махала … Основно турско искат, турско,
така 9/8 играят бавно с хорото, свирим и ромско върви, но основно турско
искат, ние повече турски сватби свирим с нашия оркестър …“ (С.А. 36 г., и
Н.М., 35 г., 28.07.2014 г., гр. Пловдив, зап. З.М.).
Промените наложени в музикалните вкусове, на първо място респондентите отдават на медиите, комуникациите и технологиите. „… Нямам
нищо против, ся самата младеж вече ... и младежта де да знам, аз мога да
кажа от както тея интернети ги пуснаха … ю туб, ви бокс, направо всичко
са развали, тея сателити откакто излезнаха ... от тогава … Днешната младеж предпочитат поп-фолка и албанското – нищо друго не искат.“ (М.Ш. 47
г., 28.07.2014 г., гр. Пловдив, зап. З.М., определя се като мелез – от ромско-турски брак).
Бумът на поп-фолка рефлектира не само върху вкуса на общността,
но и в това, че оркестрите трябва да изработят, да подготвят голям и разнообразен материал, за да могат да бъдат ангажирани за изяви. Животът на
ромските музиканти в Пловдив е организиран около заетостта на оркестрите. През лятото (юни – септември) се свири почти всеки ден, най-често
на кръщенета, сватби, сюнети, Байрам и други празненства. През зимата
оркестрите подготвят репертоара, подбират песни и инструментални мелодии, разучават нови, усъвършенстват стари. Музикалните вкусове се диктуват от пазара. Инструменталистите смятат, че владеенето на разнообразен етнически музикален материал е предпоставка за ангажиране на
оркестъра, както за доброто му представяне и едновременно с това е своеобразна реклама сред обществото, изразена в бъдещи препоръки: „… Задължително трябва да ги знам, защото аз не знам какъв чорбаджия ще дойди – турчин, циганин, българин. Аз трябва да знам всичко. Затова зимата
като репетирам аз репертоара си, го правя и турско, и циганско, и народно
и други…“ (М.Ш. 47 г., 28.07.2014 г., гр. Пловдив, зап. З.М., определя се
като мелез – от ромско-турски брак).
„… Ако поддържаме само народната музика - стоим вкъщи, ако не
знайш сръбско, гръцко, румънско, унгарско, викат, абе тоя не мой да свири
– мани го. Ако си универсал – бате заповядай … И.Г. Няма държава на
Балканския полуостров, където да се свири толкова разнообразно … П.И.
Ний сме най-отворен ...“ (П.И. 60., 21.07.2014 г., гр. Пловдив, зап. З.М.).
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Реалностите, обаче, са други – поддържането и владеенето на разноетничен музикален материал, невинаги е гаранция за наемане на оркестъра.
Ангажиментите на ромските оркестри са свити до минимум, а това е наложено от тенденцията все повече тържества да се провеждат с бързо набиращите актуалност дисководещи. Те разполагат с богат и разнообразен
репертоар и са готови да отговорят на всяко желание на публиката си,
нещо, което е трудно постижимо дори и в най-универсалните ромски оркестри. „… В момента, направо ... всички музиканти сме в паника с тея
диджеи, защото каквото чуят отнякъде и са го свалили и го пускат и (хората – б.а) викат направи ми онова парче. На другия ден задължително трябва да съм го изкарал. … Защото пускат няк’ва глупост, казвам ти директно
глупост – и хората са хващат веднага, викат направи ми това … Това е – ако
щеш…“. (М.Ш. 47 г., 28.07.2014 г., гр. Пловдив, зап. З.М., определя се като
мелез – от ромско-турски брак).
Според респондентите, друга причина за редуциране на ангажиментите на оркестрите и промяна на репертоара е поп-фолк индустрията. Основна вина за това според ромските музиканти има димитровградската
фирма „Пайнер”, която през годините наложи посредственото музициране,
а изпълнителите залагат преди всичко на външни качества. Респондентите
определят представителите от поп-фолк гилдията, като хора, които им
„ядат от хляба, без да са го заслужили“.
Ще посоча два примера. Първият споделя (П.И.) след осем часово
свирене в района на Пловдив: „…вчера и … беше с нас (не иска да записваме името на изпълнителката). Пет песни братко взема си парите – три
бона, а ний цял оркестър братко не бяхме пазарени за толкова пари. Ей това
е Пайнера…“ (П.И. 60 г., 21.07.2014 г., гр. Пловдив, зап. З.М.).
„… От къде излезнаха тея ... дет’ са вика, с извинение, хайде да не
кажем лоша дума. Аз свира 12 човека ми е оркестъра, цяла сватба градска
свира за 1500 лева, дошъл ми някой дето вчера са е качил на таблата, на
сцената … и за 2-3 парчета взема по 2000, по 3000 лева пари. Чакай бе…
кой си ти бе? Аз свира там за 5-6-7-10 часа са трепа да взема 70-80-100
лева. Ти идваш там за три песни вземаш 3000 лева. Чакай, фолк звезда
стана…“ (М.Ш. 47 г., 28.07.2014г ., гр. Пловдив, зап. З.М., определя се като
мелез – от ромско-турски брак).
Според ромските музиканти, които участват в тези разговори, комерсиализирането на всички сфери от съвременното ни битие води до разрушаване на правилата в обществото, налага нови ценности, пряко влияе и
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променя музикалните вкусове на тяхната публика. С носталгия си спомнят
за времената, когато са били още по-търсени и популярни, а ангажиментите им се простирали не само извън границите на Пловдив и България, а по
целия Балкански полуостров и в Европа. Независимо от това, респондентите, които участват в теренното проучване, са сред онази група музиканти, които познават добре различните стилове не само в България, но и на
Балканите.
Представителите на общността потвърждават, че без българска музика, без хоро, празникът им не може да се случи. Прави впечатление вълнението и тъгата, с които интервюираните говорят за българската народна
музика. „… Сега, само едно ще ти кажа, където и да отиваш – хора, ръченица са свири. Това ни е традицията на нас. Това ни е нашо. Не може без
това да мини сватба, това си е нашо. Останалото вече може да мини. А
ритмите на кючеците си е едно и също, само мелодиите са различни. 9/8 и
4/4, само мелодиите са различни, ритмите са едни, а мелодиите различни.
… Сега пускам някой път Веселината (радиото) и почваме да си търсим
нашата музика, отивам на сватба и какво слушам, слушам някъв глупак да
ми разваля слуха ... да ми става главата. (посочва, че го заболява – б.а.). Те
гледат комерсиално, не гледат хубава музика да пускат…“. (П.И. 60 г.,
21.07.2014 г., гр. Пловдив, зап. З.М.)
С това изказване П.И. припомня, че музиката е отражение на битието
ни. Изместването на акцента от духовното към материалното е налице и се
мултиплицира във всички сфери на човешката дейност.
Според Л. Пейчева, за циганския етнос музиката е начин на живот. За
общността тя е „… не само елемент от веселието и празника, но и език,
памет, средство за самоидентификация и етническо оцеляване в чуждата
среда …“ [Пейчева, Л. 1999б:64]. Това твърдение не е абсолютно, защото
ако ромите целят да се самоидентифицират и етнически да оцелеят в различната среда, като малцинство, би следвало ревностно да съхраняват и
интерпретират своята музика. Представеното изложение и документираните разкази на респонденти от ромската общност свидетелстват друго. В
музикалните изяви на ромските оркестри това е много по-трудно постижимо, именно защото те са отражение на протичащите процеси в други
сфери на битието: промяната на вероизповеданието постепенно довежда
до промяна на в самоидентификацията на групата от роми - към турци; в
употребата на езика – от ромски диалекти към турски и в промяна на музикалните вкусове – от циганска към турско-албанска музика. Неправилно
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обаче би било разбирането за това, че използваната от тях музика, в която
преобладават турско-албански и други интонации би следвало да доказва
не-циганският, а така представяният от тях турски произход.
За оркестрантите от ромската общност, музиката е начин за физическо
оцеляване и заявяване в обществото. Чрез музициране циганите-музиканти затвърждават позициите си на „най-добри“ в интерпретиране на разноетнични образци, те са „… проводници на културен и музикален обмен и
в катализатори на интеграция между различни музикални традиции …“
[Пейчева, Л. 2008:27]. Всеки който е общувал и е имал възможност да музицира с ромите, може да потвърди, че те успешно се вписват в локалното
градското, националното, европейското и световно пространство и се ползват с уважение и респект от колегите и слушателите не-роми.
Това поставя един важен въпрос – Може ли да се говори за успешна
интеграция на ромите в българското национално общество, постигната
чрез музика? Според Л. Пейчева, понятията интеграция и асимилация
(чрез музика – б.а.), са по-скоро неточни и подходящо би било да бъдат
описани като „… споделена различност, двукултурност, симбиоза …“
[Пейчева, Л. 2008:476].
Циганите-музиканти, които са позиционирани на границата между
своята и чуждата култура отдавна са „отворената врата“ на компактната
етническа общност, през която, „влизането на иноетничния“ се реализира
много по-лесно. В този смисъл използването на индивидуални решения за
всяко малцинство, в приобщаването му към общите национални интереси,
би било постижимо и посредством музиката, а по този начин биха се разчупили насадените с години стереотипи, които за ромската общност преобладават.
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НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПРАКТИКУВАНЕТО НА
РИТУАЛА МЕВЛИД У ТУРЦИТЕ-СУНИТИ В
БЪЛГАРИЯ
докторант Бехрин А. Шопова
ИЕФЕМ при БАН, секция Музикална Антропология
Резюме: Настоящият текст разглежда някои от особеностите, характерни за ритуала “Мевлид” сред представителите на сунитите от турската общност в България. Възникнал първоначално като празник, с който е отбелязвано рождението на Мохамед, постепенно ритуалът добива
широка популярност сред целия мюсюлмански свят. В днешно време той
е неизменна част от културата на турците-сунити в България.
Abstract: This text examines some of the specific features of ritual
Mawlid among Sunni representatives of the Turkish community in Bulgaria.
It originated as a celebration which marked the birthday of Muhammad,
gradually this ritual gaining great popularity among the entire Muslim world.
Nowadays it is an integral part of the culture of Sunni Turks in Bulgaria
Ключови думи: турска общност, мевлид, религиозни практики

„Мевлид”-ът е един от основните обредни комплекси в културата на
турците в България. Той е важна и неразделна част от религиозната практика, както и от всички важни събития, съпътстващи битието на общността.
Първоначално с този термин се отбелязва рождението на пророка Мохамед1, както и празника, който е свързан с посещение на родната му къща
в Мека. Постепенно с него започват да назовават и деня на смъртта му.
Първите данни за празнуване на “Мевлид” са от XII в. в Кайро, където
шиитската Фатимидска династия е чествала заедно с “Мевлид” за Мохамед
и рождението на Али, Фатима и управляващия халиф.
Според сунитски източници първото официално честване на “Мев
лид” е през 1207-08 г. в Горна Месопотамия, след което се разпространява
в останалия ислямски свят.
В началото празника не е толкова популярен и се празнува само сред
елита.
1Дванадесетият

ден от месец Рабиу-л-ауал (третият месец от мюсюлманския календар).
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Сунитските богослови се противопоставят на ритуала с твърдението,
че в него има много християнски елементи и е повлиян от суфизма. Постепенно ислямската наука започва да го класифицира като „одобрено нововъведение” и в края на XVI век “Мевлид”-ът е обявен за официален празник
в двора на Османската империя.
Освен с празнични шествия, веселия, танци и общи трапези, неизменна част от ритуалите е четенето на Корана, заедно с панегерични поеми,
свързани с живота на Мохамед. Те включват елементи от раждането, детството, възвисяването му, споменават се чудеса, свързани с живота му и
накрая се описват събитията около смъртта му. Тези поеми също носят
името “Мевлид”. (Филипова, И. 2000: 78-79).
Съществуват множество такива поеми2, но животоописанието на Мохамед, получило най-широко разпространение е Мевлид-и-шериф, написан от Сюлейман Челеби.
Данните за него са много оскъдни. Предполага се, че е роден през
1351 г. в град Бурса и че е по-големият брат на известния дивански поет
Атаййи (Atayi – Ali Çelebi).
Турската историография определя Сюлейман Челеби (1351-1422) като
един от основоположниците на османската литература. Известен е като
един от съветниците на султан Баязид I, от когото е назначен през 1399 г.
като имам на Улу Джами в Бурса (Atlansoy: 1999:598). Именно там около
1409 г. е написан Мевлидът. Според легендата текстът е създаден в отговор
на твърдения от страна на други имами, оспорващи върховенството на Мохамед сред останалите пророци.
В годините, в които Сюлейман Челеби написва “Мевлид” сред анадолските турци се разпространява религиозна литература, която води началото си от литературата на иранските поети-мистици от XIII век. Текстовете в тази литература са в стихотворна форма и са написани по правилата на
класическото арабско стихосложение. Това, че турският език е от друга
езикова група прави трудно спазването на римата при превод. Затова тези
текстове изобилстват с арабски и персийски думи, чието значение не е достъпно за масовия читател.
В своята поема Сюлейман Челеби не подражава на арабските и персийските поети. В нея той използва разбираем, разговорен турски, което
става причина за широкото разпространение на текста (Генджев, Н.
1993:79-85).
2Според

някои проучвания броят на мевлидите надхвърля числото двеста, за сега са известни шестдесет и
трима поети, писали подобни текстове (Atlansoy, K: 1999: 599).
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В България ритуалът се среща сред всички мюсюлмански общности.
Възприема се като религиозен и е неизменна част от културата и на сунити,
и на алиани.
В настоящото изложение ще се спра по-конкретно върху практикуването на “Мевлид” от турците-сунити3.
Представителите на тази общност изповядват сунизъм в неговия ханифитски вариант (Чуков, В. 2004: 255). Школата на ханифитите е известна със своята толерантност и по-свободно тълкуване на шириатските
принципи на религиозен живот и правни норми.4
Ислямът, който се изповядва на Балканите се обособява като специфична синкретична култура. Възникнал на основата на ислямския религиозен комплекс, в него се наблюдава силно влияние от местната християнска култура, както и не толкова канонична интерпретация на догмите по
отношение на религиозните обреди. Това се проявява и в налагането на
Мевлида като основен ритуал, съпътстващ всички основни моменти от религиозната и семейна обредност.
Този специфичен балкански ислям в голяма степен се различава от
традиционния висок пласт. Той функционира между писмената и устната
традиция на мюсюлманите в България и е причина за открояването на редица локални проявления (Градева, Р., Иванова, С. 1998:11-42).
В традиционния ислям “Мевлид” се празнува в определени дни, свързани с раждането или смъртта на Мохамед. В България, освен в тези дни,
ритуалът се изпълнява във всички месеци от календара. Често се обособяват месеци, в които е прието той да се прави всеки ден.
Например, в някои села от Североизточна България, “Мевлид” се прави в два поредни месеца от мюсюлманския календар – Рабиу-л-ауал и Рабиу-с-сани5, чиито наименования в общността са приели името на празника. Така третият и четвъртият месец от лунния календар се наричат
3Сунити

– едно от трите оновни направления в исляма. Възприема се като ортодоксално. През XI-XII век е
възприето от селджукските турци. Окончателно се утвърждава от султаните-халифи на Османската империя (Пеев, Й. 1985:40).
4Тълкуването и систематизацията на хадисите след смъртта на Мохамед разделя последователите му на
няколко религиозно-правни школи – четири сунитски и няколко шиитски, като официално призната шиитска школа от сунитите е тази на джафаритите. Ханифитската школа е основана от Абу Ханифа (699-767) и
е най-разпространената в ислямския свят. Нейни последователи има в Турция, Афганистан, Бангладеш,
Ирак, Индия, Китай, Египет, Сирия, Йемен, Средна Азия и на Блканите (http://ruslantrad.com/2009/01/25/
istoriqta-i-ahmad-ibn-hanbal/). Характерна особеност е допускането на по-голяма свобода в тълкуването на
шериата, като най-важното условие е решенията да съблюдават добруването на общността ( http://
religiology.org/religions/islam/fikh_schools ). Което предполага и по-голяма толерантност. Именно ханифитската дипломация е идеологичското звено, което сближава мюсюлманските общности от бившите съставни части на Османската империя (Чуков, В. 2004:255).
5За наименованията на месеците в ислямския календар вж.: Карахасан-Чънар, И. 2006:373
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„Мевлид айларъ”6. В други части на страната месецът, определен за “Мевлид” е Рамазан. През този месец “Мевлид” се прави всеки ден, в различни
домове, непосредствено преди ифтар - приключването на поста.
Всеобщо е схващането, че няма определен ден за “Мевлид”, единствено когато ритуалът е част от поменателната обредност е важно да се спази
денят.
В “Мевлид” акцентът е в повода за правене. Освен в джамията този
ритуал се извършва и в домовете.
Съществува строго разграничение на ритуала по отношение на пола.
Мевлидите са или мъжки, или женски. Не се допуска смесено извършване на
ритуала, освен ако не е в джамията или на място, пригодено за колективна
молитва. Тогава се чете от ходжата и жените слушат от определеното за тях
място. Има задължителни мевлиди и такива, които се правят по желание.
Първият от задължителните мевлиди е този при раждане на дете. Той
се прави независимо от пола. Обикновено е женски и се чества в дома, за
да може детето да присъства.
Другият задължителен “Мевлид” е за момиче, когато то встъпи в брак.
Тогава мевлида е в дома на момчето и се организира от свекървата. Този
“Мевлид” винаги е женски. В някои случаи ритуалът замества нуждата от
никях7 в обредния комплекс на сватбата.
Задължителни са мевлидите, които се правят на двата байрама, както
и тези, които са свързани с погребалните обичаи. При смърт те са три: на
седмия ден от смъртта, след това на петдесет и втория ден и на навършването на година от смъртта. В някои части на страната съществуват данни за
честване на “Мевлид” и на четиридесетия ден от смъртта, но това се практикува по-рядко.
Мевлиди, които не са задължителни са онези, които са свързани с някаква придобивка като нова къща, имот, кола и др. Обикновено се извършват в дома, но могат да бъдат направени и в джамията. Съответно могат да
бъдат и мъжки, и женски.
Ритуалът може да бъде извършен и без конкретен повод, ако това е
решено – ако си направил нийет8. Тази формула е много важна за мюсюлманите. Тя допуска извършването на всички религиозни ритуали извън
контекста на мюсюлманския календар, стига този, който е решил да ги извърши, да има това „намерение” и да е взел това „решение”.
6Мевлид
7Никях
8Нийет

айларъ (Mevlid ayları) – Месеците на Мевлид.
(Nikah) – религиозно бракосъчетание при сунити.
(Niyet) – буквално „намерение”, „решение”.
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Независимо дали мевлидът е мъжки или женски той винаги е един и
същ по отношение на начина, по който протича. Разликите са свързани с
броя и последователността на сурите от Корана и с броя на песните – иляхи9, които се изпълняват по време на ритуала. Разлики могат да бъдат открити и в частите от животоописанието на Мохамед, които изпълняват четящите.
Броят на четящите не е конкретен. Канят се определени хора, но при
желание към тях могат да се включат и други изпълнители. Обикновено
това са близки на семейството или на починалия, ако мевлида е част от
погребалните обреди.
Ритуалът започва с “Башлама”10, в което се упоменава причината, поради която се прави “Мевлид”. Следват сури от Корана, като техният брой
и последователност не са строго регламентирани. След изпълнението на
сурите следва животоописанието на Мохамед. Основните дялове на животоописанието са девет, но към оригиналния текст са прибавяни много пасажи, други са съкращавани и дори променяни. По отношение на звуковата
среда, в която протича ритуалът, също има различни варианти. В традиционния си вид частта от мевлида, свързана с животоописанието на Мохамед, има указания за начина на изпълнение на отделните части от текста на
поемата. Тези указания дават насока за макамите, както и за силата на гласа, с който трябва да бъдат изпълнени. Наред с това се приема мевлидът да
бъде изпълняван според разбиранията и възможностите на четящия
(Atlansoy: 1999:600).
Вариантът, който най-често се използва в България е „Мевлид-и-шериф”11. След изпълнение на животоописанието отново се изпълняват сури
от Корана. Ритуалът завършва с “Баъшлама”12, в което се упоменават имената на поръчителите, техни роднини – живи и починали. Споменават се
близки, комшии, като се отправят молби мевлида да бъде приет от тяхно
име за опрощаване на греховете им.
Когато “Мевлид” се прави в домашни условия, по време на животоописанието на Мохамед е прието да се дава шербет. Тази практика също е свързана с живота на Пророка. По време на неговото раждане, за да облекчат
родилните болки на майка му, ѝ дават шербет (Юзтоп, Ю. 2000:372). Самото подаване става точно в момента , в който се говори за това. Съществува
специално иляхи, което също може да бъде изпълнено – „Шербет иляхи”.
9Иляхи

(İlahi) e вид духовна музика, част от Mевлид (Say 1985: 648).
(Başlama) – начало.
11Вж.: Çelebi, S. 2010: Mevlid-i-Şerif. Разград, ИК „Полиграф”.
12Баъшлама (Bağışlama) – дарение.
10Башлама
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Шербета се раздава най-често от децата в къщата или от специално поканени за това деца, които биват дарявани с дребни пари след ритуала.
След приключване на “Мевлид” се подава храна, която почти винаги е
свързана с кръвна жертва (Благоев, Г. 2004: 154-155).
В България традицията на изпълнение е устно предавана практика,
която има локален характер. Често използваните мелодични модели наподобяват мелодии на песни от фолклорния репертоар на изпълнителите.
Съществена част от Мевлид са иляхи. Тези песни също са свързани с
живота на Мохамед. Обикновено са взаимствани от сборници, които има
във всяка джамия. В тях е написан само текста, а мелодията отново се наслагва от изпълнителите. Наред с тях често се изпълняват и иляхи, специално написани за конкретни хора.
Ако ритуалът е част от поменателните обреди е възможно в рамките
на ритуала да се изпълнят и аът13.
По време на ритуала, слушащите също се включват активно. Докато
трае четенето те извършват определени телесни движения, които са пряко
свързани с частите на животоописанието. Например, в края на частта, в
която се говори за раждането на Мохамед всички се изправят на крака и
застават в посока Кибле като за намаз. В някои села от Североизточна България дори се маркират движения, характерни за намаза. В друг момент,
когато в текста се пее „мерхаба14”, присъстващите си подават ръце и се
поздравяват с вярата, че ще се видят в отвъдното.
Този тип движения и някои от изброените особености при практикуването на ритуала са причина за критики от страна на част от ислямските
проповедници. В някои страни, изповядващи ислям, ритуалът е ограничен
или напълно забранен.
В България все още традицията е запазена и функционира като неизменна част от културата на турците-сунити, но в някои селища се наблюдават промени в начина на изпълнение.
Забелязва се постепенно разграничаване от фолклорните елементи в
мелодиката и заменянето им с мелодични последования, които са характерни при изпълнение на сурите от Корана. Песните – иляхи са сведени до
минимум, а тези, написани за конкретни хора, както и песните – аът напълно липсват. Вероятно в някакъв момент фолклорните елементи ще изчезнат.
При едно по-обстойно изследване е възможно да се откроят мелодичните модели, които са характерни и устойчиви за отделните региони. Неза13Аът

(Ağıt) – оплаквателни песни, които освен в поменателните обреди се срещат и в сватбения обичай
(Бейтуллов, М. 1999: 139).
14Мерхаба (Merhaba), букв. „здравей”
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висимо, че четенето на “Мевлид” не се възприема като изпълнение на музика, близостта до фолклора и интерпретацията на локални звукови
елементи може да послужи за по-пълното разбиране и изучаване на музикалния фолклор на турците в България.
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ХАЧКАР1
доц. д-р Мъгърдич С. Касапян
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство, Пловдив
Резюме: Статията озаглавена „Хачкар” е посветена на древна арменска традиция за изработване на каменни паметници, характерни с
неотменното присъствие на кръстния знак. Самото име на произведенията означава каменен кръст (хач – кръст и кар – камък). В текста се описва значението, символиката и предназначението на тези средно-вековни
творби, дело както на народното творчество, така и на известни майстори (варбети) на това изкуство. Камъните имат както архитектурни, така
и скулптурни и графични качества с ювелирната си изработка. Посочват
се основните видове хачкар, съставните им части и описание на сюжетната им насоченост. Изработват се и до днес, а древните образци са
защитени от ЮНЕСКО като паметници на световното изобразително изкуство.
Аbstract: The article entitled „hachkar“ is dedicated to the ancient
Armenian tradition for making stone monuments, characterized by the
presence of inalienable sign of the cross. The name of these works means a
Cross made of stone (hatch - cross car - stone). The text describes the
importance, the symbolism and the purpose of these medieval works made by
folk art as well as famous masters (varbeti) of this art. The stones have
architectural, sculptural and graphic qualities of jewelry workmanship. The
article identifies the main types of hachkars and their components and
meaning. They are made nowadays and the old models are protected by
UNESCO as monuments of world art.
Ключови думи: хачкар, изобразително изкуство, арменска каменна пластика

Понятието хачкар (խաչքար) е част от арменската древна и съвременна култура. Значението на думата буквално означава хач – кръст, кар – камък или каменен кръст. Не се знае от кога точно датира традицията на изработването им. В днешна Армения понастоящем има десетки хиляди
хачкар-и – както много древни, така и изработвани в настоящото време.
Какво представлява ‚хачкар‘? Това е огромен каменен блок, на който е
изобразен релефен кръст, съчетан с различни орнаменти и декорация. Тези
1Хачкар

е в списъка на ЮНЕСКО като част от нематериалното културно наследство на човечеството
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многобройни паметници най-често са правоъгълни на няколко нива, но
също могат да бъдат изсечени в симетрично оформен раздвижен силует.
Всеизвестно е, че арменската национална традиция се е развила в няколко посоки. Две от най-типичните от тях, характеризиращи арменския
бит и поминък са ювелирните занаяти и монументалната пластика. На
пръв поглед двете изглеждат напълно противоположни като пластичен изказ и изобразителна техника. В ювелирното изкуство се изисква умело владеене на гравьорския маниер и прецизност с присъщия за него фин детайлен подход. Подобни произведения и образци от златни и сребърни накити,
изработени от арменци бижутери, има много и от най-различен характер
дори и в България. По-непознатата страна от арменската културна идентичност е монументалната работа на много художници – скулптори и архитекти, проектирали и изработили множество монументи по повод велики
събития или тежнения от богатото историческо минало на този народ. За
работа от подобно естество се изискват не само умения, а и наличието на
достатъчен материален ресурс за реализацията му. В тази кавказка страна,
разположена в подножието на планината Арарат, се намират обширни планински територии, образувани от разнообразни видове скали и камъни,
най-разпространени, от които са вулканичен базалт и туф. Армения е известна като страната на камъните. Освен материал за скулптурни монументи, камъкът се използва за облицоване на много от архитектурните сгради
в градовете на страната.
С основание можем да се питаме какво общо имат ювелирните техники, присъщи на графичното изкуство с каменната пластика. Интересното е,
че двете посоки намират своите пресечни точки именно в изработването на
‚хачкар‘. Той има характера на обемната скулптура, но не точно в типичния
ѝ вид поради липса на пластическо богатство и разнообразие на дълбочинни нива, присъщи на барелефната скулптура. В същото време носи и характеристиките на гравьорското изкуство поради финеса на детайла. Всъщност хачкар се явява симбиоза между пластическия език на двете видове
изкуства – гравьорската естетика на композицията и финеса на образа, съчетани с огромната монументална мащабност на цялото произведение. Височината на тези „гравирани“ кръстове достига повече от два метра, а орнаментацията им напомня на плетеница от дантела, застинала в камъка.
Какви са изображенията върху каменните плочи хачкар? Ще се опитам да разгледам някои композиционни решения и символни значения от
образци на арменските каменни кръстове.
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Основният повтарящ се мотив валиден за всички тях е кръстът. Задължително той заема централната част от композицията. Симетричната му
структура е подсилена от всевъзможни декоративни каменни плетеници
около, под и над него. Всички елементи са релефни и на почти едно височинно ниво. Централният кръст обикновено е силно орнаментиран с богата стилизация. Формата му по-скоро излъчва жизнерадост и оптимизъм, в
противовес със схоластичната традиция и идея за печал и трагедия. В този
смисъл се тълкува, че тези кръстове символизират по-скоро вярата във възкресението на Христос, а не толкова жертвата и смъртта Му. Не са малко и
композициите, при които този централен кръст е допълнен с още два
по-малки от двете му страни, най-често с аналогична стилизация. Възможно е смисловото значение на това решение да е препратка към триединната
същност на Бог от една страна или към разпятието на Христос, придружено от други две разпятия на двамата разбойници според Новозаветния разказ. И в двата случая символът на кръста е особено подчертан и налагащ се
в общата композитна структура. Уникално разнообразни са елементите,
съжителстващи с кръста в изобразителното пространство на хачкарите. Те
могат да бъдат растителни мотиви – листа, цветя, плодове в разновидна
стилизация, могат да изобразяват зверове или птици в динамично състояние, както и съвсем декоративни орнаменти или фризови мотиви. Изключително интересни са тези хачкари, които са допълнени с човешки фигуратив. Изобразявани са обикновени хора в битови сцени, героични вòйни и
конници с копия, царе, свещеници и светии, както и сюжети на Мадоната с
младенеца, разпятието на Христос, четиримата евангелисти, придружени
от фигури на ангели. Не липсват и хачкари с музикална сюжетност с изображения на музиканти, свирещи на традиционни инструменти като цитра, кавал и пр.
Обикновено централната част на композицията с кръста, за която говорим, е вкарана в ниша от правоъгълник или от сводеста конструкция.
Над и встрани от тази част е разположено едно богато орнаментирано обрамчване.
Както централната част на хачкарите е симетрична, така и двете странични рамкиращи части и горната част са построени с подобна симетрична архитектоника. Стилистично те не се различават от логиката, с която е
изграден центъра, а са естествено продължение и доразвиване на визуално-пластичния разказ.
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Хачкари

Хачкар в Дидаванк (фрагмент)

Страничните части са оформени от съвсем правилни геометрични фигури, напомнящи преплетени квадрати, меандри, шестограми, плетеници,
богати и сложни орнаменти и пр.

Хачкар в Гошаванк 1291 г. (от Бохос)

Видове каменни плетеници

По-голям интерес представлява горната част на хачкара. В повечето
случаи това е изпъкнала еркерна форма, създаваща усещане за извиване на
горния край на каменната плоча. Вследствие от извивката на преден план
се получава една челна платформа, на която се появяват или допълнителни
орнаменти, или посветен текст, разположен по цялата ѝ дължина, поясняващ повода или личността в изображението. Лекият заслон, който се получава под извивката, също е натоварен с изображения от различен характер.
Това може да са както различни по мащаб орнаменти, така и сцени от евангелията, образи на светии или ангели с криле в различни пози и др.
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Много известен в този смисъл е хачкарът от манастира Ахпат. Той е
почти изцяло фигуративен, изобразяващ сцената на разпятието с барелефни фигури. Разбираемо, централната фигура в подчертано голям мащаб е
разпнатия Христос върху огромен кръст. Вероятно плочата е изпълнявала
богослужебни функции подобно на иконно изображение, предвид оцветяването на фрагменти от композицията. Пигментите вече са доста избелели
и олющени от времето, но могат да се различат някои тонирани елементи
като кръста в кафяво, тялото на Христос в светъл оранж и т. н. Друго любопитно композиционно и идейно решение в този хачкар, отличаващ се от
многото други е оформлението на страничните му части. Те отново са относително симетрични, но същественото тук е, че на тях са изобразени
фигурите на дванадесетте апостоли, всеки от тях вложен в собствена самостоятелна ниша. Композирани от двете страни по шест те са поставени
под хоризонталните греди на кръста. Тук кръстът наистина е груб, а страничните му рамене обхващат цялата широчина на плочата. В заслонената
част са изобразени още фигури на ангели в пози на поклонение, а централно в елипсовидна рамка е фигурата на Бог Отец с характерния жест на
благослов. Въобще цялата плоча е наситена с релефи на различно мащабирани фигури, а декоративната орнаментика е доста по-пестелива.
До момента разгледахме някои характерни образци от правоъгълните
хачкари. Но също толкова разнообразни са и тези с раздвижен, нестандартен силует. Между тях има и такива, които са с ажурен фигуратив и пространствени пробиви в плоскостта на камъка. Реално всички те стоят като
скулптурни обемни изображения, гравирани по цялата им повърхност.
Много от тях представляват изящни силуети на кръстове с допълнителни
украсни елементи в подножието им заедно с ясно изразени дискове, които
ще споменем и опишем подробно по-долу. Елементите под дисковете имат
формата на радиално разположени извивки подобно на криле, започващи
под кръста и издигащи се от двете му страни като огнени езици. Има и
кръстови силуети, придружени в основата им от екзотични стилизирани
птици. Раменете на кръстовете също са оформени с характерни декоративни флорални орнаменти.
Всяко ъгълче на раменете завършва с разширение от оплетени листа.
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Хачкар в Ахпат

Хачкар от 996 г.

Ажурен хачкар

В пресечната точка на кръстовете често са разположени различни декоративни розетки, а понякога и човешки глави. Въобще творческото въображение на майсторите е неизчерпаемо и въпреки това те са се придържали към някаква определена, като че ли канонична схема на композиране и
гравиране. Винаги и навсякъде можеш да разпознаеш хачкара в самобитното му скулптурно, архитектурно и графично излъчване.
Много е любопитен фактът, че въпросните хачкари са изработвани и в
чест на определени и конкретни исторически събития, документиращи победи в битки и сражения, а също и ознаменуващи празници. Изобразявани
са и фантазни образи, дори и легенди. Всичко това говори за тяхната универсална принадлежност към бита на този етнос и субкултурна форма за
увековечаване на историческата му самоличност и стоицизъм.
Историята не крие, че подобно на българския народ и арменският е
бил подлаган на системна и поголовна асимилационна политика на масово
изтребление и целенасочено унищожение. Може би поради този факт в
него се е вселил такъв рефлекс към самосъхранение и принадлежност към
времето – минало и настояще, необходимостта от артефактно присъствие
и запечатване на етнография и събития, с цел оцеляване и запазване на
многовековната му история в бъдещето.
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Съвременни видове и форми на хачкар

Вероятно поради тази подсъзнателна позиция, предизвикана от преживените опасности и непрестанни претенции спрямо етническата му автономност и самосъзнание, обикновеният арменец се е ‘пристрастил‘ към
този така устойчив на предизвикателствата на времето природен материал
какъвто е камъка. От усилието му да го употреби в услуга на собствената
си съдба във всичката многоликост на човешкия живот е произлязло това
негово каменно битие под открито небе, изразено в необходимостта да изразява и съхранява себе си. Подобно на скулптурните монументи и тези
внушават съзнание за вечна стойност и достолепие, макар и без наличие на
конкретно авторство до XII век. Те по-скоро са плод на народотворческа
потребност и съзидателен заряд. Във времето на разцвет на този вид изкуство в периода XII, XIII век се наблюдава появата на имена, работещи с
изключително майсторство и красота, между които по-известни са Мъхитар, Момиг, Тимок, Меликсет, Аракел, Бохос и др.
Конструктивно хачкарите са изградени по няколко начина. Най-разпространеният вариант е хачкарът да е съставен от две части, насложени
една върху друга – база и вертикално тяло. Базата е или по-широка или
равна по широчина на вертикалната плоча. Тя служи като основа и на нея
обикновено са се издълбавали надписи за повода на създаването на съответния паметник. Базата е доста опростена откъм орнаментика и декорация в сравнение с основната част. Не са редки и вариантите да има още
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едно повдигане на целия комплекс чрез широко стъпало, поставено под
базата като трета част.
По-съществената разновидност на тези гравирани монументи обаче
наблюдаваме поради разликите в техния силует. Най-разпространените
хачкари са във формата на правоъгълни плочи. Те представляват силно източени на височина форми, които на пръв поглед изглеждат доста тромави
и тежки. Но това впечатление бързо се променя съзирайки фината филигранна релефна украса върху фронталната част на плочата. Някои орнаменти са толкова детайлни, щото очевидци твърдят, че трудно се провира
игла между съответните им части. В най-широко разпространения вариант
на тези украси освен фòрмата на кръста, в самото му подножие е изобразен
кръгъл диск, също богат на стилизирана орнаментика, най-често с флорални мотиви или декоративна пластична плетеница. Самата идея да се сътвори подобно нещо от камък с длето е вече признак на солидна мотивация и
наслоени технически и естетически умения на майсторите. Понякога не е
за вярване, че всичко това би могло да се постигне ръчно. Формите стоят
буквално като тънки отливки или действителна жива плетка от въже. Особено впечатляващ образец в това отношение е хачкарът в Нагорни Карабах,
намиращ се в манастира Дидаванк, изработен през XIII век. Относно присъствието на диска в основата на кръстовете в повечето хачкари, някои
учени са на мнение, че вероятното му значение е някаква остатъчна форма
на култ към слънцето. Трудно е да се възприеме подобно тълкуване
най-малко поради две основни причини. Ако то беше издигано в култ, то в
никакъв случай не би било поставяно в подножието на цялата композиционна група. Логично местонахождението на такова култово изображение би се търсило в горните пространства на плочите, дори и поради самото естествено положение на това небесно тяло. Втората, мисля
по-съществена причина, можем да търсим в несъвместимостта на истинното Богопочитание в християнската вяра с поклонението към част от творението, каквото в действителност е слънцето. Въпреки наличието на неоспорими доказателствата за взаимозависимост между новата вяра и
старото езичество в някои християнски вероизповедания, в случая такова
взаимодействие изглежда неприемливо. Дори чрез този диск действително
да е изобразена символиката на слънцето, то в библейската метафора чистата благодетел на Спасителя е изразена поетично с израза „слънцето на
правдата”. Самият факт, че и кръстният знак е стилизиран с филигранна
декорация и раздвижен релефен силует, говори за търсенето на естетиче52

ско въздействие от красота и изящество, предизвикани от преплитане на
чувства на страхопочитание и възхита към божественото, а не от усещане
за страх и аскетична принадлежност към някаква религиозна ритуалност.
Въобще хачкарите, ако и в голямата си част да представляват надгробни
каменни плочи, в стиловата си реализация внушават съвсем различна настройка на патетика и жизнеутвърждаване. В този смисъл зрителят е смаян
от отношението на авторите им към темата за смъртта, независимо дали
става въпрос за кръстната смърт на Месията или за погребалния ритуал на
простосмъртните. Отново мисля, че основната истина в новата верска система, издигаща живота във вечната му форма, е онази предпоставка, формирала нагласата към надеждата за вечността. Естетиката на кръстния знак
при тези паметници никак не напомня тъга и трагедия. Растителната орнаментика и наличието на релефи на стилизирани птици от рода на орли
(най-дълголетните небесни обитатели) и пауни (символ за прелест и
царственост), говорят за съвсем различно отношение към преминаването
от този свят. Това по никакъв начин не е тъждествено с мистичните и измислени от човешкия страх към отвъдното версии за живот след смъртта,
а една реална и жива вяра, породена от библейския разказ за възкресението. Традициите на тази вяра имат много дълбоки корени в миналото. Може
би трябва се каже нещо и за тези предпоставки.
Всъщност, гледайки хачкарите, възникват въпросите: „По какви причини се е появило това явление, характерно само за този регион?” и „Какви
са предпоставките за развитието му дори до днес?”
Стана ясно, че основната семантика на тези каменни стели2 е свързана
с кръстния знак. Вярвам, че една от основните причини кръстът като типичен религиозен и верски символ да се инфилтрира и мултиплицира в
бита на този етнос е фактът, че Армения според историческите доказателства е първата държава в света, приела Християнството като общодържавна официална религия. Това се случва през далечната 301 год. при управлението на цар Търдат III и е съпроводено с доста драматични обстоятелства.
Преди да се случи това Армения е била езическа страна, изповядваща персийската религия на зороастризма. В по-ранен период (по апостолско време – ок. I в.) до териториите ѝ достигат Христовите апостоли Тадей и Вартоломей и създават църковни общности, изповядващи това ново учение.
Но последователите му са жестоко преследвани, измъчвани и убивани.
2

Каменни плочи с релефи за възпоменание на важни исторически събития и личности
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Един от тези мъченици, живял в края на III в. е познат като Св. Григорий
Просветител (арм. Крикор Лусаворич), който поради проповядваното от
него Божие Слово е хвърлен в кладенец, за да бъде умъртвен. Според преданието споменатият цар заболява от тежка меланхолия и изпада в невъзможност да управлява царството. Известният с чудесата си Григорий е бил
повикан да се моли за състоянието на царя и след чудотворното му възстановяване двамата узаконяват и разпространяват християнското вероизповедание в Армения просвещавайки народа. Около век по-късно възниква и
така необходимата арменска писменост, дело на високообразован мъж от
знатен арменски род на име Месроб Мащоц, който създава не само писмеността, но и граматиката на този древен език. Писмените знаци са доста
самобитни и нямат аналог, а граматическите правила той заимства от гръцките трудове на Дионисий Тракийски от II в. пр. Хр. Първите преводни
книги на тази нова писменост са на Библейски текстове от Стария Завет, а
по-късно е преведена цялата Библия заедно с други богослужебни книги.
Сътвореното от Мащоц се оказва толкова успешно, щото азбуката и граматиката, създадени от него се използват дори до днес без съществени актуални промени. Родолюбивото му дело спомага много за християнизирането на езическото все още на много места население в страната, както е и
отлична предпоставка за последвалото го културно развитие.
Естествено е новата различна култура да рефлектира не само върху
идентичността на обществото като цяло, но се явява и като мощен стимул
спрямо мотивацията на творците за създаване на значими художествени
произведения в различните изкуства и жанрове. Новата религия води със
себе си и нова ценностна система. Такава е историята и на цялата западноевропейска цивилизация, най-стойностните постижения на която са създадени именно в подобна ситуация.
Показателно е, че в християнизирана Армения символът на кръста е
възприет безусловно и повсеместно. Като един от плодовете на тази символика са именно тези каменни кръстове в огромни мащаби. Основната
функция при прилагането им очевидно е ритуална. Някои учени предполагат, че появата им се явява продължение от традициите на царствата в
Урарту (древното название на Арменските територии), в което се изсичали
подобни каменни стели по различни поводи – най-вече победи на царете в
битки, сключване на мирни договори и други важни събития. В случая новият знак на кръста изпълнява своята символична роля, изразявайки вярата
на хората във възкресението на техния Бог Исус Христос. Тази трансфор54

мация в голяма степен изглежда закономерна. Човечеството преди XX век
никога не е живяло без съзнание за Божественото начало каквото и да е То,
за разлика от днес. В този смисъл издигането на култови средища и паметници е имало по-скоро религиозно и обществено значение. Всъщност разлика между едното и другото на практика не е съществувала, защото се е
вярвало, че всичко в бита на човека или обществото се дължи или контролира от по-висши сили.
В този смисъл се счита, че началото на кръстовата символика се поставя в нововъзникналите християнски средища – манастири. В началото
са се поставяли кръстове, изработвани от дърво, но впоследствие те се заменят с по-трайния материал – камъкът.
Появили са се и майстори на това изкуство, които не само са изсичали
каменната маса, но и са създавали цялостната композиционна структура на
изделието си. Те са се наричали варбет3 и са били толкова изобретателни,
че на практика не се намират два идентични модела от тези уникални монументи. Подобна уникалност наблюдаваме и в други видове каменни произведения, сътворени върху типична храмова архитектура. Става въпрос за
фасадното оформление около църковни порти на много от построените в
периода на културния разцвет на Армения християнски храмове и манастири (от V до VII в.). А и не само портите, но и вътрешната украса на тези
здания се е възлагала и изпълнявала от тези майстори. В резултат на това
са налице невероятни варианти на красиви каменни декорации, изпълнени
със завидно търпение и тънък вкус. Във фронтонната част на някои от портите, върху т. нар. тимпан, също фигурират въпросните каменни кръстове,
придружени с флорални и зооморфни мотиви (най-вече птици – орел или
гълъб). Наблюдават се още фигури на лъв, бик или други животни в някакво условно взаимодействие, а дори има изобразени цели сцени с Богородица и Младенеца в различни композиционни варианти. Най-вероятно е тези
фигури да символизират характерните описания на Христос в четирите
Евангелия, съответно – като лъв (знак за царското Му потекло – лъвът от
Юдовото племе), като теле (преобраз на жертвеното животно), и като орел
(символ на небесното начало и Божествения Му произход). Въобще християнската символика и традиция навлизат с пълна сила и значимост в историческото наследство и битова обособеност на арменската култура, неизменна и характерна част от която е създаването на такава каменна
3 Арм.

майстор
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симфония от най-различни по своето естество скулптурни и архитектурни
произведения, с право намерили своето място в световното изобразително
наследство.
Интересно е, че това наследство не само се е запазило до наши дни
(може би и заради масовото му създаване), но и в момента се изработват
подобни паметници за всякакви поводи – и радостни и тъжни. Хачкарът се
е превърнал в символ на арменската идентичност и самоопределение. Разработват се все по-нови пластични модели на каменни плочи като се запазва основното изображение на кръста. Вече се виждат и асиметрични композиции с доста по-динамични движения в тях. Вярвам, че това уникално
изкуство ще продължава да се развива и да намира своите последователи
както като ценителска естетика, така и като изпълнителско дарование и
обучение в идните поколения.

Изработване на хачкар
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танцово и изобразително изкуство
гр. Пловдив
kassapian@abv.bg
GSM 0895 795 957

56

КУРБАН БАЙРАМ – ПРАЗНИКЪТ НА
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕТО
Ибрахим Карахасан-Чънар
Резюме: Текстът представя най-големият религиозен ислямски
празник – празникът на жертвоприношението – Курбан Байрам. Последователно са разгледани стъпките за празника, действията и ритуалите,
символите и значението им за самоидентификацията на ислямското население в България.
Abstract: The blood sacrifice is known among the Bulgarian Muslims
as the „kurban“. According to Islamic dogma blood sacrifice is one of the
ways of venerating God (Allah). In contrast with prayer and fasting, it is not
obligatory. In mass perceptions and practices, however, it becomes one of the
main elements of religious observation and expression in the life of the
Bulgarian Muslims. The „kurban“ is, thus, a ritual killing in the name of life.
Because of its archetype (the sacrifice of Ibrahim), the blood sacrifice on the
feast of Kurban Bayram has become a central sacrificial ritual in Islam. Folk
tradition gives the „kurban“ a meaning of devoting something that man owes
to God. The relations between man and Gods’ power, resembling terrestrial
hierarchy, are coded in the sacrificial ritual. The blood of the animal is a
universal means for the redemption of sins, the avoidance of negative
predestination or as a reward for everyting, given by God.
Ключови думи: Курбан Байрам, кръвна жертва, мюсюлманите в
България

Големият празник на жертвата (Курбан байрам) заема централно място в класическата мюсюлманска жертвена традиция. Митичното му начало
се свързва с едно от основополагащите събития в свещената ислямска история. Това е преданието за пророка Ибрахим, от когото Аллах поискал да
принесе в жертва своя единствен син Исмаил. Така Бог изпитал вярата и
покорството на бащата. След Мохамед, Ибрахим е един от най-почитаните
пророци (пейгамбери), за когото най-често се говори в Корана. От друга
страна Ибрахим е единственият пророк, отличен в свещеното повествование като халил – „приятелят на Бога”.
Курбан байрам започва на десетия ден от последния месец на мюсюлманския лунен календар – Зу-л-хиджа, т.е. точно 70 дена след Рамазан байрам. Началото му съвпада с третия ден от ежегодното мюсюлманско пок57

лонничество – т.нар. Хадж в Мека. На този ден и през следващите три дни
всички поклонници изпълняват един от важните ритуали в хаджа – жертвоприношенията в долината Мина, като спомен от Ибрахимовия курбан.
По същото време в целия мюсюлмански свят вярващите също принасят
своите курбани. В този смисъл жертването на животно се разглежда като
благороден мотив, който достига до Аллах – всяка година мюсюлманинът
изразява своята готовност да даде живота си за Бога чрез животното, което
принася вместо себе си. Точното изпълнение на жертвения акт е своеобразна индулгенция в представите на редовия мюсюлманин. Казано иначе, достатъчно е човек да пролее курбанска кръв, за да се опростят прегрешенията му. Според класическото ислямско богословие, Аллах дава награда на
оня свят на онези, които спазват повелята му да колят курбан и водят праведен живот на земята.
Легендарната сюжетна линия за Ибрахим и неговият син Исмаил се
възприема в народната култура на мюсюлманската общност в България,
но тя има своите различни вариации, които отразяват интересното взаимодействие и сливане на местните фолклорни традиции с каноничните текстове. Най-често срещаното народно схващане е, че Божият пратеник
(Ибрахим, Ибрам) има върховна роля да ръководи света според правилата
на проповядваната от него вяра. В повечето варианти се посочва само името на Ибрахим, докато дарената му от Аллах рожба (Исмаил) се обозначава
анонимно като „синът”, „детето”, „момчето”. Няма съмнение, че под влиянието на класическата ислямска литература, Исмаил попада в устната балканска традиция като легендарен персонаж с утвърдено име. В наративна
среда обаче той най-често е анонимен. Оттук следва, че за повечето традиционни версии по-важно значение има образът на бащата, готов да жертва
своя син.
Фолклорното предание за Ибрахимовото жертвоприношение обикновено започва с мотива за бащата, който няма деца и отправя молитва към
Аллах да го дари с рожба. Отправянето на молбата за мъжка рожба и даването на обещание да бъде принесена в замяна благодарствена жертва на
Аллах се превръщат в завръзка на фолклорния разказ. Сред българите мюсюлмани най-разпространена е версията, в която Ибрахим обещава на Аллах да принесе в жертва самото дете, което той ще му даде:
„Да ми даде Господ едно дете – ще го заколя за курбан!”, или
„Курбан ще заколя първото, само и само да ми се роди дете!”
58

В повечето от тези варианти мотивацията за обета на Ибрахим е свързана с Големия жертвен празник – синът е жертвата, принасяна в този ден
в чест на Аллах. По тази причина в традицията на мюсюлманите в България най-често битуват версиите с обричането на Исмаил като байрамска
жертва. Във всички варианти народното предание намира повод, който да
осмисли и свърже описаните сюжети досега – независимо дали детето е
обречено на курбан предварително, или трябва да се жертва по силата на
религиозни обстоятелства.
Мотивите с обричането в жертва на неродения Исмаил или със задължителното принасяне като курбан на „най-любимия син”, може да се тълкува не само в старозаветния сюжет. В историята на балканските народи
обричането на първородната рожба прониква във фолклорните варианти
на легендата и под влияние на един собствено ислямски сюжет. Фолклорното повествование нерядко разглежда чудото, което се случва в бездетното семейство – Аллах чува молитвите на Ибрахим и го дарява със син.
След физическото раждане на детето, сюжетът се пренася в преданието и
на бащата се явява сън, който му напомня, че трябва да принесе в жертва
рожбата си. В много редки случаи вместо чудотворния сън Ибрахим чува
небесен глас, възвестяващ му какво се иска от него или пък Аллах изпраща
мелек (ангел), който да подсети бащата, че трябва да изпълни обещаното.
Явяването на съня е изключително устойчив мотив във фолклорното повествование и е пряко отражение на кораничния текст:
„И когато стигна до години да може да ходи заедно с баща си, рече му:
„Сине мой, сънувах че трябва курбан да те заколя…”
(Сура 37, ает 102).
В легендите на мюсюлманите у нас се забелязва и едно по-различно
интерпретиране на този мотив в сравнение с Корана. В традиционните предания сънят-провидение се явява не веднъж, а няколко нощи последователно – обикновено три. В отделни фолклорни варианти сънят се свързва с
точно определено време – първото му явяване става в нощта срещу петък,
който е свещен ден на мюсюлманите. Явяването на чудотворния сън в нечетен брой последователни нощи го превръща в сакрален знак, показващ
на Ибрахим наложената му от небето божествена воля. Неслучайно броят
на нощите е свързан с универсалното свещено число три, което трайно
присъства във фолклорните писания.
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В някои варианти на легендата Ибрахим сам разкрива пред сина си, че
трябва да бъде принесен от него в жертва, както е в класическия мотив:
„О, синко мой, сънувах, че трябва да те заколя. Какво ще кажеш?”
(Сура 37, ает 102).
Пророкът трябва да докаже своята вярност към Аллах по най-потресващия начин убивайки най-обичното си същество, което до този момент е
осмисляло живота му и е олицетворение на бъдещето му. Мъката на бащата от тази раздяла се превръща на практика в негово самоубийство – със
собствените си ръце той трябва да сложи край на продължението на рода
си. Това е най-драматичният момент в живота на бащата и това му душевно
състояние присъства особено емоционално в народното мислене:
„Него го боли за детето, много го боли, но той трябва да го заколи за
Дженабъ Аллах”; „Мъка му е било, как да не му е било мъка – няма от
детето по-мило.”
Във фолклора, драмата на сина е не по-малко важна от тази на бащата.
Желанието на Исмаил да бъде вързан в момента на жертвоприношението
изразява пълното му смирение и искрено отдаване пред божествената воля.
В някои случаи детето дори се опитва да оневини баща си, който ще му
отнеме живота. Чрез тези мотиви легендарният сюжет разкрива как жертвоготовността на бащата се превръща в жертвоготовност и за неговия син.
Двамата трябва да докажат пълното си покорство пред Бога по най-абсурдния начин: чрез прекъсване на най-здравата връзка – кръвната връзка между родители и рожба.
Народното повествование достига все пак до своята развръзка: обетът
на Ибрахим да принесе в жертва сина си Исмаил завършва не с кървавия
акт, а с награда за изтърпяното нечовешко изпитание и отнемането на човешки живот е заменено с пренасянето на един овен. Но божественото изпитание е свързано със също такова необикновено възнаграждение – Аллах изисква живот, но и подарява живот. Чрез изискването да се пожертва
„най-милото на сърцето” Аллах подлага на върховна проверка пълната
богоотдаденост на Ибрахим. Замяната на Исмаил с жертвено животно е
послание на Бога към бащата, който доказва вярата си. Чрез чудото на замяната Бог дава още едно откровение за своята същност на Създател.
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Принасянето на жертвения овен от Ибрахим е осмислено във фолклорния сюжет като първообраз на класическия мюсюлмански жертвен
ритуал на Курбан байрам. Кръвното жертвоприношение на този празник се
превръща в сакрално повторение на жертвения акт, извършен от Ибрахим.
Същевременно разглежданите народни предания служат за митологична
основа не само на байрамските, но и на всички видове кръвни жертви,
принасяни от мюсюлманската общност в България. В този смисъл всеки
вярващ, който принася жертва в името на Аллах, наподобява жертвоготовния пророк и се дава неговия пример във вярата – актът на Ибрахим се
превръща в универсален модел за подражание на всички мюсюлмани.
Начинът, чрез който се явява жертвеното животно, потвърждава за пореден път идеята за божествения произход на кръвната жертва. В повечето
фолклорни варианти то е спуснато от небето. Основен персонаж при това
чудодейно слизане е меляике Джебраил (архангел Гавраил) – в някои от
версиите именно той взима жертвата от Дженнета (рая) и я занася на Ибрахим. В традиционните мюсюлмански представи Джебраил е ангелът, който предава волята на Аллах на хората и свещените книги на пророците. В
друга версия в ролята на небесен пратеник се явява голяма птица. В по-рядко срещани версии на легендата курбанът излиза от камъка, който Ибрахим разцепва с ножа.
Според народните представи това е най-големия байрам през годината. Вярва се, че душата на починалия ще бъде пренесена в рая (Дженнета)
от животното, което той е принесъл за себе си приживе на Курбан байрам.
Начинът, по който става пренасянето, е обект на различни интерпретации,
но всички те са подчинени на общата идея, че ако покойникът е безгрешен,
курбанът преминава безпрепятствено с душата си по моста Сърат – т. е.
мостът на истината и отива в рая. В някои варианти закланите като курбан
овни и овце се превръщат в меляикета, които летят с душата на човека по
моста, помагайки ѝ да стигне до рая.
Подготовката за същинския празник започва десет дни преди настъпването на Курбан байрам – това всъщност са първите 10 дни от месеца
Зу-л-хиджа по мюсюлманския календар. През разглеждания десетдневен
период преди празника е установен и оруч (пост), който според представите на мюсюлманите у нас има незадължителен – т.е. доброволен характер.
Ако се спазва дословно предписанието, се изчислява, че един ден се зачита
от Аллах за една година и мюсюлманинът „ще получи награда на оня свят”.
Според народните представи особено силен е последният ден от поста,
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затова оручът в този ден е препоръчителен и се спазва най-масово. Оручът
на практика действа пречистващо и възпрепятства основните блаженства в
човешкия живот – ядене, пиене, пушене и секс. В някои региони, особено
в родопските селища, този обичай е известен още като говеене.
Набавянето на жертвено животно е много важен елемент от подготовката на празника. Масова е практиката то да бъде определяно или купено
предварително. Периодът, в който се извършва това, обикновено варира от
един месец до три дни преди празника, но стандартния период е една седмица преди това. Семействата, които нямат добитък вкъщи, купуват животното от специални тържища, наричани Коч пазар, които се устройват
естествено преди Курбан байрам. На тези пазари по правило се предлагат
качествени животни и се избягва обичайния пазарлък. Смята се, че който
продава стоката си по нормални цени, помага на хората да изпълняват религиозните си задължения.
Във времето преди празника жертвеното животно се храни с най-добрата храна и се обгрижва много внимателно. Преди заколването му, то е
обект на нежност и съпричастност. В много селища жените и децата от
семейството целуват курбана по очите и ушите, сякаш се прощават с него.
Също така то се захранва с трева, слама, хляб, зърно или мекица, със сол
(дават му „последния залък”) и задължително го запойват с вода. Даването
на храна в последния час е форма на договор между човека и животното,
наподобяваща отношенията между Бога и хората.
По въпроса за цвета на жертвеното животно – в канона няма рутинно
мнение. В едни хадиси се споменава, че Мохамед заклал два бели коча с
черно около очите, в други – бял и черен овен, в трети – само черно животно. В българската фолклорна традиция се говори за бял овен (овца) с черно
петно около очите – т.нар. „вакло животно”. Прави впечатление, че във
фолклорните версии за Ибрахимовото жертвоприношение сред мюсюлманите у нас много рядко се говори за животно, което съчетава в себе си и
двата цвята. Но при наличие на черно-белия модел, това може да се тълкува като местна интерпретация, чрез която героят осъществява връзка между различните светове: чрез белия – с горния (земния), а чрез черния – с
долния (подземния) свят. В ислямската свещена история се разказва, че
Мохамед за пръв път заклал в Медина два овена пред своята общност през
624 г. Жертвените животни били положени на земята и обърнати с главите
по посока на Мека.
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Курбан байрам започва рано сутринта с голяма празнична молитва –
байрамски намаз, на който се събират всички мъже мюсюлмани. Тя се
предшества от обичайната сутрешна молитва (Сабах намаз), а времето
между двете се запълва с четене на избрани сури от Корана и произнасяне
на хутбе (проповед), което извършва имамът или вещ в ислямското вероучение мюсюлманин. Задължително условие е жертвоприношението да се
извърши след края на байрамския намаз – смята се, че ако курбанът се направи преди празничната молитва, той няма да бъде приет от Аллах. Жертвеният акт трябва да стане през деня, докато е светло. Съществува поверие,
че ако денят на жертвата е петък, трябва да се принесат два курбана. За да
се избегне това разхищение се прилага изключение и заколването се отлага
на втория следващ ден. При нашите мюсюлмани битува мнението, че не е
известно в кой ден Аллах е пратил курбана.
Докато мъжете са в джамията, жените къносват животното определено за жертвения акт. Къната е багрилно вещество с нюанси от жълто до
червено, което се извлича от благоуханното растение Нinna (араб.), култивирано в градините на Близкия изток. В представите на мюсюлманската
общност къната се отъждествява с кръвта. Къната е семантично подобие
на кръвта – символ на живота; поставянето й върху тялото на курбана придава нова, мистична жизненост на животното, чиито истински живот се
отнема. При курбана се вярва, че къната трябва да се сложи върху козината
на животното преди изгрев слънце и в повечето случаи украсяването става
още предишната вечер. Обичайно го къносва стопанката или най-възрастната жена в семейството – много рядко това се прави от мъже.
Броят на къносаните места по тялото на животното винаги трябва да е
нечетен – три, пет или седем. Маркират се различни части на тялото, но
задължително главата, гръбнакът и опашната част. Акцентът на украсата
се поставя на главата – освен на челото, се рисуват два кръга около очите,
а ако е животното е рогато, костните израстъци се боядисват в червено.
Смята се, че къната е украшението на курбана, така както и невестата се
гизди с къна преди сватбата. Обредното украсяване на жертвеното животно се възприема като сакрално повторение на Ибрахимовото жертвоприношение – в свещената легенда майката Хаджер къносва Исмаил, преди да
бъде отведен на заколение. Тълкуванията у нас в това отношение следват
канона – белязват го, че е предназначено за жертва, но има и други вариации: примерно, за да може да се познаят със стопанина си на оня свят.
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Разпределянето на курбанското месо следва предписанието на класическия ислям: жертвоприносителят има право да запази курбана за себе си
или да го раздаде. Смята се, че е най-добре една трета от месото да се запази за лична консумация, една трета да се даде на роднини и приятели, а
последната трета да се раздаде на бедните. Обикновено цялата дясна половина и една втора от лявата са предназначени за раздаване, което прави
две трети от тялото на животното. Има и практики, при които тялото се
разделя на две половини – лявата остава вкъщи, а дясната се раздава.
Трупът на животното се насича на парчета (пай, жобе) и техният брой задължително трябва да е нечетно число (тек) – най-масова е практиката да
са седем парчета и да се раздадат на седем къщи. Раздаването на месото
става същия ден най-късно до пладне – парчетата се разнасят в различни
съдове от жените или децата.
В много селища вече съществува традиция за общ курбан и обща трапеза – най-често край джамията. Значимостта на един курбан според мнозина се определя от броя на хората, които го посещават. Като „големи”
курбани се сочат няколко – организираните в района на Хасково, Кърджали, Енихан баба и в с. Долни Воден (Асеновградско), както и в Шумен
(Делиормана). Най-многоброен е курбанът, даван от изселниците от селата
Давидково и Стърница в Хасково, на който идват поклонници от много
места. Селата Давидково и Стърница са селища, разположени до тюрбето
на светията Енихан баба, което се намира до връх Свобода в община Баните (Средните Родопи). В последните години тук се събират към 3000 души,
като броят на жертвените животни също е голям (курбанът е със 70 овце),
което в количествено изражение е най-малко 3 тона месо. Именно тези големи курбани се превръщат в основна изява на религиозността и локалната идентичност.
Смята се, че месото, предназначено за бедните, е своеобразна помощ
за тях. Много често отношението на даващите към тази социална категория е като към равни. При разпределянето на жертвеното месо акцентът се
поставя върху нуждите на нямащите. Въпреки, че по канон за бедните е
регламентирана една трета, това не се прилага буквално: желателно е на
социално слабите семейства да се даде повече, отколкото на останалите.
Народната традиция ясно дефинира частта, която е предназначена за бедните – в много селища тя е обозначена като „пай за сираците”. Сред просветените мюсюлмани е известно преданието, че когато колел животно,
Мохамед носел пай най-напред на своя съсед евреин.Това раздаване се ос64

мисля като проява на благотворителност и включва жертвоприношението
в развитата от исляма система на добротворство.
Месото, предназначено за роднини и приятели, се възприема като подарък за тях. Често в тази група се включват и съседите, които на много
места попадат в роднинско-приятелския кръг. В някои райони, освен на
познати, раздават месо и на случайни хора, които преминават край къщата.
При раздаването хората не трябва да се избират, а да се дава наред. Чрез
третината, предназначена за роднини и приятели, мюсюлманите в едно селище се превръщат в общност от равни, каквато всъщност е идеята за Джемаата (т. е. ислямската общност за вярващи).
С третата част от курбанското месо домакинът приготвя трапеза за
своето семейство и за близки роднини. Много често те запазват за себе си
и частта, предназначена за роднини и приятели, ако в дните на байрама им
предстои да посрещнат много гости. В този случай раздаването на въпросната третина също се спазва, но под формата на приготвена храна за празничната трапеза, която, според неписаните правила на общността, е проява
на по-голямо уважение, отколкото подаряването на парче сурово месо. Роднинските посещения, придружени с общо хранене (както е и на Рамазан
байрам), са израз на взаимното уважение между членовете на рода и на
почитта към старите. Чрез тях по неформален, но ясно регламентиран начин се поддържат и заздравяват семейните и роднинските връзки.
Като цяло се смята, че е най-добре месото да се изяде през трите дни
на празника, но се допуска то да стане и до една седмица. Свеждането на
консумацията до трите дни на Курбан байрам може да се свърже с хаджийската обредност на т.нар. ташрик. В ритуала на ислямското поклонничест
во с това название се обозначават 11-ия, 12-ия и 13-ия ден от месец Зу-лхиджа – трите дни след началото на жертвения празник, когато хаджиите в
Мека могат да продължат да колят курбан, особено ако не са сторили това
първия ден – на 10-ти Зу-л-хиджа.
Ислямската традиция следва класическия възглед, че курбанът трябва
да бъде от чифтокопитно домашно преживно животно – овца, крава, коза,
камила. Те спадат към групата на разрешените за курбан животни. Кравата, както и камилата, са сред животните, които се равняват на 7 курбана.
Особеният статус на коча и камилата като жертвени (и съответно сакрални)
животни, оформя народното вярване за тях като символи на връзката между хората и Аллах. В мюсюлманската култура кочът и камилата (която е
изключение за нашите ширини), са най-често срещаната двойка животни,
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намиращи се в свещено съотношение помежду си. Изчезването на двата
животински вида от земята е един от белезите за наближаващия край на
света – липсата им означава деструкция на установения порядък от Бог.
Според мюсюлманите в България за курбан е необходимо „кротко”
животно. Особено предпочитана у нас е жертвата на овен или агне, по-рядко овца. Свързването на овена или овцата с най-желаните за курбан животни в народния ислям е естествено, като се има предвид широкото им използване като жертви в много култури от древността до наши дни.
Народните представи придават на овена изключителни свръхестествени
качества, превръщайки го в митичен родоначалник на всички животни на
земята – фауната в света е произлязла от първия изпратен курбан. Що се
отнася до козата, у нас тя остава извън кръга на приетите за курбан жертви,
смята се че тя е „дива”.
Принасянето на курбана сред мюсюлманите в България се осмисля
като акт на човешкото покорство – един вид изпълняване на божията воля.
Подобно традиционно вярване представя жертвоприношението като част
от целия ибадет на мюсюлманина. Колейки животното, той прилага косвено един от двата принципа:
„Давам ти, за да ми дадеш!” или „Давам ти, защото си ми дал!”
Чрез пожертването на животно мюсюлманинът очаква да бъде овъзмезден със здраве за себе си и своето семейство, изкупление на греховете
и блажен живот в отвъдното, сигурност за дома си, избавление от беди и
злополуки.
Широката приложимост на курбана подсказва жизнеността на практикуването му в наши дни. Той е универсално средство, чрез което човек
може да обезпечи живота си и в този, и в онзи свят. Заколвайки животното,
той сякаш заставя своя Бог да удовлетвори молбата му, защото жертвата му
има твърде висока цена – живота на едно същество. Човекът, като по-низше същество, се стреми да се отблагодари и предразположи към бъдеща
щедрост върховния повелител на благата – Аллах.
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ПРОФ. ЕВГЕНИЯ МИЦЕВА ЗА ОПОЗИЦИЯТА „НИЕ И
ТЕ” ПРИ АРМЕНЦИТЕ, ЖИВЕЕЩИ В БЪЛГАРИЯ
гл. ас. д-р Ирина Коларска
ИЕФЕМ при БАН
Резюме: Текстът представя работата на проф. Евгения Мицева дългогодишен изследовател на арменската общност в България. Опирайки се върху материалите от двете издадени книги на Мицева материалът
излага различни ситуации и усещането за чуждо-свое, ние-те в живота
на арменците от България.
Abstract: The text presents the work of prof. Eugenia Mitseva - a
longtime researcher of the Armenian community in Bulgaria. Drawing on
material from two published books of Mitseva material exposes different
situations and in the life of Armenians in Bulgaria.
Ключови думи: арменска общност, би-културност

Евгения Мицева посвети повече от 12 години на опознаването на арменците и изследването на тяхната общност. Резултат на дългогодишните
ѝ занимания са както множество статии, така и две книги: “Арменците в
България - култура и идентичност”, 2001, и “Арменците разказват за себе
си...”, 2007 в съавторство с етнографа Сирануш Таниелян.
В настоящото изложение ще се спра на една от темите, разгледани от
проф. Мицева и важна за всяка общност, живееща в диаспора, а именно
усещането за чуждо и свое, за ние и те.
Още Бромлей отбелязва, че етническата общност предполага задължителното противопоставяне “ние-те”, а в конкретния случай става въпрос
за противопоставянето на арменците спрямо останалите в България, т.е.
общност спрямо общност. Съществуват обаче и други опозиции и варианти на идентификация – междуетнични, междуобщностни, вътреобщностни, междуличностни и др., на които ще се спрем в изложението.
Познават ли българите арменците и какви са те според техните виждания. А какво мислят за тези виждания арменците?!
В научната си работа Е. Мицева стига до извода, че най-общо мнението на българите за арменците може да се раздели на периоди:
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1. От началото на XX в. до 30-те години: арменецът е старателен, скромен, трудолюбив работник и занаятчия.
2. През 50-те години се затвърждава мнението за квалифицираният
занаятчия, за когото често е характерен разваления български език. Типични за периода са изрази като: “На арменец му дай нещо с ръце да пипне, да
го изработи”, “арменците са трудолюбиви и изпипват работата си”. В същия период обаче са раждат и много вицове за арменци, в които се набляга
на грешките им в граматично отношение.
3. В периода между 1960-1985 г. се наблюдава промяна - от една страна арменците започват активно да се включват в дейности от национален,
републикански характер - музикални и танцови състави, спортни клубове
и пр., а от друга индивидуалните им постижения се възприемат като български.
4. От 1990 г. според изследователката се наблюдава постепенно възраждане на арменския дух. След политическите промени в България се
възобновяват доста арменски организации (Общоарменският благотворителен съюз “Парекордзаган”, Арменският помощен съюз ХОМ, скаутската
организация “Хоманътмън”, съюзът “Хамазкаин”, хорове, театрални състави и др. Продължава да съществува и изцяло променената “Ереван”). В
някои училища /София, Пловдив, Варна/ започва да се изучава арменски
език, в градове, където арменците са по-малко, общността създава съботни
училища. Отбелязват се традиционните арменски празници, както религиозните, така и историческите.
Тези периоди отразяват и първата опозиция на която ще обърнем внимание: Ние – българите и Те – арменците.
Българите имат изградена представа за арменците въз основа на съвместното съжителство в едни държавни предели и смятат, че ги познават.
Оказва се, че една и съща черта, считана от българите за добра и похвална,
може да звучи едновременно гордо и пренебрежително. Макар българите
да влагат в тези определения и квалификации положително отношение, то
за арменците те често имат и друг оттенък - на подценяване на интелектуалните им възможности, определяйки им място сред занаятчиите. Тук се
явява опозицитя от типа: “Ние (българите) си мислим, че ги хвалим, а те
(арменците) се засягат”, както и обратното: “Ние (арменците) сме интелигентни хора с богата култура и история, а те (българите) ни принизяват и
подценяват”.
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И още: макар арменците да са открити и отзивчиви, те трудно допускат до себе си “другите”. Така за обществото арменецът е духовит, находчив шегаджия, но наред с това той е с деликатна и нежна душевност;
Ние българите виждаме в Тях арменците като раздвоени и противоречиви личности, съчетаващи в себе си на пръв поглед несъвместими качества: те са скромни, но горди и често пъти самоизтъкващи се; Те са
бранители на патриархалната култура, но и на модерността, ценят чуждото, без да забравят своето. Те са големи родолюбци, но със сърце и за втората си родина. Според направените теренни изследвания от Мицева се
оказва, че за българите арменците са толкова свои, че ги наричат “български арменци”, но за самите арменци, наред с принадлежността към втората
им родина, дори при поколенията, наричащи себе си “кореняци”, продължава да съществува макар и приглушено усещането, че не са на “своя почва”, че са различни и може би не съвсем чужди, но не са и свои. Това води
до изграждане на специфични модели на поведение, отразяващи ендостереотипи, култивирани от общността, които се създават постепенно, предават се от поколение на поколение и се доразвиват в потомствата. Има вероятност тази двоичност да се е зародила още у поколенията, живели в
Армения, под чужда (турска) власт, поради културните, етнични и религиозни различия. При арменците-бежанци (първите заселници) това усещане
се задълбочава след пристигането им в България въпреки общата вяра.
Причина за това Е. Мицева открива в прекъсването на връзката етнос-земя
(в смисъл на територия и родина).
Ние (арменците – кореняци) и Те (арменците – пришълци)
Преселничеството и емиграцията са събития, които коренно променят
посоката на живота на човек. Принудени да се борят за съществуването си
тук, арменците независимо от произхода и професиите, които са имали по
родните си места, са готови на всякакъв вид труд, който може да ги осигури материално. Тези, които са се заселили през XVII в., са “вградени” в
българското общество имат своите професии. Придошлите работят всичко
- докери, общи работници, чираци, а по-късно някои вече и кафеджии, хлебопроизводители, занаятчии и т.н. Тук отново се стига до един важен въпрос - поведението. Дошлите по-рано арменци се опасяват от евентуални
непристойни прояви на новите, от които би могла да пострада репутацията
на вече приетите от българското общество. Важна тяхна черта все пак е
състраданието към прогонените и претърпели психическа травма от ужаса
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на геноцида; местните арменци полагат активни усилия не само да подпомогнат новодошлите, но и да ги “изправят на крака”, за да започнат сами да
се издържат. Като част от новосъздадения у нас устен фолклор за периода
на бягството, са и разказите за това, как училища и църковни дворове се
превръщат в приют за дошлите. Налага се бежанците не само да бъдат
подпомагани с храна и завивки, а и приютявани в домовете, където е възможно – но временно, докато си намерят работа, за да могат да плащат
наем. В същото време “местните” арменци имат в известна степен резервирано отношение към новодошлите. Ето какво споделя една информаторка
от Шумен: “Уж добре са ги посрещнали. Абе, пак прибрали са ги, ама гледали малко “отгоре”, викали им “гейлеме”, т.е. пришелци. Те са вече
местни, пък ние – гейлеме!”. Настроението към новодошлите е повсеместно - за него говорят и арменци от Варна, Русе, Пловдив. Само в Хасково
арменците споделят, че не е имало подобно отношение. Това е и причината
новозаселилите се арменци в града да не търсят друго място, където да се
преселят и общността в този период се увеличава до 2000 човека.
Отношение към “новите” се проявява отново и може да се определи
дори като враждебно с пристигането на значителни групи “куфарни търговци” от Армения през 90-те. Като основание за това информаторите сочат,
че Те – новите идват от социалистическа Армения и не са свикнали да се
трудят така, както някогашните арменци. Друга причина е, че според българските арменци, “новите” може да се замесят в нечисти дела и с това да
изложат доброто име на трудолюбивия и честен арменец.
Важно за оформянето на етническата и национална принадлежност на арменците е връзката със славното минало на старата родина.
Арменците са горди със своя произход и история и основание за това
им дават някои безспорни факти, които те изтъкват за себе си:
1) Арменците са сред най-древните народи:
“Ние сме от първите, които са останали от кораба на Ной, от първите, които населяват Земята след потопа”.
2) Армения има славна история. Сред най-често изтъкваните факти са
победата при армено-римската война през I в., честите и продължителни
битки срещу персите, героична, но трагична е войната с Османската империя.
3) Арменската нация има своя азбука, чието начало е далеч в древността. Е. Мицева отбелязва, че няма арменец, който да не знае, кой е авторът на азбуката – Месроб Мащоц, който я е сътворил още в периода между
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362–440 г. През 2004 г. обаче излиза изследването на арменския академик
Парис Херуни, който доказва, че арменският писмен език има своя история
много преди 5 в., но престанала да се ползва след приемането на християнската религия в Армения (301 г.). Той посочва, че Месроб Мащоц преоткрива и адаптира арменската азбука и от този момент до днес тя се използва във вида, оставен от него. Накратко, арменците имат още по-голямо
основание да се гордеят с древния си произход и култура.
4) Следващият факт, причина за национална гордост на арменците е,
че още в 301 г. християнството е прието като държавна религия, с което
Армения става първата християнска държава със собствена църква.
5) Културния прогрес в Армения води до основаването на собствено
училище през 5 век, което дава основа за създаването още в тези векове на
богата собствена и преводна литература; развиват се изкуствата, архитектурата, науката, книгопечатането.
6) Сред важните за изграждането на етническо самочувствие и
стабилност факти са и тези, които се отнасят до древността на българо-арменските взаимоотношения, чието начало е поставено през първи век. От съществено значение е също това, че много арменци са сред
най-изтъкнатите представители на изкуствата и науката: Натан Амихрян (диригент), проф. Александър Балабанов, Вили Казасян, Крикор Азарян (писател, преводач, журналист), художникът Едмонд Демирджиян,
Хайгашод Агасян, Кеворк Кеворкян и мн.други.
Арменецът, особено съвременният, е и българин – по местоживеене, гражданство, начин на живот и място, което заемат в българското общество. Често пъти разказите показват силната привързаност към България
като към родна страна. За това сочат редица самоопределения от страна на
информатори: “Аз съм арменец, но съм и българин” (София), “Аз съм арменка, но родината ми е България” (Силистра), “В България съм арменец,
но в чужбина представлявам България” (София), “Ние имаме типични
български черти, толкова време сме живели тук!” (София), “Бях тази година и в Унгария, и в Германия, и в Армения, но всеки път бързам да се
върна тук” (Пловдив) и др. Двойствеността в самоопределянето се проявява в различни ситуации, много често дори неосъзнато. Арменецът се е
научил да съчетава тези две свои същности – на български гражданин и на
етнически арменец. Информатор от София каза за това състояние: “ние
сме като деца на разведени родители. Кого обичам повече, мама или татко? – не мога да кажа!”.
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Арменците от първо и второ поколение, родени в България говорят за
нея като за своя родина и изпитват носталгия по нея, а не по Армения при
пътувания зад граница. Това показва, че за диаспората, установила се като
общност в друга държава, територията не е етноопределящ фактор. По-силно обединяващо значение има съзнанието за принадлежност към етносоциалния организъм - етническа Армения, което всъщност не изключва раздвоение между етнично и гражданско самосъзнание. Анализът на
интервютата показва, че колкото по-млади са арменците, толкова по слаба
е тази опозиция. Важно уточнение е това, че става въпрос, за онези млади,
които попадат във възрастовата категория “до 30 г.” към момента на интервюиране, т.е. между 1990 – 2003 г. Върху формирането на тяхното самосъзнание са оказвали влияние преди всичко обучението в български училища
без изучаване на арменски език, история, литература, култура. Единственият източник на информация в тази насока е било семейството. Това явно
дава голямо отражение върху формирането на самосъзнанието и идентичността, тъй като ги унифицира в известна степен с обкръжаващата ги среда. За по-новите поколения е сигурно, че нещата стоят различно по няколко
причини - на първо място - те са поредното (най-малко трето) поколение
родено в България. На второ място от 1990 г. се възражда активно животът
на общността - културни организации, танцови и певчески групи, клубове.
Активизира се изучаването на арменски език, както сред децата, така и
сред по-големите. Възстановява се и интересът им към родината по произход - история, култура, литература, фолклор. Тя се превръща в мечта за
връщане към корените, запознаване с отдавна отдалечените роднини и пр.
Затова свидетелстват и разказите за пътувания към Армения на представители от различни поколения.
За арменските бежанци няколко фактора обуславят промените, настъпващи в характеристиките и манталитета им: напускането на своите
етнически земи и множеството човешки загуби водят до разбиване на родовете и ново конструиране. При създаването на нови семейства се сблъскват с регионални различия от битов характер. Като резултат се стига до
нарушаване на единството в системата на фолклорната култура, изразен в
прекъсването на традиционната семейна и календарна обредност. Така при
установяването си в България арменците постепенно започват да усвояват
“българското” и да го адаптират като свое. В последствие новите поколения не различават “своето” от “усвоеното”, тъй като за тях арменското,
своето е онова, което изучават в културните домове и църковните ритуали
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в България. При това споделят, че те хем са арменци, хем манталитетът им
е български, т.е. интуитивно отчитат смесването и културното напластяване, което ги прави именно “български арменци”.
Това оформя още една страна на опозицията “ние – те” – ние, българските арменци – те, арменците от другите страни.
Всички приведени особености създават облика на общността на българските арменци, открояваща се както спрямо арменците в Армения, така
и спрямо арменците в другите страни. Този факт се коментира преди всичко от самите арменци. (По техни данни в Лос Анжелис има улица на българските арменци, които всъщност представляват общност в общността на
арменците. При това те се стремят да подчертават връзката си с България).
Показателно е, че в чужбина българските арменци търсят партньори
от близки общности, напр. румънските арменци, които според тяхното
виждане са близки до тях като манталитет. Тук ще приведа следния пример
от терена на Е. Мицева:
Информатор разказва: “Аз имам един познат – български арменец,
който живее в Австрия. И дойде време да се жени и аз го питам: Добре
де, защо идваш от България да търсиш? – Не мога – вика – да свикна с
манталитета на арменките, които идват от арабските страни, които
идват от другите страни; ние сме свикнали с този манталитет! – той
вече толкова години живее там, но търси съпруга от България!”.
Оказва се, че постоянната, непроменлива етничност, съчетана с различно гражданство, създава сложна арменска диаспора, при която културата е мултинационална, а това дава отражение и върху манталитета. Но това
е и онзи сблъсък, при който единството на етнос е нарушено. В резултат на
живеенето си сред българи, те носят не само етническите или националните си специфики, а някаква нова “своя”, съдържаща арменското, но и приближаваща се към особеностите на средата, в която живеят. Така става и с
диаспората в другите страни и те съответно носят социокултурна характеристика, оформила се от взаимодействието с местната макро общност в
Румъния, Австрия, Франция, Ливан, и т.н. Арменците от диаспората не си
приличат помежду си, не приличат много и на тези, които са в съвременна
Армения. Те имат нещо много частно свое, специфично за всяка една отделна общност. Това отвежда към друга страна на съотношението “ние –
те”, а именно за самооценката на арменците като общност, дълбоко срас74

нала се с българската и предопределена от самото “съжителство с
българите”.
Ние арменците от един град и Те арменците от друг град
Интересна страна на взаимодействие на арменските общности от различни градове в България е това, че според това, в кой град се намират, те
усвояват отношенията и контактите на местните с жителите на други градове. Така арменците от Хасково се свързват с арменци от Ямбол и Сливен, но по установена от българите традиция, арменците от тези два града
не се търсят и не общуват помежду си. “Шумен” общува повече с “Русе” и
“Варна” и в много по-малка степан с “Добрич”; Бургас и Варна си съперничат; София и Пловдив – също и т.н. В миналото тази зависимост във
взаимовръзките е била от голяма значение при избора на брачен партньор,
а в по-ново време по отношение на партньорството между организациите
- като пример Е. Мицева посочва пазарджишките арменци, които отказват
да се включат в пловдивската организация “Парекордзаган”. Това показва,
че приобщаването и интегрирането на арменците в българската етническа
общност води до промени в стереотипа и манталитета им под влиянието на
българските стереотипи и се отнасят не до индивида, а до общността като
цяло.
Опозицията Ние – Те при избора на брачен партньор
За арменците, живеещи в диаспора като важен фактор за съхранението и утвърждаването както на родовата памет, така и на тяхната етнична
идентичност се оказва търсенето на брачен партньор вътре в общността.
Този факт е бил от особено голямо значение за първите заселили се по
българските земи бежанци, тъй като те през цялото време са живели със
съзнанието, че са временно в България и намерението за връщане в родината. Затова те са настоявали потомството им да си търси партньори арменци. Така се е изградила още една от чертите на опозицията “ние – те”. За
съвременните млади български арменци влиянието на семейството вероятно не е от такова значение, тъй като през годините са се случили много
смесени бракове, но все пак за някои от тях е било и все още е важно да
спазват този завет.
В заключение може да се каже, че опозициите, противопоставянията,
вътрешните противоречия и раздвоения, както на индивида, така и на цялата общност е реалният начин на съществуване не един етнос/общност жи75

веещ/а в диаспора. То е постоянно състояние, често съвсем неосъзнато или
пък напълно съзнателно с цялата сложност на произтичащите от това последици в културно и психологично отношение.
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ПАЗИТЕЛИТЕ НА ТРАДИЦИЯТА
доц. д-р Владимир Владимиров
Академия за музикално, танцово и
изобразително изкуство, Пловдив
Резюме: Целта на настоящото научно съобщение е разкрие още
един аспект от традиционните инструментални практики в България, а в
контекста на настоящата научна конференция – да осветли малко известни факти за битуването на един архаичен фолклорен инструмент в определена етноконфесионална група в България.
Аbstract: The aim of the current research announcement is to reveal
another aspect of the traditional instrumental practices in Bulgaria. In the
context of the current research conference it aims to enlight less popular facts
for the exhisting of an archaic folklore instrument in a particular ethnoconfessional group in Bulgaria.
Ключови думи: булгарина, къзълбаши, традиция.

Булгария, бунгария или булгарина са все наименования, свързвани с
един от членовете на тамбурашкото семейство в България. Инструмент,
познат като „бугария” е и един от участниците в популярните хърватски
тамбурашки оркестри, но той няма да бъде обект на разглеждане в настоящото изложение поради две основни причини:
– В Хърватия това е модернизираната през втората половина на XIX
век тамбура, сравнително отдалечена от оригиналния първоизточник;
– Фокусът на текста е върху съвременното битуване на булгарината в
България, във вид доста близък до старинните образци на инструмента.
Една все още съхранена традиция, която сякаш остава в страни от вниманието на съвременните етномузиколози.
Първото описание на този инструмент ни дава французинът Viloteau
през 1813 г, назовавайки го „tambur bulghаry”. От същата епоха са и свидетелствата на Fetis (1869) Kuhac (1877) и Racinet (1888). През XX век за
инструмент с такова наименование, в определена област в днешна Турция,
говори и английският изследовател Laurence Picken (1975). Той излага и
схващането, че името се е появило в рамките на Османската империя, но не
е в пряка връзка с името на България [Picken, 1975:278].
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В български източници първото споменаване на булгарията е на Иван
Вазов в неговия разказ ‘’Хаджи Ахил’’ (1882). Следва Никола Начов в
‘’Екскурзия изъ нашата народна поезия’’ (1895). Не бива да забравяме и
статията на Райко Сефтерски ‘’Старинният народен музикален инструмент „булгария” или „tanbur bulghary”’’, от 1970 г., в която авторът изказва
хипотезата за автохтонен произход на инструмента на Балканите. Една
идея, която намира почва по-скоро в полето на етноцентризма, отколкото
на обективната наука.
В нашето съвремие, булгарината я срещаме в текстовете на Краси Желязков в опит да възроди това старинно наименование в лицето на модерната българска тамбура. Това в известна степен е дискусионно, тъй като
всъщност става въпрос за две разновидности на инструмента – старинен,
който все още се използва с това име в някои части на България, и модернизираната осемструнна тамбура, свързана със съвременната ни фолклорна практика. Подобна тенденция за смесване на имената на различните
представители на тамбурашкото семейство, по-скоро би затруднило обективното им изследване по отношение на произход, органография и разпространение.
Изхождайки от различните източници за битуване на инструмента,
бихме могли да определим един доста широк ареал, в който той се срещал
от началото на 19 век – от Южен Анадол, до Египет, о-в Крит и Алжир и
почти целия Балкански полуостров. Свързващият елемент е, че всички гореизброени географски обекти в определени периоди са били части от Османската империя и вероятно благодарение на активните миграционни
процеси е пътувала и „булгарината“, като част от духовната култура на
определени общности.
Този констатация вероятно е във връзка и с факта, че булгарината е
една от най-малките по големина тамбури, което вероятно е улеснявало
пренасянето и разпространението й. Познатите и описани образци варират
в твърде малки разлики – от 570 мм (булгарията на хаджи Ахил) до 578 мм
на Villoteau и Fetis – 690 мм. Така например Константин Иречек споменава,
че скитници-овчари са причина байламата /по вид твърде сходна с булгарината/ да се появи в Родопите [Иречек, 1899:101], като заради по-малките
й размери вероятно е била предпочитана от тези номадски общности. Тук
е необходимо да поясним, че в някои региони на разпространение на инструментите, булгария и байлама са взаимозаменяеми названия. Разлика
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между тях би могла да се намери в броя на струните и начина на настройването им.
Интересно за българската етномузикология би бил фактът, че два века
след първите сведения за булгарината (tambur bulghary) тя все още може да
се срещне в част от България, максимално запазена до оригиналния й вид
– в село Ябланово (община Котел). Първото споменаване на селото в документ е от 1570 г., а местното население тук е съставено изключително от
къзълбаши (алиани, алевии).
Къзълбашите, според техни изследователи, произхождат от тюркски
полуномадски племена, населявали областта Хорасан, по-късно мигрирали в Южен Анадол. Алианите в България вероятно са част от принудително разселените около 1514-20 година непокорни племена, населяваща областта Коня около Тороските планини и Булгардаг. Тук до началото на XVI
век е живяло и компактно българско население, чиито корени идват от прабългарските племена около Волга. Според някои изследователи от тук идва
и „... народният музикален четириструнен инструмент, наречен булгари
или булгарина ...” [Венедикова, 1998:56]. Съвместното съжителство на различните общности в областта Коня, Южен Анадол е възможна причина за
присъствието на булгарината сред къзълбашите у нас. От друга страна би
могло да се търси и по-далечна във времето следа, отнесена към прародината Хорасан и описания там от арабския пътешественик Ал Фараби инструмент Tambur Khorasan.
Къзълбашите са етно-конфесиална общност, изповядваща шиитския
ислям. Характерно за нея е затвореност и изолираност от обкръжаващите
я групи, което е способствало за предаването на информация между поколенията, гарантирайки културна приемственост и съхранение на традицията. Според различни етнографски източници, те се срещат в районите на
Стара Загора, Казанлък, Карнобат, Лудогорието, Герлово, Южна Добруджа
и Източните Родопи.
Музиката играе важна роля в религиозния живот на къзълбашите, като
техни обичаи /като нефес/ биват съпровождани най-често с изпълнение на
баглама или саз. Песните и мелодиите са точно определени и както предават информаторите от общността те биват специално обучавани да ги изпълняват в оригиналния им вид.
Трябва да отбележим и някои сведения за разпространението на инструмента сред алианите в района на Лудогорието и Герлово. Първите са
от Иван Качулев, определящ булгарината и саза като най-популярните ин79

струменти сред тази общност [Качулев, 1956:165]. Доста по-късно – през
2014 година, Краси Желязков съобщава за майстор на булгарини и сазове
от с. Ябланово на име Али Кехайов /починал през 2015 г./.
Необходимо е да се поясни, че днес освен, че се изработват булгарини
в Ябланово все още се и свири на тях. Информаторите от общността
потвърждават, че като деца обикновено започват да свирят именно на булгарина, преди да преминат на по-големите баглама и саз. Самите те притежават такива образци в домовете си, макар и вече почти да не ги ползват.
Днес има данни само за един майстор в с. Ябланово, продължаващ да прави тези автентични инструменти – Исмаил Чобан.
Булгарините, изработвани и запазени в Ябланово са с обща дължина
710 мм, разпределени в съотношение: резонаторно тяло – 170 мм; гриф с
11 прагчета /с липсващи четвърт тонове/ – 300 мм; глава с ключове – 140
мм. Имат малък резонаторен отвор /около 10 мм в диаметър/ в задната част
на резонаторното тяло, непосредствено до струнника. Те са с две двойни
труни, които се настройват обикновно първа струна на ре от първа октава /
d1/ и втора струна на ла от малка /а/, а самата им мензура е 535 мм. Изпълнителският маниер е идентичен на старото бурдонно свирене с тамбура,
съхранено и до днес в Пиринско и Пазарджишко. При него мелодиите /
обикновено с песенен характер/ се излагат на първа струна, а на втора се
изпълнява непрекъснат бурдониращ тон.
По вид, големина и брой на струните яблановските булгарини значително се доближават до посочените по-горе образци от XIX век и имат
твърде много отлики от модерната българска тамбура, което прави несъстоятелни опитите да се прокара връзка между единия и другия инструмент.
Може да се отбележи и известна тенденция за промяна размера на булгарината в посока удължаване на резонаторния й корпус с около 50-60 мм.
Към момента на проучването липсват данни за използването на подобен инструмент с такова наименование в други етноконфесионални групи
в България. Съхраняването на практиката за изработка и свирене на булгарина сред къзълбашите в с. Ябланово е вероятно най-категорично доказателство, оборваща тезата за автохтонния български произход на инструмента. Трудно иначе би могло да се приеме, че една мюсюлманска
религиозна общност – къзълбашите, ще се превърне в пазител на традиция
на друга – християнска, при която днес инструмент с такова име и вид не
се среща. По-скоро това е част от тяхното лично културно наследство, пренесено през вековете и достигнало до нас, вероятно, за да се замислим над
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въпроси като: кои и какви всъщност са малко познатите за нас етноконфесиални общности, споделящи с нас територията на България?

Булгарина, изработена от Али Кехайов от с. Ябланово в началото на XXI в.
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РОШ А ШАНА (Еврейската Нова година)
ас. д-р Зоя Микова
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство, Пловдив
Резюме: Научното съобщение представя един от запазените празници на еврейската общност в България – посрещането на Еврейската
Нова година през месец Тишри(Тишрей). В текста се изброяват действията на този ден, представя се традиционния инструмент шофар, разглежда звуковата среда и музикалните примери, които се изпълняват време на
празничната служба в Пловдивската синагога „Цион“.
Аbstract: The text presents one of the reserved holidays of the Jewish
community in Bulgaria - welcoming the Jewish New Year in the month of
Tishri (Tishrei). The text lists the actions of this day represents is the traditional
Shofar, considered sound environment and musical examples that are
implemented during the festive service in Plovdiv synagogue „Zion.“
Ключови думи: еврейска общност, традиционни практики

Традициите на еврейската общност у нас, дълго време не са били
обект на задълбочени научни изследвания и анализи от научната ни общност. Почти в средата на ХХ век, главният софийски равин в централната
синагога Йосиф Хананел и научният сътрудник на БАН Ели Ешкенази, се
заемат да записват еврейски песни. Към края на миналия век Николай Кауфман публикува своите наблюдения за музиката на българските и балканските евреи.[Кауфман, Н. 2000]
За да бъдат разбрани по-лесно еврейските традиционни празници,
трябва да се познават религията и календарът им, а също така и по какво те
се отличават от тези на мнозинството.
Евреите отброяват годините от сътворението на света. Като година на създаването на Адам те са приели 3760 г. пр. Хр. Използват календар, който се съобразява с новолунието и със смяната на сезоните и по този
начин в една година има 12 месеца, като някои от тях са съставени от 29, а
други от 30 дни. На всеки 19 години, има по няколко високосни, при които
се прибавя 13-ти месец. Новата година се отбелязва през месец септември,
когато приключва т.нар. „стопанска година”.
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Ето описание на имената в еврейския календар, които дава Норман
Соломон: [Соломон, Н. 2003:42]
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Еврейски месец
Нисан, нисин
Ияр
Сиван
Тамуз
Ав
Елул
Тишри, тишрей
Хешван
Кислев
Тевет
Шеват
Адар
Втори адар

Еквивалент
март-април
април-май
май-юни
юни-юли
юли-август
август-септември
септември-октомври
октомври-ноември
ноември –декември
декември-януари
януари-февруари
февруари-март
при високосна година

Увеличаването на еврейската година от 354 на 384 дни в този 19 годишен цикъл се случва в години, които имат номера 3,6,11,14,17,19. Въпреки
това първият месец от еврейския календар „нисан”(нисин) приблизително
съвпада с месеците март-април, т.е с пролетното равноденствие. Наричат
този месец „Рош Ходашим” или „Главата на месеците”, защото той отбелязва началото на Библейската нова година с първото новолуние от пролетта. [Соломон, Н. 2003:40].
Празничните дни в еврейския календар са разделени в три групи:
• празници, които са записани в Тората
• празници, които са установени от мъдреците и показват чудесата
сътворени от Господ-Бог за еврейския народ
• специални дни, които евреите по традиция споменават като празнични
Еврейският месец Тишри е наситен с празници от първи вид, т.е. такива, които са записани в Тората и за тях има специални предписания.
В първият ден на месеца в общността се отбелязва Еврейската Нова
година. Наричат я Рош Ашана. Този ден евреите възприемат като ден, в
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който всеки трябва да зададе посоката за Новата година. Това е и денят, в
който всеки израилтянин засвидетелства връзката си с Всевишния. Рош
Ашана отбелязва Сътворението на първите човешки същества Адам и Ева.
Всеки евреин в продължение на месец прави равносметка, обръща се към
себе си с по-добри намерения за бъдещето. Рош Ашана е ден, в който всеки
застава пред Господ – „Ден на страшния съд” и има за цел да се представи
възможно най-добре, за да може Господ да му даде още година добър живот.
По традиция празникът протича в два дни, но подготовката за него
започва много по-рано, още в първия ден на предходния месец Елул. Началото на месец Елул се свързва с изкачването на Мойсей до връх Синай, за
да вземе за втори път каменните плочки. Завръщането му се случило след
40 дни. Затова през този 40 дневен период (от първия ден на месец Елул до
десети Тишри), се провеждат среднощни бдения и вярващите отправят молитви, чрез които евреите искат прошка от Господ. „Решенията” за делата
си и равносметката хората правят на Рош Ашана, а „присъдата” получават
в деня на „Великата прошка” (10 дни след отбелязването на Рош Ашана –
денят се нарича Йом Кипур). Всеки ден, със специално подготвени молитви, евреите се молят. Въпреки, че празникът е съпътстван с разкаяние, молитви и помирение, на този ден всичко е много тържествено. Още преди
настъпването на Новата Година жените и девойките запалват свещите и
произнасят две благословии(молитви). [Соломон, Н. 2003:40]. По време на
наблюдението ми в Еврейската синагога „Цион“, успях да документирам
следните молитви:
Барух ата адонай елоену мелех аолам,
Ашер кидшану бемицвотав вецивану,
Леадлик нер шел йом азикарон.

Благословен да си ти Боже наш, Цар
на Вселената, който ни Благослови
със своите заповеди и ни заповяда,
да запалим свещите за паметния ден.

Барух ата адонай елоену мелех аолам,
Благословен да си ти Боже наш, Цар
Шехеяну векийману веигиану
на Вселената, че ни поддържаше и ни
лизман азе.
даваш възможност да достигнем до тези дни.

Свещите се палят и в двата дни на Рош Ашана, но е задължително да
се помни, че не трябва да се подготвя нов огън, за втория ден, а да се използва онзи, който е запален в навечерието на празника. Двете молитви
(благословии) се изричат от жените и девойките и в двата дни. Запалването
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на свещите е задължение на жените, тъй като именно жената се отъждествява с обединението на дома, тя е тази, която „създава и донася мир”
[Соломон, Н. 2003:97, Огнянова, Е. 2002:136]
В следобеда преди настъпването на Рош Ашана някои евреи спазват
ритуала да правят мицва.
Рано сутринта на Рош Ашана се посещавали гробищата, за да се помолят за починалите близки. Посещаването на гробовете и изричането на молитви за мъртвите и живите е много стара традиция при евреите. Предписанията за това са записани в Талмуда и както те споменават е
„демонстрация на уважение и памет”. Според еврейските обичаи при посещение на гробовете не се носят цветя, храни, или други атрибути(напр.
свещи). Почитта към своите мъртви, те засвидетелстват с поставянето на
малък камък върху гроба. Корените на тази практика най-вероятно са в
далечното минало, когато хората са „запечатвали” гробовете с голям камък, за да предпазят тялото на починалия и нарушаване целостта на гроба.
Прието е при влизане и излизане на гробището, последователно да се измият и двете ръце. [Празниците на месец Тишрей, брошура на ОБЕ Шалом, с.5].
Също така, в ранните часове на празника се „анулират всички обети”. Този ритуал се изпълнявал в присъствието на поне трима възрастни
мъже, като пред тях се измолва освобождаване на индивида от всички направени обещания. В миналото, броят на мъжете, пред които се случва
това трябва да бъде десет. Равин Авраам Милграм пояснява, че числото
десет е израз на „Молитвения кворум”, който се състои от 10 или повече
възрастни евреи и само пред тях могат да се рецитират молитви. Те са символ на „Божието общество”, което се състои най-малко от 10 души. [Шана
Това, брошура на ЦИДС, с.18]. За възрастен се смята всеки евреин, който е
навършил религиозното си пълнолетие, т.е. тринадесет години.
Израилтяните първо посещават синагогата. Най-важният ритуал, който евреите стриктно спазват е да чуят звука на шофара. Шофарът е традиционен инструмент, боен рог, с който в миналото са известявали началото
на войни или важни събития. Днес шофарът се използва в синагогата и за
него има специални изисквания. Той може да се изработи от рог на овен
или дива коза, но в никакъв случай от рог на бик или крава, за да не възобновява спомена за греха на Златния телец. „... Шофарът, който се използва на Рош Ашана трябва да бъде извит рог на овен, по-дълъг от чети85

ри инча. Позволено е да се използва шофар от животно, което не е
ритуално заклано...” [Шана Това, брошура на ЦИДС, с.18].
Ритуалът със звука на шофар се изпълнява, след като приключва четенето на Свещената Тора или едновременно с четенето на частите й. Свирещият на шофар, произнася две молитви (благословии), като след изричането им мълчанието за всички присъстващи е задължително. На шофар
свирят най-често мъже, жени, а също така и поотраснали деца. Задължително условие, за да започне обучението им за ритуала било те самите да
са чували звука на рога.
Ето какво научаваме за този момент от Норман Соломон: „...Най-забележителното събитие на деня е звукът на шофар или овчи рог на интервали по време на службата. С такъв инструмент не се свири лесно, поради неправилният му канал и отвор...” [Соломон, Н. 2003:106-107].

Задължително е да се чуят поне девет звука от изпълнението на шофар.
Те са разделени в три групи, като всяка от тях има своя символика свързана
с празника:
І група – тази група носи името Текиа и представлява един продължителен, ясен звук, който символизира „Коронацията на Царя”. На Рош
Ашана евреите „Коронясват Господ” за свой цар.
ІІ група звукове са наричат Шеварим – това са три средни „стенещи
звука”. Тази група изразява стенанията на хората в момента, в който душите им са застанали пред Господ, за да направят равносметка на изминалите
дни. Тези звукове се свързват с надеждата и копнежа да постигнат в Новата
Година повече от мечтите си, да реализират това което желаят.
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В ІІІ група звуковете са обединени под общото име Теруа и са девет
бързи звука в кратка последователност. Асоциират се с будилник, който
има за цел да „пробуди хората от техния „духовен сън” [Соломон, Н.
2003:107].
Интересно е и това, че тези три групи звукове се редуват няколко пъти
в следната последователност: [Шана Това, брошура на ЦИДС, с.23].
Текиа, Шеварим, Теруа, Текиа
Текиа, Шеварим, Текиа
Текиа, Теруа, Текиа

У нас звукозапис на шофар прави Николай Кауфман през 50-60 години
на ХХ век. Авторът публикува материали по темата в „Еврейският музикален инструмент шофар в богослужебната практика на българските евреи”
(В:ИИМ кн.7,1961 г.,стр.253-259).
За мен беше особена чест да присъствам на няколко поредни празника
в Еврейската синагога в Пловдив, където успях да направя запис на шофар,
а също и на две религиозни песни, изпълнявани от вярващите по време на
четенето на Тората. Канторът приканва помощника да премине покрай
всички вярващи, държейки в ръце свитъците. Докато тържествено се изнася Тората всички вярващи се изправят от местата си и равинът изпълнява
следната песен:
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Когато Свещената Тора преминава през множеството всеки я докосва
с върха на пръстите или с шала си и след това ги целува. Между четенето
на частите, молитвите и звукът от шофара, в синагогата вярващите изпълняват заедно и друга песен, върху текстове от Давидовите псалми.

Ето и част от текста на „Мизмор ле Давид”:

„... Отдайте на Господ вие синове на силните,
отдайте на Господ слава и могъщество.
Отдайте на Господ дължимата на името му слава,
поклонете се на Господ в свята промяна.
Гласът на Господ е над водите.....”

По време на молитвите и четенето, равинът извиква на бимата (олтар
– възвишение) последователно имената на десетима мъже, които прочитат
различни текстове или молитви. Накрая Тората отново тържествено преминава покрай вярващите със същия ритуал и се прибира в специален богато украсен калъф.
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В късния следобед на Новата Година, евреите изпълняват ритуала
Ташлих. В миналото за самия обичай хората отивали до водоем пълен с
риба или на река, извор, а понастоящем в околностите на Пловдив. Ташлих
символизира преминаването на Авраам през вода и готовността му да принесе в жертва сина си Исаак на Господ. Водата е Божието милосърдие, а
рибата символизира това, че Господ вижда всичко, което човек прави и
очите му (подобно на рибите, които никога не затварят своите), винаги са
отворени. Другият символичен момент изобразява неразривната връзка
между водата и рибата, а евреите я възприемат като символ на връзката
Тора – евреин. [Соломон, Н.2003:106-107]. На самия ритуал всички изтръскват трохи хляб, обръщат джобовете си и изтърсват дрехите си като
символ на очистването от греховете.
В миналото, в деня на Рош Ашана, пловдивските евреи излизали на
някое от тепетата и прекарвали деня заедно. Децата играели на различни
игри, които наподобяват игрите с цветни шарени стъклени топчета, като са
използвали за това орехи.[Врагова, Цв. 2005:6].
Празникът продължава в домовете, в семейна обстановка с роднини,
близки и приятели. Обикновено си разменят подаръци. На този ден хората
„измолват” прошка, ако са огорчили някого през изминалата година, за да
не таи той в себе си ярост. За разлика от българите, които на Сирни Заговезни измолват прошка с целуване на ръка, при евреите това се случва
само устно, с думи. Ако отсрещният откаже е необходимо поне още два
пъти да се направи опит за помирение. Исканията (молбите) трябва да се
направят на три различни места, с надеждата, че с промяната на мястото,
ще се промени и нагласата, мнението на отсрещния. Прошка трябва да се
даде до Йом Кипур. Именно това действие е израз на отношенията между
хората и това, че трябва да сме добри едни към други. [Шана Това, брошура на ЦИДС].
За празничната трапеза на Рош Ашана, а и на всички големи религиозни празници, евреите подготвят кръгла чиния. Тя е символ на завършеността и на неделимото цяло, на пълнотата. В нея след изричането на благословия Амоци – молитва за хляба, се спазва обичая да се топи хляб в
мед. Молитвата е една от най-често използваните благословии на иврит и
се казва при различни празници и поводи, на Шабат, преди да се яде хляб.
„Благословен си Ти, Господи, Боже наш, Цар на Вселената, който
принася хляб от земята. Амен” [Шана Това, брошура на ЦИДС, с.25].
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Медът е символ на сладката година, за която се надяват хората. След
като се изяде хляба с меда, в чинията се поставя ябълка, която също трябва
да бъде изядена. Ябълката символизира извършения грях от Адам и Ева, а
медът – изобилието на Райската градина. Ябълката и медът са като двете
страни на монетата, като сладкото и горчивото, връзката ябълка-мед изобразява доброто и злото, които живеят в човека.
Вечерта в семейството най-възрастният мъж извършва кидуш на чаша
вино. Ритуалът се състои от три молитви (благословии), като всички от
семейството след всяка благословия отговарят с „амен” [Врагова, Цв.
2005:6].
За празничната вечеря домакините приготвят различни храни, които
обикновено са седем на брой. Храните са символ на пожеланията и надеждите за Новата Година – да е сладка, да се умножават заслугите им, доходите и т.н. Задължителни храни за този ден са праз (зеле), цвекло, фурми,
тиква, нар, овча или рибешка глава, ябълка, мед. В по-ново време жените
използват т.нар. символни храни, за да приготвят по-апетитни ястия – кюфтета с праз, пастет от овча глава или месо, агристада с риба, макарони с
орехи, бурекас де алхашу, кизадикас, тишпищи и др. Ето какво описание
дава Елена Огнянова за символиката на ястията:
Печени ябълки с мед – За да бъде годината щастлива и благодатна
• Пюре от праз – за да бъдат изтребени враговете на евреите
• Пюре от листа на цвекло –за да се отстрани, да се прекрати злословието
• Фурми – за да отдалечи Господ враговете им от тях
• Пюре от тиква – срещу неприятности
• Рибена каша – за изобилие
• Месо от овча глава – за да бъдат винаги главата, а не опашката”
[Огнянова, Е.2002:142].
На този ден всички евреи се поздравяват с думите „... Ле Шана Това
– ктива вехатима това ....”, което е поздрав за добра година – „Дано доброто да бъде записано, за добра година и подкрепено с печат” или „Нека Доброто да бъде вписано и скрепено с печат за вас”. В случая те имат предвид „Книгата на живота”. [Празниците на месец Тишрей, ЦИДС, с.5]. В
деня на Рош Ашана е забранено да се правят безцелни разходки, за да не
бъде годината безцелна, а също така, по възможност да не се спи на този
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ден. Абсолютно забранени са брачните (полови) взаимоотношения, освен
ако празникът не съвпада с нощта на жената „.. твила бе микве ...”.
В случай, че Рош Ашана съвпада с Шабат, свещеният за евреите съботен ден, на шофар не се свири, а молитвата Ташлих (край водоизточник) се
изпълнява на следващия ден. Ако пък денят съвпада с Брит Мила, то ритуалите по празника се изпълняват между четенето на Тора и изпълнението на шофар. [Врагова, Цв. 2005:32].
Ето текстът на една песен, която според Елена Огнянова, евреите са
изпълнявали на Рош Ашана. [Огнянова, Е.2002].
„... Равинът каза да сме весели,
Да ядеме месо и пиеме вино,
да ядеме месо и пиеме вино,
да сме весели да прогоним злото...”

Тази песен Николай Кауфман прилага в „Еврейските песни на майка
ми”, като уточнява, че тя е неразделна част от празника Рош Ашана и се
изпълнявала само от мъже, които стоят един срещу друг. [Кауфман,
Н.1990:43]. Религията не позволявала на жените да пеят на публични места
и пред други хора. В Талмуда женският глас е характеризиран като „гол”.
Забраната за публичните изяви на жени се свързва и с това, че мъжете не
извличат удоволствие от времето, когато жената пее. Затова те са пеели
само в домашна обстановка, за децата си, или когато са оплаквали мъртвите. Все пак на жените е било позволено да пеят в група, защото гласът ще
се слее с другите и „трудно ще се различат когато пеят заедно”1. Пловдивските евреи нямат спомен за това някога да са изпълнявали тази песен.
Понастоящем, Рош А Шана е сред запазените традиционни практики
на еврейската общност в град Пловдив.

1http://www.jewinthecity.com/2010/07/why-do-orthodox-jews-consider-a-womans-singing-voice-immodest/

посетен юли-август 2012 г.
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