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Науката вчера и днес

Из	историята	на	създаването	и	научната	
дейност	на	Института	по	изкуствознание,	
фолклористика	и	етнология	
„М.	Т.	Рилски“	към	Националната	
академия	на	науките	на	Украйна	

Ганна А. Скрипник

През 2011 г. Институтът по изкуствознание, фолклористика и етно-
логия „М. Т. Рилски“ към Националната академия на науките на Украйна 
(НАНУ) (понататък ИИФЕ1) отбелязва 90годишнината от основаването 
си. Тази дата е добър повод за осмисляне и оценка на дейността на научна-
та институция в различните етапи от нейното развитие.

Историята на основаването на института води началото си от 20те 
години на ХХ в., когато в условията на възраждане и небивало развитие на 
културния живот са основани нови научни направления на изследвания по 
етнография, фолклористика, музикознание, театрознание, изобразително 
изкуство и др.

Възникването на ИИФЕ е свързано със създаването на Украинска-
та академия на науките (понататък – УАН, ВУАН2). Базови институции, 
съществуващи в периода на 20те години на ХХ в., стават народоведските 
и изкуствоведските отдели на ВУАН. Именно към това време се отнася 
особено плодотворен период от развитието на украинската народоведска 
и изкуствоведска наука и формирането на научноорганизационните цен-
трове за развитие на хуманитарните дисциплини. Поспециално в рам-
ките на Украинската академия на науките възникват такива изтъкнати 
етнографски институции като Етнографската комисия (1921) и Музеят
Кабинет по антропология и етнология „Хведир Вовк“ (1921), Етнологиче-

1 На украински оригиналното съкращение е ІМФЕ – Інститут мистецтвознавства, 
фольклористики і етнології. – Б. пр.

2 Названието на Украинската академия на науките нееднократно е променяно. В 
периода 1918–1921 г. тя се нарича Украинска академия на науките (УАН), през 1921–1936 
– Всеукраинска академия на науките (ВУАН), през 1936–1991 – Академия на науките 
на УССР, през 1991–1993 – Академия на науките на Украйна, а от 1994 г. – Национална 
академия на науките на Украйна (НАНУ, НАН на Украйна). – Б. пр.

Български фолклор, 3–4/2011
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ският отдел (или Отделът за примитивна култура и народно творчество) 
(1928). През 1922 г. към Етнографската комисия на ВУАН е създаден Ка-
бинет по музикална етнография на ВУАН. Тези институции, около които 
се групират основните научни сили, имат водеща роля в разгръщането 
на фолклорноетнографските изследвания, в създаването на изворова база 
на народознанието, във формирането на кореспондентска мрежа, в запо-
чването на профилирани периодични издания („Етнографічний вісник“ 
(„Етнографски вестник“), „Матеріали до етнології“ („Материали по етно-
логия“), „Первісне громадянство та його пережитки на Україні“ („Първо-
битното общество и неговите остатъци в Украйна“). В областта на музи-
калния фолк лор резултатно работи Кабинетът по музикална етнография, 
оглавяван от проф. К. Квитка. Широкоформатни изкуствоведски студии 
се осъществяват от Кабинета по изкуствата, който се оглавява от акад. Ф. 
Шмит, и Катедрата по изкуствознание и история на украинското изкуство 
под ръководството на О. Новицки. 

По онова време съществува условно разделение на изследователски-
те сфери между народоведските подразделения на ВУАН: Етнологичния 
отдел, Етнографската комисия и МузеяКабинет „Хв. Вовк“. Етнограф-
ската комисия изследва предимно устното народно творчество, духовна-
та култура: народен календар, обичаи и обреди, легенди, песни, традици-
онни народни знания, отделни ритуалнообредни аспекти на производ-
ствената сфера и др. Музеят по антропология и етнология „Хв. Вовк“ 
изучава материалната страна на бита и народния живот. Етнологическият 
отдел (или Отдела за примитивна култура) изследва соционормативната 
култура.

С найширок размах на научната и събирателската работа по натруп-
ването на фолклорноетнографски сведения се отличава Етнографската 
комисия, която започва да действа на базата на етнографската секция на 
Украинското научно дружество3 в Киев. Председател на комисията е акаде-
мик А. Лобода, а ръководител – В. Петров. Комисията си поставя за задача 
да обедини ученитеетнографи, да разгърне научноизследователска рабо-
та, включвайки и местни изследователи. Тя има особена заслуга в експеди-
ционното проучване на продуктивните сили, в създаването на нови местни 
музейни средища „за изследване... на селския и градския бит и устното 
народно творчество“.

В състава на етнографската комисия на УАН влизат изтъкнати украин
ски учени: К. Квитка (заместникпредседател на комисията), М. Гайдай, 
В. Били, В. Билецка, М. Гринченко, В. Кравченко, С. Терещенкова, В. Пе-
тров и др. С комисията тясно сътрудничат В. Щербина, Д. Яворницки, В. 

3 Украинското научно дружество (Українське наукове товариство – УНТ) в Киев е 
основано през 1907 г. по инициатива и под председателството на М. Грушевски по образец 
на Научното дружество „Шевченко“ (Наукове товариство ім. Шевченка – НТШ) в Лвов с 
цел организиране на научната работа и популяризирането Ј на украински език. – Б. пр.

Access via CEEOL NL Germany
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Перетц, К. Копержински, Ф. Кричевски и много други известни изследова-
тели и културни дейци. 

За повишаване на научното ниво на дейността на Комисията допри-
нася създадената от нея трибуна за публикации – нейното периодично из-
дание „Етнографічний вісник“ („Етнографски вестник“) (в периода 1925–
1932 г. от него излизат 10 бр.), на чиито страници се засягат теоретични 
въпроси върху историята и развитието на украинската етнография – за 
съвременното състояние и належащите въпроси на науката, за дефиници-
ите на основни понятия и термини, за връзката и общото предметно поле 
на етнологията с гранични дисциплини – фолклористиката и историята. 
Списанието отделя също дължимото внимание на въпросите, свързани с 
културата на националните малцинства, ролята на етнографското наслед-
ство, краезнанието, фолклористиката и музикалната фолклористика, които 
се осветляват както от украински, така и от чуждестранни изследователи. 
В рубриката „Рецензии“ списанието систематично запознава с постижени-
ята на украинската и чуждестранната периодика. 

Резултатна е дейността по организацията на стационарни изследвания 
в МузеяКабинет по антропология и етнология „Хв. Вовк“ на УАН, към 
чиито щатни и извънщатни научни работници се присъединяват А. Носив, 
А. Онищук, Ю. Павлович, Н. Заглада, Л. Шулгина, Е. Дзбановски, Л. Де-
муцки. За ръководител на звеното е избран О. Алешо. Сътрудниците на 
Музея разработват редица програми, които стават методически инструмен-
тариум както за техните собствени студии, така и за аматьоритекраеведи 
по места, на които Музеят изпраща програмивъпросници и инструктивни 
материали, предоставя методическа помощ.

Въз основа на разработения инструментариум сътрудниците на Му-
зеяКабинет стационарно изследват отделни села, производствени области. 
Поспециално през 20те – началото на 30те години на ХХ в. те изучават 
грънчарството и кошничарството в Слободка близо до Киев; грънчарството 
и средствата за осветление в село Бубнивка в Подилля; народното строи
телство и облекло в района на с. Малинщина и Миргород; рибарството, 
народната храна и детския бит в с. Пекари близо до Киев; историята на 
примитивния транспорт и др. 

На основата на продължителни стационарни наблюдения, проведени в 
с. Старосилля, Н. Заглада публикува монографичен труд, посветен на „ет-
нографията на детството“: „Битът на селското дете“ (1929) и изследване за 
народното хранене, а Л. Шулгина – за пчеларството в същото село. 

За разширяването на спектъра на народоведските изследвания и мето-
дологичния инструментариум допринася също работата на Етнографско-
то дружество, създадено към МузеяКабинет по антропология, което през 
1928 г. е преименувано на Всеукраинско етнографско дружество (ВУЕД). 
Дружеството си поставя за цел да обедини работата на специалистите и 
краеведитеаматьори, да приобщи широки научни кръгове към непосред-
ствените изследвания на народния бит. В началото на 1926 г. то вече на-
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броява 160 членове, найдейни сред които са А. Онищук, Л. Шулгина, Н. 
Заглада, Д. Щербакивски, Е. Дзбановски, Н. Малеча и др. Дружеството 
успява да основе собствени издания, в частност „Побут“ („Бит“) (излезли 
са седем броя) и „Записки Етнографічного товариства“ („Записки на Етно-
графското дружество“). Членовете на Етнографското дружество изследват 
народните занаяти, обичаите и обредния хляб, традиционните знания и 
вярвания. Със задълбоченост на научния подход и фактографския материал 
се отличават публикуваните в няколко броя на „Побут“ изследвания върху 
народната медицина в Подилля на С. Верхратски („Побутова медицина су-
часного села“, „Український медичний фольклор“ („Битовата медицина на 
съвременното село“, „Украинският медицински фолклор“) и др.).

Етнологичният отдел (или Отделът за примитивна култура) изследва 
соционормативната култура, формите на обществения живот. Действител-
ни членове на Отдела за примитивна култура и народно творчество стават 
К. Грушевски (ръководител на отдела), К. Копержински и Ф. Савченко. 
В основата на дейността на Отдела са поставени програмните задачи на 
проектирания от М. Грушевски Институт за изследване на остатъците от 
примитивната култура в украинската обредност, в народния светоглед и 
фолклор. Фундаментална изследователскоиздирвателска работа по откри-
ването и научната систематизация на вариантите на историческите думи4 
осъществява К. Грушевска. На основата на найновите научни методики тя 
съставя и публикува корпуса „Українські народні думи“ („Украински на-
родни думи“) в два тома (Киев, 1927, 1931), които и досега остават основен 
източник за изследователите на този фолклорен жанр.

През 20те години в украинската етнология се зараждат нови изсле-
дователски направления, които, независимо от различните деструктивни 
фактори и тенденции в съветския период, не загубват актуалността си в 
течение на целия двадесети век. Преди всичко украинските народоведи 
постигат положителен напредък в разработката на научнотеоретичните 
въпроси и методически принципи на развитието на етноложката наука, 
разграничаването Ј от близки дисциплини, очертаването на изследовател-
ската Ј сфера. Основни концептуални положения за развитието на украин
ската етнология, както и на историческата наука изобщо, разработва М. 
Грушевски, който лично следи перспективата в развитието на народозна-
нието, създавайки съответни научни подразделения и подбирайки кадри за 
тях, и по този начин спомага за създаването на научни школи. Важно про-
грамнонаучно значение придобива статията на М. Грушевски „Збережен-
ня і дослідження побутового і фольклорного матеріалу як відповідальне 
державне завдання“ („Запазването и изследването на битовия и фолклор-
ния материал като отговорна държавна задача“). Принципните Ј постулати 
за държавни грижи в сферата на екологията на народната култура, за необ-

4 Има се предвид украинският фолклорен лироепичен жанр „дума“. – Б. пр.
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ходимостта от запазване „на колкото може повече фолклорен материал, из-
влечен максимално широко от различни гледни точки както за съвременна-
та, така и за бъдещата наука“ не са загубили научната си значимост и днес. 
Изследването на М. Грушевски е всъщност своеобразна цялостна програ-
ма за държавен подход към опазването на етнокултурното наследство.

Изумителна е издателската дейност на народоведските институции 
през 20те – началото на 30те години, всяка от които има собствено перио
дично издание, независимо от икономическия недоимък през това време. 
Отпечатаните на страниците на тези списания изследвания са посветени 
не само на материалната и духовната култура на украинците, а и на актуал-
ни народоведски проблеми на чуждестранната етнология.

Появяват се и фундаментални обобщаващи трудове по етнология и 
фолклористика (О. Андриевски, „Бібліографія літератури з українського 
фольклору“ („Библиография на литературата по украински фолклор“) 
(1930). Измежду историографските изследвания през 20те години 
изпък ва също монографията на Ф. Савченко „Заборона українства“ („За-
браната на украинството“). Това е едно от найосновните систематични 
изложения на развитието на украинистиката и украинското движение за 
национално възраждане на украинските територии под властта на Русия. 
Изследването съдържа преглед на източниците и историография, много 
старателно събрани и осмислени данни за украинистичната дейност на 
Комисията по описването на губерниите на Киевския училищен окръг, 
за етнографскостатистическата експедиция на П. Чубински, за полско
украинскоруските взаимоотношения, за предпоставките за създаването 
и причините за закриването на Югозападния отдел на Руското географско 
дружество в Киев.

Към приоритетните насоки в дейността на Всеукраинската академия 
на науките (понататък ВУАН) още от основаването Ј се отнасят изследва-
нето на историята на изкуството, преди всичко украинското. Те се осъще-
ствяват от редица комисии, комитети, музеи, секции, създадени при Първи 
отдел или Общото събрание на ВУАН.

След обединяването на Украинското научно дружество (понататък 
УНД) и ВУАН през юни 1921 г., в състава на ВУАН влиза секцията по из-
куства на УНД, създадена към него по инициатива на изтъкнати украин-
ски изкуствоведи още през септември 1918 г. (първият председател на сек-
цията е Д. Антонович, секретар е Д. Щербакивски; след време секцията 
оглавяват М. Макаренко, О. Новицки). След присъединяването към ВУАН 
в състава на секцията работят следните комисии: за изследване на художе-
ствените ценности, отнети от църквите и молитвените домове на Украйна; 
за терминологичните речници по история на изкуството; за регистрация на 
паметниците на изкуствата; издателска.

През 1921 г. в състава на Първи отдел на ВУАН е създадена Археологи-
ческа комисия под ръководството на Ф. Шмит. В съответствие с разработе-
ния от Ф. Шмит проект към петте секции на тази комисия трябва да влизат 
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и етнографска, музееведска, архитектурномонументална и изкуствовед-
ска. През 1922 г. Археологическата комисия е реорганизирана в комитет, а 
през 1924 г. – във Всеукраински археологически комитет (ВУАК) при Об-
щото събрание на Академията на науките. През 1925 г. Общото събрание 
на ВУАН утвърждава президиум на ВУАК: председател – О. Новицки, за-
местникпредседател – Д. Щербакивски, научен секретар – М. Рудински. 
Д. Щербакивски инициира създаването в структурата на ВУАК на Отдел 
по изкуствата с две комисии – по изследване на паметниците на монумен-
талното изкуство и по изучаване на архивните източници по история на 
украинското изкуство. 

През 1921 г. по инициатива на академик Ф. Шмит към ВУАН е основа-
на Софиивска комисия (с председател Ф. Шмит), на която се възлага задача-
та за комплексно изследване на църквата „Св. София“ в Киев. Прекъснатата 
за известно време дейност на тази комисия се подновява през юни 1923 г. в 
състава на Първи отдел на ВУАН, за чийто председател е определен акад. 
О. Новицки, а за заместник – М. Биляшивски. Комисията прекратява съще-
ствуванието си през 1933 г. във връзка с общите репресивноликвидацион-
ни тенденции, които овладяват ВУАН.

През 1922 г. Ф. Шмит създава научноизследователска катедра по из-
куствознание, която отначало оглавява самият той, а от 1924 г. неин ръко-
водител става О. Новицки. Към катедрата е основан отделен Кабинет по 
украинско изкуство, а също Музей на изтъкнатите дейци на украинска-
та наука и изкуство (уредник – Е. Рудинска), Украински театрален музей 
(ръководител – П. Рулин).

В рамките на Общото събрание на ВУАН от 1919 г. функционира Му-
зей на изкуствата (сега – Музей на изкуствата „Богдан и Варвара Ханен-
ко“), чиито работници изследват широк спектър въпроси из историята на 
западното и източното изкуство.

През 20те години академичните народоведски и изкуствоведски       
научни институции постигат значителни резултати: основани са нови из-
следователски направления и значими периодични издания, установени 
са тесни контакти между учените на водещи градове на Украйна (Киев, 
Харков, Лвов, Одеса), създадена е фундаментална извороведска база по 
украинско народознание, публикувани са фундаментални научни трудове 
с обобщаващ характер из областта на етнографията и изкуствознанието. 
Всичко това разкрива широки перспективи пред украинската хуманитар-
на наука, обаче деструктивните общественополитически събития правят 
невъзможно тяхното осъществяване: репресивната политика на съветска-
та тоталитарна система в началото на 30те години рязко прекратява раз-
витието на хуманитарните изследвания в Украйна. Унищожителен мора-
лен и физически удар претърпява както ВУАН като цяло, така и водещата           
научна общност изобщо. Прекратяването на цели научни направления и 
застоят в науката се усилват от директивно насажданите марксистки догми 
и теорията за социалистическия реализъм. Идеологическите реформации 
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в хуманитарната сфера, репресиите спрямо учените и ликвидирането на 
научни школи пагубно повлияват върху общото състояние на академична-
та наука, извънредно стесняват спектъра и възможностите за изследване, 
формирането на изворовата база и запазването на културното наследство 
на народа. Осъществяват се многобройни реорганизации и ликвидиране 
на институциите с изкуствоведско и народоведско направление. Част от 
научния състав на тези подразделения е присъединена към Института за 
материална култура, друга част е репресирана.

Все пак обаче острата обществена потребност от съществуването на 
специална академична институция, чиито обекти на изучаване да са на-
родното творчество, обичайнообредната култура, музиката и изобрази-
телното изкуство, обуславят приемането през юли 1935 г. на одобрение 
от Президиума на Академията на науките за създаване на Институт за 
народно художествено творчество, което е подкрепено от общата сесия 
на Академията на науките през юни 1936 г. Така с цел да се компенсират 
значителните изследователски празноти в народоведската област, в рам-
ките на Академията на науките на УССР през втората половина на 1936 
г. възниква Институтът за украински фолклор. Той наследява не само на-
учните традиции и опит, а и архива и научнодокументалната база на на-
родоведските институции от 20те години. Аспирантурата към института, 
открита през 1938 г., подготвя специалисти по музикален и словесен фол-
клор и етнография. От 1940 г. възниква въпросът за откриване на отдел по 
етнография. За изясняване на резултатите от научните студии в област-
та на народното творчество институтът започва издаване на периодика – 
„Український фольклор“ („Украински фолклор“) (1937–1939), „Народна 
творчість“ („Народно творчество“) (1939–1941).

Първи директор на Института за украински фолклор е А. Хвиля (1936–
1937), който през 1937 г. е репресиран. В навечерието на Втората световна 
война в института плодотворно работят известни учени – Ф. Колеса, Д. 
Ревуцки, П. Попов, Ю. Соколов, Ф. Лавров и др., които извършват значи-
телна събирателска работа в областта на народното творчество и подготвят 
за издаване учебник по украински фолклор.

По време на Втората световна война институтът е евакуиран в Уфа 
(1941) и е реорганизиран в отдел по фолклор на създадения там обединен 
Институт по обществени науки на АН на УССР. Колкото до изкуствовед-
ските изследвания, те с времето са подновени в структурата на многопро-
филния Институт за народно творчество и изкуства на АН на УССР, който 
е основан през юни 1942 г. на базата на този отдел и в състава на който, 
освен народоведите, влизат и изкуствоведи. Първоначално институтът е 
оглавен от фолклориста и музиковед проф. М. Гринченко, автор на първата 
„История на украинската музика“ (1922), а от края на 1942 г. несменяем 
ръководител на институцията за две десетилетия става председателят на 
Съюза на писателите на Украинската съветска република (УССР), поетът, 
академик на АН на УССР Максим Рилски, който найтясно е свързан с 
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народното творчество, защото, по собственото му признание, „...изглежда 
съм се родил с любов към народното творчество“.

През март 1944 г. институтът се завръща в Киев и е реорганизиран 
в Институт по изкуствознание, фолклор и етнография към АН на УССР. 
Благодарение на усилията на М. Рилски е сформирано етнографско отде-
ление и отдели на фондовете по изобразително изкуство, фолклор, музика, 
кино, театър, славистика, а също започва издаването на фундаменталната 
серия „Українська народна творчість“ („Украинско народно творчество“). 
През 1947–1958 г. институтът издава „Научни записки“ (т. 1–4) по въпро-
сите на изкуството, фолклора и етнографията, а през 1957 г. подновява из-
даването на списанието под заглавие „Народно творчество и етнография“ 
– издание, което фактически продължава издателската традиция на Етно-
графската комисия, Отдела за примитивна култура и народно творчество, 
а впоследствие – на Института за украински фолклор. Високият авторитет 
на поетаакадемик допринася за утвърждаването на ръководената от него 
многопрофилна институция, която става водещ народоведски и изкуство-
ведски център.

През 1964 г. на института е присвоено името на М. Т. Рилски. След 
М. Рилски е ръководен от М. Сиваченко (1964–1973), С. Зубков (1974–
1987), О. Костюк (1987–2000). От 2002 г. институтът се оглавява от акад. 
Г. Скрипник. От 1994 г. той носи съвременното си название – Институт 
по изкуствознание, фолклористика и етнология „М. Рилски“ при НАН на 
Украйна. В структурата на института функционират отдели по музикозна-
ние, етномузикология, фолклористика, театрознание и културология, ки-
нознание, декоративноприложно изкуство, чуждестранно народно твор-
чество, а също Украински етнологичен център, научна библиотека и ръко-
писни фондове.

Към приоритетните народоведски направления в дейността на ин-
ститута се отнасят: изследване на етническата и етнокултурната история 
на украинския народ; историята на украинската етнография; реализаци-
ята на широки програми за цялостно фолклорноетнографско изследва-
не на Украйна и формиране на компютърна база данни за етнокултурата 
на украин ците и етническите малцинства; създаване на етнографска ен-
циклопедия и етнографски атласи по материална и духовна култура. Ко-
лективът работи над подготовката за издаване на хартиени и електронни 
носители на многотомен корпус от народоведско наследство, над публи-
куването на ръкописни етнографски материали от институтския архив и 
др. Тези научни проекти се реализират от сътрудниците на Украинския 
етнологичен център (създаден през 1999 г. на основата на Етнологичния 
отдел и Украинския фолклорноетнографски център). Научните традиции 
и принципи на това подразделение са заложени както от самия директор 
на ИИФЕ академик М. Рилски (който след откриването на това подразде-
ление за известно време го оглавява), така и от многогодишния тогавашен 
ръководител на отдела К. Гуслисти, на когото принадлежи заслугата за 
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започване на разработването на актуална тематика из областта на етниче-
ската история и етногенезиса на украинците, на обработване на концепция 
за създаване на Музей на народната архитектура и бит на Украйна. Със 
значими постижения в областта на етноложките изследвания в Украйна се 
отличава и дейността на Володимир Горленко, който поема щафетата на 
ръководител на отдела от К. Гуслисти и допринася за разработването на 
историографски проблеми на украинската етнография и създаването на 
етнографски атласи. 

Постиженията по етнология на учените от предходните десетилетия 
намират успешно продължение в работата на съвременните народоведи 
от института, с чиито усилия са публикувани редица фундаментални тру-
дове: „Етнічна та етнокультурна історія України“ („Етническа и етнокул-
турна история на Украйна“), „Історія української етнографії“ („История на 
украинската етнография“), „Українці“ („Украинците“) и др. Етнолозите от 
института извършват основни изследвания на традиционните елементи на 
културата и съвременните им трансформации (трудовете на Л. Артюх, Н. 
Гаврилюк, О. Курочкин, Г. Бондаренко, О. Порицка, О. Боряк, Г. Щербий, 
Л. Пономар, З. Гудченко), на историографските проблеми на украинската 
етнография и етногенетичните процеси в украинските земи през различни 
исторически епохи (работите на В. Горленко, В. Балушок, Г. Скрипник, С. 
Сегеда и др.). Сътрудниците на Украинския етнологичен център успешно 
осъществяват програма за цялостно фолклорноетнографско изследване 
на Украйна, в рамките на която през последното десетилетие са проведе-
ни десетки експедиции, сред които и такива по тематични маршрути („По 
стъпките на П. Чубински“). На основата на събрания и систематизиран по 
специална програма теренен материал е създадена електронна база дан-
ни „Съвременната етнокултура на украинците и етническите малцинства 
в Украйна“, а също така се подготвя за печат многотомно издание „Ет-
нокультурна спадщина українців: Матеріали фольклорноетнографічних 
експедицій кінця ХХ – початку ХХІ ст. “ („Етнокултурното наследство на 
украинците: Материали от фолклорноетнографски експедиции от края на 
ХХ – началото на ХХІ век“). 

Народоведите от Института, заедно с работниците от фондовете, се 
грижат за издаването и преиздаването на редки публикувани и ръкопис-
ни фолклорноетнографски трудове в рамките на общоинститутски проект 
„Украинското народоведско наследство“ (излезли са от печат: „Українські 
народні мелодії“ („Украински народни мелодии“) от К. Квитка в две части; 
„Українські народні думи“ („Украински народни думи“) от К. Грушевски в 
два тома; „Історичні народні пісні та думи“ („Исторически песни и думи“) 
от Д. Ревуцки; историкоетнографски очерк „Зятківці“ („Зяткивци“) от Г. 
Танцюра в 2 тома; „Етнографічні писання“ („Етнографски записки“) от М. 
Костомаров; „Історія української етнографії“ („История на украинската 
етнография“) от Ф. Колеса; „Етнографічна спадщина В. Кравченка“ („Ет-
нографското наследство на В. Кравченко“), т. 1, 2; „Народні пісні у запи-
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сах М. Гайдая“ („Народни песни, записани от М. Гайдай“); „Народні пісні 
Поділля“ („Народни песни от Подилля“), записани от М. Манюк; „Труды 
этнографическостатистической експедиции в ЗападноРусский край“ 
(„Трудове на етнографскостатистическата експедиция в Западноруския 
край“) от П. Чубински (в седем тома); „Україна в краєвидах, типажах на-
родних і архітектури“ („Украйна в пейзажи, народни типажи и архитекту-
ра“: художественоетнографското наследство на Ю. Павлович). 

По инициатива на изследователите на народните традиции се осигу-
рява публикуване на материалите от Международните конгреси на украи-
нистите (V – 2002 г., VІ – 2005 г., VІІ – 2008 г.), подготовката и издаването 
на периодични издания – ежегодника „Матеріали до української етнології“ 
(„Материали по украинска етнология“), списанието „Народна творчість та 
етнологія“ („Народно творчество и етнология“). Етнолозите от института 
заедно с учените от отдела за чуждестранно изкуство и народно творче-
ство осъществяват проект за подготвяне и публикуване на тематични спе-
циализирани броеве на списанието „Народно творчество и етнология“, по-
светени на научните постижения на етнолозите и фолклористите на други 
страни (излезли са от печат специализирани броеве за Франция, Израел, 
България, Полша, Унгария, Македония, Румъния, Русия, Беларус, Турция, 
Япония и др.), които стават един от достъпните източници за запознаване 
на украинските изследователи с постиженията на колегите им от чужбина.

Важно народоведско подразделение на института е отделът по фолклор, 
научните традиции в дейността на който водят началото си от институци-
ите на 20те години. С активната поддръжка на М. Рилски фолклористите 
започват издателската серия „Українська народна творчість“ („Украинско 
народно творчество“) (публикувани са 22 тома). Отделът, оглавяван в раз-
лично време от украински фолклористи (П. Попов, Ф. Лавров, О. Дей, М. 
Пазяк, Й. Федас, днес – от М. Дмитренко), подготвя и публикува редица 
монографии по проблемите на украинския епос, народната песенност, па-
ремиологията, по история на украинската фолклористика и др. В съвремен-
ните условия се актуализира необходимостта от създаване на фундамен-
тални обобщаващи трудове по украинска фолклористика. Особено внима-
ние заслужава подготвянето и издаването на петтомния корпус „Українські 
народні думи“ („Украински народни думи“) (публикуван е първият том).

Със значителни научни достижения се отличава изследователската 
дейност на отдела по музикознание. Още в следвоенните години музико-
ведите взимат активно участие в подготвянето на издания по музикален 
фолклор, в изследването на историята на народното музикално творчество, 
на обредносватбената песенност (работите на О. Правдюк, С. Грица, Л. 
Ященко). Същевременно музиковедите разработват все поактивно науч-
нотеоретични и приложни проблеми от развитието на професионалното 
музикално творчество; изследват диригентскоизпълнителските аспекти 
на музикалното изкуство, въпроси по история и теория на професионална-
та музикална култура, психология на музикалното възприемане, връзките 
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на професионалната музика с фолклора; извършват историкотеоретични 
разработки на жанровете и стиловете на класическата и съвременната му-
зика (трудовете на М. Гордийчук, О. Костюк, А. Иваницки, О. Шевчук, А. 
Калениченко, О. Нимкович, Л. Корний). Широк кръг издания са посвете-
ни на личности в украинската музика (монографиите на Л. Пархоменко, 
Б. Филц, В. Кузик, А. Терещенко, справочника „Композитори України та 
української діаспори“ („Композитори на Украйна и украинската диаспо-
ра“) от А. Муха и др.). Колективът е подготвил и публикувал 6 тома от 
многотомната „Исторія української музики“ („История на украинската му-
зика“), а сега учените от отдела под ръководството на А. Калениченко ак-
тивно работят над преиздаването на този шесттомен труд в нова теоретико
методологическа интерпретация; върху подготовката и издаването в 5 тома 
на „Українська музична енциклопедія“ („Украинска музикална енциклопе-
дия“) (излезли са т. 1, 2); публикуването на трудове от класическото музи-
кално наследство, тематични сбирки и периодични издания („Українське 
мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії“ („Украинско изку-
ствознание: материали, изследвания, рецензии“), взимат активно участие в 
музикалния живот на страната. 

Още през петдесетте години по инициатива на М. Рилски в ИИФЕ 
се възраждат богатите традиции на украинската славистична наука: през 
1955 г. е открита аспирантура по славянска фолклористика, през 1959 г. 
за изследването на проблема „Фолклор на южните и западните славяни“ 
в отдела по украински фолклор е създадена група по славистика, която 
оглавява учениятславист М. Кравцов. От 1961 г. Координационният съвет 
по актуални проблеми на славянознанието (Москва) определя ИИФЕ „М. 
Т. Рилски“ за главна институция в изследването на фолклора на южните 
славяни, възложено му е координирането и планирането на студии по този 
проблем в Украйна и Русия. 

През 1969 г. с решение на Президиума на АН на Украйна е създаден 
отдел по славянска фолклористика, който под ръководството на слависта 
В. Юзвенко разгръща изследвания на такива приоритетни научни теми 
като сравнителноисторическото изучаване на фолклора на славянските 
народи, историята на славянската фолклористика и др.

През 1988 г. отделът по славянска фолклористика е реорганизиран в 
отдел по чуждестранно изкуство и народно творчество, който продължава 
да осъществява научни проекти заедно с учени от европейските страни, 
изследвайки проблеми на художествената култура на славяните. За разви-
тието на славистичните изследвания в ИИФЕ голямо значение са имали и 
имат международните конгреси на славистите. Например през 1983 г. Ин-
ститутът взима найактивно участие в подготовката и провеждането на ІХ 
Международен конгрес на славистите, проведен в Киев. 

Измежду многобройните колективни и индивидуални монографични 
трудове на сътрудниците на това подразделение (ръководител – Л. Вахни-
на) се открояват работите и сборниците, посветени на междуславянските 

2 Български фолклор, 3–4/2011
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фолклорни взаимовлияния и научни фолклористични връзки; на устното 
народно творчество и изкуството на славянските народи (трудовете на Д. 
Степовик, Л. Вахнина, Л. Мушкетик, Т. Руда и др.). Публикуваните трудо-
ве се отнасят към забележимите постижения на отдела – Енциклопедич-
ният речник „Художня культура західних і південних слов’ян (ХІХ – по-
чаток ХХ ст.)“ („Художествена култура на западните и южните славяни 
(ХІХ – началото на ХХ в.“), а също основаният от колектива годишник 
„Слов’янський світ“ („Славянски свят“).

Славистите от института осъществяват плодотворна координационна 
дейност по установяване на научни контакти с учени от Полша, България, 
Франция, Чехия, Словакия, Унгария, Македония, Русия и Беларус.

Отделът по изобразително изкуство, който днес представя изкуство-
ведските изследвания на института, започва работата си през юни 1942 г. 
в гр. Уфа под ръководството на проф. В. Заболотни. В състава му влизат 
О. Шовкуненко, К. Трохименко, М. Шаронов, Л. Калениченко, И. Шулга. 
Още в този период отделът започва работа, свързана с написването на син-
тетично изследване на украинското изкуство с оглед на историческото му 
развитие и подготовка на материали за кратък курс „История на украин-
ското изкуство“. Учените разработват методика за съставяне на „Словник 
українських художників“ („Речник на украинските художници“). Незави-
симо от тежките условия на работа в евакуация отделът не се ограничава 
само с научната работа на своите сътрудници, но става и център, около 
който се събират украинските художествени сили.

След преместването на Института за народно творчество и изкуство
знание към АН на УССР в Киев работата на отдела е подновена в нов 
формат, което се проявява в съществено кадрово разширяване, в ясно 
профилиране на научноизследователските дейности. През 60те години 
сътрудниците на отдела работят особено плодотворно над създаването на 
широкоформатни обобщаващи трудове. Например през този период се по-
явяват такива трудове като „Мистецька спадщина Т. Шевченка“ („Художе-
ственото наследство на Т. Шевченко“) (в 6 тома, 7 книги) и др.

С провъзгласяването на независимостта на Украйна започва нов етап 
в научната дейност на колектива по художествено творчество. Учените от 
отдела преминават към създаване на нова версия на „Історія українського 
мистецтва“ („История на украинското изкуство“) в пет тома (досега са из-
лезли от печат 4 тома), към подготовката (заедно с изкуствоведи от дру-
ги институции) на ново академично издание на наследството на Т. Шев-
ченко (излязъл е от печат т. 7), към съставяне на речник на украинските 
художници. Публикуван е феноменалният труд на В. Рубан „Мистецькі 
роди України. Василь Кричевський“ („Художнически родове в Украйна. 
Васил Кричевски“), монографията на В. Тимофиенко „Исторія української 
архітектури“ („История на украинската архитектура“) и др.

Необходимостта от създаване на синтетичен фундаментален труд по 
история на народното творчество довежда до възникването на ново под-
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разделение – отдел за декоративноприложно изкуство (научен ръководи-
тел чл.кор. на Академията по изкуства на Украйна Т. КараВасилиева). 
Понастоящем неговите сътрудници съсредоточават вниманието си върху 
написването на колективен многотомен труд „Історія українського деко-
ративноприкладного мистецтва“ („История на украинското декоративно
приложно изкуство“) (в 5 тома, излезли са от печат І, ІІ и ІІІ том). Сред по-
стиженията на отдела са монографичните изследвания на Т. КараВасили-
ева „Українська народна вишивка“ („Украинското народно везмо“), а също 
и проучвания върху настенните рисунки, за спецификата на развитието на 
декоративното изкуство през ХХ в., за църковната бродерия, за грънчар-
ството (Т. КараВасилиева, З. Чегусова, Н. Студенец, О. Клименко).

През 2008 г. в института е създаден отдел по културология и теа-
трознание чрез обединяване на съответните едноименни подразделе-
ния – по театрознание и културология (ръководител И. Юдкин – член
кореспондент на Академията по изкуствата на Украйна). Отделът по теа-
трознание възниква още в следвоенно време – в средата на 40те години. 
През 1946–1960 г. той обединява театроведи и киноведи и носи название-
то „Отдел по театър и кино“, а от 1960 г. тези научни дисциплини са раз-
делени. С присъединяването на отдела по културология (порано етноиз-
куствознание) отделът придобива съвременното си наименование. Днес 
това е научноизследователски център за културологични изследвания и 
изучаване на актуалните проблеми на историята и теорията на украин-
ската театрална култура във всичките Ј жанрови, видови и стилистични 
проявления. 

Изпод перото на видни учени от този отдел (И. Юдкин, О. Найден, 
Н. Корниенко) излизат фундаментални и приложни изследвания („Орна-
мент українського народного розпису“ („Орнаментът в украинската на-
родна стенопис“), „Український театр у переддень третього тисячоліття“ 
(„Украинският театър на прага на третото хилядолетие“), „Народна ікона 
Наддніпрянщини“ („Народната икона от Надднипрянската област“) и др.). 
Отделът също така започва серийни публикации и сборници „Наукові запи-
ски культурологічного семінару“ („Научни записи на културологичния се-
минар“), „Мистецтвознавчі аспекти славістики“ („Изкуствоведски аспекти 
на славистиката“), „Комплексне дослідження духовної культури слов’ян“ 
(„Комплексно изследване на духовната култура на славяните“) и др.

В периода на независимостта отделът работи над фундаменталния 
труд „История на украинския театър“ и над „Малка театрална енцикло-
педия“. Тези обобщаващи издания трябва да представят развитието на на-
ционалната театрална култура в течение на няколко века и да запознаят 
широк кръг читатели с изтъкнати дейци на украинския театър.

Към постиженията на учените от това подразделение се отнасят ко-
лективната тритомна „История на украинския театър“ (публикуван е вто-
рият том) и фундаменталните трудове на Ю. Станишевски „Український 
балетний театр“ („Украинският балетен театър“), „Національна опера 
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України“ („Националната опера на Украйна“). Приоритетна в дейността 
на сътрудниците на отдела е разработката на нови изследователски на-
правления в областта на театрознанието и театралната критика (трудовете 
на Н. Корниенко).

Макар първите киноведи да започват да работят в института още в 
състава на отдела за театър и кино (оглавяван в периода 1953–1969 г. от 
д.изк. М. Йосипенко), специализиран отдел по кинознание е създаден в 
института едва през 1961 г. От 2005 г. той е преименуван в отдел по кино
знание (завеждащ С. Тримбач).

Сред научните постижения заемат място редица издания: „Роман-
тизм в українському мистецтві“ („Романтизмът в украинското изкуство“), 
„Український біографічний кінодовідник“ („Украински биографичен кино-
справочник“), „Словник екранних медіа“ („Речник на екранните медии“), 
монографията на С. Тримбач за творчеството на О. Довженко и др. В момен-
та отделът е започнал работа над „Довженківська енциклопедія“ („Енцикло-
педия на Довженко“) – обобщаващо всеобхватно изследване на наследство-
то на Довженко и на малкоизвестни досега аспекти от творчеството му. 

През 2009 г. в резултат на структурна реорганизация в института 
възниква още едно научно подразделение – отделът по етномузикология, 
който е оглавен от известната изследователка на украинската мелодика – 
членкореспондентът на Академията по изкуствата на Украйна С. Грица. 
Към забележителните постижения на колектива се отнася преди всичко 
подготовката и публикуването на обединяващия еднотомник „Українські 
народні думи“ („Украински народни думи“), който поема всички известни 
текстови варианти и нотни образци (С. Грица). С фундаменталност не само 
на фактографската, но и на теоретичната база се отличават трудовете на 
А. Иваницки за украинския музикален фолклор и на М. Хай за народната 
инструментална музика. Колективът извършва също така важна работа по 
цифровизиране на музикалните фолклорни записи. 

Предмет на гордост на колектива на института са Научните архивни 
фондове за ръкописи и фонозаписи, които през 2004 г. са признати за на-
ционално наследство от Министерския съвет на Украйна. Архивът на ин-
ститута е един от найбогатите източници по информативно осигуряване 
с фактографски данни на народоведската и изкуствоведската наука. Той се 
състои от ръкописна част и фоноархив и наброява 1, 5 милиона архивни 
листове (над 20 хил. единици) със записи на образци на народнопесенната 
традиция и обичайнообредната култура. Във фонда влизат и кореспонден-
ция и лични документи на известни украински дейци като М. Биляшевски, 
В. Гнатюк, Б. Гринченко, К. Грушевска, М. Драгоманов, М. Билозерски, 
Я. Новицки, С. Таранушенко, Д. Яворницки, М. Лисенко, Я. Степовий, П. 
Козицки, М. Верикивски, М. Гринченко, П. Рерих и много др., а също до-
кументи на научни институции (на Научното дружество „Шевченко“, Ет-
нографската комисия, Кабинета по музикална етнография, Дружеството на 
Южноруските художници и др.).
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Уникално национално достояние представлява фонотеката на фондо-
вете, която наброява над 3 хиляди единици фонозаписи, а също и записи 
на фоновалци – восъчни цилиндри, които обемат материал от първата по-
ловина на ХХ в. и представляват записи на думи, псалми, инструментални 
творби на кобзари и лирники.

Истински научен център е научната библиотека на института, която 
възниква върху основата на книжната сбирка на Института по украин-
ски фолклор. За основаването на библиотека на Института по украински 
фолк лор навремето библиотеката на Академията на науките му предава 
архива и отпечатаните трудове на П. Козицки, М. Тутковски, В. Пухалски, 
П. Демуцки, М. Лисенко. Институтската сбирка книги наследява фолк
лорните и етнографските материали на „Етнографската комисия“ и на 
„Кабинета по музикална етнография“ на Музея по антропология и етно-
логия „Ф. Вовк“. Довоенните фондове на библиотеката наброяват около 
16 550 книжни единици.

На библиотеката е предадена колекцията на украинския музиковед и 
фолклорист, заслужилия деец на изкуствата, основателя на националното 
историческо музикознание М. Гринченко (7000 книги). Книжните фондо-
ве се попълват съществено и за сметка на придобиване на частни колек-
ции. Така, като дар на библиотеката са предадени книгите на Г. Сухобрус, 
А. Жуковски, Я. Прилипко, О. Правдюк, М. Гордийчук, В. Авраменко, М. 
Дремлюга. През 1962 г. сбирката наброява 4 696 единици чуждестранна 
литература по изкуствознание, музика, кино, театър, фолклор и етногра-
фия. 

От ноември 1959 г. започва работата по съставяне на библиографска 
картотека по профила на дейността на института. В частност, създадени са 
каталози и картотеки на чуждестранната литература (азбучен, системати-
чен), картотека на периодиката, тематична картотека на статиите от чужде-
странни списания и сборници. 

Днес фондът на библиотеката надвишава 103 хил. екземпляра и пред-
ставлява значителна научна и културна ценност. По съдържанието си това 
е литература по въпросите на етнографията, фолклористиката, изобрази-
телното изкуство, музикознанието, театрознанието, а също и по гранични 
дисциплини (демография, история, социология, културология, литерату-
рознание и др.). Във фонда на библиотеката са представени многогодишни 
комплекти на специализирани списания, наброяващи над 60 заглавия на 
специализирани периодични издания. 

Важни документални паметници на културата са редките и ценни из-
дания на библиотечния фонд (Сінодик (Пом’яник). – Почаїв [до 1607 р.]. – 
44 с.; Часослов. – М.: Типографія при Преображенській богадельні, 1617 
р. – 370 с.; Тріод Квітна. – Супрасль: Типографія Супрасльська, 1673. – 
587 с.).

Уникална придобивка на библиотеката за последните години става 
предадената в института книжна сбирка на И. Власенко (многогодишен  
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отговорен секретар на списанието „Народна творчість та етнографія“ („На-
родно творчество и етнография“), наброяваща около 18 000 единици.

В института работят научни координационни съвети („Проблеми на 
запазването и изследването на постиженията на традиционната култура“, 
„Националното наследство и съвременният творчески процес“) и функци-
онират обществени научни институции – Международната асоциация на 
украинските етнолози, Международната асоциация на украинистите и На-
ционалната асоциация на украинистите.

В института са създадени специализирани научни съвети по защита на 
докторски и кандидатски дисертации по всички представени в него научни 
дисциплини (етнология, фолклористика, изобразително изкуство, музи-
кално изкуство, театрално изкуство и киноизкуство). 

Институтът провежда плодотворна научнокоординационна дейност в 
тясно сътрудничество с учени от Полша, България, Унгария, Македония, 
Франция, Русия и други страни. С цел интегриране на украинската наука 
в европейското научно пространство и в рамките на съществуващите меж-
дудържавни споразумения колективът на института успешно осъществява 
редица съвместни проекти с чуждестранни колеги по подготвянето и пу-
бликуването на специализирани броеве на периодични издания, материали 
от международни конференции и научни трудове на чуждестранни учени. 
Така например, публикувани са единадесет броя на списанието „Народна 
творчість та етнографiя“ („Народно творчество и етнография“), посветени 
на чуждестранните етнология и фолклористика; специален брой на „Френ-
ска етнология“, посветен на украинското народознание (публикуван във 
Франция); отпечатани са преведените в института трудове на известния 
френски етнолог Жан Кюизение „Етнология на Европа“ и „Етнология на 
Франция“, а също труда на израелската изследователка Л. Фиалкова „Кога-
то се събират планините“ и „Материали от 35 Международна конференция 
за баладата“ (на английски език). 

В периода на независимостта съществено се разширяват издателските 
възможности на института. Сега научният колектив осигурява публикува-
нето на 5 периодични издания: „Народна творчість та етнологія“ („Народно 
творчество и етнология“), „Студії мистецтвознавчі“ („Изкуствоведски сту-
дии“), „Слов’янський світ“ („Славянски свят“), „Матеріали до української 
етнології“ („Материали по украинска етнология“), „Українське мистецт-
вознавство“ („Украинско изкуствознание“).

Колективът на института отбелязва 90годишния си юбилей със значи-
телни постижения и нови перспективни проекти за изследване и популяри-
зиране на националната култура. 

Превод от украински език: Албена Стаменова
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Българските	фолклористи	
от	първата	половина	на	ХІХ	век	в	Одеса

Наталия С. Шумада

Развитието на българската фолклористика през първата половина на 
ХІХ в. е неразривно свързано с дейността на украинските и руските учени, 
които взимат участие в събирането, публикуването и популяризирането на 
български фолклорни издания, а също са автори на ред теоретични и биб-
лиографски трудове по въпросите на българския фолклор.

За укрепване на научните връзки голямо значение имат пътуванията 
на руските и украинските учени О. М. Волински, И. И. Срезневски, П. И. 
Прейс, В. И. Григорович, А. Ф. Гилфердинг из славянските земи, а също 
продължителният престой в Украйна на известните български обществени 
дейци и фолклористи Васил Априлов, Найден Геров, Васил Чолаков, Заха-
рий Княжески, Марин Дринов, Георги Раковски и др.

Един от найзначителните центрове, където се установява и укрепва 
дружбата между украинската и българската интелигенция, е град Одеса. 
Тук през първата половина на ХІХ в. живеят няколко хиляди българи. От 
одеските учебни заведения излизат много поборници на народното българ-
ско образование, учени, обществени дейци.

Одеският период от живота става определящ в биографиите на две по-
коления Палаузови, Иван Богоров, Добри Чинтулов, Никола Михайловски, 
Ботьо Петков, Христо Ботев, Димитър и Елена Мутеви, Никола Касапски, 
Георги Раковски, Захарий Княжески, Иван Вазов и много други култур-
ни дейци, които отделят голямо внимание на фолклорните занимания. В 
Одеса младите патриоти се запознават с водещата руска и украинска об-
ществена мисъл, тук се формират техните идеали, крепне светогледът им. 
Този град задълго остава център на духовния, поспециално литературния 
и фолклористичния живот на българите, дори тогава, когато тяхната роди-
на получава повече възможности за културно развитие. 

Значителна роля в установяването на украинскобългарското фолкло-
ристично общуване през първата половина на ХІХ в. се пада на българина 
Васил Евстатиев Априлов (1789–1847), който живее в Одеса близо 40 го-
дини. До пропагандирането на български идеи и активна борба за издигане 
на българската култура, национално самосъзнание и наука ученият дости-
га в зряла възраст. 

Мнозина изследователи на жизнения и творческия му път, включител-
но М. Арнаудов, автор на монография за Априлов (Арнаудов 1935), смятат, 
че това става през 1831 г., след прочитането на книгата на Ю. Венелин 
„Древние и нынешние болгаре…“ (Москва, 1829). Васил Априлов наисти-
на е завладян от новите, смели идеи на автора на книгата, те будят у него 
голям ентусиазъм, върху което самият той нееднократно акцентира. Но ре-
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шението да работи в полза на собствения народ, да му помага да излезе от 
тъмата на безправието не е могло да възникне внезапно, а е зряло посте-
пенно, очевидно, дълго преди запознанството му с творбата на Венелин. 
Все пак редица дейности на Априлов (той е търговец) изискват от него 
чести пътувания и многобройни срещи с много хора. Младежът с широко 
образование и филологични наклонности, когото Ягич характеризира като 
високообразован човек с разностранни интереси1 знае, че в славянските 
страни се разгръща културно движение, забелязва как в научния свят расте 
интересът към поезията и другите видове духовна култура на славянските 
народи. Не отбягва от вниманието му и появата на трудове по руска и ук-
раинска фолклористика, които се ползват с голяма популярност в славян-
ските страни. 

Априлов милее за обезправения си народ, но не вижда реални възмож-
ности да се промени това състояние, срещу което не се възпротивява никой, 
дори прочутият ареопаг от учени, занимаващи се със славянските въпроси. 
Книгата на Ю. Венелин разчупва леда. Нейните постановки, по думите на 
В. Априлов, са тържество за всички българи. Той вижда във Венелин онзи 
гений, който ще ги изведе от забвението, ще ги запознае с руските братя и 
ще ги постави наравно с просветените народи (Априлов 1841: 91). 

Мислите, изказани от Венелин, се възприемат от българите, включи-
телно и от Априлов, като проява на морална подкрепа и солидарност на 
близки народи. Ето защо споменатата книга активизира българските па-
триоти, подтиква ги към решителни действия. В. Априлов заедно с прия
теля си Н. Палаузов започва да води широка пропаганда за повишаване 
на народното образование, за внимателно запазване и изследване на па-
метниците на старата култура на българския народ. През 1835 г. в родното 
си село Габрово те откриват училище, където обучението се води според 
образците на европейските училища. Габровското училище е първото на-
родно училище; покъсно такива училища се разпространяват из цялата 
страна.

През 1841–1842 г. Априлов се сближава с група български революцио-
нери, които активно се готвят за въстание. И макар той да не е привърже-
ник на въоръжената борба, в донесенията на руския консул в Молдавия Ко-
цебу до новоросийския и бесарабски генералгубернатор М. С. Воронцов 
сред съобщниците на българските въстаници често се споменава името на 
Васил Априлов. У арестуваните от полицията участници в подготовката на 
въстание са намерени писма от Априлов, в които, освен фолклористични 
въпроси (например за познанството и фолклористичното сътрудничество 
на Ганчев с Венелин), се засягат и политически въпроси. Ученият е обви-

1 „Той (Априлов – Н. Ш.) е дотолкова образован, че можеше да следи хода на славян-
ското възраждане, блестящите успехи на етнографските изследвания във вид на сборници 
народни песни и други на Запад, в Русия и Сърбия. Той, безспорно, знаеше за Вук (Кара-
джич) и неговото пътуване в Русия, за престоя му в Кишинев и пр. (вж. Ягич 1910: 447). 
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нен в подстрекаване на народа против властите въз основа на това, че той 
печата и разпространява портрети на последния цар на независима Бълга-
рия и оказва помощ в подобни дела на други българи (например на гимна-
зиста Иван Богоев2).

Докато руските власти с голямо подозрение и недобронамереност се 
отнасят към културната дейност на Априлов, прогресивната руска и укра-
инска интелигенция топло посреща всяка проява на българския патриот и 
одобрява действията му.

Встъпителната част на книгата на В. Априлов „Денница на новобългар-
ското образование“ е написана под силното влияние на Венелин и дори на 
места представлява перифрази на известното писмо на Венелин до българ-
ския учен. Авторът заявява, че досега културните кръгове в Русия и Украй-
на са били свързани повече със западните славяни, „защото, може би, живе-
ейки сред найпросветените племена на Европа, тези племена се откриват 
пред наблюдателя от само себе си, сякаш против волята му“, а българите 
„не са можели да дадат надлежното разбиране за себе си“. Единствено Ве-
нелин, се отбелязва понататък, извежда на сцената неизвестното отвъдду-
навско славянско племе и запознава с него единоверните братя. Началото е 
положено, сега двата народа трябва да се погрижат да укрепят познанство-
то, а за това са необходими преди всичко културни контакти. „Денница“ е 
предназначена именно да запознае руснаците с българската култура.

Книгата на Априлов намира широк отзвук сред руските славяноведи. 
Славянофилите, на които са чужди демократичните идеи на българските 
патриоти, възхваляват автора за възпяването на старината, древните тра-
диции и патриархалните обичаи. Представителите на прогресивната ми-
съл излизат с рязка критика срещу безкритичното възхваляване на твор-
бата на Априлов, защото виждат в такова отношение към един начинаещ 
автор сериозна опасност за младите български учени, които биха могли 
под влия нието на славянофилите да поемат по неправилен път в науката.

С рецензия за „Денница“ на Априлов излиза в „Отечественные запис-
ки“ В. Г. Белински. Критикът заявява, че, всячески хвалейки намерението 
на Априлов да запознае отблизо руснаците с българската култура и при-
знавайки изпълнението на това намерение за задоволително, редакцията 
на „Отечественные записки“ смята за пополезно за делото да даде добро-
намерен критичен анализ на книгата, отколкото да излезе с лицемерно сла-
вословие. Макар славянофилите да се възмущават от това и се впускат да 
„защитават“ българите, „Отечественные записки“ възнамеряват и занапред 
дружески да казват на българите истината в очите: „Да! Просвещавайте се, 
добри българи! Да ви даде Господ успехи! Само, за Бога, пазете се от за-
щитници, които ви унижават със своето застъпничество и ви вредят повече 
и от турците“3.

2 Иван Богоев – Богоров, покъсно известен фолклорист и културен деец.
3 Отечественные записки, 1842, т. 24, с. 15
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Патриотичните чувства и желанието да приближи своя народ към на-
рода на страната, която става за Априлов втора родина, през 30те години 
водят учения към широка фолклористична дейност, която той не изоставя 
до края на дните си.

Фолклорните богатства на България са открити за света от Ю. Венелин. 
Априлов, завладян от неговите идеи, става първият българин, който сериоз-
но се заема със събиране и изучаване на народното творчество. Той основава 
българската наука за фолклора, където малко покъсно се появяват много 
достойни имена: Иван Богоров, Георги Раковски, братята Димитър и Кон-
стантин Миладинови, Петко Славейков, Любен Каравелов и др. 

Дейността на Венелин винаги служи на българския изследовател като 
образец за подражание. Той внимателно следи работата на учения, старае 
се да събере около себе си българи, които да го подкрепят и да му помагат 
в научната работа. В писмо до Венелин от 22 май 1836 г. В. Априлов от 
името на всички българи му изказва благодарност за безкористната рабо-
та. Веднага съобщава, че молбата на Венелин да му се изпращат народни 
песни ще бъде изпълнена в найскоро време: „Ние вече писахме на отец 
Неофит [Рилски, преподавател в габровското училище – Н. Ш.] за Вашата 
молба4 да се събират разни народни песни, защото, както ни уверяват тук 
нашите съотечественици, Габрово се слави с поетичен дух и с найдобрите 
художници на музиката, така че те импровизират върху зададения предмет 
в проза и рими“.

Като получава от Априлов първите писма със записи на народни пес-
ни и копия от български грамоти, Венелин окончателно се убеждава, че в 
лицето на този кореспондент ще намери сериозен помощник и единомиш-
леник, какъвто толкова дълго е търсил сред българите. Ю. Венелин пише 
на българския си приятел развълнувани писма, споделя с него творческите 
си замисли, разгръща цяла програма за етнографски и фолклорни изслед-
вания в България.

Според образния израз на М. Арнаудов, писмата на Венелин до Апри-
лов са „стон и програма, изповед за разочарование и вяра, горещ призив 
към фолклорна работа, свидетелство за дълбока любов към българския на-
род и неговото минало, поучение към всички просветени патриоти в Бъл-
гария“ (Арнаудов 1935: 156–157).

В. Априлов високо оценява научното значение на мненията, изразе-
ни от Венелин в писмата, и полага усилия за разпространяването на тези 
писма сред българските фолклористи. Той се обръща към много културни 
дейци в България с призив да продължат започнатото от Венелин дело.

„Българите трябва да са благодарни на този българофил – пише В. Ап-
рилов. – Ние се надяваме, че той чрез работата и трудовете си ще запознае 

4 Венелин, знаейки за патриотичните настроения на Априлов и просветителската му 
дейност, моли общия им познат, българина Байло, да предаде на Априлов да изпраща на 
Венелин народни песни. 
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нашия народ с руснаците, затова всеки честен българин е длъжен да му 
помага във всички начинания. От своя страна ние смятаме за справедливо 
всичко, което казва той за българите. Молим ви да разгласите за това със 
слово и дело. Предаваме ви първите му писма. Изпратете копия, където 
знаете, за да помогнат те да се събудят от летаргията и невежеството наши-
те българи“ (Арнаудов 1935: 104).

Не след дълго Априлов започва да получава от своите приятели и род-
нини, особено от сестра Керн, многобройни записи на народни песни и 
целия материал изпраща на Ю. Венелин, така че той до 1839 г. има вече 
готова сбирка.

Припомняйки работата си по привличане на българските фолклористи 
около Венелин, Априлов пише: „Поведох голяма преписка, за да събера 
колкото може повече български народни песни, и всичко това за Венелин. 
Известна част от тях дори му изпратих още приживе. Той искаше да ги из-
даде в книжки, но смъртта му попречи“ (Арнаудов 1935: 390). Записите на 
български песни се намират и сега в архива на Венелин. Голяма част от тях 
е използвана от П. Безсонов в сборника „Болгарские песни из сборников 
Ю. И. Венелина, Н. Д. Катранова и других болгар“ (Москва, 1855). Нео-
чакваната смърт на Венелин е огромна загуба за българските фолклористи, 
които още нямат достатъчно опит в събирането и обработката на фолклор-
ните материали. Освен това Венелин играе ролята на връзка между рус-
наците и българите. Последните възлагат върху него големи надежди като 
учен, който ще помогне за сближаването на българската и руската култура. 
Именно с цел да се убедят руснаците, украинците и другите славянски на-
роди, че българите са пълноправни членове на славянското семейство, Ап-
рилов разгръща и своята фолклористична работа. Той с основание смята, 
че българските песни трябва да се подготвят за печат само от този, който 
безпогрешно се ориентира във филологическите тънкости на българските 
диалекти. Но на Априлов не му се удава да намери такъв познавач нито в 
Украйна, нито в Русия, и е принуден самият той да се захване с тази работа. 
„Желанието да запозная руснаците с нас и да се реши с поголяма вероят-
ност въпросът за татарството на българите – всичко това се крие в сърцето 
ми, затова имам намерение да издам някои от тях [тоест няколко книжки 
с български песни – Н. Ш.] с пояснения на неразбираемите думи в текста. 
Литераторите няма да ме укорят за недостатъците“ – пише той в „Денни-
ца“ (Априлов 1841: 140). Както виждаме, българският патриот смята фол-
клорните публикации за средство за укрепване на дружеските отношения 
между учените в България и Русия.

Към сборника, който Априлов се готви да издаде, се подготвя подро-
бен – на 36 страници – коментар. В предговора авторът пише: „Поставих 
си за цел да запозная руснаците с българските песни от всички видове, 
затова ще се огранича с отпечатване на техни части: при друг случай ще 
може да се отпечата повече или друг българин, поголям ревнител на про-
светата на своите съотечественици, като получи на място повече сведения 
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и повече материал, ще направи поголяма услуга на руснаците и на своите 
земляци“ (Шишманов 1919).

Този сборник, съставен между 1837 и 1839 г., е един от първите опити 
за систематизация на българския фолклорен материал. По това време са 
известни само публикациите на Вук Караджич; знаменитият сборник на 
Миладинови се появява 20 години покъсно. За нас сборникът на Априлов 
е ценен с това, че е подготвян за печат в Украйна; съставителят го е адре-
сирал към руските и украинските читатели. За съжаление след смъртта на 
Априлов са изгубени следите на този сборник и едва през 1919 г. проф. 
Шишманов успява да го открие сред архивните материали на българския 
културен деец Г. С. Раковски.

В работите си, посветени на българската история, В. Априлов, както 
и Венелин, нееднократно се обръща към паметниците на народното твор-
чество като към безспорни източници, които могат да потвърдят дадена 
хипотеза (вж. Априлов 1845: 56). Работейки по програмата на Венелин, 
изложена през 1837 г., ученият се интересува не само от песните и други-
те видове поетично творчество, но и от народните костюми, монети и др. 
Той моли българските си приятели Н. С. Палаузов и В. Рашев да направят 
ескизи на народни костюми, за да могат да бъдат отпечатани в Одеса за 
разпространение в Русия5.

Като фолклорист и славяновед Априлов е добре запознат със състоя-
нието на науката за народното творчество, поддържа приятелски отноше-
ния с много украински културни дейци, сред които трябва преди всичко 
да споменем поетаромантик и фолклорист Амвросий Метлински и из-
вестния славист Измаил Срезневски. Априлов цени у Срезневски учения, 
който запознава руснаците и украинците с българския народ. Срезневски, 
на свой ред, смята Априлов за добре подготвен фолклорист, близък до не-
говите научни интереси. Затова, без да чака случай бъдещето да ги срещне, 
той първи пише писмо на Априлов с предложение за сътрудничество в 
„Известия Академии наук по Отделению русского языка и словесности“. 
(Известно е, че в това издание Срезневски моли за сътрудничество също П. 
Шафарик, В. Караджич, Н. Геров, С. Палаузов и други учениславяноведи 
– вж. Францев 1914: 65–68.) Адресатът отговаря на Срезневски: „С голяма 
радост приемам драгоценното за мене ваше познанство, толкова повече, че 
Вие се трудите, за да запознаете забравеното българско племе с неговите 
просветени и могъщи братя“6.

Понататък той изказва задоволството си от това, че Срезневски 
смята българите за истински славяни и напомня: именно българите са 
научили русите да четат и пишат, сега на българите им се налага да тър-

5 Периодическо списание, 1899, кн. 60, 987–988.
6 Две писма на Априлов към Срезневски – от 31 декември 1845 г. и от 19 декември 

1846 г., пазени в Ръкописния отдел на Петербургската академия на науките и публикувани 
в: Орешков 1929: 221.
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сят от тях защита и помощ. Априлов сърдечно благодари за предложе-
нието на Срезневски да му сътрудничи, но му отказва заради лошото 
състояние на здравето си. Априлов му съобщава, че Виктор Григорович7 
кара от България няколко сандъка ценни паметници и изразява надежда 
скоро и в Украйна да се открият катедри по славянознание, каквито вече 
има в Москва, Петербург и Казан. „Харков и Киев трябва да открият 
славянски катедри – пише Априлов. – Тези два града са посродни с юга. 
Българският език е поблизък до малоруския, голямо е подобието също 
в нравите и обичаите“.

Думите на Априлов за близостта на украинския и българския език, 
обичаи и обреди още веднъж ни убеждават, че той е добре запознат с езика, 
бита и поетичното творчество на украинския народ.

Между Априлов и Срезневски се подема активна кореспонденция и 
обмяна на книги. В писмото си от 11 август 1846 г. И. Срезневски моли да 
му се изпращат материали за съставяне и публикуване на библиография на 
Априлов. Наскоро преди това известният славист е отпечатал библиограф-
ски и биографичен очерк за Вук Караджич (Срезневский 1846) и е подарил 
един екземпляр от статията си на българския изследовател. По данни на 
М. Арнаудов тази статия, заедно с други фолклорни материали, изпратени 
от Срезневски, се пази и досега в родния град на Априлов, в библиотеката, 
наречена на негово име (Арнаудов 1935: 326). 

Писмото и статията Срезневски предава чрез Амвросий Метлински, 
когато той заминава за Одеса. В писмото от 19 декември 1846 г. Априлов 
разказва колко го е зарадвало пристигането на Метлински и колко му е 
било приятно да усети, че украинските приятели не го забравят, но катего-
рично отхвърля предложението да се публикува негова биография. „Та аз 
нищо не съм направил… – пише той. – Трудовете ми са незначителни, не 
заслужават тяхното [на славянските учени – Н. Ш.] внимание“.

И. Срезневски се интересува от работата на Априлов над съставянето 
на сборника с български песни, дава на българския си приятел ценни съве-
ти относно записването и подбора на фолклорните материали.

Помалко от година преди смъртта си, вече тежко болен, Априлов не 
престава да се вълнува от издаването на български песни за руснаци и ук-
раинци. „Лежат ми на сърцето обещаните от мене песни – пише той на 
Срезневски, но хроничната болест се противопоставя на моето желание“ 
(вж. Орешков 1929).

Близо двадесет години от живота си отдава Васил Априлов на делото 
за развитие на българската култура и сближаването Ј с руската и украин-
ската култура, той е един от основателите на българската фолклористика, 
сътрудничи с украински учени, живее в Украйна и издава тук (преди всич-
ко в Одеса) повечето от своите трудове.

7 Априлов се запознава с Григорович в Одеса на 1 август 1844 г., когато той тръгва на 
своето знаменито пътешествие из славянските страни.
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Много българи отиват да се учат в Одеса благодарение на Априлов, 
който поддържа постоянна връзка с основаното от него габровско училище 
и с други български училища, открити по негов образец. Ученият успява 
да издейства за Одеса редовно да заминават найнадарените младежи от 
местните училища. 

В развитието на националноосвободителното и културното движение 
на българите значителна роля е отредена на одеския Ришельовски лицей 
(основан през 1817 г.). С препоръки на старателен ученик, който добре 
владее не само български, но и други славянски езици, а също гръцки и 
турски, пристига в Одеса и Найден Геров (1823–1900). Той постъпва в Ри-
шельовския лицей и през цялото време на обучението си е под опеката 
на В. Априлов, който го приобщава към активна просветителска дейност,   
поспециално към преводи за народно четене на научнопопулярни статии и 
художествена литература. Покъсно Геров сам започва да пише художест-
вени произведения за българи по мотиви на народната поезия. 

В. Априлов въвежда Н. Геров в кръга на българските, руските и украин
ските фолклористи, запознава го с трудовете на Венелин, урежда му среща 
с Григорович, когато той спира в Одеса преди пътуването си в България, 
препоръчва го на Палаузови и Срезневски.

Под влиянието на Априлов Н. Геров, тогава все още студент в лицея, 
се увлича от записване на народни песни и образци на други фолклорни 
жанрове8. Богатството на събрания материал е от изключителна полза за 
фундаменталния му труд – речника на българския език, над който той се 
труди повече от 50 години.

Ученият си поставя за задача да създаде такъв речник, в който всяка 
дума и всеки израз да са взети не от писмената литература, а от народните 
песни, пословици, приказки и легенди. Според неговия замисъл речникът 
трябва да стане паметник на живия разговорен народен език. Този труд из-
исква основно изучаване на работите на съотечествениците му и учените 
от другите славянски страни.

Работейки над речника, Геров се запознава и установява дружески от-
ношения с А. Гилфердинг, А. Дюверноа, Н. Бончев, Д. Матов, М. Дринов, 
Л. Каравелов, П. Каравелов, И. Срезневски, О. Бодянски и други учени и 
културни дейци от Украйна, Русия и България.

За десет години престой в България съставителят на речника събира 
фолклорни материали, които стават основа за 40 хиляди думи, но това му 
се вижда малко и той отново заминава за България с цел да допълни и раз-
шири речниковите записи.

Българският език, отбелязва Геров, съдържа много думи от руски про-
изход в резултат на продължителното общуване на българите с този близък 

8 В архива на Найден Геров остава ръкописна сбирка, състояща се от 490 песни. 82 от 
тях са лично записани от Геров, останалите са му предадени от В. Априлов, П. Р. Славей-
ков и други. Вж. Стоилов 1925.
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народ и широкото познаване на руската литература. На места в речника 
български пословици са преведени с равнозначни руски, но това е напра-
вено непоследователно. 

За „Български речник“ на Геров се отзовават много учени, които рабо-
тят във висшите учебни заведения на Русия и Украйна, а също и български 
слависти – Ш. Шахматов, Б. Ляпунов, Д. Матов, П. Тодоров и други.

Известният български учен, професорът от Харковския университет 
Марин Дринов, се отзовава за това издание с фундаментална рецензия9. 
Като цяло той го оценява позитивно, но се отнася много сурово към всеки 
негов пропуск. Присъдата на Дринов се оказва твърде рязка. Речникът на 
Геров устоява на проверката на времето и, според твърденията на украин-
ски учени, не е загубил значението си и до днес (вж. Ильчук 1958).

Пътувайки за родината си, Геров продължава внимателно да следи раз-
витието на културния и научния живот в Украйна и Русия. За събитията 
в Харковския, Московския и Петербургския университет редовно го осве-
домяват българските му приятели10. Така в писмо от 10 февруари 1847 г. Д. 
Мутев разказва, че е получил от Харков от Срезневски работата му за 
езическите обреди на древните славяни и че Срезневски смята да се пре-
мести от Харковския в Петербургския университет на мястото на покой-
ния Прейс. В писмата на Мутев до Геров често се споменава името на В. 
Григорович.

От Петко Тодоров Геров научава за подготвяната от С. Палаузов исто-
рия на българската църква и че Срезневски е изказал по този повод голямо 
задоволство („С. Палаузов пише история на българската църква. Не знам 
дали ще се получи добра, но Срезневски скача от радост“. – Писмо от 25 
август 1857 г. от Петербург).

Като знаят за дълбокото уважение, с което се отнася Геров към Срез-
невски, приятелите бързат да му съобщят всяка подробност, която се от-
нася до тях двамата. На 13 януари 1856 г. Сава Филаретов пише от Мос-
ква писмо, в което разказва, че Срезневски е похвалил Геров на редовно 
заседание на Академията на науките. Там присъствал също О. Бодянски. 
Двамата – Срезневски и Бодянски – изпращали на Геров искрени поздрави.

Украинскобългарските фолклористични отношения, установени в на-
чалото на 30те години, продължават да се развиват и разширяват с разви-
тието на българската фолклористика, която все поуверено си пробива път 
и завоюва авторитет сред славянските учени. 

До средата на 50те години на ХІХ в. българската фолклористика по-
стига значителен напредък. Наистина, успехите Ј, според уместното на-
блюдение на П. Динеков, се отнасят преди всичко до количеството, а не до 
качеството, защото все още не е изработен научен подход към събирането 
на фолклорните материали и подготовката им за печат.

  9 Записки Харьковского университета. Харьков, 1896.
10 Сведенията за кореспонденцията на Н. Геров за взети от: Панчев 1911.
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През този период българската фолклористика е под силното влияние 
на идеите на Венелин, съзвучни с идеите на Българското възраждане. Осъ-
ществявайки заръките на учения за подълбоко изучаване на творчеството 
на българския народ, посмелото му пропагандиране сред славянството, 
българските патриоти укрепват своите връзки с културните дейци от Ук-
райна.

С тази цел българските учени издават в Украйна, преди всичко в Оде-
са, ред трудове, ориентирани към руския и украинския читател. В тях се 
правят опити да се определи мястото на фолклора в българската национал-
на култура, да му се даде историческо обяснение. Специализирани фолкло-
ристични изследвания все още няма, проблемът за фолклора се поставя в 
исторически трудове от общ характер. Украинските учени приветстват и 
подкрепят българските си колеги в научните им начинания. 

Постепенно кръгът от български фолклористи значително се разширя-
ва, а едновременно с това расте и научното сътрудничество с други славян-
ски учени, включително украински. Продължителният престой на българ-
ските политически и културни дейци в Украйна допринася за укрепването 
на това сътрудничество. 

Превод от украински език: Албена Стаменова
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Максим	Рилски	и	фолклорът

Тетяна П. Руда

В творческото наследство на М. Ф. Рилски (1895–1964) – изтъкнат ук-
раински поет, преводач и учен – фолклорът заема особено място. Отделни 
аспекти от фолклористичната му дейност се осветляват в трудовете на Г. 
Сухобрус, А. Дей, В. Юзвенко, Н. Шумада, С. Мишанич, Г. Рубай, А. Бри-
цина и др.; специално на този проблем е посветена дисертацията на В. 
Новак „Фолклористичната дейност на М. Т. Рилски“ (1999). М. Рилски е не 
само изследовател, но и преводач на народни песни, използвал е фолклор-
ни мотиви и стилистика в поезията си, което е отбелязано от Л. Новиченко, 
Г. Вервес, М. Гуц и др.

Любовта към народната песен този поет пренася през целия си живот. 
В спомените си „З давніх літ“ („Из миналите години“) (в 20томните съ-
брани произведения на Рилски те са напечатани под заглавие „Із спогадів“ 
(„Из спомените“) той пише за детските си години в село Романовка, за най
ярките впечатления от онова време: „Вечерните песни на момичетата, кои-
то като сладко ехо се носят в далечината, звучните песни на младежите...“ 
(Рильський 1988, 19: 32). През гимназиалните му години дълбока следа в 
душата на бъдещия поет оставя „словесникът“ Дмитрий Николаевич Ре-
вуцки (брат на известния композитор), който събирал край рояла си своите 
ученици и пеел украински и руски народни песни, думи1, билини2.

Александър Дейч свидетелства: „Украинската песен и музика вина-
ги са били негова стихия. Другояче и не можеше да бъде: поетичният му 
талант излетя върху крилете на народната песен, а самият той знаеше без-
брой напевно тъжни и жизнерадостно весели, старинни и съвременни на-
родни песни“ (Дейч 1968: 46).

М. Рилски е не само познавач и изследовател на фолклора, но и органи-
затор на науката. Повече от 20 години (1942–1964) той оглавява Института 
по изкуствознание, фолклор и етнография при АН на УССР (днес Институт 
по изкуствознание, фолклористика и етнология (ИИФЕ) „М. Т. Рилски“ при 
Националната Академия на Украйна (НАНУ). Става директор по време на 
войната и след завръщането си от евакуация в Киев започва да възражда 
научните изследвания и събирателската работа, решава кадрови въпроси. 

След войната в ИИФЕ се възобновяват научните направления, които 
имат стари традиции в Украйна, в частност етнографските и антропологи-
ческите изследвания. 

Измежду организационните въпроси, решавани с непосредственото 
участие или поддръжка на М. Рилски, е създаването на славистични науч-

1 Украинският фолклорен лироепичен жанр „дума“. – Б. пр.
2 Руският фолклорен епически песенен жанр „былина“. – Б. пр.
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ни центрове (в ИИФЕ – групи по славянска фолклористика през 1955 г.), 
подготовката на кадри по славистика (Г. Сухобрус, В. Юзвенко, Н. Шума-
да, М. Гайдай и др.), установяване на контакти с чуждестранни институ-
ции и учени.

В научното наследство на М. Рилски има работи, посветени на „на-
родната словесност“ (именно така определя той обекта на своите изслед-
вания). Това са статии, доклади, кратки речи, забележки, предговори към 
сборници. Тези трудове са написани с присъщия на Рилски свободен, раз-
крепостен маниер, а предназначените за широка аудитория – в публици-
стичен стил. 

В редица статии се разглеждат въпроси на научната терминология 
с препратки към опита на учени от миналото, речници и енциклопедии. 
„Започнах от терминологията, защото днес разговорът за нея е особено 
необходим – пише Рилски в труда си „Словесна творчість українського 
радянського народу“ („Словесното творчество на украинския съветски 
народ“). – От известно време у нас се избягва и терминът „фолклор“, ма-
кар че, разбира се, не може да се мине без производните – „фолклорист“, 
„фолклористика“. Пише се и се казва „народно поетично творчество“ или 
„народопоетично творчество“ (последното ми се струва малко изкуст-
вено)“ (Рильський 1987, 16: 90). Ученият смята, че понятието „поезия“, 
дори да му се върне първичното значение „мислене в образи“, не обхва-
ща в пълнота предмета на изследване. Извън границите на „поезията“ се 
оказва част от „продуктите на устното народно творчество“, в които еле-
ментите на художественост заемат скромно място (спомени, анекдоти и 
др.). Рилски смята, че фолклористите трябва да фиксират и изучават тези 
устни повествователни жанрове, и така предсказва едно от перспективни-
те направления на съвременните научни търсения. Той „реанимира“ по-
лузабравеното понятие „словесност“: „Това не е народно поетическо и не 
е „народопоетическо творчество“, но то е народно творчество и именно 
словесно, значи е словесност. Ето защо смятам, че не трябва да се отказ-
ваме от този термин, и там, където трябва, ще го употребявам“ (Рильський 
1987, 16: 91).

М. Рилски подлага на съмнение закостенелите възгледи върху естест-
вото и основните признаци на фолклора (устност, колективно създаване, 
импровизиране и др.). „Устно? Да, мога да зарадвам привържениците на 
задължителната устност на фолклора – найчесто устно. Що се отнася до 
устността на битуването, тоест на разпространението и изпълнението на 
съвременните народни произведения, и тук не може да има съмнения. Но 
що се отнася до устността на създаването, ще поставя следния въпрос: ако 
аз, да кажем, не пишех, а импровизирах на глас своите стихове, а стено-
графката, дори да се намира в съседната стая, ги записваше, щях ли от 
това да стана народен творец?“ (Рильський 1987, 16: 95). Народните певци, 
изтъква той, се отличават от професионалните поети по това, че те едно-
временно са и композитори, и поети, и изпълнители.

Access via CEEOL NL Germany
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М. Рилски различава „колективното създаване във времето“, т.е. „ре-
дактиране от широки творчески сили на едно или друго нещо, създадено 
от определен индивид“ (Рильський 1987, 16: 96), и „едновременното твор-
чество на колектива“ (така понякога се създават частушки, коломийки3).

Ученият отделя особено внимание на героичния епос на украинците 
и другите славянски народи. Думите и историческите песни той нари-
ча „найценния диамант в короната на многострадалния, свободолюбив, 
прекрасен и велик украински народ“ (Рильський 1987, 16: 9). В статиите 
си, посветени на епоса, М. Рилски се спира върху значението на термина 
„дума“, различията между думите и историческите песни, спецификата на 
художествените системи на тези жанрове, върху класификациите на „ста-
рите“ думи.

Ученият много се интересува от проблема за изпълнителството във 
фолклора. В научните си работи той пише за самоотвержената дейност на 
известни кобзари4 и лирники5 – О. Вересай, М. Кравченко, Е. Мовчан и др. 
През 1958 г. Рилски участва с доклад за украинския героичен епос на ІV 
Международен конгрес на славистите в Москва. Художествена илюстра-
ция към доклада става изпълнението на кобзаря Егор Мовчан, предизвика-
ло дълбоко вълнение сред колегитеслависти.

М. Рилски поддържа връзки със съвременните му представители на 
кобзарски сдружения, разгръща практическоорганизационна работа по 
възраждането на традициите на изпълнителското изкуство (помощ в изда-
ването на учебнометодична литература, пропагандиране на творчеството 
на певците, създаване на художествени колективи).

Рилски, както и други негови колеги, поддържа съществуващата тога-
ва „теория“ за възраждането на героичния епос в съветско време. Дейст-
вително фолклористите фиксират и публикуват десетки нови „думи“, в 
които се възпяват събития и герои от революцията и гражданската война, 
вождовете, успехите на индустриализацията. Народните певци послуш-
но са изпълнявали социалната поръчка, ползвайки стилистиката на тра-
диционните епични жанрове. А учените събират и коментират тези тво-
рения – все пак непризнаването на разцвета на епическите традиции в 
социалистическите условия е можело да има тъжни последствия... И въ-
преки това М. Рилски не може напълно да се подчини на съществуващите 
изисквания и забрани. Отричайки теорията за отмирането на фолклора, 
той същевременно се отнася отрицателно към явните фалшификации, 
към поредните епични „славословия“, възторжено приемани от проти-
вниците на тази теория.

3 Коломийка (укр.) – кратка песничка, която може да се изпълнява като съпровод на 
танц, но и самостоятелно. – Б. пр. 

4 Кобзар (укр.) – народен певец и изпълнител на украинския народен многострунен 
инструмент „кобза“. – Б. пр.

5 Лирник (укр.) – народен певец и изпълнител на народния струнен инструмент 
„лира“. – Б. пр.
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В „Заключителното слово“ на Всесъюзното съвещание по проблемите 
на епоса на източнославянските народи (1955) ученият съобщава, че съ-
трудниците на ИИФЕ са записали и предали в ръкописния фонд около 1,5 
хиляди нови народни песни, сред които има и исторически. И пита: „Те 
всички на еднакво високо художествено равнище ли се намират?“ и ведна-
га отговаря: „Не всички, естествено. Но ако измежду тях поне няколко де-
сетки издържат изпитанието на времето, и това би било прекрасно“ (Риль-
ський 1987, 16: 62). Този умерен скептицизъм по отношение на качеството 
на съвременните песни е в дисонанс с общоприетите тогава оптимистични 
прогнози за „разцвета“ на съветския фолклор. 

М. Рилски изтъква родството на героичния епос на украинците и дру-
гите славянски народи. В статията си „Героїчний епос українського на-
роду“ („Героичният епос на украинския народ“) той конкретизира тезиса 
за „общността“ на някои теми и образи в славянските епоси: „Отнасяйки 
се с необходимата предпазливост към сближаването на отделни ситуации 
и образи (например образът на Альоша Попович в билините и Олексий 
Попович в думата) и помнейки разликата във времето на възникване на 
руския билинен епос и украинските думи, както и различната им историче-
ска съдба, не можем да не признаем общи черти в поетиката, в характера, в 
мирогледа, присъщи на тези произведения на народния гений“ (Рильський 
1987, 16: 134). Рилски отбелязва и наличие на сходни черти в украинския и 
южнославянския (българския и сръбския) епос. 

В трудовете си, посветени на епоса, той привежда паралели не само от 
фолклора на другите славянски народи, но и от найдревните паметници 
на различни народи по света (споменавайки „Илиада“, „Одисея“, „Кале-
вала“, „Манас“ и др.) и така (следвайки стъпките на учените от ХІХ в.) 
въвежда украинския епос в общ световен културен контекст.

Той пише за необходимостта от сравнително изучаване на фолклора 
на различни народи по време, когато украинската фолклористика в много 
отношения е изгубила научния си авторитет и едва от началото на 50те го-
дини започва постепенно да преодолява „разрива“ с традицията, настъпил 
през 30те – 40те години. Затова заявленията на Рилски за перспектив-
ността на сравнителните изследвания на епоса са достатъчно прогресивни 
за онова време.

М. Рилски пише не само за украинския епос. Трудът му „Сербські 
епічні пісні“ („Сръбските епически песни“), за първи път отпечатан в от-
делна брошура през 1947 г., е ориентиран към широката публика, затова 
стилът на изложението е свободен, научнопопулярен. „Песните, за които 
става дума, са законна гордост на сърбите“ (Рильський 1987, 16: 14) – пише 
ученият; той припомня известните писатели, увличали се от сръбския епос 
– Пушкин, Гьоте, Мицкевич, М. Старицки, Леся Украинка. Разказва за зна-
менития събирач и изследовател Вук Караджич, чийто сборник „Српске 
народне пjесме“ („Сръбски народни песни“) (1841–1862) са използвали 
найдобрите преводачи (включително самият Рилски); за произхода на 
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названията на песните – „юнашки“ и „хайдушки“, за музикалния инстру-
мент („гусла“), под съпровода на който те са се изпълнявали, за гусларите 
и техните школи. Той се спира и върху стилистичните особености на тези 
песни, дава периодизация на възникването на основните сюжети и цикли. 
Разказа си за сръбския епос Рилски илюстрира със собствените си прево-
ди. „Сръбските епически песни“ (а също и издаденият през 1946 г. сборник 
негови преводи със същото заглавие) са значим принос към развитието на 
славистиката в Украйна. 

М. Рилски проявява дълбока осведоменост по проблемите на съвре-
менната му фолклористика и етнография. Така например той се обръща 
към въпросите на текстологията на фолклора, поспециално към възмож-
ността и целесъобразността за съхраняване на диалектните особености на 
езика във фолклорните издания, което се отразява в дискусията по повод 
на сборника „Українські народні казки, легенди, анекдоти“ („Украински 
народни приказки, легенди, анекдоти“) (1957, ред. П. Попов, съставители 
Г. Сухобрус и В. Юзвенко), дискусия, която се разгръща на страниците на 
вестник „Літературна Україна“ през 1958 г. В броя от 4 април М. Рилски 
помества „Няколко бележки“, където пише за правомерността на запаз-
ването в изданията на отклоненията от книжовния език, които отразяват 
спецификата на битуването на фолклора. А. Брицина смята, че и няколко 
десетилетия покъсно тази дискусия не е изгубила актуалността си – преди 
всичко поради механичното прилагане на критериите, родени в сферата на 
литературознанието и професионалното изкуство, към образците на тра-
диционната творчество (Бріцина 1995: 6).

Ученият нееднократно подчертава необходимостта от сътрудничест-
во на различните науки. В статията си „Золоті розсипи народної мудрості“ 
(„Златните находища на народната мъдрост“) (1955) той пише, че „тясно-
то сътрудничество на етнографа и фолклориста, с други думи – изучава-
нето на онези явления от народния живот и бит, на чиято почва сред наро-
да израства едно или друго поетично произведение, представлява нещо, 
разбиращо се от само себе си и като цяло задължително“ и настоява за 
връзка между „словесната и музикалната фолклористика“, на естествения 
контакт „и с други близкородствени дисциплини: езикознанието (особено 
диалек тологията) и литературознанието“ (Рильський 1987, 16: 70).

За целесъобразността от обединяването на усилията на представи-
телите на различни области на знанието говори в своята значима работа 
„Стан і завдання етнографії на Україні“ („Състояние и задачи на етногра-
фията в Украйна“ (1954), влязла в 20томното издание на произведенията 
му под заглавието „Питання етнографії“ („Въпроси на етнографията“). 
Така още пред 50те години ученият фактически призовава за прилагане 
на комплексен подход към явленията от материалната и духовната култу-
ра на народа.

Фолклористичните трудове на М. Рилски, написани през 40те – 50те 
години, не са лишени от идеологическите щампи и ограничения, харак-
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терни за хуманитарните изследвания от онова време. Трудовете на големи-
те учени от този период нерядко правят двойствено впечатление: тенден-
циозността в подбора на материалите и „теоретичната официозност“ се 
съчетават с поставяне на действително актуални проблеми и новаторски 
идеи. Такива са и някои статии на М. Рилски с красноречиви заглавия като 
„Песни народа Советской Украины“ („Песни на народа на Съветска Ук-
райна“), „Голос народу“ („Гласът на народа“), „Поезія і народна творчість 
про воз’єднання українського народу в єдиній Українській Радянській дер-
жаві“ („Поезията и народното творчество за обединяването на украинския 
народ в единна Украинска Съветска държава“), „Великий Жовтень і народ-
на творчість“ („Великият Октомври и народното творчество“), „Словес-
на творчість українського радянського народу“ („Словесното творчество 
на украинския съветски народ“)... Тук има „белези на времето“: цитиране 
на В. Ленин, М. Калинин, А. Жданов, примери за коломийки и частушки, 
възпяващи Ленин, партията и други „реалии“ от социалистическата епоха. 
Повечето от тези „съвременни песни“ са просто римувани пропагандни 
лозунги. Повтарянето на изтърканите „теоретични“ постулати е принуди-
телно; отдавайки „кесаревото кесарю“, М. Рилски пристъпва към решава-
нето на въпросите, които го занимават сериозно, изказва мисли, които са 
в разрез със застоялите формули. Така например той призовава учените 
да намират и подкрепят народни таланти и да се боят „като от огън от 
нивелирането им, от привеждането им към общоприетите образци и пр.! 
Нивелировката е смърт за изкуството“ (Рильський 1987, 16: 88). Той пише 
за вредата от „фетишизация на народното творчество като цяло“ (и съвре-
менния фолклор) и от опитите на фолклористите да откриват влияние на 
народната словесност във всички литературни шедьоври без изключение 
(без да вземат предвид философската и научната мисъл като цяло).

Ученият нееднократно призовава колегите си да обърнат специално 
внимание върху работническия фолклор, пише, че обекти на монографич-
ни изследвания в етнографията трябва да бъдат и селячеството, и работни-
ческата класа.

В своите фолклористични и етнографски трудове, оставайки до из-
вестна степен в рамките на теоретичните и идеологическите ограничения 
на своето време, М. Рилски успява да открои найважните проблеми и за-
дачи на тези науки, подготвя достойни научни кадри, инициира възраж-
дане на славистиката, разработва основите на ред фундаментални проек-
ти (в частност на многотомното издание „Українська народна творчість“ 
(„Украинско народно творчество“), внася значим принос в изучаването на 
епическото творчество.

Особено място сред творческото наследство на М. Рилски заемат пре-
водите му из сръбския епос. По време на престоя си в Белград през 1945 г. 
поетът пише на Б. Турганов (преводач, направил много за запознаването 
на руския читател с украинската класическа и съвременна литература): 
„Пиша Ви от чудесната Югославия, където безпрекословно ме изпрати 
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славянският комитет... Впрочем, тук пиша „Югославски мелодии“ [веро-
ятно това е предварителното заглавие на поетичния цикъл „Югославські 
нариси“ („Югославски очерци“), 1945. – Т. Р.] и възнамерявам да превеж-
дам сръбски песни (като имам вече целия Вук Караджич – 11 тома)“ (Риль-
ський 1988, 19: 242).

Преводите на сръбски народни песни в Украйна имат стари традиции, 
извършвали са ги известни поети и културни дейци през ХІХ–ХХ в. (М. 
Шашевич, Я. Головацки, А. Метлински, О. Барвински, М. Старицки, И. 
Франко, В. Полищук, Я. Шпорта, Л. Первомайски и др.). Историята на ук-
раиноезичната интерпретация на сръбски епически песни е достатъчно 
подробно изложена в монографията на М. Гуц „Сербскохорватська народ-
на пісня на Україні“ („Сърбохърватската народна песен в Украйна“) (Киев, 
1966). За едно от найдобрите постижения в тази област нейният автор 
смята сборника с преводи на М. Рилски „Сръбски епически песни“ (1946).

В сборника влизат 17 преводи на песни, в които са отразени различни 
периоди от историята на Сърбия: битката на Косово поле, подвизите на 
Марко Кралевич, на хайдутите и ускоците6. Част от тези текстове вече е 
била превеждана от М. Старицки, има и нови преводи. Разглеждайки пре-
водите на М. Рилски, М. Гуц обръща внимание на смисловото им съответ-
ствие с оригиналите, точността на предаването на специфичните речеви 
обрати, пряката реч на персонажите, внимателния подбор на езиковите 
средства; отбелязва влиянието на украинските песни и думи, от които ав-
торът черпи богата синонимика, метафори, архаични образи, върху прево-
дите му (Гуць 1966: 164–173). 

Както е известно, М. Рилски е един от водещите за времето си спе-
циалисти по превод и неговите интерпретации на чуждестранни поетични 
текстове са създавани в съответствие с разработените от него теоретични 
подходи. 

Във встъпителната статия към сборника Л. А. Булаховски дава висо-
ка оценка на преводите: „...Под перото на такъв майстор на словото като 
Максим Рилски, при това на украинското слово, с традиционното му май-
сторство в служба именно на историческия фолклор (песните и думите), 
сръбската епична поезия, порано позната от понесъвършени преводи 
(найдобрите, от 1876 г., са на М. Старицки), достига до читателя с цялата 
си свежест и художествена сила. Рилски почти еквивалентно предава и ри-
тъма на сръбския „десетерец“ (десетсричков стих), и извивките на вложе-
ния в него стил“ (Булаховський 1946: 15).

В оригиналната си поезия М. Рилски също се обръща към стилисти-
ката, образността, мотивите на украинския фолклор. Художественият свят 
на поета е много разнообразен и многозвучен. В него, особено ако се обър-
нем към ранното му творчество, удивително се преплитат мотиви и образи 

6 Ускок (ср.) – разбойник. – Б. пр. 
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от световната литература (Омирово море, Одисей, Киприда, „белоодежд-
на Дездемона“, „мелодичен Лангедок“), имена на велики писатели от ми-
налото (Софокъл, Гьоте, Достоевски, Пушкин и др.) и чисто фолклорни 
персонажи и тропи („орач“ – напомнящ Микула Селянович от билините, 
волове, които „сивеят“ – ср. народопесенното „сиви волове“, „синьо небе“, 
„пролетен цвят“, „ябълки червени“ и др.).

Обръщането към световната класика, характерно особено за ранния 
период на творчеството му, е свързано преди всичко с принадлежността 
на поета към групата украински неокласици, чиято естетическа платфор-
ма е привързаността към строгата форма, към традициите на античността, 
към великото наследство на световната литература. Именно заради „книж-
ността“ и „естетизма“ поезията на М. Рилски нееднократно е подлагана на 
строга критика. 

Днес изследователите се обръщат преди всичко към интимната и пей-
зажната лирика на М. Рилски, като отбелязват онези особености на поезия
та му, които е успявал да запази в условията на „пролетарска диктатура“ 
и идеологически натиск и които се проявяват в найдобрите, относително 
свободни периоди на творческата му биография: непосредствеността на 
емоционалното самоизразяване, откритостта, хармоничното съотношение 
на интелекта и чувствата, жизнелюбието. Л. Новиченко пише: „В свето
усещането си Рилски е вдъхновен виталист, изповедник на собствена, пое-
тична „философия на живота“ (Новиченко 1993: 167).

В циклите стихове от 20те – началото на 30те години звучат мотиви 
на идиличен покой в лоното на селската природа (където росата пада върху 
„бялата елда“, в небето трепти ястреб, дреме старата къща, щурат се под 
сенките на дърветата сънени кокошки), на „гласове на тревите“ („песен на 
омайното биле“), на неразривната връзка на лирическия герой със земя-
та. Мотивите и образите на тези произведения показват непосредствена 
или дълбинна връзка с фолклора, с архетипите на националното съзнание. 
И. Юдкин нарича подобни мотиви „свързващи звена“ към „философията 
на живота“ („зеленият шум“, известен от веснянките7, възвеличаването на 
земята е мотив, вариращ във фолклора, поспециално в обредния). И под-
чертава, че характерната за описателната поезия „безсъбитийност“ пред-
ставлява една от водещите тенденции на неокласическия лиризъм (Юдкін 
2008: 101). 

От друга страна, стилистиката на стиховете, написани в духа на „за-
дължителните партийни тезиси“ от онова време, Л. Новиченко нарича 
„чуждо писмо“, при това тези натрапчиви „чужди“ думи и фрази се про-
крадват и в лириката, и в лироепическите поеми, без да се ограничават 
със сферата на гражданската поезия. Понякога гражданските стихове на 
Рилски съдържат не само безлични тропи и агитационни щампи („родната 

7 Веснянка – пролетна обредна народна песен. – Б. пр. 



43

Москва“, „поголемият брат“, „звезда над света“, „ясен път“ и др. под.), 
но и стилизации в духа на народната образност. „Моята родина е орло-
во крило“, „Моята родина е нощ преодоляна,// на кремъка пораснал клас“ 
(вариант на „формулата на невъзможното“ от украинските балади), „Хей, 
весели наши брегове// горда, смела съветска жено!“ – всички тези „поля“, 
„орли“, „класове“ в агитационните стихове нерядко звучат фалшиво, фолк-
лорът тук се експлоатира с чисто идеологически цели, неговите образи се 
превръщат в клишета.

Трябва да се отбележи, че „чуждото писмо“ постепенно е изместено 
от стиховете, създадени през последните години от живота на поета, за 
което свидетелства например сборникът „Троянды и виноград“ („Рози и 
грозде“). И на следващите поколения остава истинската му поезия – меди-
тативна, мъдра, хуманна, дълбоко философска и органично свързана както 
със световната класика, така и със стихията на украинската народна песен.

Превод от руски език: Албена Стаменова
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Съвременно	състояние	на	славистичната	
фолклористика	в	Украйна

Лариса К. Вахнина

Славистичната фолклористика в Украйна, както и в много постсъвет-
ски страни, от началото на 90те години на ХХ в. и в началото на ХХI в. 
все повече навлиза в европейски научен контекст, при това без да загуби 
националната си специфика и дългогодишни традиции.

Научната славистична школа в областта на фолклористиката започва 
да се формира именно в Института по изкуствознание, фолклористика и 
етнология „М. Т. Рилски“ при НАН на Украйна (ИИФЕ) още в края на 60те 
години на ХХ в. По това време оглавяващият тогава института акад. Мак-
сим Рилски, известен като преводач на сръбски народни песни, е също и 
изследовател и популяризатор на славянския фолклор в Украйна, участник 
в Международни конгреси на славистите и инициатор на създаването на 
специално подразделение в института – група за славистика при отдела за 
фолклористика, която през 1969 г. става отдел по славянска фолклористика 
(оглавява го В. Юзвенко, която е възпитала цяла плеяда научни кадри).

Именно в отдела за славянска фолклористика, който в този период е 
свързан с ред известни чуждестранни фолклористи (В. Гашпарикова, Ч. 
Хернас, В. Гусев, П. Динеков, Н. Кауфман, Ю. Кшижановски, Х. Капелуш, 
Н. Кравцов, Б. Путилов и др.), са изпълнени множество колективни и ин-
дивидуални научни изследвания, получили висока оценка както в Украйна, 
така и в чужбина (М. Гуц, М. Гайдай, Н. Шумада, В. Скрипка, В. Лирни-
ченко, Ю. Крут, Т. Руда, покъсно – Е. Пашченко, Л. Вахнина, Л. Мушке-
тик, О. Микитенко, В. Шаблиовски, Я. Пилински, А. Ерема).

Съвременното състояние и перспективите пред развитието на съвре-
менната фолклористична наука в последните години стават обект на об-
съждане на поредица научни конференции, симпозиуми и кръгли маси в 
различни славянски страни. Новите подходи към славистичните изслед-
вания започват да се формират в независимата украинска държава в кон-
текста на деидеологизацията на науката, възраждането на националното 
самосъзнание и търсенето на свое място в европейското пространство.

Съвременните проблеми на славистичната фолклористика са в центъра 
на вниманието на конгреса на SIEF (Будапеща, 2001; на ХІІІ и ХІV меж-
дународни конгреси на славистите (Любляна, 2003; Охрид, 2008), Първия 
конгрес на руските фолклористи (Москва, 2006), на Международния нау-
чен симпозиум „Словенски фолклор и фолклористика на размеђи два миле-
ниjума“ (Белград; Кралево, 3–6 октомври 2006, организатор – председате-
лят на Комисията по изучаване на славянския фолклор при Международния 
комитет на славистите Любинко Раденкович) и Международната научна 
конференция по повод 100годишнината на Н. И. Кравцов (Москва, ноем-
ври 2006 г.), в работата на които взимат участие украински фолклористи.

Български фолклор, 3–4/2011
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Следва да се припомнят ежегодните КирилоМетодиевски научни 
конференции в Одеса, които повече от 10 години провежда катедрата по 
общо и славянско езикознание на Одеския национален университет „И. 
И. Мечников“ (организатор – проф. Н. И. Зубов), чийто инициатор е проф. 
А. К. Смолска. Една от тях – „Актуални проблеми в изследването на сла-
вянските култури“ (Одеса, 5–8 юли 2007 г.) беше организирана съвместно 
с отдела по изкуство и народно творчество на чуждестранния председа-
тел на Украинския комитет на Международната асоциация по изучаване 
на славянските култури към ЮНЕСКО. В рамките на конференцията се 
състоя заседание на Комисията по изучаване на славянския фолклор към 
Международния комитет на славистите с участието на нейния ръководител 
проф. Л. Раденкович, а също на ученислависти от Украйна, Полша, Бъл-
гария, Русия, Беларус, Канада, Израел, чиято цел беше координирането и 
перспективите пред славистичните изследвания. 

Променят се възгледите както върху самия предмет на изследване 
„фолклор“, така и върху науката, която се занимава с него. Материалите 
от дискусията за съвременното състояние на славянския фолклор, в която 
взеха участие и представители на Украйна (Л. К. Вахнина), са публику-
вани в информационния бюлетин на Комисията по изучаване на славян-
ския фолклор „Slavisticka Folkloristika“, като отразяват новите тенденции, 
характерни за фолклористиката в повечето славянски страни (Slavisticka 
Folkloristika 2001). „Перспективите пред славистичната фолклористика са 
преди всичко в прехода от тясно филологическо изследване към обобщено 
културноисторическо изучаване на фолклора със запазване както на ет-
ническия аспект, така и с излизането в широко географско пространство, 
включително и съвременните компаративистични изследвания“ – отбеляз-
ва при обобщаването на дискусията словашката фолклористка Зузана Про-
фантова (Slavisticka Folkloristika 2001: 6).

В последното десетилетие в Украйна фолклорът стана обект на вни-
манието на историци, литературоведи, изкуствоведи и етнолози, които все 
почесто използват фолклорни материали в етнографския анализ и в кул-
турнобитов контекст (Боряк 2001: 209–217).

При това украинските фолклористи включват в сферата на своите из-
следвания цял комплекс проблеми, които имат интердисциплинарен харак-
тер и са свързани със съвременната културна антропология, лингвистика и 
социология, особено в трудовете, отнасящи се до изследването на пограни-
чията и разноетническите фолклорни традиции. В Украйна, както и в мно-
го страни на Европа, се набелязват определени тенденции към сближаване 
на фолклористиката и етнологията, особено в етническата проблематика, 
към изследването на фолклора на националните малцинства, въпросите на 
националната идентичност, стереотипите и самосъзнанието.

И фолклористите, и етнолозите се занимават с изучаването на иден-
тичността на народните традиции на украинскополското, украинскоун-
гарското, украинскобелоруското, украинскоруското пограничие. Сътруд-

Access via CEEOL NL Germany
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ниците на ИИФЕ са участвали в съвместни проекти по тази проблематика 
с аналогични институти в Беларус, България, Унгария, Полша, Русия.

Съвместно с полски изследователи, в частност с полското Народовед-
ско общество, през август 2006 г. в гр. Замосц (Полша) се състоя конфе-
ренцията „Полша – Украйна: културно и етническо пограничие“, а през 
октомври 2006 г. по инициатива на Института по археология и етнология 
на Полската академия на науките в рамките на Лятната школа за млади 
етнолози от посткомунистическите страни се състоя международната кон-
ференция „Етнологични изследвания на етнокултурното пограничие“. В 
перспектива се планира провеждането на аналогични конференции с бело-
руски и руски учени.

От 2011 г. започна изпълнението на два нови проекта, чийто ръково-
дител е директорът на ИМФЕ „М. Рилски“ при НАН на Украйна акад. Г. 
Скрипник.

Обществените трансформации не само доведоха до нови подходи във 
фолклористиката, но и до изследвания и публикуване на ред материали, 
порано затворени или невъзможни за обективно изследване в периода на 
тоталитаризма, като например трагичните събития на т. нар. „голодомор“ 
от 1933 г., масовите депортации на украински поляци в Казахстан през 
1936 г., политическия фолклор.

В годините на независимостта в украинската наука все повече се ут-
върждава тезисът за етноопределящата и етносъхраняващата функция на 
фолклора. Именно фолклорът, по мнението на мнозина изследователи, 
трябва да бъде включен в процеса на създаването на държавност, да до-
принася за „целостността на етническото съзнание“ (Буряк 2002: 33).

Във връзка с това във фолклористичните изследвания в Украйна се по-
явиха нови проучвания, отразяващи националното самосъзнание и въпро-
сите на националната идентификация, особено в контекста на изучаването 
на фолклора на националните малцинства.

Широки полеви изследвания на славянските народи, живеещи ком-
пактно и смесено в различни региони на Украйна, за първи път са прове-
дени още в началото на 70те години на ХХ в. под ръководството на то-
гавашния завеждащ отдела по славянска фолклористика на ИИФЕ „М. Т. 
Рилски“ В. А. Юзвенко.

През 90те години на ХХ в. етническата проблематика получава ново 
развитие както в работата на историците и социолозите, така и на фолк
лористите. Сътрудниците на отдела по чуждестранно изкуство и народ-
но творчество Л. Вахнина, Л. Мушкетик, О. Микитенко, В. Шаблиовски 
търсят нови подходи в изучаването на споменатата проблематика (Гайдай 
2002: 120–125). На основата на поранни и нови полеви материали беше 
издаден сборник научни трудове, отразяващ съвременното функциониране 
на фолклора на националните малцинства в Украйна (Пiд одним небом.
Фольклор етносів Украïни, 1996). В това издание са публикувани научни 
статии, а също фолклорни материали от теренни изследвания както на сла-
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вянски народи в местата на компактното им местоживеене (българи, бе-
лоруси, руснаци, староверци, сърби, поляци, чехи), така и на неславянски 
(гърци, кримски татари, евреи). Беше извършено издаване на песенни тек-
стове на поляци от Украйна, подготвено от Л. Вахнина (Пісенна культура 
2002).

В новото издателство „Етнос“ (бившата Главна специализирана редак-
ция за литература на езиците на народите в Украйна) в Киев в рамките на 
държавната програма за социално значими издания бяха публикувани мно-
го работи на украински слависти, посветени на полския и унгарския фолк-
лор (Л. Вахнина, Л. Мушкетик), подготвя се за печат сборник с песенен 
фолклор на българите от Северното Приазовие на Украйна (О. Червенко). 
В издателство „Етнос“ придоби популярност серия, в която се публику-
ват в оригинал и превод полски, словашки, унгарски и караимски народни 
приказки. В подготовката Ј взеха участие Л. Вахнина и Л. Мушкетик.

Един от актуалните проблеми, към които се присъединиха и фолкло-
риститеслависти, е изследването на културата и фолклорните традиции 
на украинската диаспора в различните страни. Етапен в това отношение 
е сборникът научни трудове „Фольклор українців поза межами України“ 
(„Фолклор на украинците извън Украйна“). В последно време тази темати-
ка привлича вниманието на много изследователи (Р. Кирчив, С. Грица, Л. 
Вахнина, Р. Крамар, В. Головатюк), а също на аспиранти, в чиито работи се 
разглежда фолклорът на украинците, живеещи в Полша и Франция.

Същевременно историята на славистичната фолклористика, подготов-
ката на монографични трудове, подготовката на енциклопедични издания 
с библиографски указатели и речници продължават да са фундаментът, 
без който науката ще изгуби своята функционалност и предназначение. 
Към положителните тенденции в Украйна могат да бъдат отнесени ред 
монографии с теоретичен характер от водещи украински фолклористи (А. 
Брицина, Л. Вахнина, И. Горбан, С. Грица, В. Давидюк, Н. Дмитренко, Л. 
Ефремова, А. Иваницки, Р. Кирчив, Л. Мушкетик, О. Микитенко, И. Юд-
кин и др.).

Ценно за фолклористиката стана изданието в два тома „Бібліографія 
українського народознавства“ („Библиография по украинско народозна-
ние“) със съставител лвовския изследовател на народното творчество М. 
Мороз, в което е представена и украинската славистична фолклористика 
от втората половина на ХХ в.

Заедно с това за украинските учени приоритетни остават фундамен-
талните трудове по история на фолклористиката и енциклопедичните из-
следвания. Към найважните постижения на славистичната наука в ИИФЕ 
„М. Т. Рилски“ може да бъде отнесен енциклопедичният речник „Художня 
культура західних та південних слов’ян“ („Художествена култура на запад-
ните и южните славяни“), главен редактор Г. Скрипник, Киев, 2006 г. Това 
издание е резултат от многогодишния труд на сътрудниците на отдела за 
чуждестранно изкуство и народно творчество и се отличава с интердис-
циплинарен характер. В четирите раздела на енциклопедичния речник са 
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представени фолклорът, музикалното, изобразителното и театралното из-
куство. Това са също статии за фолклористи, изследователи на народна-
та култура, театрални дейци, композитори, художници. Голямо внимание 
е отделено на културнотеоретични проблеми, образователни и културни 
центрове, художествения живот на славянските народи, който се разглежда 
в контекста на украинскозападнославянските и украинскоюжнославян-
ските културни, фолклорни и фолклористични връзки.

Трябва да споменем, че освен традиционните славистични конфе-
ренции, които ежегодно се провеждат в Киев, Одеса, Лвов в различни 
славистични научни центрове и вузове, станаха традиционни украинско
полските международни конференции в Киев (организатор е завеждащи-
ят катедрата по полонистика в Киевския национален университет „Т. Г. 
Шевченко“, чл.кор. на НАН на Украйна, проф. Р. Радишевски), в Гурзуф – 
„Дни на Адам Мицкевич в Крим“ (организатор – доцентът от Таврическия 
национален университет А. Гадомски). В една от тях взе участие известна-
та българска фолклористка Катя Михайлова.

Голямо значение за развитието на славистиката винаги са имали перио
дичните издания, тематичните сборници, адресирани към специализиран 
кръг от читатели. Повече от десет години в Украйна се издава „Українсько
болгарський щорічник“ („Украинскобългарски ежегодник“) (Киевски сла-
вистичен университет), който стана основно координационно издание за 
българистите от различни страни.

Станаха традиционни съвместните украинскомакедонски конферен-
ции, които се провеждат в Украйна или Македония под егидата на НАН 
на Украйна и Академията на науките и изкуствата на Македония (орга-
низатори – председателят на Украинския комитет на славистите акад. А. 
Онишченко, от македонска страна – акад. Блаже Ристовски), и общите пуб-
ликации, „Українськомакедонський науковий збірник“ („Украинскомаке-
донски научен сборник“) с главен редактор А. С. Онишченко, Киев, 2006 г.

Украинскосръбските културни връзки намериха отражение в новия 
ежегодник „УКРАС: Українськосербський збірник. Історія, культура, мис-
тецтво“. Инициатор за издаването му и главен редактор стана професорът 
от Киевския национален университет Д. Айдачич, отговорен секретар – О. 
Микитенко, която е един от водещите специалисти в областта на изследва-
нето на южните славяни в Украйна днес.

В ИИФЕ „М. Т. Рилски“ излязоха два броя на украинскополския сбор-
ник „Українськопольські культурні взаємини“ („Украинскополски кул-
турни връзки“), Киев, 2004, 2008, готви се трети брой.

Въпросите на изучаването на славянския фолклор в Украйна получават 
ново осветляване в контекста на съвременните социални и културни про-
цеси, които настъпват в европейските страни. Нов важен етап за украин-
ските слависти (фолклористи, изкуствоведи) стана изпълнението на колек-
тивната планова тема „Изкуството и фолклорът на славяните в европейски 
контекст“, която е препоръчана за печат от Научния съвет на Института 
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като монографично изследване. Завършва работата около подготвянето на 
изданието „Сучасна фольклористика європейських країн“ („Съвременна 
фолклористика на европейските страни“) с научен ръководител Л. Вахни-
на. В него ще бъде представено изследването и на славянонеславянските 
фолклорни и фолклористични връзки.

ИИФЕ „М. Т. Рилски“ издава заедно с Украинския комитет на славис-
тите ежегодника „Слов’янський світ“ („Славянски свят“) с главен редактор 
Г. Скрипник (излезли са 8 броя), в който фолклористичната проблематика 
заема водещо място. Директорът на института акад. Ганна Скрипник огла-
вява Украинския комитет на Международната асоциация за изучаване на 
славянските култури (ЮНЕСКО), член е на Украинския комитет на славис-
тите. Следва да се отбележат заслугите Ј в развитието на международните 
връзки, в разширяването на пространството за изучаване на етническата 
история и култура на украинската диаспора като ръководител на Меж-
дународната асоциация на украинистите (МАУ). Благодарение на нейна 
инициатива се подготвя ново издание – „Сучасна зарубіжна етнологія. Ан-
тологія“ („Съвременна чуждестранна етнология. Антология“) в два тома. 
Като начало за него служат специалните броеве на списанието „Народна 
творчiсть та етнографiя“, посветени на България, Беларус, Унгария, Изра-
ел, Литва, Македония, Полша, Русия, Румъния, Турция, Япония.

Въпросите на изучаването на славянския фолклор в Украйна получи-
ха ново осветляване в контекста на съвременните обществени и културни 
трансформации, настъпили в страните от Източна Европа. Актуални за 
украинската славистична фолклористика станаха проблеми като фолклор 
на националните малцинства, фолклор и етнокултурна идентификация, ет-
нофолклорно пограничие, митология и етнопоетика, местните традиции и 
въпросите на глобализацията, съвременен политически фолклор. За това 
допринасят широките международни връзки на украинските фолклорис-
тислависти с множество чуждестранни научни институти (в Беларус, Бъл-
гария, Великобритания, Германия, Израел, Канада, Македония, Полша, Ру-
сия, Сърбия, Словакия, Словения, САЩ, Хърватия, Франция), участието 
в международни научни конференции, съвместни проекти и публикации.

Славистичната фолклористика в Украйна уверено навлезе в европей-
ското и световното пространство, което се потвърди от успешното провеж-
дане на XXXV Международна конференция на SIEF в Киев през 2005 г., а 
също и от участието на украинските фолклористислависти в редица меж-
дународни комисии, общества, в съвместни проекти, в научни публикации 
в чуждестранни издания.

Важно значение за развитието на славистичната фолклористика в Ук-
райна има постоянната координация с Комисията по изучаване на славян-
ския фолклор към Международния комитет на славистите, с Украинския 
комитет на славистите, а също и участието в международните конгреси на 
славистите. Понастоящем украинските учени започнаха подготовка за ХV 
Международен конгрес на славистите (Минск, 2013). 
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Украинската славистична фолклористика, чийто основен център стана 
ИИФЕ „М. Т. Рилски“, поддържа широки международни връзки с научни 
центрове в славянските страни, с фолклористи от много страни в света. 

Превод от руски език: Албена Стаменова
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Украинският	фолклор	и	фолклористика	
в	условията	на	глобализация

Микола К. Дмитренко

За Украйна устната народна нематериална традиционна култура вина-
ги е играла решаваща роля при запазването на езика, духовността, нацио-
налната идентичност и перспективата за съществуване.

В съвременните условия на глобализация ситуацията в Украйна се 
влошава, държавата е в състояние на социалноикономически шок, на на-
ционалнокултурен нокаут. Демократичните процеси протичат хаотично 
заради слабото законодателноправово поле; либералните и консервативни 
идеи не работят в общество, лишено от единство, от идеали и обща цел. 
Глобалното все повече и повече преобладава над общественото и нацио-
налното.

Академик М. Жулински подчертава: „Духовното обезкървяване на 
световната цивилизация е очевидно. Националните култури като системи 
от ценности се видоизменят в съответствие с изискванията на цивилиза-
цията, в резултат на което се размиват кореновите системи на културните 
конфигурации“, а съответно „въвеждането на новата идеология на светов-
ното развитие и новата форма на социална организация – глобалния кор-
поративизъм – води към глобално технотронно омагьосване на човешка-
та личност и „изваждането“ Ј от органичната за нейното саморазвитие и 
самоосъществяване национална система от ценности“ (Жулинський 2002: 
6–7; вж. също: Жулинський 2007: 78–81; Давидюк 2004: 3–12; Дмитренко 
2007: 3–10).

За Украйна спасение от болестите на цивилизацията винаги е бил 
фолклорът – онова устно народно творчество, което е преминало органич-
ния път на еволюцията от архетипа към стереотипа и генетично е закоди-
рало в образисимволи безсмъртните смисли на битието. Във фолклора е 
закодирана вечността на хармоничното творчество на разума и сърцето на 
много поколения. Фолклорът се създава непрестанно и навсякъде, „все-
часно и всеминутно, където се говори и се мисли“ – твърди гениалният А. 
Потебня (Потебня 1905: 59).

В условията на транснационализация на културата понякога се гледа 
на фолклора като на продукт на отживели епохи, като на някаква декора-
цияилюстрация, която пречи на силните на този свят да забогатяват фан-
тастично, формирайки глобална индустрия на шоубизнеса и развлечени-
ята, единствен тип на световната монокултура на масовото потребление 
предимно за подрастващите и младежите. Тенденцията към откъсване на 
децата, младите, младежта от източниците на националната самобитност 
и културно разнообразие, от осъзнаването на собствената си причастност 
към уникалната култура на предците, създават застрашителна ситуация 
на разрив на духовнокултурните връзки между поколенията, понижава-
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не на общото културно ниво, водят към загуба на моралноетични нор-
ми и формулират философия на песимизъм, социална пасивност, самота, 
безпомощност и безизходица (фатализъм). Всичко това става основа за 
обогатяване на представителите на световната глобализационна макро-
икономика и престъпния свят чрез култивиране на антихуманни произ-
водствени технологии, активизиране на процесите на тютюнопушене, 
наркомания, алкохолизъм, проституция, търговия с деца, разпростране-
ние на хазартните игри и т.н. Фолклорът на всеки народ, при условия 
на грижа от страна на държавата, опазване, пропаганда и възраждане в 
приемливи за съвремието форми, е в състояние да спре негативните тен-
денции в живота на човечеството.

В Украйна по различни причини (глобализационни процеси, дефор-
миращи влияния от съветско време, отсъствие на ясна държавна поли-
тика в областта на поддържането на националната култура) се наблюда-
ват тенденции към угасване на устното народно творчество, забравяне и 
отмиране на много автентични явления от народната обредност, обичаи, 
песенност, разказност заедно с носителите им от постарото поколение. 
Заплаха пред запазването и разпространението на фолклора представлява 
продължителната липса на общодържавна идеология, която да се основава 
на украинската национална идея със съответните ценностни ориентации 
за утвърждаване на парадигмата на личната природоотговорност, а не на 
глобализацията или локалноглобализационните стереотипи на подчи-
неност, зависимост и духовнокултурна аморфност. Днес експанзията на 
чуждото в Украйна заплашва с унищожение собствено украинския нацио-
нален духовнокултурен продукт, изработвал се в течение на много векове. 
Досега няма изработени ясни приоритети относно подкрепата на нацио-
налния производител в областта на народната традиционна култура, няма 
значителни държавни капиталовложения в събирането (документирането), 
изследването, запазването и пропагандата на устното народно творчество.

Устната нематериална традиционна култура е основа на основите на 
украинската нация, извор на езика, народния мироглед, професионалното 
изкуство. Неуважението към фолклора е загуба на тази основа, върху която 
растат и дават плод генетичната памет на народа, неговият разум, душа и 
сърце, формира се дървото на съвременното и бъдещото битие на държа-
вата. Следователно социалното, икономическото, политическото и култур-
ното значение на фолклора в историята е извънредно голямо; благодарение 
на фолклора е запазена самобитността на нациите и културите, осигурено 
е разнообразието и богатството на общочовешката култура. Загубата или 
унищожаването на устните традиционни култури, тяхното западане, може 
да доведе до моралнодуховни и светогледни катастрофи на човечеството. 
От памтивека фолклорът се е създавал в единство с езиковото мислене, с 
космоса, в съчетание с труда, бита и развлеченията, формирал е идеалния 
свят на бъдещето. Да бъдат лишени народите от образноемоционално и 
националнопрагматично познаване на света, пресъздаване на наследство-
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то за поколенията и от създаване на роден език наново – това означава да 
бъдат лишени от собствена духовнокултурна същност, национална иден-
тичност, което е равнозначно на физическа гибел.

Днес има помалко „поетични обичаи“, защото те отчасти са унищо-
жени от световни катаклизми (войни, революции), от съветската идеология 
и от липсата на силна украинска идеология в найново време. Така вслед-
ствие на намаляването на собствената тежест на фолклора в обществения 
живот и в живота на индивида се извършиха и определени трансформации 
в съзнанието и действията на много хора: израждане на идеалния миро-
глед и формиране на прекомерна зависимост от материалната субстанция; 
пораждане на явления като загуба на връзка с националните корени, обез-
ценяване на статуса на националната принадлежност, социална пасивност, 
изолационизъм, конформизъм, толерантност към носителите на негативни 
ценностни ориентации, отслабване на нивото на самодисциплина, двоен 
морал, липса на цел, идеали и т.н. Вместо това ролята на фолклора в обу-
чението и възпитанието на личността изкуствено се принизява на всички 
нива: в средствата за масова информация се разпространяват негативни 
оценки за украинския национален субстрат; изкривено и порочно се тъл-
кува манталитетът на украинците.

В учебните програми за общообразователните училища се отстраня-
ва украинският национален елемент, съкращава се броят на часовете за 
изучаване на украински език и литература. Курсовете по народознание и     
украинознание станаха, по волята на държавните настойници на просве-
тата, незадължителни за украинските деца; има стремеж общообразова-
телните училища да бъдат превърнати в църковноенорийски и спортно
футболни... Образователната система на Украйна се нуждае от обновяване 
на съдържанието и методите на обучение в руслото на въвеждане на на-
ционалната доктрина. 

В успешното изграждане на украинската държава специална роля е 
отредена на формирането на национално съзнание, памет, патриотизъм на 
младия гражданин. За осъществяването на такава извънредно важна мисия 
ще допринесе задължителното преподаване в общообразователните учи-
лища на украински фолклор – фолклористика като учебна дисциплина. В 
продължение на много векове украинците са създавали своята устна тра-
диционна култура. Разнообразието на фолклорните творби, съвършената, 
шлифована с векове поетика свидетелстват за дълбокото художествено
естетическо познаване от народа на света и самия себе си. Украинският 
фолклор като определяща съставка на традиционната народна култура, 
носител на езика и светогледа, е универсално средство за изразяване на 
менталността на украинците и е важен фактор за формиране на национал-
но самосъзнание, формиране на духовния свят на личността, на морално
естетическото Ј развитие, психологическата самодостатъчност и комфорт.

В курса по украински фолклор би следвало да се дадат на ученици-
те систематизирани знания и за фолклористиката – науката, която изучава 
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устното народно творчество. Нейното формиране протича през периода на 
романтизма, през първата половина – средата на ХІХ в. (изтъкнати пред-
ставители: М. Максимович, Й. Бодянски, М. Костомаров, П. Кулиш). През 
втората половина на ХІХ – началото на ХХ в. теоретичният потенциал на 
украинските учени засвидетелства собствен иманентен път на развитие на 
фолклористиката, нейната академична фундаментална същност, а следова-
телно нейната европейскост. Определящ принос към украинската фолкло-
ристика правят А. Потебня, М. Драгоманов, П. Чубински, М. Лисенко, М. 
Сумцов, И. Франко, М. Павлик, Б. Гринченко, Д. Яворницки, В. Гнатюк,   
К. Квитка, О. Андриевски, Ф. Колеса. 

През съветския период украинската фолклористика преживява етапи 
на кризи и подем. Може би найголямото Ј постижение е публикуването на 
изворни материали: от двата тома „Украински народни думи1“ (1927, 1931) 
на К. Грушевска до изданията на академичната поредица „Украинско на-
родно творчество“ (двадесет и пет тома), на поредицата „Украински народ-
ни песни, записани от писатели“ (двадесет сбирки), „Народно творчество“ 
(петнадесет книги), а също поредиците „Златни ключове“, „Библиотека 
„Карпати“, „Народна мъдрост“ и др.

Освободена от идеологическите окови на тоталитарната система, 
фолк лористиката на независима Украйна се формира своеобразно. Съвре-
менното Ј състояние се характеризира със задълбочаване на изследването 
на древните фолклорни пластове, класическите и найновите форми на от-
разяване на действителността, с внимание към историята на научното на-
правление. Вследствие на това много е направено относно изясняването на 
природата на фолклора, на познавателните му възможности, националната 
и жанровата му специфика, функционирането му в обредите, комуника-
тивната роля в обществото, семейството, междуличностните взаимоотно-
шения и др. 

В началото на ХХІ в. са актуализирани немалко проблеми от хума-
нитарната сфера във връзка със задълбоченото разкриване в традицион-
ната култура на онези феномени, които могат достойно да представят 
украинците в световния културен интеграционен процес в областта на 
изкуството. Назря необходимостта от активизиране на фундаменталните 
изследвания и публикуване на изворни материали от архивите, записи от 
експедиции, подготовка на научни кадри и др. В Украйна в този план не-
малко правят научните средища, каквито са отделите по фолклористика 
на двете институции на Националната академия на науките на Украйна – 
Институтът по изкуствознание, фолклористика и етнология (ИИФЕ) „М. 
Т. Рилски“ (гр. Киев, завеждащ отдела М. Дмитренко), Институтът по 
народознание (гр. Лвов, завеждащ отдела В. Сокил); Институтът по кул-
турна антропология (гр. Луцк, директор В. Давидюк); катедрата по фолк
лористика при Института по филология на Киевския национален универ-

1 „Дума“ – лироепичен жанр на украинската словесност. – Б.пр.
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ситет „Тарас Шевченко“ (завеждащ катедрата О. Ивановска), Лвовският 
национален университет „Иван Франко“ (завеждащ катедрата В. Иваш-
кив), катедрата по украинска литература и фолклористика на Донецкия 
национален университет (завеждащ катедрата С. Мишанич). В областта 
на съвременната фолклористика активно работят известни учени като Н. 
Шумада, С. Грица, А. Иваницки, С. Росовецки, Л. Копаниця, Н. Малин-
ска, В. Погребенник (Киев), Р. Кирчив, Г. Демян, М. Чорнописки, Я. Га-
расим (Лвов), В. Качкан (ИваноФранковск), В. Чабаненко, И. Павленко 
(Запорожие), И. Хланта, И. Сенко (Ужгород), О. Вертий (Суми), С. Шев-
чук, В. Ковалчук (Ривне), М. Красиков (Харков), П. Будивски (Луганск), 
С. Китова, О. Киченко (Черкаси), И. Зварич (Черновци), А. Подолинни, 
И. Руснак, Т. Цвигун (Винница) и др.

Значителен принос в изучаването и пропагандирането на фолклора 
имат специалистите от областните центрове за народно творчество, кои-
то провеждат научни конференции, фестивали, събират и издават народни 
съкровища.

Украинската фолклористика се намира на този стадий на развитие, ко-
гато се променя традиционната парадигматика на изследванията, появяват 
се нови подходи към разбирането на архаичното – магическите, ритуални-
те, обредните пластове на фолклора. Особена актуалност добива фолкло-
рът, непосредствено свързан с историята, социалните катаклизми и др. И 
тук тежката дума на фолклористите помага на обществото да научи мно-
го нови неща, които порано са забранявани за изучаване. Преди всичко 
това се отнася за фолклорните източници, свързани с езика, бита, изобщо 
със светогледа, особено с националната специфика на устното творчество, 
която разкри пред света не само обредни шедьоври, но и социалнобито-
ви специфики (думи, исторически песни, казашки, чумацки2, стрелецки3, 
сатирични и други песни).

Освен научни студии с методологично значение в областта на елитната 
наука фолклористика, важно е да се отбележат публикациите на фолклор, 
подготвени от М. Зинчук (двадесет и четири тома народни приказки, запи-
сани и подредени, 2002–2010), С. Грица (еднотомник „Украински народ-

2 От чумак (ед.ч.), чумаки (мн.ч.) – украински търговци или керванджии от периода 
ХV–ХІХ в., които с волски каруци ходят до Черно и Азовско море основно за сол, но и за 
други стоки, и ги разнасят за продажба из вътрешността на страната. – Б. пр.

3 Свързани с Украинските сичови (сечеви) стрелци (1914–1918) – украински военни 
формирования, съставени от доброволци, първоначално в състава на АвстроУнгарската 
армия, формирани по национален признак през Първата световна война. Те стават ядрото 
на Украинската Галицка армия, която защитава Западноукраинската народна република. 
Те са първите украински военни части на бойното поле след 1709 г. и имат голямо зна-
чение за възобновяване на бойните традиции и въздигане на украинския патриотизъм, 
за създаването на военна терминология, възникването на военен фолклор и др. Част от 
песните за тях са с авторски текст и музика. Други, за които найвероятно става дума тук, 
са фолклорни. – Б. пр.
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ни думи“, 2007), А. Иваницки („Историческият хотински край“, 2007), И. 
Неило („Народни приказки, записани от Петро Иванов“), И. Хланта („Ой, 
вижда се селото: Народни песни от село Арданово“, 2003, „Песни от Ир-
шавския край“, 2005), О. Кузменко („Стрелецки песни“, 2005), Л. Ефре-
мова („Народни песни: Записи на Людмила Ефремова“, 2006), серията 
„Народно творчество“ под съставителството на автора на тези редове (в 
частност сбирката „Пословици и поговорки“, „Народни поверия“, „Наро-
ден съновник“, „Народни гатанки“, „Заклинания“, „Оплаквания, нарежда-
не, плач“ и др. (2000–2010).

В Украйна излизат редица специализирани периодични издания – 
сборници научни трудове, списания: „Література. Фольклор. Проблеми 
поетики“ („Литература. Фолклор. Проблеми на поетиката“, Институт по 
филология на Киевския национален университет), „Актуальні проблеми 
фольклору і літератури“ („Актуални проблеми на фолклора и литература-
та“, Донецки национален университет), „Матеріали до української етноло-
гії“, „Народна творчість та етнографія“, „Народознавство“ („Материали по 
украинска етнология“, „Народно творчество и етнография“, „Народозна-
ние“, Киев, ИИФЕ – НАН, Украйна), „Народознавчі зошити“, „Міфологія 
і фольклор“ („Народоведски тетрадки“, „Митология и фолклор“, Лвов), 
„Фольклористичні зошити“ („Фолклористични тетрадки“, Луцк) и др.

За първи път в украинската фолклористика с усилията на фолкло-
ристите от ИИФЕ на НАН е подготвен за издаване академичен корпус                
„Украински народни думи“ в пет тома. Целта на изданието е възможно 
найпълно да представи произведенията на думовия епос от найстарите 
записи до документираните от средата – края на ХХ в., отчитайки специ-
фиката на историкокултурното развитие на жанра, еволюцията на епич-
ната и изпълнителската традиция, особеностите на събирателската рабо-
та, издателската практика от ХІХ – началото на ХХІ в. Поместен е най
пълният в историята на публикуването на думи брой сюжети (петдесет) с 
многобройни варианти почти към всеки сюжет. Материалите са почерпани 
от първоизточници – архивни ръкописни фондове или първи печатни из-
дания. В основата на систематизацията на материалите е положен сюжет-
нотематичният принцип на класификация в съчетание с хронологичния. 
Това позволява да се представи еволюцията на народната епична традиция, 
определена от историята на Украйна, от социалнобитовите условия, спе-
цификата в развитието на културата като цяло, на институцията на кобзар-
ството. Първият том на „Украински народни думи“ (2009) съдържа пред-
говори от видните фолклористи М. Дмитренко и С. Грица, десет сюжета с 
встъпителни статии към всеки сюжет, коментари, показалци и др.

За първи път се подготвя обобщаващо издание на „Украинска фолкло-
ристична енциклопедия“ (възползваме се да отбележим, че нашите коле-
ги и съседи публикуваха енциклопедия в два тома „Белоруски фолклор“ 
през 2006–2007 г.; в Тернопил излезе на бял свят речникенциклопедия 
„Украинска фолклористика“). В енциклопедията влизат статии за лично-
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сти (изследователи, събирачи, носители на фолклора, кобзари и лирники4 
и др.); поместени са статии за термини и понятия, разкриващи природата 
на фолклора, функциите му, жанровата му специфика, поетика, естетика, 
връзката му с езика, литературата, философията, с други мирогледни явле-
ния и такива, свързани с изкуството.

В началото на ХХІ в. в украинската фолклористика забележимо се ак-
тивизира направлението, свързано с изследването на историята Ј. Обусло-
вено от неотложната необходимост от осмисляне на известната класическа 
научна дисциплина на ново ниво; при новите условия на обществения жи-
вот в Украйна и развитие на иновационните технологии, на световния ин-
формационен „бум“, а също от необходимостта от преоценка на трудовете 
на деятелите на науката и културата от миналото, от стремежа да се раз-
крият неизвестни материали, които се отнасят както до записи на фолклор, 
така и до приноса на значителни или позабравени личности, това направ-
ление чрез проучванията си обхваща двестагодишен период, осигурява по-
знание за отделни етапи от развитието на науката за устното традицион-
но творчество, за много изследователи и събирачи. Съответно в отдела по 
фолклористика на ИИФЕ при НАН на Украйна е подготвена колективна 
монография „Изследователи на украинския фолклор: неизвестно и малко 
известно“ (2008), създава се „История на украинската фолклористика“ (в 
три тома).

Публикациите на научни изследвания и изворни материали свиде-
телстват: фолклорът не губи своето познавателно, етиковъзпитателно и 
естетическо значение и днес, в епохата на съвременните комуникации. 
Редом със запазването на традиционните пластове фолклорно творчество, 
които битуват непосредствено в устна форма и се предават от поколение на 
поколение, съществуват други начини за съхранение и трансмисия на тра-
диционните устни съкровища към съвременниците – чрез публикуване на 
образци в сбирки, публикуване на аудиопродукция, видео и телевизионни 
продукции, електронни версии (компактдискове, мултимедийни носите-
ли), чрез фолклорни фестивали, чрез интернет. Освен това фолклорът като 
ритуализиранофункционален вид изкуство, като своеобразна форма на 
общественото съзнание не изчезва, той е не само традиционно наследство 
на отминалите векове или десетилетия, а и творчество на съвременници 
(да кажем, площадният фолклор, фолклорът на определени професионал-
ни среди, ежедневните речеви ситуации). Така стават актуални проблемите 
на изучаването на фолклора в националното времепространство от най
древните до съвременните жанрови и нежанрови функционални смисло-
форми, в междунационалните и междуетническите връзки, тъй като култу-
рата няма граници на разпространение, но винаги има творец, автор. Тво-
рецът на устната нематериална култура е народът. Именно затова диалогът 

4 Украински народни певци и музиканти, които си акомпанират на лира – специфичен 
украински струнен инструмент. – Б. пр.
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между държавите е диалог на политиците, а диалогът между народите е 
диалог на култури. Фолклорната култура на всеки народ, както и езикът, 
са основа на националната сигурност, това е творчество без цензура, онова 
творчество, независещо от политическите ветрове, които следват времен-
ните управници. Следователно фолклорът е не само духовно средоточие на 
народите, пазител на генетичния код на нацията, а и гаранция за материал-
ното и духовно процъфтяване на човечеството. 

Превод от украински език: Албена Стаменова
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Словесни традиции

За	митичния	мотив	
„открадване	на	месеца	и	звездите“	
в	българския	и	украинския	фолклор

Татяна М. Шевчук, Петро П. Сосенко

В своя етюд „Месяц в горшке, звезды в посудине“ (Толстой 1996: 40–
41, вж. също Толстой 2003: 624) акад. Никита Илич Толстой (1923–1996) 
обръща внимание върху мотива „открадването на месеца (звездите)“ в сла-
вянската народна поезия по примери от сръбския и българския фолклор. 
Той изтъква митичната същност на мотива, като съпоставя българската на-
родна поезия и фолклорната проза. Н. Толстой обяснява този мотив като 
проява на „народния мироглед“ за предопределеността на земните събития 
от небесните. Той смята, че действието по похищението на месеца/луната 
(доенето на лунатакрава) „е основано на древни, предимно индоевропей-
ски представи за облацитенебесни крави, за дъждамляко, за небесните 
стада, на които се противопоставят земните стада, и за подобни явления“ 
(Толстой 1996: 41). Н. Толстой смята, че на митичния мотив за открадване-
то на звездите в сръбските народни епически песни съществува „пряк па-
ралел“ в представите за открадването на месеца/луната в българския фолк-
лор. Той отбелязва: „при българите е широко разпространено вярването, че 
сред тях има вещици и магьосници, способни да свалят от небето месеца 
или луната (наричат го сваляне на месеца) и да го затворят в глинено гърне 
или каничка“.

Нашата цел е да изследваме значението на митичния мотив за открад-
ването на месеца (звездите), като привлечем нови фолклорни материали, 
както български, така и украински1. Съществуват ли мотиви, равноценни 
на този по отношение на митологията? Има ли връзка между открадването 
на небесните светила и „кражбата на мляко“ от кравите; има ли митологич-
но значение „кражбата на мляко“?

1 Изследванията са проведени в рамките на междудисциплинарната програма „Струк-
тури на съзнанието: физика, метафизика и традиционен мироглед на славяните“ с подкре-
пата на Университета в Нанси (Франция), Института по изкуствознание, фолклористика и 
етнология и Института по теоретична физика към НАН на Украйна.

Български фолклор, 3–4/2011
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Митични	народни	песни

Момата и светилата-змейове. Първият пример на Н. Толстой е от бо-
гатия фолклорен материал, събран през 1912 г. в Североизточна България, 
в селата около град Елена, от известния български учен акад. Михаил Ар-
наудов.

Този материал е издаден през 1916 г. в 27 том на „Сборник за народни 
умотворения и народопис“ (Арнаудов 1913). Там, под № 39, е публикувана 
митичната народна песен „Месецът харесал мома“ (названието на песента е 
дадено от събирача), записана от Нейка Радева от Елена (Толстой 1996: 40):

Къхъри, тешки ядове, 
Дигнети мъгли прахуве,– 
Раткъ за удъ шъ иди, 
Слънциту дъ іъ не види, 
Слънциту, куіе месицъ. 
Дигнъли мъгли прахуве, 
Раткъ за удъ утишла, 
Ходилъ и съ й върнълъ. 
Срещъ ù иди слънциту, 
Слънциту, кује месицъ. 
Слънциту минъ, зъминъ, 
Месицъ ни зъминава. 
Месичку Раду думъши: 
„Я ми дай, Радо, удúцъ 
Със твойтъ дíъснъ ръчицъ“.

Н. Толстой споменава, че има и поранни записи на тази песен – разши-
реният вариант на Н. Бобчев от края на ХІХ в., също от Еленско. Н. Бобчев я 
публикува през 1894 г. в  т. 10 на гореспоменатия „Сборник“ (Бобчев 1894). 
Още поранна публикация на песента има в списание „Ден“ (№ 5 от 12 март 
1875 г.), където я помества известният български поет Петко Р. Славейков. 
Поетът я е чул лично през 70те години в Търновския край.

Ето финала на търновския вариант (Толстой 1996: 40):

Майка ти, омразница, 
Mайка ти, омайница, 
Омая земя и вода... 
Зъмъите живи ловеше, 
В ново ги гърне туреше,

На пръв поглед, както отбелязва Н. Толстой, „в този вариант мотивът 
за открадването на месеца вече отсъства, а вместо него в новото гърне се 
оказват змии, което някак приземява магьосничеството на майкатавъл-
шебница и го прави побитово и делнично“.

Радь месичку думъши: 
„Нидей мъ маіъ, месичку,
Чи мамъ лижи, умиръ,
Колкуту лижи уд болис, 
Дваш лижи мамъ зъ удъ,
Дъ бързъм, дъ ù зънисъ“. 
Месичку Раду думъши:
„Нидей мъ лъгъ, Раду ле, 
Майкъ ти, умайницътъ,
Майкъ ти, мъіесницътъ, 
Умаіъ гуръ и удъ,
И нъ мурету пясъкъ. 
Снощи умаіъ месицъ,
В нову гу гърни угуди“.

Със бял ги бодил бодеше, 
Бодеше и наричаше:
„Како аз бода тез зъмъе, 
Той да се бодат ергени
За Радка, мома хубава!“

Access via CEEOL NL Germany
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За да намерим отговор на тази забележка, с приведения погоре вариант 
на митичната песен за момата Радка, Слънцето и Месеца, и майкатама-
гьосница, ще сравним още един, пълен вариант с Радка и змейове вместо 
небесни светила. Намираме го в подборката от митични песни на южните 
славяни под название „Рада и два змея“ (Песни южных славян 1976)2:

Рада за вода ходила
на пусти змейски кладенци,
ходила и ся върнала.
Среща Ј идат два змея,
два змея – два огняника;
постарий Рада замина,
помладий Рада запира
и кърчязи Ј напива.
Че си змей Ради думаше:
– Радо льо, либе, Радо льо,
сяки вечяр ми дохождаш,
по смясна китка доносеш,
таз вечяр що не донеси?
Рада си змею думаше:
– Змею льо, ти огнянико,
пусни мя змею да мина,
да мина да си замина!
Майка ми болна си лежи,
колко е болна от болест,
два пъти гори за вода.
Змей Ради си думаше:
– Радо льо, мома хубава,
лъжи ти, Радо, другиго,
най си змея не лъжи:
змей си фърка високо
и гледа змей широко!
Сега над вази прифръкнах,
майка ти седи в горни кът,
седи, та си омайва.

Майка ти, маиосницата,
майка ти, омайницата,
за тебя ризи съшива;
сякакви билки въшива,
сякакви билки омразни,
омразни билки, разделни,
дано тя Радо намразя.
Майка ти, маиосницата,
майоса гора и вода!
Жива е зъмя хватила3,
в ново я гърне турила,
с бял го бодил подклала;
зъмя ся в гърне вияше,
вияше, йоще пищеше,
а майка ти нарича:
– Както ся вие таз зъмя,
тъй да ся вият за Рада,
за Рада момци хубави;
дано я змейко намрази,
намрази, да я остави!
– Доде не тя е церила,
аз ща тя, Радо, задигна!
Дор това си змей издума,
и Рада си е задигнал,
издигнал горе в небеса,
до високите делове,
делове, стени каменни
у широките пещери.

2 ПЮС, вж. първи раздел „Митически песни“, 61–62 (текст), с. 430 (бележки): „Рада 
и два змея“ (с. 61). Вж. БНТ 4, 209–210, зап. в Източна България.

3 Не е казано пряко, че е Огнен змей. Предизвиква се качествено същият ефект: „да 
прободе“ (сърцето) на нежелания (небесен) влюбен. „Живата змия“ може да бъде въплъ-
щение на Огнения змей на земята.

Забелязваме структурното подобие на двата избрани варианта. То она-
гледява митологичната равноценност на образите на „Слънцето – Месеца“ 
и двата Огнени змея (Месецът = Змей, носещ цветя). Огнените змейове са 
символи на небесните светила и обратно.
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Действително, насреща на Рада „иде Слънцето,/Слънцето, а след него 
Месецът“ – „идат насреща два змея/ два змея огнени“. Още от тази първа 
съпоставка се налага изводът, че „двата огнени змея“ символизират двете 
небесни светила – Слънцето и Месеца. Те не могат и двамата да се спрат 
при Рада. Постарият Огнен змей (= Слънцето) „минава край Рада“, както 
и „Слънцето минало, заминало“. Може би Слънцето не може да се спира 
край човека, за да не го изпепели. Освен това е възможен и друг любовен 
„недостатък“ на Слънцето. То отсъства през основното „любовно време“ 
на земята – нощем. Помладият Огнен змей (= Месеца) „се спря/ и пи от 
стомната./ И на Рада говори“. В същото време „Месец не отминава./ Месец 
на Рада говори:/ „Дай ми, Радо, водица/ с твоята дясна ръчица“.

Направеното сравнение е достатъчно за извод, известен в митология-
та, за змейовете като символи на небесните (астралните) светила. Разбира 
се, това, че „Радка за вода отишла/... и се върнала“ , или това, че „За вода 
Рада ходила/ ходила и се върнала“ – означава нещо много важно. Както и 
изпълненото желание на помладия Огнен змей: „стомната да напие“ или 
молбата на Месеца: „Дай ми, Радо, водица/ с твоята дясна ръчица“4. Това 
може да са символи на бъдещо и състояло се любовно осъзнаване (готов-
ност, зрялост, избор на партньор, брак, посвещаване, инициация)5.

Очевидно Огнените змейове са братя. Това предположение се по-
твърждава от митичните песни за тримата братя – особено украинските ко-
лядки6, а също и сръбските песни. Братята са Слънцето и Месецът, а също 

4 Припомняме си думите на украинската народна песен „Ой при лужку, при лужку“: 
„Правой ручкой обняла ще й поцілувала“ („С дясна ръчица прегърна, че и го целуна“). 

5 По повод на „сложните“ отношения „кавалер – госпожица – майка Ј“ си припомня-
ме украинската народна песен „Ой зза горгори“ – „за мазурите“ (с. Неделіще, Емилчин-
ски район, Житомирска област): 

Ой зза горгори / Їдуть мазури/ Їдутьїдуть мазурочки /
Везутьвезуть два віночки, / Третій золотий (2) / 
Стукбрязь в віконечко, / Вийди Маша на крилечко, / Дай пану води (2)
Не можу я встать, / Пану води дать: / Мні мамаша приказала, / 
Щоб я з паном не стояла, / З паном не стояла (2)

(„Ой иззад планината /идат мазури/ идатидат мазури/
Возятвозят два венеца/ третият – златен (2)/
Чукчук по прозорчето/ излез, Маша, пред вратата/ дай на господина вода (2)
Не мога да стана,/ вода на господина да дам:/ мама ми заповяда/
С господин да не стоя/ с господин да не стоя (2)“).

6 Колядка – украинска обредна песен от зимния цикъл, произхождаща от древни ези-
чески времена. Много разпространена и обичайна при украинците, помалко при бело-
русите и почти липсва при руснаците. Свързана е с отбелязването на деня на зимното 
слънцестоене 21 декември, наричано празник на Коляда или на Коротун. Смятало се, че в 
този ден Слънцето изяжда змея Коротун. Отбелязването на празника е свързано с преоб-
личане и маскиране, обикаляне по домовете и пожелаване на изобилна година. Под влия-
ние на християнството върху този празник постепенно се налага честването на Рождество 
Христово и се разпространяват и песни с християнско религиозно съдържание, наричани 
коляда, а също и колядка. – Б. пр.
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и Ситният Дъждец – в сръбската митична песен „Трима братя“, в същия 
раздел на „Песни южных славян“7:

7 ПЮС ― вж. първи раздел „Митични песни“, с. 33―34 (текст), с. 425, бележки: 
„Трима братя“ (с. 33). – Печата се по кн. „Югославские народные песни“. Москва, 1956, 
стр. 98. Тази сръбска песен много прилича на популярната сред украинците и белорусите 
колядка за това как слънцето, месецът и дъждът се хвалят в дома на стопанина, на когото 
се пее колядката“. 

8 Украински обредни народни песни от зимния цикъл. С тях се отбелязва настъпване-
то на езическата Нова година, а в поново време се свързват с имената на християнските 
светци св. Василий (31 декември/13 януари) и св. Мелания (01 януари/14 януари). Отбе-
лязването на този празник е свързано с маскиране, преобличане, танцуване и обикаляне 
по къщите. Обичаят е подобен на българските кукери. Както и с колядките, с щедривките 
се прославя стопанинът на къщата, който приема маскираните гости, и му се пожелава 
спорна и плодовита година. Разликата между рождественските колядки и новогодишните 
щедривки, които първоначално са се различавали и по съдържание, и по стихотворния си 
размер (10сричен и 8сричен съответно), все повече се изличава. – Б. пр.

9 Следвайки народната традиция на ръкописните сборници, предаваме текста на ко-
лядките и щедривките без препинателни знаци.

Два могучих поссорились ветра, 
Замутили реку, переправы, 
Лишь колодец царский пощадили. 
На колодце том сидит султанша, 
А при ней три сынаодногодка: 

Одного звать: Солнце от Востока, 
Сын второй зовется: Ясный Месяц, 
Третий сын, любимый: 
Частый Дождик.
Молвит старший – Солнце от Востока: 

„Любят все меня и почитают,
Больше всех же – бедняки в лохмотьях“.

Говорит брат средний – 
Ясный Месяц:
„Любят все меня и почитают,
Больше всех же – путники в дороге“.

Говорит брат младший – Частый 
Дождик:
„Любят все меня и почитают,
Больше всех же – травы и пшеница“.

Интересното митично видение за възможните опити за „снемане“ на 
Змея от момичето – от бащата, майката и найсетне от любимия, намираме 
в украинската митична песен (щедривка8) от сборника на Зариан Доленга
Ходаковски (Адам Чарноцки, 1784–1825), издаден през 1974 г. (Українські 
народні пісні 1974: 149): 

Ой пійду ж я в ліс по калину
[Прыспивка:] 
Калиномалино ягодо червоно!

Ой я за квіточку змія за ручочку
Ходи батеньку з мене змія здійми
Нех той тобі здійме хто тебе пійме
Ой пійду ж я в ліс по калину.

Ой я за квіточку змія за ручочку
Ходи матенько з мене змія здійми
Нех той тобі здійме хто тебе пійме

Ой пійду ж я в ліс по калину.
Ой я за квіточку змія за ручочку
Ходи миленький з мене змія здійми
Миленький прийшов з мене змія зняв9…
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Любопитна е явната нееднозначност на текста. Например „Ой аз за 
цветето змеят/змея за ръката“ може да означава „змея (аз хващам) за ръка-
та“ и едновременно „змеят (ме хваща мене) за ръката“. Възможно е цветът 
да е ръката на Змея. В тази щедривка, както и в митичната песен „Дена и 
Змеят“ (вж. понататък), се появява образът „Змей – цветя“. Сравнението 
на песента „Богородица и момък“ от сборника „Песни южных славян“10 
показва митичната равностойност на образа на Месеца и Звездите на об-
раза на Змея и Цветята. За връзка между Змея и цветята свидетелства и 
песента „Рада и два змея“.

Разбира се, митичният смисъл на щедривката „Ой пиду ж я в ліс по 
калину“ (Ой ще ида в гората за калина“) е различен, несвързан с деянията 
на нечистата сила. Щедривката, подобно на песента за Радка и двата Змея, 
изразява идеята за „любовната готовност“. Но и майката, и бащата (за раз-
лика от майкатавещица) отказват да „свалят“ змея. Това ще се удаде само 
на любимия – този, който „ще вземе“ момичето. Както и в много други 
щедривки, в тази песен явно е изразена принципната невъзможност на ин-
цеста във всичките му комбинации.

В тълкуванията на украинските сънища появата на вуж11	в съня озна-
чава омъжване: „Вуж – муж, а Місяць – наречений“ („Змия – мъж, а Месец 
– годеник“. Ако се сънуват звезди – това е на деца12. 

(„Ой ще ида в гората за калина

[Припев:]
Калиномалино, ягодо червена!

Ой аз за цветето змея за ръката
Ела тате свали от мене змея
Нека ти го свали който те вземе

Ой ще ида в гората за калина
Ой аз за цветето змея за ръката
Ела мамо свали от мене змея
Нека ти го свали който те вземе

Ой ще ида в гората за калина
Ой аз за цветето змея за ръката
Ела любими свали от мене змея
Любимият дойде, свали от мене змея...“)

10 ПЮС ― вж. първи раздел „Митични песни“, стр. 34 (текста), стр. 425 (бележки): 
„Бродница и момък (стр. 34). – Преведено по текста на сб. БНТ, т. 4, стр. 189. Записано 
в района на гр. Елена (Североизточна България). / Бродница – магьосница, владееща си-
лите на природата. Способностите Ј са описани в началото на песента. Омагьосаният от 
нея Месец идва при нея във вид на крава, която тя безжалостно дои: с това се обяснявал 
червеникавият цвят на луната при пълнолуние. Срещата с бродница нощем според вярва-
нията непременно водела до смъртта на човека. Бродницата нерядко е отъждествявана или 
смесвана с вилата (вж. подолу). Стр. 34. Вратига, комунига и тънка тинтява... тези треви 
българите смятали за универсално средство за защита от змейове и изобщо от нечиста 
сила, магьосничество. С тях лекували „от уплах“, както се наричало всяко шоково състоя-
ние или нервно заболяване“. 

11 Водна змия, неотровна змия от семейството на смокообразните; вероятно в случая 
следва да се възприема като неотровна змия въобще. – Б. пр.

12 Ето аналогичен пример от сборника „Український сонник“ на М. Дмитренко (Київ, 
1992): На жена £ се присънило, че в къщата е пропълзяла змия. Тя искала да я изхвърли, 
но не могла. Жената обяснява – не мога да я изхвърля, нали имам мъж и деца.

5 Български фолклор, 3–4/2011
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Идеите в щедривката „Ой піду ж я в ліс по калину“ се допълват и раз-
виват в друга щедривка (с. Нисмичи), от сборника „Календарнообредни 
песни“ (1878):

Через село через Нисмичі
[Прыспивка:] 
Щедрий вечір святий вечір!
Течуть ріки медяні
На тих ріках буковий човен
А в тім човні красний молодик
Струже стрілоньки все з калиноньки
Буде стріляти молоду змієньку?

А змієнька промовляє
Не стріляй мене в головоньку
Я ти загадаю загадоньку
Три загадоньки всі три дівоньки
З одною нагуляєшся
З другою насмієшся
З з третьою жити будеш13

През селото през Нисмичи
[Припев:]
Щедра вечер, свята вечер!
Текат реки медени
В тия реки – букова лодка
В лодката – хубав момък
Дяла стрели все от калина
Ще стреля млада змия?

А змията проговаря:
Не ме стреляй в главата
Ще ти задам гатанка
Три гатанки, три девойки
С едната ще се находиш
С другата ще се насмееш
С третата ще живееш. 

В допълнение към приведените примери за Змея като символ на Ме-
сеца или Слънцето в тази митологична песен намираме пример за Змията 
(„Молода Змієнька“ – „Млада Змия“) като символ на Зората14.

По аналогия лесно става ясно, че Радка също може да бъде астрален 
символ – на Зората (Венера), както и Дена в песента „Дена и Змей“ в съ-
щия раздел от „Песни южных славян“15 (Дена-Деница – денница, утринна 
звезда, Венера) (ПЮС: 425):

13 Календарнообрядові пісні, 294–295, 384. Песента е отпечатана по: Sokalski 1899: 
200.

14 Сосенко 1928: 343; Сосенко 1931. 
15 ПЮС ― вж. първия раздел „Митични песни“, стр. 60–61 (текста), стр. 429 (бе-

лежките): „Дена и змей“ (стр. 60). ...БНТ, т. 4, стр. 203–204. Записано в района на гр. Сяр 
(Серес) в Егейска Македония. Биличките и приказките за змеялюбовник са много раз-
пространени сред славяните, но само при някои южнославянски народи, в частност при 
българите и македонците, тези вярвания широко битуват в песенни форми. Вярванията 
в змеялюбовник са едва забележими и в някои руски билини („Волх Всеславиевич“, 
„ЗмейГорянин и княгинята“). Несъмнен е много древният характер на тези вярвания. / 
стр. 60. То зеленая день целый... – лицето на момата, посетена от змей, става жълто или 
зелено“.

– Море Дено, моме Дено,
що си, Дено, на ден бяла,
на ден бяла и цървена,

я на ден си с˜ зелена?
– Варай, дружки неверници,
и яз не зна, защо е Дена
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на ден бела и цървена,
я на ден е с˜ зелена!
– Море Дено, мила дружко,
кой ти даде тая китка,
що га носиш от ден на ден,
от ден на ден на главата?
– Море, дружки неверници,
тая китка Стоян набра,
Стоян набра от гората!
– Море Дено, моме Дено,
тая китка ту га нема,
не во поле, не во гора!
Варай, Дено, мила дружко,
тебе, Дено, змей те люби!

Още речта не дорече,
китка падна Денините,
Денините тенки скути
от яснина без облаци,
по китката, моме Дено,
по китката змей си падна,
змей си падна Денините,
Денините тенки скути.
Отговори мома Дена:
– Гледай, дружки, да веруваш
защо е Дена на ден бела,
на ден бела и цървена,
я на ден сам с˜ зелена!

В този случай митичният сюжет на разглежданите песни обяснява 
астрални събития – произхода на Зората на небосвода или изчезването Ј от 
време на време и завръщането Ј на небосклона („възкръсване“).

Митичната равноценност на образите на Месеца и Змея (змия, вуж) се 
потвърждава и от украинските традиции на Бъдни вечер и Великден (Со-
сенко 1928: 343, Сосенко 1931), колядките, щедривките, гаилките16, а също 
народните молитви с архаични мотиви (заговоры – „шепти (шептання)“, 
„заговірки (заговори)“, „замовлювання“17). В крайна сметка митичният мо-
тив за открадването на месеца може да се проявява като мотив за похите-
ния (пленен) змей, небесен или земен.

Змията на Света (Световната Змия). В митологията Змеят е признат 
символ на Месеца. Митовете и преданията, разпространени по целия свят, 
свидетелстват за някогашен култ към Змея – култ към Месеца в образа 
на змей. Естествена мотивировка на лунарния символ във вид на змей е, 
че змеят (змия, вуж) отхвърля от време на време кожата си, като променя 
(възобновява) облика си, както и месецът. Също такъв лунарен символ, 
какъвто е Змеят, е небесният „Млечен път“. Наричат го „Змията на света“, 
„Световната змия“.

Мотивът за Змея се проявява в украинските космогонични митове 
(в колядките и щедривките), в ритуалите на Бъдни вечер („Света вечер“, 
„Раждането на Света“), Щедри вечер18 (Щедрий вечір) и Великден, в гаил-
ковите хороводи. Така Ксенофонт Петрович Сосенко (1860–1941), етнолог 
и свещеник, си спомня, че е виждал в село Конюхи (негово имение в про-

16 Старинни славянски обредни песни, свързани с началото на пролетта и започване-
то на полските работи. – Б. пр.

17 Букв. заговаряния (укр.); наричания, заклинания. – Б. пр.
18 Навечерието на Богоявление, Старата Нова година, отбелязвана по Юлианския ка-

лендар. – Б. пр. 
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дължение на 40 години, в Тернопилския край) „великденски козунаци, на 
които в средата имаше направена от тесто, с артистични полукръгове, голя-
ма звезда с осем лъча (асирийска осмораменна звезда!), а откъм четирите 
рога около звездата имаше изображения на Месеца, очевидно в четирите 
му фази, във вид на четири змийчета“19. В заклинанията има мотив за за-
щита от светилата, сред които Месеца, и змиите: 

1. [Защита коровы от ведьмы, 
желающей украсть ее молоко. 
Слова заговора сопровождаются 
действиями: корову обсыпают 
макомведюном, окуривают 
и кормят свяченым зельем]

Я тебе, корівко, 
Місяцем обгороджу, 
Сонцем обсвічу,/ Зорами обсиплю, 
Гадюкою подпережу.
Хто цю гадюку перекусить,
То тоді тебе, корівко, спокусить20.

1. [Защита на крава от вещица, 
която иска да Ј открадне млякото. 
Думите на заклинанието се 
съпровождат с действия: посипва 
се кравата с мак, прекадява се и се 
храни с осветена трева]

Аз тебе, кравичке,  
с Месец ще те обградя,
Със слънце ще те осветя, 
със звезди ще те обсипя,
Със змия ще те препаша.
Който змията прегризе,
Тогава, кравичке, ще те изкуси.

2. [Заговор самозащиты для хазяйки 
при выгоне скота]

Йшли три брати,/ Сталі доставати. 
Тяжковажко сталі доставать, 
Щоб було тяжковажко 
Нарожденну Ганну 
Ворогам чувать. 

Вужом об’язалася, 
Гадюкою подперезалася, 
Од злих ворогів одогналася. 
Господи, тхни духами 
Й моїми словами21.

19 Сосенко 1928: 343; Сосенко 1931. 
20 Гладкий 1996: 37–48. 
21 Пак там, с. 40.

2. [Заклинание за самозащита на 
стопанката при изкарването на 
добитъка]

Вървяха трима братя,/ почнаха да вадят.
Тежкотежко почнаха да вадят,
Та да им е тежкотежко
На враговете 
Родената Ганна да чуват. 

Със змия се опасала,
С пепелянка се е препасала,
От злите врагове се е опазила.
Господи, дъхни с дъха си
И с моите думи.
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3. [Молитва на суд]
Іду я між люди, правою ногою ступаю. 
Протів мене Пресвятая Богородиця 
йшла, і в руки ключа брала, і моїм 
ворогам пащеки й ялита замикала, 
і ризами своїми мене прикривала, 
Господа Бога на поміч за мене 
благала. Сонечко в личко, місяць у 
плечі. Зорою підпережусь, ворогів 
своїх ніколи не боюсь22.  

4. [В дорогу и на удачу]
В путьдорогу йду,
Господу Богу помолюся,
Місяцем підпережуся,
Зорями опояшуся.
Між звірями буду ―
Невредимо вийду.
Ваші вікна, ваші двері,
Ваші стіни, ваш поріг,
Моє слово. Амінь. 

3. [Молитва за съд]
Отивам сред хората, с десния крак 
стъпвам. Срещу мене Пресвета Бого-
родица вървеше, в ръка ключове дър-
жеше, на враговете ми устите и лицата 
заключваше, с одеждите си ме при-
криваше, Господ Бог за помощ за мене 
молеше. Слънцето на лицето, месец 
на плещите. Със звезда ще се препа-
ша, от враговете си никога не се боя. 

4. [На път и за късмет]
На път се отправям,
На Господ Бог ще се помоля,
С месец ще се препаша,
Със звезди ще се опаша.
Между зверове ще бъда –
Невредим ще изляза.
Ваши прозорци, ваши врати,
Ваши стени, ваш праг,
Моя дума. Амин23.

„Когато някога тръгваш на път, в къщата против уроки казват още:
Тръгвам на път и с Господ се срещам, с месец ще се обгърна, със звез-

да ще се препаша. Аз, кръстена родена (Нина Неданя) нито от усмивка, 
нито от уроки, нито от лоши очи се страхувам.

Казва се три пъти“24.
Змията/Змеят като добрият гений на народа. Ярък украински при-

мер за култа към Змея/Змията е обредното действие на гуцуластопанин на 
Бъдни вечер (Сосенко 1928: 343). Преди Бъдни вечер стопанинът излиза на 
двора с жертвените дарове и казва:

„На Свйит Вечьир родив’єм си на Свйит Вечьир хрестив’єм си Пречис-
та Дїва на Золотім Крижмі мньи держьила у Змиєвім Озері мньи купала!...“25   

22 Записано от П. Г. Шалиевски на 21.11.1928 г. в с. Рипки, Лисянски район, Уманска 
област. ИИФЕ, ф. 1 – 7, арх. ед. 761, свезка 45.

23 Записано в Кировоградска област в края на ХХ в.
24 Записано на 10.11.1928 г. в с. Глибивка (Димерски район, Киевска област) от баба 

Димерчанка. ИИФЕ, ф. 1 – 1 доп., арх. ед. 299, свезка 3, № 7 и № 8.
25 Любопитна е явната нееднозначност на този текст, обусловена от играта на думи. 

„Змиєве озеро“, („Змийското езеро“) може да означава и езеро, в което „змивають“ (изми-
ват, мият). „Мньи купала“ може да означава „мене къпала“, а също и „мені (є, буде) Купа-
ла“ (на/за мене е/ще бъде Купала: Купала като обред или празник), а също и „мене Купала“ 
(мене, Купало: Купало като името на произнасящия тези думи).
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(На Святвечер [Бъдни вечер – б. пр.] съм роден, на Святвечер съм кръс-
тен, Пречистата Дева в Златна Пелена ме е държала, в Змийското Езеро ме 
е къпала!).

Змийското езеро е и митично, и действително езеро в Гуцулския край. 
Навярно то е едно от така наричаните морски „очибездни“ (очи на без-
дната). Според гуцулските предания в него живее „планета“ – нечист дух, 
който е пленил грешните души на умрелите, държи ги в езерото и им за-
повядва да пакостят на хората – да счукват ледове за град и зима (сняг). 
Водата в Змийското езеро е студена като лед. Самото название на нечистата 
сила – „планета“ – позволява да се предположи, че това се дължи на пре-
дишната астрална религия, която християнството е осъдило.

Споменаването за раждането на СвятВечер (Бъдни вечер) е намек за 
Раждането на Света (Різдво Світа) и за произхода на човека. Окъпването 
на новороденото в Змийското езеро (сякаш паралел към Тайната на Кръ-
щението) е съпреживяване на староукраинския религиозен първообраз 
на Окъпването на Бог. Празничното настроение на гуцулския стопанин 
при споменаването на това окъпване свидетелства, че той смята Змийско-
то езеро за освежаваща и укрепваща вода, нещо повече – за мистична и 
животворна сила – от времената, когато Змеят е почитан като добър гений 
на народа.

В Украйна и досега битуват предания, че змията (вуж) носи щастие на 
дома, където живее, а кравите, от които тези змии сучат, дават много мляко 
(Чубинський 1995: 70). Към змиите, както и към кладенците, и към звезди-
те, се обръщат за помощ, когато спадне млеконадоят:

„Іди, моя корово, на гору, на шовкову траву, шовкової трави накоси, ві-
дро молока принеси. Іди, моя корово, до води, і в землю ногами дубо-
ни. Зем лю ногами копай, молочного пожитку добувай. Іди, моя корово, 
лугами, там здибишся з Трома Вужами. На першому вужові жовтая 
сметана, на другому білий сир, на третьому зеленая сирватка“26.
„Иди, кравичке, в планината, на копринена трева, копринена трева на-
коси, ведро мляко донеси. Иди, кравичке, при водата, тропни с крака 
по земята. Земята с нозе копай, много мляко добий. Върви, кравичке, 
по поляните, там ще срещнеш Трите Змии. На първата змия – жълта 
сметана, на втората – бяла извара, на третата – зелена суроватка“.

Всичките блестящи, както златото и среброто, предметите усилват лу-
нарната символика на основния мотив: „Дете“ – „Момче“ – „Светъл Мо-
мък“. Златната пелена е несъмнен символ на астрален блясък. Също лу-
нарните символи в щедривките – „Златна лодчица“ (човник – укр.), в коя-

26 Записано от Т. Д. Котик в с. Бушинка (Винницка област) на 13.10.1926 г. ИИФЕ, ф. 
1–7, арх. ед. 693, свезка 169.
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то седи или лежи „Светъл Момък“, „Сребърните весла“, „Златно столче“, 
„Златна люлка“ (колиска – укр.). Детето в Златна пелена също е лунарен 
символ. Първообразът му е месецът сред Небесните дълбини (Змей сред 
Езерото). А Месецът е проява на божията сила на творението в началото на 
Света (Раждането на Света – „Началото на Света“).

Българската	фолклорна	проза

Н. Толстой обръща внимание върху това, че „открадването на месе-
ца/луната (свалянето на месеца, диал. симането на месецо) не трябва 
да се смята само за народнопоетичен образ или тропа, използвана в бъл-
гарския песенен фолклор. Поверието, че може „да се свали от небето“ 
месецът или луната чрез магьосничество, е разпространено сред бълга-
рите като разкази за среща с нечиста сила27, кратки разкази28, разкази за 
необикновени случки“.

Открадване на лунната светлина при доене на крави. В края на ХІХ в. 
в околностите на гр. Кюстендил (Западна България) свещеникът о. Петър 
Любенов е записал един от разказите за необикновени случки под название 
„Свалянье оть небото M‡сечината“: „Още съществуват в Кюстендилския 
край вярвания, че женимагьоснички могат да откраднат от небето лунна-
та светлина. Те обаче извършват тази кражба само при лунно затъмнение, 
през нощта, при доене на шарена крава. Издоеното при такива обстоятел-
ства мляко те пазят като целебно средство, което после продават много 
скъпо. Ако хората искат да похвалят някоя магьосница, казват за нея: „Вие 
оть нея се пазете, онà три пати месецо e симàла и всичко знае“ (по сведения 
на Н. Толстой).

От приведените примери следва изводът, че кражбата на мляко е съ-
битие, митологично сходно с открадването на месеца. Този извод се по-
твърждава и от това, че освен Змея, символ на Месеца в митологията е 
небесният „млечен път“ – „Змията (вуж) на света“, чиято глава е Месе-
цът (Сосенко 1994: 343). Ясно е, че Месецът е покровител на пътници-
те (тази идея намираме и в митичните песни – украинските колядки, вж. 
също сръбската песен „Трима братя“ погоре). Този път е руският „Млеч-
ный путь“, украинският „Молочний шлях“ („Млечен път“), „Божа Доро-
га“29 („Божи път“), „Зоряна Дорога“ („Звезден път“), „Чумацький30 Шлях“ 
(„Керванджийски път“).

Следователно Млякото е равностойно на Месеца и Звездите. 

27 В оригинала – быличка. – Б. пр.
28 В оригинала – повестушка. – Б. пр.
29 „(Луцкий уезд). Млечный путь – „Божа дорога“, по которой ходит сам Бог“          

(Чубинський 1995: 22).
30 От чумак (укр.) – историческо украинско название на търговец на сол (ХVІ–ХІХ в.); 

лице, занимавало се с търговскопревозна дейност. – Б. пр. 



72

Казаното погоре позволява да бъде обяснено записаното от Никанор 
Костевич Дмитрук (1902 – екзекутиран 1937): „В Ушомир наричат ку-
пайло „вілечко31“. Украсяват трепетлика с разни хартиени цветя и с живи 
цветя. Вият букетчета и ги завързват към клоните, увиват ги със суха 
брезова кора, привързват свещички. Запалват ги и отиват с тях на полето 
с песни. Момците стоят около дръвчето и внимават вещица да не отмъкне 
върха. После, когато вече е изгоряло, ако някой поиска да го обърне (да 
го прескочи), не му позволяват, а ако някой го обърне, карат се и всички 
го прескачат. Веднъж един човек откърши върха и момчетата тичаха след 
него и крещяха: „Вещер, вещер, ...той всичкото мляко ще ни вземе“ (Ушо-
мир, юни 1927 г.)32.

В митологията символ на Месеца (на звездния „Млечен път“, „Змията 
на Света“) е също Дървото – Дървото на Живота, Прадървото, „Райското 
дърво“ в колядките (Сосенко 1994: 343). Върхът на това Дърво = главата на 
Змията = Месеца. В такъв случай мотивът за открадването на Месеца може 
да се проявява като мотив за открадването на върха на Дървото, което и 
намираме в записите на Н. Дмитрук. Този, който умее да похищава Месеца 
(и да го дои като крава), е способен да открадне млякото на всяка крава. 
Цветята и свещите, с които се украсява „вілечко“, са символи на Звездите 
на „небесното дърво“.

Има и още една, нравствена насоченост на мотива за открадването на 
млякото. Вещицата (или магьосницата) краде млякото на кравите – пло-
довете на труда – и лишава селяните от всекидневната им храна. Какво е 
митичното значение на кражбата? Струват ни се важни два момента: похи-
щаването на плодовете на чуждия труд (храната) и светлината.

Привличаме за разглеждане украински фолклорни текстове (колядки, 
щедривки, заклинания) и обръщаме внимание, че Бог, Божията майка, све-
тците орат, сеят, жънат, лекуват, грижат се за двойката, благославят напри-
мер за брак, помагат при отглеждането на децата, т.е. постоянно се трудят 
(трудът е част от свещеното). Именно това са божествените модели, първо-
образците на поведението, които се „проектират“ върху земните събития, 
задават идеалите и земните жизнени образци. Н. Толстой обръща внима-
ние върху важен фолклорен материал в рамките на своето изследване на 
мотива за открадването на месеца и звездите в славянската народна поезия. 
Приведените от него примери и поставените въпроси изискват привлича-
нето на обширен полеви материал, а също определяне на мащаба на цен-
ностите. Възникват и нови въпроси. Ако в народните представи земните 
събития са предопределени на небесата, зададени са във вид на специална 

31 Вілечко, вільце, вильце, гільце, гильце, гілечко – украсено с цветя и лентички     
дръвце, около което по време на купалските празници се пеят купалски песни. Наричат го 
още Купайло, Купайлочок, Купалиця. – Б. пр.

32 Материали от народния календар, събрани в Коростенския край през 1923–1929 г. 
Звезка 1. – ИИФЕ: фонд 1–5, арх. ед. 402, св. 25.
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схема или програма, означава ли това, че и действията на демоничните съ-
щества на земята, влиянието им върху съдбата на хората и върху „висшите 
(божествените)“ сили също са предопределени от самите небеса? Или пък 
нечистата сила на земята управлява небето и така програмира земните съ-
бития, подменя жизнените образци?

Превод от украински език: Албена Стаменова
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Поетически	особености	
на	оплакванията	на	деца
(Украинска	и	балканославянска	традиции)

Оксана О. Микитенко

Проблемът за спецификата на обичаите и обредите, съпровождащи 
смъртта и погребването на деца, както основателно отбелязват изследо-
вателите на традиционната култура на балканославянската традиция, не е 
достатъчно изучен, както в рамките на отделната етнокултурна традиция, 
така и в съпоставителен план (Лозанова 1989: 17). Ситуацията се услож-
нява и от това, че в източниците недостатъчно пълно са отразени особено-
стите на обредния текст, включително вербалния, отнасящ се към дадената 
категория лица, именно във връзка с недостатъчната им социализация и 
съответно с пониския им статус в системата на традиционната култура. 
Това правило се разпростира и върху различните етнорегионални тради-
ционнообредни системи, включително върху украинската традиция, къ-
дето детските погребения са предизвиквали интерес предимно в случай на 
символнодемонстрационно разминаване с основния „оптимален“ вариант 
на обредната практика. 

Традиционните представи за неоправдаността на смъртта в млада въз-
раст, както е известно, отразяват архаичното разбиране за неизживяната 
възраст, свързано с представата за възрастта като жизнена потенция, и 
определят особения характер на погребенията на деца, неомъжени и не-
женени (Седакова 1983: 206). Такива случаи подлежат на найгорестно 
съчувствие и искрено оплакване именно поради „еквивалентността“ (Р. 
Якобсон) на вербалното и предметнодейственото ниво като взаимосъот-
несени структури на обреда, призван да подчертае особения възрастов и 
социален статус на починалия.

Изследователите повсеместно отбелязват тенденцията обредната 
практика да повишава социалновъзрастовия статус на починалия в детска 
възраст. Същевременно оплакването на умрелия, не достигнал социална 
и биологическа зрялост, се характеризира с редуцирането на обреднозна-
чимите компоненти, подобно на други демонстрационносимволически 
обредни актове, в резултат на което в плача преобладава емоционалното 
лирично начало. Освен това в традиционните представи доминират поня-
тията за безгрешността на детската душа, което обуславя повсеместното 
изключване в този случай на апотропейни обредни действия.

Едновременно с това, с цел снемане на основното противопоставя-
не свой/чужд, респективно чист/нечист, в случай на смърт на некръстени 
младенци, а също на извънбрачни, новородени първородни деца, мърт-
вородени и пр., считани за „нечисти“, се наблюдава или погребването им 
извън регламентираното място (на разстояние 40 крачки от гробищата и 
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без кръст, в отделна част на гробищата, во некоjа ограда, во некоj незнаен 
гроб (макед.), в градина и пр.), или символичното им приобщаване към 
християнската общност. С тази цел в южнославянската традиция на гроба 
поставяли самоделно кръстче от две клончета, превързани с червена ниш-
ка (Лозанова 1989: 21). Македонците, ако новороденото било особено сла-
бо и можело да умре, кръщавали го и преди 40тия ден, та „без име да не 
умира. Ако било без име, целиот век детето ке било така“. Съгласно вярва-
нията в Мариово (Македония) такива мъртъвци обикновено се превръща-
ли в невидими птичета и представлявали особена опасност за родилките, 
като им отнемали кърмата (Ристески 1999: 109). Украинците вярвали, че 
„потерчухи“ – извънбрачните и некръстените деца, починали на възраст 
до 7 години, се превръщат в птиче, вечерно време летят и крещят „кшту“, 
молят: „Хреста!“ („Кръст!“) или „Хрести мене, хрести мене!“ („Кръсти 
ме, кръсти ме!“) (Етн. зб.: 357, 386, 390). Този, който ги чуе, трябвало да 
подхвърли нагоре или в посоката, откъдето е дочул вика, „рунец“ – бяла 
кърпа или парче платно – и да каже: „Як ти пан, нех тї буде Ян, а як панна 
– нех тї буде Ганна“ („Ако си мъж, бъди Ян, ако си девойка – бъди Ганна 
(Ана)“ (Етн. зб.: 386).

Съгласно традиционните представи в различните етнокултурни регио
ни смъртта на малко дете не се оплаква. Не е било прието да се оплаква 
и смъртта на първо дете – „заради доброто и здравето на останалите и 
бъдещите деца“ (Зечевић 1970: 48); в селата в Алексинското Поморавие ро-
дителите в този случай не отивали на гробищата (Антониjевић 1971: 159), 
освен това трябвало три пъти да обиколят къщата отляво надясно, след 
което да се заключат вътре (Мачаj 1892: 165); или пък трябвало, седейки 
един срещу друг, да държат в ръце хляб и вино, а на главата си – сито (Ан-
тониjевић 1971: 35). В Скопската котловина на родителите на починалото 
първородно дете не се разрешавало „нито да плачат, нито да раздават за 
душата му, изобщо по какъвто и да било начин да проявяват болката си“, 
нещо повече, трябвало да се смеят и веселят „все едно нищо не се е случи-
ло“. Детето било погребвано заедно с люлката, вещите и дрехите. Майката 
на детето, празнично облечена и накичена с цветя, трябвало да седи на 
мястото, където е лежало починалото дете, докато участниците в обреда 
не се върнат от гробищата. Не било прието майката да посещава гроба на 
детето и понататък (Филиповић 1939: 463).

Също така се предприемали предпазни действия, ако умирало пред-
последното дете – родителите били окичвани с цветя и пера, които после, 
при посещението на гроба през първата събота, прикрепяли към надгроб-
ния кръст (Шневайс 1886: 464). В Црноречки окръг се смятало, че бащата 
не трябва да оплаква смъртта на първородното дете, за да не умират бъде-
щите деца (Мачаj 1892: 156). В областта Мариово майката на починалото 
първородно дете не трябвало да показва каквито и да било признаци на 
мъка, да присъства на погребението и да носи траур. Дори, за да спре 
смъртта, тя трябвало да изпълни обредно оро (отляво надясно) край по-
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чиналото дете и песен с ритуалномагическа насоченост, „за да го пукне 
лошото“ (Ристески 1999: 97).

В Полица, ако умирал младенец, се събирали „на радоване“. На бащата 
на починалото дете казвали: „Радвам се за тебе, че сега вече си баща на ан-
гел“, на майката – „майка на ангел“. Те отговаряли: „Да даде Господ и вие 
да се радвате“. Починалите деца не се оплакват, но в плача предават чрез 
тях поздрав на порано починалите: „Край ангел малцина плачат, казват, че 
е грях, че той ще отиде в рая, но някоя от оплаквачките оплаква свой покой-
ник и предава поздрав: „Pozdravi mi Petra moga, Petra moga, druga moga!“ 
(хърв.) (Ivanišević 1905: 91). Представите за починалите децаангели, които 
си играят на „оня“ свят в градина, са широко представени в украинската 
традиция. Малкото дете, облечено, било поставяно на масата (повсемест-
но) и казвали, че „то още е ангел“ (Горлицки повит) (Етн. зб.: 205).

Споделяме гледната точка на Г. Лозанова, че горната граница, опре-
деляща „детския вариант“ на погребалната обредност, е възрастовият пе-
риод, възприеман в традиционната култура като време на прехода от дет-
ството към юношеството, което в католическите региони се потвърждава 
и чрез обреда на конфирмацията, определяща достигането на религиозна 
зрялост (7–12 години) (Лозанова 1989: 20). Така в Подолска губерния на 
починалото дете, недостигнало седемгодишна възраст, устройвали „детско 
погребение“ и казвали, че „е починало дете“ („вмерла дитина“ – укр.), след 
седмата година – „умира момък или девойка“ („вмирає парубок або дівка“ 
– укр.) (Етн. зб.: 387), дори в този случай го погребвали „като възрастен“ 
(„як дорослу людину“ – укр.) (Етн. зб.: 388). Седемгодишната възраст на 
починалото давала основание за включване на основните манифестацион-
ни действия на обредната практика, включително функционално значими 
форми на вербалната комуникация, сред които както погребалното оплак-
ване, така и особената форма на оповестяването на смъртта в някои юж-
нославянски региони. Така например в Пащровичи, според свидетелството 
на Вук Караджич, „всеки случай на смърт, ако починалият е поголям от 
седем години, се оповестява по цялата област, при това казват дали е умрял 
от естествена смърт или е бил убит, и канят на погребение“ (Караџић 1977: 
101). В Пащровичи, а също в района на Западна Морава, обичаят на опо-
вестяване на смъртта битувал чак до средата на ХХ в. (Вукомановић 1936: 
164; Антониjевић 1971: 154). 

Символичното повишаване на социалновъзрастовия статус на почина-
лия се проявявало също в обличането им: украинците обличат малките деца, 
както и „старшу молодіж, убірають, як до слюбу: дівчину у вінок, хлопця у 
кучму з квіткою“ (укр.) („поголемите младежи обличат като за сватба: мо-
мичето с венец, момчето с калпак и цвете“) (Етн. зб.: 339); „дітей убирають 
так само, як парубків і дівок“ (укр.) („децата обличат също както момците и 
девойките“) (Етн. зб.: 364). Освен че в ковчега на малките деца слагали това, 
с което са си играли (Миjатовић 1907: 76), или сладкиши – „медівнички“ 
или „поморанчи“, и на тях, както на всички неженени/неомъжени „на па-
лець дають восковий перстенець позолочений“ (укр.) („слагат им на пръста 
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позлатен восъчен пръстен“) (Етн. зб.: 300). Присъствието на мотива „смърт
сватба“ на всички нива на обредния текст и в този случай е найактуален 
(поподробно вж. Микитенко 1998).

Обусловени от пониската степен на обредна престижност, детските 
погребения, в които като правило участват само найблизките роднини и 
съседи, се характеризират и с потесен публичен статус. Вербалният обре-
ден текст, както беше отбелязано, в своята конвенционална роля в обред-
ната комуникация служи предимно за предаване на поздрав на починалите 
порано. Основна фигура в обреда и съответно оплакваща, е майката на 
починалото дете или лице, което я замества или оплаква от нейно име (тук 
не взимаме под внимание практиката, свързана с предпазни действия, ко-
гато майката се изключва от участие в погребалния обред).

Представяйки класификация на тужбалиците1 и определяйки някол-
ко типа погребално оплакване в зависимост от родствените връзки на оп-
лакващите и покойния, а също и от обредния момент, Воислав Джурич на-
рича „майчината“ тужбалица „един от найважните типове“ (Ђурић 1940: 
75). Майчината болка от загубата не може да бъде сравнена с ничия (све 
jе друго, маjка jедно – срб.). В традиционния бит на Балканите майката 
оплаква смъртта на децата си с години, често през целия си живот.

Измежду приведените от В. Хаджиманов записи на надгробни плачове 
по жертвите от земетресението през 1963 г. в Скопие, основният корпус на 
доста откъслечните македонски текстове представлява именно майчиното 
оплакване (Hadžimanov 1965: 75–77). Душевният потрес, особено силен 
в случай на смърт на единствен син, за оплаквачка с поетичен дар е из-
ходен момент при създаването на дълбоко проникновени и емоционално 
впечатляващи плачове. Н. Килибарда определя такива плачове като „ин-
тимни тужбалици“, Н. Шаулич – като „емоционални“. Ярки примери на 
„емоционални“ тужбалици по деца срещаме в сборника на Новица Шаулич 
„Српске народне тужбалице“ (1929), например текстът, в който майка оп-
лаква две малолетни дъщери – Юлка и Мика (СНТ: № 49, 183).

Струва ни се, че може поскоро условно да се говори за присъствие на 
определени мотиви в оплакването на малолетни деца. Майчината болка не 
затихва с течение на времето, а синът или дъщерята винаги ще бъдат дете 
за майка си. Така в украински текст (запис от 1983 г.) в плач по дъщеря си, 
трагично загинала преди седем години и оставила три сирачета, майката 
нарежда: 

Укр.:  Іййойой, дітинко моя, дітинко..,
 Я тебе в недільку цілий день визирала, 
 Я ся тебе не могла дочекати.
 Іййойой, мені ввечері прийшли, повіли, 
 що моя дитинка перевернулася на тракторі… 
           (Мишанич 1999: 34–35). 

1 Плач, оплакване, нареждане (от срб.). – Б. пр.
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(Иййойой, детенце мое, детенце...,
в неделя цял ден се взирах,
не можах да те дочакам.
Иййойой, вечерта дойдоха и ми казаха,
че детенцето ми се е обърнало с трактора...“)

Лирическото начало на оплакването на деца не отслабва с течение на 
времето, и епическата дистанция, която в други случаи води до поспо-
койно повествование и обективно описание, към преобладаване на нара-
тивното начало и композиционно разширяване на текста или просто към 
набор от традиционни клиширани мотиви, ако оплаквачката не притежава 
поетично дарование, тук е неприемлива. Такива плачове могат да предста-
вляват „цяла повест“ (Кацарова 1969: 180), като например записаният от Р. 
Кацарова плач на бежанка от Турция в България, изгубила две свои деца 
и станала приемна майка на трима сираци, единият от които също трагич-
но загива. Лирическият субективизъм на оплакващата определя стиловата 
насоченост на такива плачове като пронизани от тънък лиризъм елегични 
произведения, където звученето на отделния глас определя преобладава-
нето на монологичност в изложението. В тях пулсира нестихващата болка 
от загубата, а погледът на оплакващата, дори да е устремен към минало-
то, което е обичаен композиционен похват за жанра, предизвиква спомени, 
които са насочени основно към изразяване на сегашните горестни чувства. 
При това традиционните риторични въпросиобръщения в поетичното ви-
дение на оплаквачката стилистично органично се съчетават с асоциативно 
възникващи спомени.

Изградени върху традиционното жанрово противопоставяне живот/
смърт, плачовете по деца, подобно на други тематични кръгове от жанра, 
акцентират вниманието върху безвъзвратността на загубата. Това се пости-
га чрез посочване на обичайните действия на връстниците/връстничките 
на покойния, от чиято общност той вече е изключен:

Макед.:  Друшки веќе растанале,
 Вода веќе си донесле,
 Тебе, ќерко, ми те немат… 
 (Спространов 1894: 22). 

За дадения тематичен цикъл може би найхарактерният художест-
вен похват е психологически обоснованата антитеза починал/връстници.    
Майчиното сърце не може да се примири с трагизма на загубата и всеки 
поглед към връстниците на сина/дъщерята разгаря нейната болка. Така на-
пример в плача по невръстния син майката се обръща към него: „Кустади-
не! Ка ќе гледум твоjте врсници; твоjте врсници, твоjте другаре?“ (Тановић 
1927: 263). 
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В друг македонски текст майката, гледайки приятелките на покойната, 
които „се наредене и дотеране и облечене“, пита: 

Макед.:  Маjкин, како ка гледам jа
 твоето другачке?
 Како ка се пула jа? 
          (Панкова 1966: 407).

В тужбалицата, записана от Н. Шаулич, майката, оплаквайки дъщерите 
си, умрели в детска възраст, не може без болка да гледа техните връстници:

Сръбски: Кад сам jуче звона чула,
  Дођох тавна до прозора,
  А ђаци се помолише,
  а утекох да не гледам,
  Ђе цвиjеће ђеца носе
              (СНТ: № 49, 184).

В украински текст (запис от 1998 г.) искрено скърбящата майка не 
може да си представи, че:

Укр.:  Усі будуть дітки ходити,
 Й усі дітки будуть гратись,
 А я й не матиму кого дивитись…
       (КовальФучило 2000: 201)

(„Всички деца ще ходят
и всички деца ще си играят,
а аз няма да имам кого да гледам...“).

Искреността на чувствата и дълбокият лиризъм, пронизващ споме-
ните – епическата част на оплакването – са отличителна стилистична 
особеност на дадения цикъл. И едновременно с това изпълнените с тънък 
лиризъм спомени за миналото са ориентирани към изразяване на настоя
щето – болката от загубата – и на практика не отчитат комуникативната 
необходимост на жанра да се разкаже на присъстващите за чертите или 
постъпките на покойния. Плачът става непосредствен разговор на майка-
та с детето. При това лиричното начало се съчетава с традиционни мо-
менти на текста; диалогичната форма на въображаемия разговорспомен 
органично се излива в традиционната риторична формула за безрадост-
ния живот без детето.

В друг текст стилистичният похват на въвеждането на пряка реч също 
се превръща в своеобразна кулминация, която се излива в риторичната 
форма на израз на дълбоко отчаяние:
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Укр.:  „Ой мамочко, мамочко, будь самейка.
 Вже мене тепер не будеш глядіти,
 Вже я відійшла від віс назавжди.“
 Ой моя ти донечко мила,
 Як же я тепер буду без тебе?
 В мене не буду ні радості, ні милості,
 Як же я буду той денечок переживати?
     (КовальФучило 2000: 201)

(„Ой, мамо, мамичко, бъди самичка.
Вече няма да ме виждаш,
вече си тръгнах от вас завинаги“.
„Ой, дъще моя мила,
как ще живея без тебе?
Няма да има за мене нито радост, нито милост,
как ще преживявам деня?“).

Лиричната тоналност пронизва всички традиционни мотиви от дадения 
цикъл оплаквания. Същевременно, ако в традиционните записи изразяване-
то на отчаянието на родителите асоциативно се съчетава с изказването, че 
подобре би било да не са ги раждали, отколкото да ги губят и да се лиша-
ват от помощ и подкрепа на стари години, съвременните фиксации, напълно 
разбираемо, не отразяват подобни социалноикономически мотиви.

Сред жанрово зададените теми и мотиви от цикъла найразработени са 
също традиционните формулиупреци към покойния и порано починали-
те роднини, които са го „подмамили“, риторичните въпроси за какво се е 
„разгневил“ покойният, та е оставил близките си, призиви да се съжали над 
близките си, да погледне, да проговори и др., което се поддържа от пред-
ставите за неоправдаността и противоестествеността на смъртта в млада 
възраст:

Макед.:  Колку ка ми е жал,
 маjкин, jа за тебе.
 За мене ти, маjкин,
 ал не ме жалиш ти?
 (Панкова 1966: 407).

С традиционните представи за продължаване на жизнената дейност на 
„оня свят“ и с грижа за съдбата на покойния са пронизани призивите към 
порано починалите да го посрещнат:

Бълг.:  Куи та, Йовке, пусрещнъа,
 дали тойта майка и тоя мил баща,
 Йово, чи бяа т’, Йовке, забрайли,
 чи дългу Йовка съ наказва…
       (Кауфман 1982: 716). 
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Заедно с това, в случай на оплакване на деца емоционалното напре-
жение и лирическото начало на непосредствената импровизация изпъл-
ват и този жанрово зададен модел с конкретно съдържание. В българския 
текст майката, оплаквайки двете си починали от скарлатина невръстни 
дъщери, с болка пита: „На кой гроб мама да плаче, кое е чедо помило?“; 
още не са успели да кръстят помалкото дете и майката го нарича „не-
зачетено“, като пита „кой ще го окъпе, кой ще го подсуши“ (Кацарова 
1969: 180).

Не може да се отрече, че един традиционен мотив в майчиното оплак-
ване – подчертаването на осиротяването на майката, предавано чрез об-
щофолклорния образ на кукувицата (срб. кукавица, укр. зозуля), страхът 
от самотата, произтичащият от това мотив за желанието да се умре вместо 
сина/дъщерята и др., не са отразени в целия тематичен цикъл на майчините 
плачове (ВулетићВукасовић 1899: 154; Парашкевов 1907: 403). 

Все пак обаче в плачовете по малки деца (за разлика от починалите в 
млада възраст като цяло) тези мотиви са поскоро дан на традицията, от-
колкото психологически мотивирани моменти, и са представени почесто в 
случай на смърт на единствен син. В условията на традиционната култура 
на Балканите, в Косово и Метохия например, по принцип траурът за мо-
миче продължава пократко, освен това се съблюдава само от жени, докато 
при мъжете няма особени знаци за показването му (Филиповић 1967: 144). 
В Мариово битувал обичаят в знак на траур по сина майката да си отреже 
плитките (Ристески 1999: 96). Заедно с това именно в плача по дъщеря, 
както не без основание смята В. Джурич, „често пъти има повече нежност“ 
(Ђурић 1940: 79). Като изказва тази нежност, създателката на тужбалицата 
често прави уговорката, че Ј е „срамота“, когато има майки, на които са им 
загинали синове, но те „с тиjем силе“.

Социално обусловената традиционна разлика във възприемането на 
децата от мъжки/женски пол намира непосредствен израз на лексикално-
то ниво на текста, в частност на тужбалицата, отразяваща тенденцията в 
сръбския език като цяло: срећа са децата от мъжки пол, ср.: „има лиjепу 
срећу док Бог оће“ (СЕЗ: 113), понеже „мушки пород мимо свиjу блага 
овога свиjета рачуна“, а тези, които нямат синове, наричали саморанци; 
дъщерите са туђа вечера; за тези, които имали няколко дъщери, казвали: 
„притисли су га тамнице“ (срб.) 

Тези представи определят съответния лексикален „код“ на тужбалица-
та, ориентирана основно към възхвала на починалия от мъжки пол, докато: 

Срб.:  Ђевоке су празна кућа,
 Ледна кућа, тужна срећа,
 Код њих нема разговора, 
 Но жалости и кукање,
 Куку браћо под ранама! 
             (СНТ: № 29, 106).

6 Български фолклор, 3–4/2011
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В сръбската/черногорската традиция изобщо при обръщение към ум-
релия в текста на оплакването широко се използват атрибутивнономина-
тивни конструкции от синонимния ред срећа-благо-жеља-дика-радост-
слава-нада (срб.), но почесто при семантично противоположен атрибут, 
намиращ се в пределите на понятийното поле „смърт“: црна срећо; тамна 
срећо; рано моjа, срећо моjа; надо изгубљена; ране непреболне; маjчине 
тешке жалости; срцу тешке ране; срце откинуто и под.

Повечето текстове се конструират с оглед на преобладаването на 
лиричен момент, постиган чрез актуализиране на съответните жанро-
ви синтактични и лексикални похвати. Организиращ похват на текста 
е тавтологията – лексикалната, морфологичната и синонимната, която 
се проявява както на ритмичнозвуково, така и на смислово равнище, 
при това придава на   текста ярка емоционалност и лирична насоченост. 
„Синтактичната градация на синонимите – пише Ф. Колесса – заедно с 
повторенията на синонимните значения и подобните смисли в различни 
оттенъци представляват основната красота на художествения стил на го-
лосіння2“ (Колесса 1922: 13). Повторяемостта, варирането на мисълта, 
характерната компресираност на информацията са подчинени на целта 
за създаване на колкото може поизразителен образ и емоционално из-
казване, на стремежа към емоционално обединяване на изпълнителката 
и аудиторията. Като ярък пример за характерното за украинската тради-
ция нанизване на еднородни именни деминутивни и глаголни окончания, 
създаващи синонимия на поетичните образи, която се разгръща в преде-
лите на отделните блоковефрагменти, може да послужи плачът по сина 
(ср. Мишанич 1999: 34).

Характерна особеност на поетическия език на плача е неговата „пре-
комерна“ атрибутивност, която се постига чрез създаване на лексикосе-
мантични и стилистични модели на текста, облекчаващи фолклорната им-
провизация в момент на найвисше емоционално и психологическо напре-
жение. Такива конструкции, които демонстрират сугестивността на жанра, 
групирани около концептитестереотипи (техни ядра), формират принцип-
но открит синонимен ред на текста, поддържан от риморитмичното пов-
торение и морфологичното уподобяване:

Укр.: Ой, яка ж твоя хата темная, дитино моя висушеная! Ой яка ж 
твоя хата холодна, дитино моя, дуже голодна. Ой яка ж твоя хата вузе-
нька, дитино моя, серцю близенька3 (Етн. зб.: № 66, 54) („О, колко е къща-
та ти тъмна, рожбо моя изсъхнала! О, колко е къщата ти хладна, рожбо моя, 
много гладна! О, колко е къщата ти тясна, рожбо моя, на сърцето близка!“).

Синонимното повторение като закон на жанра, свързано с морфоло-
гичната тавтология, в плача по децата е подчинено на задачата за найярка 
глорификация на починалото, например:

2 Плач, оплакване, нареждане (укр.). – Б. пр.
3 Подчертаването мое. – Б. пр.
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Макед.:  Леле, слатка внука на баба де!
 …
 Што побрго да прежалам:
 Дали твоjа личотиjа,
 Дали твоjа умнотиjа,
 Дали твоjа кроткотиjа,
 Дали твоја поризливост? 
 (Цепенков 1972, № 89, 252). 

Обръщението към починалото, като безусловна вербална микрокон-
станта на жанра, в емоционалните плачове по децата нерядко става ос-
новен композиционносъдържателен елемент на текста: „оплаквачката 
повтаря името на покойния или друго обръщение към него няколко пъти 
като единствен текст“ (Кацарова 1969: 188). Атрибутивнономинативната 
конструкция на обръщението е представена от име в устойчиво сцепление 
с определители (качествени или предикативни). Освен стереотипните фор-
ми, в потока на импровизацията спонтанно възникват ярки метафорични 
образи и метонимни наименования, чийто лаконизъм изключва необходи-
мостта от разгърнати поетични тропи: бълг. мило чедо, загубено; мила ро-
жбо; хубаво чедо на мама; мамина игроорка; мамина песнопойка; мами-
на блага душица; мамино цвете, неразцъфнало; макед. мило чедо, слатко 
чедо, измачено, застрамено; изгор маjке; мачна душа; златно чедо; злат-
но чупе; злато ти галено и под.

Поетичната образност на цикъла обема основно два любими худо-
жествени „кода“ – орнитоморфната символика (порядко зооморфна, напр. 
мило ягне (бълг.) и метафората за неразцъфнала или преждевременно увех-
нала зеленина или цвят. Представата за починалото като за птиче, което 
долита да навести близките си, се отнася към универсалните архетипни 
образи, широко представени в оплакваческата традиция, но в текстовете 
за деца този художествен похват е пронизан от дълбок лиризъм, създаващ 
изразителни асоциативни образи. При това текстовият фрагмент може да 
представлява доста разгърната тирада, като например в един български 
текст, където покойната дъщеря, която приживе е била такава песнопойка, 
че хората се спирали да послушат песента Ј, е представена от оплаквачката 
като врабче:

И гледа, мама, и мисли:
Дано се Пенка престори
С некоя гадинка да мине;
Дано с’ врапците премине
С’ врапците малко врапченце,
Мама ще да га познае,
Ако ми буде с врапците

               (Маринов 1892: 242).
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Обикновено номинацията на децата като птиченца се свързва със съ-
ответната глаголна атрибутивност, насочена към създаване на образ, из-
пълнен с нежност и лиризъм:

Бълг.:  Изфръкнахте, мамо, като пиленца… 
 (Кауфман, Н., Д. Кауфман 1985: 255);

Укр.:  А ти ж нам, пташечко, щебетала й нас потішала,
 А хто ж буде щебетати, наша дочечко, наша щебетушечко?
             (Мишанич 1999: 32)

(„А ти на нас, пиленце, ни чуруликаше и ни радваше,
А сега кой ще чурулика, дъще наша, чуруличе наше?“).

Характерна черта на сръбската традиция е разгърнатият синонимен 
ред от номинативноатрибутивни съчетания в орнитоморфен/зооморфен/
растителен код при обща десемантизация на образа. При това изборът на 
съответната метафора зависи както от традиционната фолклорна поетика, 
така и от художествената надареност на конкретната изпълнителка.

Основен художественопоетичен похват на цикъла са лексикосеман-
тичните модели от растителния код, закрепени в рамките на метафорични 
конструкции. Метафорите на неразлистената зеленина, увехналите цветя, 
несъзрелите плодове и пр. образуват логически здрави единства, призвани 
да подчертаят преждевременността на смъртта в млада възраст. Метафо-
рата се създава като номинативнопредикативен или номинативноатрибу-
тивен модел с въвеждане на съответен епитет. Атрибутът зелен, отнасящ се 
към семантичната сфера на живота, като се асоциира с растителния свят, 
във всяка фолклорна традиция означава младост, за което свидетелстват и 
семантичните съчетания *molod/ *zelen (Толстой	1995: 316). Българома-
кедонската традиция, в частност, широко използва формула, в която зелен 
е синоним на атрибута млад:

Макед.:  Ти ми умре уште младо,
  уште младо и зелено
     (Цепенков, № 73, 214).

С разгръщането на реда синонимни атрибути текстът въвежда епите-
тите росан (макед.), миришливи (срб.), благодарение на което се изграж-
да изразителна метафора на преждевременно изтръгнато от неумолимата 
смърт цвете.

Използването на растителен код в оплакването на починали в млада въз-
раст в сръбската традиция е свързано с различаване на „мъжки“/“женски“ 
дървета, които стават съответна метафора, а тя влиза в състава на именно 
съчетание в адективна конструкция: боре са сред горе, jаблане из плани-
не (срб.). Към „мъжките“ се отнасят фолклорнопоетичните символи на      
юнашка сила, издръжливост, мъжество –  бор,  jаблан,  jавор,  сред  най
любимите „женски“ дървета е например jелвица, при това допълнителна 
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атрибутивност се постига както чрез вътрешно присъщия на денотата ат-
рибут зелен, така и чрез допълнително въвеждане на синонимно определе-
ние – танка jелвице моjа (срб.). 

В украинската традиция на погребалното оплакване и в частност в 
плачовете по деца епитетът „зелен“ присъства обикновено като атрибут за 
място, като компонент на поетичната формула на текста:

Укр.: …пойду я тільки у зелений садочок, да вирву я кленовий лис-
точок, да прикрию я своєї донечки слідочок, щоб і зозулі не кували, щоб і 
пташечки не літали, щоб моєї донечки сліду не ізтоптали (Малинка 1898: 
100) („...само ще ида в гората зелена, ще откъсна кленово листенце, ще 
покрия следата на своята дъщеричка, та и кукувици да не кукат, и птички 
да не летят, да не утъпчат следата на моето момиченце“).

Понатоварен в украинската традиция е червеният цвят (и синонимни-
ят му розов), чиято функционалносемантична роля в погребалното оплак-
ване е свързана с фолклорнопоетичната символика като цяло. Като символ 
на красота, здраве, живот, на „този“ свят, атрибутът обикновено присъства 
в синонимния ред на номинативноатрибутивните конструкции на мета-
форичното обръщане към починалото, при това се явява интенционална 
характеристика на денотата (червона/-ий: ягідко, цвіт, яєчко, крашаночка, 
черешенько, маківка (укр.); цорвен трондафил (макед.), вследствие на кое-
то атрибутът може да се изпуска или да се заменя със синонимно опреде-
ление, символизиращо цъфтенето на природата:

Укр.: Моя дитиночко, моя родиночко… і моя роза повная, і моя роза 
червоная, і моя ягода повная, і мій цвіточок, і моя крашаночко! (Малинка 
1898: 100) („Детенце мое, скъпо мое, ...моя роза разцъфнала, моя роза чер-
вена, мой плод узрял, цветенце мое, писано яйце мое!“).

Впечатлението за атрибутивността на текста ще бъде непълно, ако не 
споменем епитетите златен/сребърен, въвеждани в текста за изразяване на 
найвисша емоционална оценка, което се подчертава от формата на суперла-
тива (найсрібнісінька – укр.) (найсребърна). Тази атрибутивност доста ши-
роко е представена и в други цикли на погребалното оплакване. В плачовете 
по деца тя се предава също с именна конструкция, която на свой ред може 
да получи допълнително определение (дитино моя, золото моє, золото моє 
червонеє (укр.) (дете мое, злато мое, злато мое червено). Тя се явява като 
психологически оправдана и се фиксира както в украинската, така и в бал-
канската традиция. Широко представен в балканославянския материал, този 
атрибут е обичаен похват за глорификация на починалото, преди всичко от 
мъжки пол, но може да присъства и в текст за невръстна дъщеря:

Бълг.:  Раденце, златна ябълко…
 моята златна ябълка,
 ама я малко подържах,
 та чи я низ брег изпуснах
 не можах да я удържа… 
 (Кауфман, Н., Д. Кауфман 1985: 154).
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Въвеждането в поетичната тъкан на метафората за златната ябълка е 
достатъчно обосновано от гледна точка на традиционната поетика, влия
нието на епическата традиция в региона (с условие за фолклорна сино-
нимност на атрибутите златен/зелен: моjа руко, зелена jабуко; по тубрету 
злапене jабуке (срб.), а също и от гледна точка на присъствието на мотива 
смърт/сватба в плачовете по умрелите в млада възраст. Златната ябълка е 
обичайна реалия на сватбения обред, която в случай на смърт на неомъ-
жени/неженени става атрибут на погребалната обредност, ср. срб.: „Када 
умре момак или девоjка, игра се са граном и jабуком, што се после баца у 
гроб“ (Зечевић 1970: 118). В случай на смърт на момък или девойка бълга-
рите обикновено правели оруглицата на смърта – вид сватбено дръвче с 
окастрени клонки, към което прикрепяли покрити със златно фолио, вара-
кладисани, ябълка или дюля (Маринов 1892: 249).

В същото време украинският текст използва метафоричното обръще-
ние към починалия с характерната за жанра конструкция със семантика 
на отделяне: моє яблучко одкотилося (укр.) (търкулна се моята ябълчица).

Заедно с това този символ за балканославянската традиция очевидно 
има и пошироки митологични конотации. Присъствието му в орнамента 
на древните надгробия на редица места в региона е отбелязано от Воислав 
Джурич в Приложението към Речника на Чайканович (Чаjкановић 1985: 
275). 

Така поетичните особености на погребалните плачове по деца се про-
явяват като закономерно продължение на етнопоетичната традиция на кон-
кретния регион, отразявайки универсалните жанрови характеристики на 
обредния текст.

Същевременно, ако разглеждането на етнопоетичната традиция из-
исква „да се акцентира върху вкоренеността на моделиращите принципи 
на системната организация на поетиката в самата граматикосинтактична 
система на езика, на който даден комплекс от традиционния фолклор на-
мира своето многовековно и многократно въплъщение“ (Рахимова 2002: 
66), спецификата на фолклорния жанр подразбира разглеждането му в кон-
текста на целия обреден текст.

Отчитайки неизбежно непълното представяне на поетичната система 
на дадения цикъл, свързано с необходимостта от комплексно разглежда-
не на жанра родствени традиции също и в контекста на граничещи фолк
лорни жанрове, ние все пак се опитахме да представим, условно казано, 
един инвариант, проявяващ както фолклорнохудожествената образност и 
дълбинни митопоетични представи, свойствени на дадения цикъл, така и 
всеобщността на човешките преживявания.

Превод от руски език: Албена Стаменова
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Съвременният	фолклорен	анекдот:	
проблеми	на	фиксацията	
и	публикуването

Ирина И. Кимакович

Анекдотът е популярен жанр на съвременния фолклор. Независимо 
обаче, че анекдотите днес активно битуват в традиционния тип културно 
общуване, съществуват редица проблеми, свързани с функционирането на 
жанра, с фиксацията му и публикуването му в сборници. Проблемите, вър-
ху които акцентираме вниманието, се нуждаят от обсъждане от научната 
общност.

Един от найсложните въпроси на съвременната фолклористика е      
теорията на жанровете. Едва ли този въпрос може да бъде решен в рамките 
на литературоведски ориентираната фолклористика, в която представите 
за фолклорния анекдот са се формирали под влияние на представите за 
литературния му събрат. За основни признаци на фолклорния и литера-
турния анекдот се смятат лапидарността на разказа, непредсказуемост-
та на логическия ход, диалогичният начин на изложение и наличието на                      
поанта (Кімакович 1996: 64–85; Кімакович 1995: 45–52). Няма съмнение, 
че съвременните научни критерии за определянето на анекдота найдобре 
са приспособени за характеристика на съветския и постсъветския анек-
дот. Текстовете, построени по този шаблон, разказвачите найчесто асоци-
ират с думата „анекдот“. Но документирането на рускоезични анекдоти от 
съветския период не е сред задачите от първостепенна важност, които си 
поставяме. Нашата цел е да документираме смешни текстове, които отра-
зяват традиционни и нови стереотипи на осмисляне на света от народите, 
живеещи на територията на Украйна.

Още през 60те години на миналия век В. Проп формулира положение
то, че фолклорният жанр е категория на формата, чийто критерий е пое
тиката. За фолклорното произведение съдържанието е важно само като 
условие на неговото създаване, но само по себе си не е определящо: то 
е важно само там, където се отчита признакът на битовото използване    
(Пропп 1964: 147–54). 

Практиката свидетелства, че в аналогични ситуации на битово об-
щуване се използват развлекателни разкази с различна поетика, само 
част от които може да бъде квалифицирана като анекдоти. Философ-
ските или морализаторски разкази (фабулати) често са много близки 
по съдържание до анекдотите, битовите приказки1, притчите и басните. 
Следва да се обърне особено внимание на смешните меморати, които не 

1 За обозначаване на такива разкази вече е предложено да се въведе терминът при-
казкаанекдот.

Български фолклор, 3–4/2011
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се фиксират, макар те, както и анекдотите, да представят фолклорното 
съзнание2.

В процеса на коментиране на анекдотите често се раждат еднократни 
(„разовые“) текстове. Това не са фолклорни текстове, но те са свидетел-
ство за съвременната смехова култура и езиковата картина на света, затова 
също представляват научен интерес. Квалифицираме ги като шеги (укр. 
„жарти“).

Нашият опит в записване на анекдоти в различни райони на Украй-
на свидетелства, че найголям проблем при фиксирането на анекдотите 
е търсенето на носители на този жанр. Експедициите, които предполагат 
регионални изследвания на състоянието на традицията и няколкочасово 
пребиваване в традиционните общности, не изпълняват задачите, които 
събирачът на анекдоти си поставя. Такава ситуация се провокира от самата 
специфика на жанра анекдот. Дори ако респондентът е открит чрез раз-
питване на съселяните му, той като правило отказва да разказва анекдоти 
„по молба“ на малко познатия събирач. И този отказ е мотивиран от реди-
ца причини. Първо, в традицията битува мнение, че разказвачи на вицове 
са изключително мъжете. При всички предприети от нас опити да общу-
ваме с познавачи на анекдотите, мнението на хората ни насочваше към 
мъже на средна и над средна възраст. Тези мъже се ползваха с авторитет 
сред съселяните си, бяха добри събеседници. Но съобщаването на целта 
на запознанството поставяше потенциалните разказвачи в задънена улица 
в случаите, когато събирачите бяха предимно момичета. Отказът се моти-
вираше с това, че разказвачите са некомпетентни. „Моралната цензура“ и 
до днес регулира отношенията между селяните и пришълцитесъбирачи, 
между женени мъже и млади момичета. Трудно е да се съди за репертоара 
на такива разказвачи, но, навярно, самата дума „анекдот“ има за тях неясен 
или предизвикателен характер.

За да се избегне неловкостта на ситуацията, когато момичетасъбирачи 
молят солиден мъж да им разказва анекдоти или смешни истории, в групата 
беше включван мъж. Няколко пъти в процеса на завързване на познанство 
с потенциалния разказвач присъстваха жена му и децата му. При такива об-
стоятелства следваше незабавен отказ. Възможно е причината за отказа да 
се крие в отношението към самата номинация на текстовете. Постоянно се 
натъквахме на ситуация, в която на молбата да разкажат вицове, разказва-
чите огласяваха неприлични анекдоти, случки, битови приказки, за които 
общото беше повествованието за реалии от „низкото“. При това текстове, 
не нарушаващи нормите на приличието, не се разказваха. По наше мнение 

2 „Седя си вкъщи. Баща ми чете вестник, вдига глава и поглежда през прозореца. И 
аз поглеждам. Майка ми и брат ми се прибират. На майка ми се вижда половината глава, 
брат ми – до кръста. Баща ми казва: „Нашият малкият все едно че язди на кон“ (записано 
от О. Мазур, род. 1974 г. в селището МелницяПодолская, Тернопилска област, 23 август 
1993 г.).

Access via CEEOL NL Germany
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такива текстове безусловно има в репертоара на разказвачите, но те не ги 
квалифицират като анекдоти и затова не ги разказват.

Втората причина, поради която разказвачите отказваха да разказват ви-
цове, са условията на фиксация. Разказвачите отказваха да разказват анек-
доти през деня. „Да бяхте дошли вечерта с половинка водка... Тогава може 
би... А така...“ (инф. М. Т. Тарахан, род. 1936 г. в гр. Володимирец, Ровнен-
ска област, 15 август 1998 г.).

Ние с групата събирачи последвахме съвета на разказвача и отидохме 
вечерта. И се оказа, че на разказвача му е нужна не само „весела атмосфе-
ра“, но и близка аудитория. Едва когато се събраха приятелите и съседите 
на М. Т. Тарахан, той можа окончателно да се отпусне и малко по малко да 
си припомни няколко традиционни анекдота. Така за документирането на 
анекдотите се изисква определен контекст. Анекдотите се разказват изцяло 
в два случая: „като стане дума“ като аналогичен пример на правилно или 
неправилно поведение, вярна или невярна реакция в дадена ситуация, а 
също по асоциация, когато анекдотите се завъртат около определен персо-
наж или конфликт. Пресъздаването на естествените условия за битуване на 
жанра е основна задача в процеса на фиксация при теренната работа.

Опитът ни в записването на анекдоти показва, че в репертоара на раз-
казвачите преобладават текстове, които по определен начин свидетелстват 
за интелектуалните и емоционалните им изисквания. Именно любимите 
вицове се разказваха при молба. За съжаление, не сме се запознали с нито 
един разказвач, който да може да разкаже повече от 20 текста. Средно от 
всеки интервюиран записвахме по не повече от 5–10 текста. Възможно е 
просто да не сме попаднали на компетентни разказвачи. Възможно е зна-
енето на вицове да е престанало да бъде актуална потребност. Все още е 
рано да се правят изводи, понеже сме изследвали не повече от четирийсет 
села в различни райони на Украйна. 

Ще отбележим, че текстовете, преразказани от нас в началото на ин-
тервюто, и текстовете, които си спомняхме в процеса на разговора, бяха 
познати на разказвачите, но те отказваха да ги преразказват, вероятно за-
щото тези текстове вече са прозвучали от устата на събирача. В тази ситуа-
ция отново заработваха традиционните механизми на спонтанно битуване 
на анекдота в разговора. 

Активните репертоари на разказвачите, по наше мнение, зависят от 
житейската им позиция и проблемите, които те решават на определен етап 
от живота си. Така например разказвачите на млада възраст често си спом-
нят само сексуални вицове, разказвачите на средна и над средна възраст 
– политически и битови.

Измежду текстовете, записани от разказвачи, найпопулярен беше 
този: „Кой е виновен? – Снахата. – Ама тя не е вкъщи. – Че какво, нали 
престилката Ј виси тука“ (инф. О. П. Мандрук, род. 1939 г., с. Залесе, 
Боршчевски район, Тернопилска област, 17 юли 2002 г.). Документирахме 
този анекдот повече от 20 пъти. При интервюто (в пасивния репертоар) на 
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разказвачите найизвестни са анекдотите тип AT 1365 В (Косено – стри-
гано), АТ 1370 В* (Мързеливата предачка), СУС – 2220 (Различни типове 
езикови недоразумения). 

Стремежът на събирача към фиксиране на пълните текстове на анек-
дотите понякога го кара да се намесва в спонтанния процес на обмяна на 
анекдоти между участниците в комуникацията. Възникващите в процеса 
спомени и възпроизвеждане на непълните текстове на анекдотите са разби-
раеми само за преките участници в общуването. Понякога възниква пара-
доксална ситуация: разказвачът помни поантата на анекдота, той я провъз-
гласява, компанията реагира със смях на репликата на разказвача. Когато 
събирачът моли да му се разкаже целият текст, разказвачът започва да се 
обърква. Всички участници в общуването си спомнят анекдота. И всеки го 
разказва по различен начин.

Цел на записването на анекдотите е тяхното систематизиране и изда-
ване във фолклорни сборници. Популярните сборници анекдоти, издавани 
с търговска цел през 90те години на ХХ в., пропагандират литературните 
анекдоти. Издаването на фолклорните анекдоти има своята специфика. 

Литературните анекдоти се квалифицират като такива не само защото 
се предават на книжовен език. Те, дори фолклорни по произход, са по
структурирани. Подборът и редактирането на текстовете се обуславят и от 
общественото мнение, и от държавната цензура, и от личните съображения 
на редакторите.

Класически сборник литературни анекдоти с фолклорен произход и 
досега в Украйна е сборникът на Б. Гринченко „Веселий оповідач“ („Ве-
селият разказвач“) (Киев, 1888). Сборникът е преиздаван 4 пъти приживе 
на съставителя. Материалът в сборника не е систематизиран. Доколкото в 
него са представени няколко текста с паспорти, в които се указва мястото 
на записа или източникът на текста, можело е да се очакват речеви разли-
чия в текстовете, записани от различни разказвачи от различни региони на 
Украйна. Но такива различия липсват.

Сборникът „Галицькоруські анекдоти“ („Галицкоруски анекдоти“) е 
съставен от В. Гнатюк и издаден в т. 6 на „Етнографічний збірник“ („Ет-
нографски сборник“) (1899 г.). Този сборник значително се различава от 
сборника на Б. Гринченко. Текстовете в сборника са систематизирани. Ако 
в последния сборник, издаден приживе на Б. Гринченко (1913 г.), са засви-
детелствани 274 текста, в сборника на В. Гнатюк присъстват 7000 текста 
с номерация на съставителя. В действителност представените текстове са 
повече. Под един номер и различни букви от азбуката съставителят пода-
ва текстове, които той счита за варианти. Независимо от факта, че част 
от текстовете, представени в сборника на В. Гнатюк, от гледна точка на 
съвременната наука не са анекдоти, собствено анекдотите представляват 
поголямата част от сборника. В. Гнатюк включва в състава на сборника 
текстове, събрани от него и колегите му, а също текстове, публикувани в 
различни издания. Всички текстове са с паспорти. Текстовете, събрани от 
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В. Гнатюк, се различават от останалите текстове по това, че предават ре-
гионалните особености на речта на разказвачите. Наличието на ударения 
и диалектизми свидетелства не само за търсенията на учения за адекватно 
предаване на фолклорната реч, но и че той правилно разбира и правилно 
представя  естеството  на  устните  текстове.  Текстовете,  препечатани  
от календари, сборникът на Б. Гринченко и някои други издания не могат 
да бъдат окачествени като автентични, защото не е известна степента на 
тяхното фалшифициране. Ще отбележим, че доста често В. Гнатюк указва 
„успоредици“, източници, в които са публикувани варианти на предста-
вения от него текст. За съвременните фолклористични изследвания тези 
наблюдения са остарели, понеже старите издания, насочени към популя-
ризиране на устното народно творчество, не предават неговата устна при-
рода. Но за фиксацията на националния сюжетен репертоар тези сведения 
остават актуални. 

Ценен материал за съставяне на академичен сборник анекдоти могат 
да станат и текстове, които се пазят в архивите. Но много често при оцен-
ката на автентичността на текста съставителят разчита само на своята ин-
туиция. Книжовният език, на който е изложен традиционният сюжет, не 
винаги представлява фалшификация на събирателя. Нивото на образова-
ност на разказвачите понякога е повисоко от нивото на първокурсниците 
във филологическите факултети, които са на фолклорна практика. Ориен-
тацията на студентите към адекватно записване на устните произведения 
ни кара да се усъмним в тяхната недобросъвестност. Но на практика да се 
проследи чуждият процес на фиксация ни се струва невъзможно, затова 
такива текстове следва да се съпровождат със забележка, че е невъзможно 
да се определи степента на автентичност на текста. 

В ръкописния архив на Института по изкуствознание, фолклористика 
и етнология „М. Т. Рилски“ на НАНУ се пазят и самозаписи от втората 
половина на ХХ в. Такива текстове също трябва да бъдат издавани, защото 
представят националния модел на света през разглеждания период. Тези 
текстове могат да влязат и в състава на академичен сборник анекдоти, ако 
целта на сборника бъде да се регистрират сюжетите в националната тради-
ция. Текстовете, записани по памет от събирачите, по същество предста-
вляват литературни текстове с фолклорен произход, което трябва да бъде 
отбелязвано в бележките към дадения текст.

Основен корпус в научния сборник анекдоти трябва да станат тексто-
вете, при чието записване са били взети предвид препоръките на съвремен-
ните фолклористични методики.

Записите трябва да се провеждат с помощта на видеокамери. Доку-
ментирането на интонацията, мимиката и жестовете е много важно при 
записите, защото често именно невербалните съставящи на устния текст 
представляват негова поанта. Ще отбележим, че текстовете, в които стаби-
лизиращ елемент на сюжета е жестът, досега не се фиксират и, доколкото 
ни е известно, още не са били обект на изследване.
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Условията на фиксацията на текста (спонтанно разказване или изпъл-
нение по молба) изискват допълнително документиране. Контекстът често 
програмира не само съдържанието на устния разказ, но и формата на изла-
гането му (пълна или непълна). Според нас в сборника непълните форми 
на анекдотите трябва да бъдат представени в контекстите, в които са про
звучали. Ако пълните форми на анекдотите са били провокирани в разго-
вора от някакви реплики, те също трябва да бъдат отбелязани.

Методиката, предложена от О. Брицина, е насочена към максимално 
фиксиране на информацията, свързана с битуването на устните текстове 
(Бріцина 2006: 146–180). Точният запис и адекватното дешифриране на 
вербалните и невербалните съставящи на текстовете със смехови ефект ще 
позволят да се поставят и решават въпроси, свързани с битуването на съ-
временната народна смехова култура, а също с проблеми на съзнанието, 
мисленето, паметта. Но такава работа засега едва се планира.

Текст,	записан	по	молба	на	събирача3

Вчора мама дзвонила по тєлєфону. Анекдот слухала. Розказує, каже: 
„Пошла баба до моря та кинула сєтку в море, зловила рибку золоту. І каже 
рибка: „Харашо. Спасібо. Ти мене відпусти, я тобі три желанія даю, щоби 
ти загадала“. Баба каже: „Хочу з хати старої, хочу хату красіву, дворець“. 
Ну, рибка каже: „Харашо“. – „І, – каже, – машину, щоб я могла кататься 
по барам, по кафешкам“. – „Харашо“. – „Ну й, – каже, – ще щоб же ж була 
молодицею красівою“. – „Ну, всьо, маладєц, будеш красівой дєвочкой, 
всьо“. Тут же ж вона її випустила, вертається рибка, каже: „Я тобі ще 
четверте	желаніє даю, щоб ти загадала, – каже, – ти така хароша	ба-
бушка“. А вона каже: „Он кіт лежить на погребі, – каже, – рижий бачиш, 
– каже, – такий старий. Ну, – каже, – зроби, щоб він був молодим хлопцем, 
– каже, – щоб я ж з ним гуляла“. – „Ну, харашо“.

На другий день просинається баба в дворце таком. Там лімузін стої-
ть, там машина красіва. На другий день там на діскотєку	собирається. 

– З котом? 
– На діскотєку собирається.
– З котом?
– Та слухай. І жде її. Виходить, жде її в дворі такий, хлопець такий 

високий, такий, рижий, красівий такий. 
Баба виходить. Дєвушка така виходить надвір. Підходить до хло-

пця та й каже: „Здраствуй, молодий, красівий“. – А він такий: „Здрастуй, 
молода, красіва. Ну тепер ти будеш жаліть, що ти мене в молодості скас-
трірувала“. 

3 Ударенията са отделени с наклонен шрифт. Акцентираните думи са отделени с по-
лучерен шрифт. Запетайките и точките свидетелстват за продължителността на паузите.
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Вчера майка	ми ми се обади по телефона. Слушах един анекдот. 
Разказва: „Отишла една баба на морския бряг, хвърлила мрежата в море-
то и уловила една златна рибка. Рибката казва: „Добре. Благодаря. Пусни	
ме, давам ти да си намислиш три желания“. Бабата казва: „Не	искам тая 
стара къща, искам	хубава къща, дворец“. Рибката казва: „Добре“. – „И, 
казва – искам кола, да се возя по баровете и по кафенетата“. – „Добре“. 
– „И, казва, искам още да съм млада и хубава“. – „Добре, браво, ще ста-
неш хубаво момиче, дадено“. Тя я пуснала, връща се рибката и казва: „И 
четвърто желание ти давам да си намислиш – казва – ти си толкова добра	
баба“. А тя казва: „Тоя котарак, дето се излежава там – казва – рижия, 
виждаш ли го, стария. Превърни го – казва – в младо момче – казва – с 
него да се разхождам“. – „Ами добре“.

На другия ден се събужда бабата в дворец. Отвънка лимузина, хуба-
ва кола. На другия ден тръгва на дискотека.

– С котарака ли?
– На дискотека тръгва.
– С котарака ли?
– Ама слушай. И я чака. Излиза, на двора я чака едно младо момче, 

високо,	рижо,	хубаво такова.
Излиза бабата. Едно младо момиче излиза навънка. Отива при мом-

чето и му казва: „Здравей, красавецо млад“. – А той: „Здравей, красавице 
млада. Е, сега ще съжаляваш, че на млади години ме кастрира“ (инф. А. 
Палевич, род.1989 г.; зап. в Кировоград, 28. 07. 2008).

Така в процеса на фиксацията на анекдотите изработихме следната 
тактика: запознанство, молба да се разкажат няколко анекдота или смешни 
истории, преразказ на няколко традиционни анекдота. В повечето случаи 
формирането на задачата пред разказвача, създаването на специфична ат-
мосфера и преразказът на примерни текстове предопределят успешната 
процедура по фиксацията на анекдота.

Публикуването на анекдотите, събрани от нашите предшественици, 
изисква определен коментар. В повечето случаи събраният материал не от-
говаря на критериите за автентичност, изработени от съвременната наука.

Превод от руски език: Албена Стаменова
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Реализацията	на	концепта	„желание“
в	народните	приказки	
от	Украинските	Карпати

Леся Г. Мушкетик

Фолклорната езикова картина е фрагмент от езиковата картина на све-
та. На определен исторически етап фолклорната езикова картина става 
сфера на максимална обобщеност в реализирането на наивната картина на 
света, което позволява да се формулира един или друг концепт, фиксиран в 
колективното съзнание на носителите на езика. 

Един от основополагащите в тази езикова картина е антропоцентрич-
ният концепт „желание“, който разглеждаме върху примера на повествова-
телната традиция на двете найголеми общности в Украинските Карпати 
– украинците и унгарците.

Приказката отразява в поетична форма изпълнението на основните 
желания и мечти на човека, основните му стремежи, които героят винаги 
осъществява чрез преодоляване на големи трудности и препятствия. И го 
прави, защото има голяма сила	на	желанието, вяра в осъществяването му 
и, съответно, мощна сила	на	волята, която той калява още повече през 
тежките изпитания и двубои с враговете. Та нали трудностите, с които чо-
век се сблъсква по пътя към осъществяване на силното желание, още пове-
че го усилват, мобилизират индивида да го постигне.

Героят е движен от позитивни, благородни цели и именно заради него-
вите положителни качества приказката му помага да ги осъществи. И при 
това го награждава, той постига всичко, което иска – жени се за любимата, 
а в добавка получава и това, което според приказната логика е нужно на 
човека за щастието му – царство или половин царство, вълшебни предмети 
и животни и пр.

Няма такъв човек, който да не желае щастие. Събитията в почти 
всяка приказка започват с това, че героят тръгва по света: „тръгваме по 
света да си търсим щастието“, „накъде да тръгна, за да си намеря 
късмета“, „вървя да си изпитам/открия щастието“ и др. Това общо 
място често се повтаря в приказката. Под търсене на щастие се разбират 
различни неща – това е и търсене на материално благополучие, любов, 
съпруга, придобиване на житейски опит, знания, занаят, изпитване на 
собствените сили и др. 

За изпълнение на желанията трябва да се положат усилия, нищо	на	
света	не	се	дава	даром	– тази мисъл се въплъщава в мотива за неразум-
ните или завистливите братя или сестри, които искат да имат всички блага 
даром. Заради своята лекомисленост и стремеж към „красив живот“ без
отговорните братя се забавят по пътя, забравили за целта на пътешествие-
то си, съблазнени от безплатно угощение. 

7 Български фолклор, 3–4/2011
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Отрицателните персонажи в приказките – царе, крале, владетели – се 
стремят да осъществят своите желания с чужди ръце, те изпращат героя да 
търси вълшебни животни и предмети, често на сигурна смърт, без самите 
те да рискуват нищо. Но в приказката не ги получават те, получава ги геро-
ят, който ги придобива със собствени усилия. 

На човек винаги нещо не му достига, той иска все повече и повече. 
Тази мисъл звучи в мъдрата унгарска приказка „Ризата на доволния (щаст-
ливия) човек“ из цикъла приказки за крал Матяш.

Кралят е изобразен като човек с деликатна душа, който приема при-
сърце чуждата болка, иска да подобри живота на своите поданици. Той се 
разболява от странна болест – обхваща го голяма тъга (в наше време бихме 
го нарекли депресия). За да се излекува, той се отправя в търсене на ризата 
на щастливия човек. 

В приказката в течение на търсенията на краля се разкрива същност-
та на човешката природа, логиката на човешкия разум – дори когато имат 
достатъчно, хората не са доволни, те мислят само за онова, което нямат. 
Всички от нещо се оплакват, кралят иронично се изразява по този повод: 
придворните „не могат да крадат достатъчно“, на войниците „не им 
е достатъчно меко леглото“, на господарите „не им е достатъчно бял 
хлябът“.

Доволен от всичко се оказва само един беден дървар, който весело ра-
боти, удовлетворен от това, което има, и е пощастлив дори от самия крал, 
макар че, както се оказва, той няма дори и риза, горната му дреха е обле-
чена на голо!

В приказката звучи мисълта, че щастието не трябва да се търси, не 
трябва да се преследва, трябва само да бъде разпознато – то се намира 
в самия човек, който умее да се наслаждава на живота и да	 го	 приема	
такъв,	какъвто	е. Щастието е в самите нас, трябва да се задоволяваме с 
малко, да ценим живота и да благодарим на Бог за всичко, което имаме – 
това е поуката от приказката. Ризата на щастливия човек става символ на 
духовното богатство и душевното здраве. М. Монтен пише: „Всеки живее 
добре или зле в зависимост от това какво мисли самият той по този повод. 
Доволен е не този, когото другите смятат за доволен, а този, който сам се 
смята за такъв. И изобщо за истинско и съществено тук може да се смята 
само собственото мнение на дадения човек“ (Монтень 1979: 64–65). 

Неслучайно в различни религиозни, мистични учения, съвременни 
психологически трудове става дума за благодарността, която трябва да из-
питва човек към Бог, Вселената, битието като цяло, трябва да благодари за 
подарената му радост от съществуванието, да възприема околния свят като 
велик дар на съществуванието. Г. Сковорода смята благодарната воля за 
източник на „светлия смисъл“ на човешката дейност: „Ей, учи се на самата 
благодарност. Учи се, докато си вкъщи, докато си на път, на заспиване и 
на събуждане. Hека тя бъде за тебе найсладкия и вечерен, и сутрешен, и 
обеден комат!“ (Сковорода 1994: 111). 

Access via CEEOL NL Germany
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Желанията биват много силни, човек често не е в състояние да им 
противостои. Те го заслепяват, водят го към загуба на чувство за реал-
ност, той е обхванат от еднаединствена мисъл, което, естествено, не 
може да свърши добре. Например, в унгарската приказка пастирът, макар 
да се страхува от змеяцарски син, срещу торба злато предава тайната 
му на магьосника. Братътскъперник в сюжета за златокосите близнаци е 
готов да убие невинни деца, само и само да получи вълшебната птица със 
златна перушина. Алчният богаташ умира и за да не пропаднат парите 
му, ги изяжда.

И така, човешките желания могат да служат както за източник на щас-
тие, така и на нещастие. Пример за това може да бъде приказката „Как 
беднякът се сроди със смъртта“ (СУС: 382), където беднякът внезапно за-
богатява и получава всичко, за което е мечтал – слава, богатство, пари, но 
от това не става щастлив, желанията му растат и се умножават. За такива 
необуздани желания се говори също в украинската приказка „За дядото, 
който носил глина в чувал“, „За циганина, на когото нищо не му било дос-
татъчно“ и др. Изпълнението на желанията на глупавите и алчните хора 
не води до добро (приказката „Ако желаеш – желай мъдро“). На стар дядо 
и неговата баба им се предлага да им се изпълнят три желания. Дядото 
поискал просто добро здраве, а бабата – богатство. Но дядото се закашлял 
и успял да пожелае само кървавица с елда1. Дядото бил доволен, а бабата 
започнала да се кара. Разсърденият дядо пожелал кървавицата да увисне 
на носа на бабата. Затова на бабата Ј останало само да поиска кървавицата 
да изчезне от лицето Ј. Така и станало. Затъгували дядото и бабата, че не 
могли да си хапнат кървавица с елдена каша.

В унгарския каталог на приказките (MNK 750 I*) има подобен сюжет 
под заглавие „Наденица“.

Изпълнението на естествени на пръв поглед желания също води към 
нещастие. В приказките такова изгарящо желание за момичетата е бракът. 
Момата моли Бог за поне някакъв любим, дори да е стар, дори сакат, 
дори самия дявол да е, в унгарските приказки – дори еднокрак със сакати 
крака. Желанието Ј се изпълнява, любимият наистина се оказва дяволът и 
я завлича със себе си в преизподнята. 

Както самите желания, така и изпълнението им може да донесе на чо-
века мъки и страдания.

В източната философия Буда проповядва отричане от страданията, 
отказът	 от	желания	 е	 отказ	 от	 страдания, понеже човек никога не се 
удовлетворява: „Достатъчно е да се разбере деликатният механизъм на же-
ланието. Желанието действа по следния начин: желанието поставя условие 
на вашето щастие. „Ще бъда щастлив, ако получа тази кола, тази жена, този 

1 В оригинала: „кишка“ – ястие, подобно на кървавица, приготвено от варена или су-
рова елда, порядко ечемик или ориз, мазнина, пръжки, подправки и прясна свинска кръв, 
което се пече или първо се вари, а после се пържи. – Б. пр.
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дом“. Изпълнението на желанията снема условието, възпрепятстващо ва-
шето щастие. Вие изпитвате облекчение и се чувствате отлично. Всъщност 
всичко, което сте направили, е да отстраните ненужните за своето щастие 
желания, но скоро отново започвате да мислите: „Ако отново успея да съз-
дам такова препятствие, отново ще изпитам такова облекчение, каквото 
изпитах предишния път, и отново ще се чувствам прекрасно“. Така жела-
нията, дори да ги изпълняваме, водят отново и отново към възникване на 
нови желания... колкото е потрудно, в толкова поголяма степен усещате 
предизвикателството. Колкото е потрудно, в толкова поголяма степен за-
лагате цялото си същество, готови сте да играете“ (Ошо 2001: 174).

Човешките желания биват много разнообразни, те се делят на телесни, 
свързани с физиологичните нужди, и духовни. Основните групи желания, 
които се осъществяват в края на приказката при щастливия Ј завършек, са 
типично човешките стремежи, характерни за цялото човечество, за оце-
ляването и процъфтяването му в света – получаването на материално бла-
гополучие, власт, а също и брачен партньор. С това като цяло завършват 
вълшебните приказки. 

Чрез структурносемантичен анализ на литовската вълшебна приказка 
Бронислава Кербелите обособява пет типа елементарни сюжети, характе-
ризиращи основните цели и стремежи на героите от приказките. Това са: 
1. Стремеж към свобода от чуждо господство над тях; 2. Придобиване на 
средства за съществуване или обекти, създаващи удобства; 3. Стремеж към 
равноправно или високо положение в рода, семейството и обществото; 4. 
Търсене на идеалния жених или невеста; 5. Стремеж към цялостен и пъл-
ноценен род, семейство или общество (Кербелите 1979: 94–95).

Хората, повечето от които в онова време живеят много бедно, преди 
всичко се стремят да удовлетворят физиологичните си потребности, по-
неже в дома често няма дори хляб, цари бедност. За какво на първо мяс-
то може да мечтае селянинът, ако не за храна, за изобилието Ј в бъдеще? 
Затова тук се появяват вълшебни предмети, които постоянно осигуряват 
човека с храна, пищно се описва богато угощение. В унгарските приказки 
традиционно е пожеланието „да имаш всичко, което очите и устата ти 
пожелаят“. Вълшебни предмети се срещат в ред сюжети (АТ 563, АТ 564, 
АТ 567, АТ 590). Това може да е вълшебна покривка или вълшебна масич-
ка, трябва само да кажеш: „Постели се, покривчице“, или пък семена, от 
които израстват чудесни тикви и др. под. 

Парите, златото, скъпоценните камъни символизират богатство, зато-
ва към тях също често се стремят. При това и тях, както и всичко друго, в 
приказката ги има в излишък. Например героите ходят из дворец, в едната 
стая е пълно със сребро, в другата – със злато, в третата – със скъпоценни 
камъни, в четвъртата – с всякаква храна, в петата – с напитки.

Разбираемо е, че идеите за богатство и благополучие в приказката са 
отразени според представите на селячеството, които то черпи от собстве-
ния си опит и разбирания. Например интериорът на царския дворец може 
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да напомня селско жилище, а царят се хвали „с коне, крави, бикове, овце 
– с една дума с всичко, което има“. „Имаше от всичко в изобилие – и хляб, 
и пари, и добитък, и земя, имаше своя изба – с една дума всичко, което му 
трябва на човек, за да стане богат“ (Зачаровані казкою: 134). Самият крал 
се отличава от своите дворяни едва ли не само по короната на главата си и 
по кралските атрибути.

Мярка за благополучие през всички векове са били парите, които също 
могат да се появяват по чудесен начин. Може да ги носи вълшебно магаре 
(„отръскай се, магаренце“) или овен, който удря с копито и се сипят пари 
(в унгарските приказки); всеки ден намират под възглавницата си пари зла-
токосите близнаци, които са изяли сърцето и черния дроб на вълшебната 
птица и пр. (АТ 567).

Приказката отразява действителността под формата на желаното, 
нейната фантастичност става художествено средство за преодоляване на 
реални житейски препятствия. М. Горки пише: „Няма фантазия, в чиято 
основа да не лежи действителността. Съществуващото и желаното: звярът 
е посилен от човека, трябва да си посилен от звяра. Големите зверове не 
могат да хванат птица във въздуха, оттам и желанието да се лети, бързо да 
се придвижваш по земята – „ботушибързоходки“, „летящо килимче“ и т.н. 
Фантазията на първобитния човек като израз на желаното от него, предста-
вите за възможностите му. Скелетите на птерозаврите и летящият гущер 
– „драконволанс“ като прототип на дракона, на Змей Горинич. Приказката 
е прототип на хипотезата“ (Горький 1937: 192).

Човекът винаги е мечтал да	облекчи	тежкия	си	труд, да го направи 
лек и плодотворен. Затова в приказките се появява дори пшеница, която 
ражда два пъти в годината. За един ден се строят мостове и дворци, засяват 
се поля, събира се реколтата и т.н.

Човекът мечтае да	има	голяма	сила	и	свръхестествени	възможнос-
ти, да е защитен от враговете, да е непобедим в боя: „И започнал да раздава 
на момците дарове. Дал им коне: където си пожелаят, там да ги отнесат. 
Дал им саби. Такива саби, че каквото си пожелаят – отсичат го. Дал им 
пушки. А те били такива, че каквото момците си намислят – застрелват го. 
Дал им дрехи, които нищо не ги лови – нито огън, нито вода. И ги повел 
към фундамента, а там – три кладенеца. Всичките врят и кипят и диаман-
тен пясък изригват. В единия имало червено вино, във втория – черно, а 
в третия – мляко. Гребнал им по чаша червено вино, отпили те и той им 
показал явора: „Е, Лайош, ако изтръгнеш този явор – няма да има на света 
посилен от тебе“ (Дідовсевідо 1969: 113).

Старецът иска да	се	подмлади: „Azt szeretném, ha még megfiatalodnék, 
oszt látnám a boldogságotokot. Нa valaki elmenne, osztán elhozná nekem az 
ílet vizít, hogy még eccer megfiatalodnék“ (Ungi népmesék: 92) („Искам да 
се подмладя, в това виждам щастието. Де да имаше кой да иде и да ми 
донесе водата на живота, та отново да стана млад“). Но такова желание е 
против природата, то противоречи на законите на живота, човек не може 
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два пъти да влезе в една и съща река. Затова старият цар загива в кипящото 
мляко, а младият герой става още покрасив.

Недостижима мечта на хората винаги е било безсмъртието, предотвра-
тяването на страшния край. Макар да умира, героят в приказката възкръсва 
с помощта на жива и мъртва вода. Мечтата за безсмъртие е въплътена в 
унгарската приказка „Момъкът, който търсел безсмъртието“ (АТ 470 С*), 
известна в европейския фолклор, а в източнославянската традиция съ-
ществува само една руска версия, припомнена от В. Шаблиовски, който 
детайлно изследва този и сродни с него сюжети (Шабліовський 1990: 95–
105). В приказката се разглеждат сложни философски проблеми на живота 
и смъртта, постигането на безсмъртие.

Желанията на човека, попаднал в беда, са свързани с преоткриването 
на предишното състояние, когато той може и да не е забелязвал своето 
щастие. Тогава той особено започва да цени здравето, което също е щастие: 
„Попитал го царят: – Къде отиваш? Той отговорил: – Отивам да си търся 
щастието. Царят му казал: – Иди и моето щастие да потърсиш, че синът 
ми седем години на една страна лежи, боледува“ (Казкар 1995: 214).

Изследователите забелязват нещо много важно – че именно творческа-
та фантазия на човека води до големи научни открития в бъдещето: „Както 
виждаме, в дълбините на фантастичните измислици се крият продуктивните 
зърна на смели предположения, чувства се неудържимото желание на много-
бройни поколения поне във въображението си да разширят своите възмож-
ности да влияят на природата. В крайна сметка приказката като такава по 
свой начин отразява и подхранва човешката познавателна дейност като ис-
торически обусловен неин компонент, продукт на творчеството на трудовия 
колектив през ранните етапи от развитието на обществото“ (Дей 1981: 5–6).

Така желанието, съществуващо като мечта, вдъхновява човека за осъ-
ществяването на тази мечта. Но да пристъпи към търсене може не всеки, а 
само този, който въпреки логиката и здравия разум е повярвал в невъзмож-
ното, във фантастичното, за чието реално съществуване не може и да се 
мисли. И не само научните търсения, а преди всичко творческата енергия 
на човека, вярата в осъществяването на неосъществимото, а също и ин-
туицията, която често бива посилна от логиката, водят до създаването на 
неща, действително приказни за човека от онова време.

Техническият прогрес в наше време е достигнал ниво, каквото в ми-
налото е било немислимо. Трудът на човека неимоверно се е облекчил, той 
вече разполага с много повече време, животът е станал комфортен, но ста-
нал ли е човекът пощастлив? Едва ли, след като моралното, духовното му 
развитие значително изостава от темповете на растеж на научната мисъл и 
във връзка с това възникват редица проблеми относно моралните аспекти 
на въплъщаването Ј в живота, относно понататъшното оцеляване на чове-
чеството. В крайна сметка за благата на цивилизацията, за отдалечаването 
си от природата човекът е принуден да плати висока цена – влошаване на 
физическото му състояние, заплаха от глобални конфликти, загуба на сми-
съла на живота, затвореност в рамките на съществуванието. 
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Едно от найсилните желания във всички времена е желанието	 за	
властване	над	други	хора. Така в приказката „Падането на леденото цар-
ство“ Иванко пожелава да стане цар и мечтата му се осъществява. В края 
на приказката за награда героят получава царство или половин царство.

Но власт заслужава само достойният човек, това ясно звучи в приказка-
та, тоест човек, който би могъл правилно да се разпорежда с тази власт, да 
управлява разумно и справедливо. Затова героят получава царството след 
големи подвизи и страдания: „След сватбата ще ти предам цялата държава, 
а върху мъдрата ти глава ще положа корона. Ти я заслужи, защото много 
страда и изтърпя, и много злини понесе“ (Зачаровані казкою 1984: 85).

Почти всяка вълшебна приказка завършва с женитбата на героя, със 
сватба. Той дълго търси и се бори за невястата си – да открие своята поло-
винка е едно от найсилните човешки желания. Героят отива да се наеме на 
работа, за да има средства и да се ожени. В други приказки той се отправя в 
търсене на девойката, която е харесал. Заради това той прави големи жерт-
ви – нарушава бащината си повеля или клетва към Баба Яга, поради което 
е наказан. Тази необходимост в приказката се потвърждава от пословици: 
„Е, казват хората – ако до трийсет години не си женен, а до четирийсет не 
си богат – за нищо не ставаш“ (Казки Гуцульщини 2003: 55). „И още дъл-
го щели да стоят, ако Тимофий не си бил помислил, че е по-добре да умре, 
отколкото неженен да завърши живота си“ (Казки Буковини 1973: 51).

Във всички приказки героят „щастливо се жени“, тоест за любимата 
девойка, прекрасна както на външност, така и вътрешно, тя му е предопре-
делена за цял живот. Фазата на женитбата в сюжетнообразната структура 
на приказката найчесто е заключителен елемент. От една страна това е 
ситуация с щастлив край – награда за всичките изпитания (страдания) на 
главния герой. От друга страна е възможно това да е отражение на особе-
ностите на историческото наследяване на престола от екзогамен жених, 
който става цар в резултат на съответствие с параметрите, с които е мар-
кирано свободното място за бъдещия (младия) цар в тогавашния социум. 
Такова съответствие се демонстрира в процеса на преминаване от претен-
дента на поредица от сложни и разнопланови ритуални изпитания.

Затова сватбата като един от кулминационните моменти на приказка-
та и едно от найхубавите събития в живота на човека се описва богато, 
пищно, така да се каже, с вкус. Младоженците се рисуват в сравнения, ха-
рактерни за сватбената обредност: младоженецът беше като пълен месец, 
булката – като звездица. Сватбеното угощение се изобразява весело и с 
хумор: „Ето че сватбата е в разгара си: свирачи свирят, млади и стари под-
скачат, играят, веселят се, пеят, викат“ (Зачаровані казкою 1984: 256). На 
младите се пожелава любов и разбирателство: „Но знайте, че сговорността 
и здравето са найголямото богатство. Обичайте се и не се обиждайте един 
друг“ (Казкар 1995: 104). „Живейте, деца, щастливо и в мир! Бъдете весе-
ли като пролетта, здрави като водата, хубави като роза, богати като земята 
ни!“ (Срібні воли 1989: 205).
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Приказният „хепи енд“ е важен за човека от психологическа гледна 
точка – така хората облекчават трудностите на ежедневието, мечтаят и 
фантазират.

Един от важните духовни стремежи на човека винаги е било установя-
ването	на	справедливост, справедливи закони на земята. 

Героят на вълшебната приказка „тръгва по света да	търси	Правдата“, 
понеже: „Няма тук живот, защото моята правда е записана върху пясък, а 
кривдата – върху камък. Ще тръгна по света“ (Казки Буковини 1973: 51).

В приказката справедливостта винаги тържествува – антиподите на 
героя, които постъпват несправедливо с него, биват наказани предимно с 
помощта на вълшебни предмети. Това може да е вълшебна тояга, която из-
скача от чувал и бие насилниците, вълшебни плодове, които, след като ги 
изяде героят, му порастват дълги уши и дълъг нос. В приказката „Господар 
и слуга“ Иван получава въженце – само трябва да си намислиш какво ис-
каш да направиш, да завържеш възел на въженцето и да кажеш: „Каквото 
ще става – да става“. С негова помощ (хората един след друг се залепват 
за въженцето) Иван възстановява справедливостта, а господарят му дава 
дъщеря си за жена, както е обещал.

В битовите приказки е особено силен стремежът към справедливост, 
понеже селяните са били съвсем безправни. Тук наказанието за униже-
нието става с помощта на осмиване на негативните социални типове от 
находчивия герой. Приказката ги поставя в гротескни, нелепи ситуации, 
те могат да бъдат наказани и физически, та подобре да се помни. Жела-
нието за справедливост и вярата в нея се изразяват също в приказките за 
добрия крал и справедливия управник (цикъла произведения за добрия и 
мъдър унгарски крал Матяш при унгарците и задкарпатските украинци).

Така върху примера на повествователните традиции на разноезични 
общности можем да направим извода, че в народната приказка от този ре-
гион са отразени найхарактерните общочовешки желания и стремежи, чи-
ето осъществяване се показва нагледно с поучителни примери.

Превод от руски език: Албена Стаменова
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Ритуално и нормативно знание

Обредът	на	втория	ден	от	кръщението	
(похрестини)	в	Украйна	на	фона	
на	чуждоетнически	паралели

Олена О. Боряк

Както е известно, след раждането на дете настъпват редица разнород-
ни чествания – на самото новородено, на родителите му, а също на акушер-
ката (баба, бабка1), която е оказала помощ на родилката при раждането и 
първа е поела детето в ръце. Заключителен акт на родилните празненства 
са т.нар. „похрèстини“ (укр.). Те не са били предмет на специално изслед-
ване от етнолозите, а само се споменават в общия контекст на анализа на 
родилната обредност (Гаврилюк 1981: 107; Борисенко 2008: 90; Байбу-
рин 1993: 98). С цел задълбочаване изучаването на дадената етнографска       
реалия по време на работата на експедицията „По стъпките на Павло Чу
бински“ (2008–2009) на Украинския етнологичен център към Институ-
та по изкуствознание, фолклор и етнография „М. Рилски“ при НАН на 
Украйна от автора е проведено специално интервюиране на информан-
ти. Допълнително бяха привлечени архивни записи от различни години, 
включително и на нашите предшественици Н. Гаврилюк, Л. Шевченко, П. 
Ковальова, а също и немногобройните като цяло данни, съдържащи се в 
трудовете на украински етнографи, например П. Иванов, В. Милорадович 
(Иванов 1897: 22–28; Милорадович 1897: 27–28). В ръкописа на извест-
ния украински събирач на фолклорен и етнографски материал Афанасий 
Маркович (1822–1867) беше открито детайлно описание на кръщене в с. 
Петрушовка в Черниговска област, отнасящо се към средата на ХІХ в.2

Под обичая „похрестини“ се подразбира продължаване на кръщелния 
обред, фактически това е последното от поредицата посещения ритуално 
гостуване на бабата (акушерката – б. пр.) у своята „внучка“ – родилката. 
Обикновено похрестините се определяли за втория ден на кръщенето, кога-
то гостите отново отиват у родилката на „похмілля“ (махмурлук). В редица 

1 Пояснителните думи в курсив и/или в скоби са от авторката, а тези в получер шрифт 
– от преводачката. – Б. пр.

2 Архивни научни фондове за ръкописи и фонозаписи на Института по изкуствозна-
ние, етнология и фолклористика „М. Рилски“ на НАН на Украйна (понататък ИИФЕ), ф. 
1–3 доп., арх. ед. 349, л. 5–19; публ.: Савченко 1926: 76–82. 

Български фолклор, 3–4/2011
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случаи „сценарият“ на похрестините „се свивал“ и се разигравал в един и 
същи ден с кръщенето, веднага след приключването му. Не е изключено 
подобен вариант да е възникнал вследствие трансформация на традицията. 
Общо за всички форми на кръщене е участието в тях на бабата, която е 
основен обект на всички ритуални действия. 

Както показва анализът на събрания материал, в Украйна той се отлича-
ва с относително широк ареал на битуване. Това е преди всичко регионът на 
Полесието3 – както по десния, така и по левия бряг на Днепър, а също Сло-
божанския край4, земите по средното течение на Днепър, Южна Украйна, 
Подолия5. За многообразието на обредните му форми свидетелства също 
честотността на лексемите и разнообразието на установените контек сти. 
Освен разпространеното название собствено похрестини/похристини, 
похмілля (махмурлук), піднімати бабу на ура (взимане	 на	 бабата	 на	
„ура“), гурати бабу (величаене	на	бабата,	викане	на	„ура“), той е извес-
тен също като „проганяти бабину кашу“ („да	прекараме	бабината	каша6“ 
(Кристиновка Жт)7, „потрясини, потрусини, „перетрусимо бабині гроші“ 
(разтръскване,	подрусване,	„да	разтърсим	парите	на	бабата“) (Петру-
шовка Чрн) (Савченко 1926: 80), „йти на реготини“ („отиваме	на	смеене,	
да	се	смеем“) (Розаивка Кв8), „бесєда“ („беседа“) (Лубянка Кв9), „зуби по-
лоскати, полоскозуб“ (Полянецкое Чрк10) (да	изплакнем	 (плакнене	на)	
зъбите), „похрупини“ (хрупане,	 ядене,	 дояждане) (Дзендзеливка Чрк11), 
„повивати пупок“ („да	пропием	 (пропиване	на)	пъпа“) (Харковска об-
ласт) (Иванов 1897: 32), „підтирати/утирати носа“ (Дашковци, Комарго-
род Вн, Ятрановка Чрк12) („да	избършем/изтрием	(избърсване	на)	носа“, 

  3 Укр. Полісся. Природногеографски и етнографски регион, обхващащ северните 
части на Украйна, южните части на Беларус, източните части на Полша, а също и някои 
местности на Западна Русия. Това е северната, гориста зона на Украйна. – Б. пр.

  4 Слобожанщина или Слобідська Україна – историкогеографски район в източната 
част на Украйна (части от Харковска, Сумска, Луганска и Донецка област) и Югоизточна 
Русия (части от Курска, Воронежка и Белгородска област). Названието произхожда от ка-
зашките поселения (слободи, което на свой ред произхожда от „свобода“), които са се полз-
вали с поголеми свободи, отколкото във вътрешността на Руската империя. Днес терминът 
активно се използва за неформално назоваване на Харковска и Сумска област. – Б. пр.

  5 Укр. Поділля. Голям регион на юг от Волин, на запад от Средното Поднепровие 
(земите по средното течение на Днепър) и на изток от Галичина. Днес това са основно 
Хмелницка, Винницка и Тернопилска област, а също и северните части на Одеска област. 
Някога в Руската империя е съществувала Подолска губерния. – Б. пр.

  6 Тук и в следващите няколко примера от този абзац преводът е приблизителен, тъй 
като е невъзможно да се преведат точно такива специфични реалии и изрази. – Б. пр.

  7 Ф. 1–доп., арх. ед. 270, л. 32.
  8 ИИФЕ, ф. 14–5, арх. ед. 448, тетр. № 2, л. 67.
  9 ИИФЕ, ф. 14–5, арх. ед. 563, л. 290.
10 ИИФЕ, ф. 14–5, арх. ед. 563, л. 204.
11 ИИФЕ, ф. 14–5, арх. ед. 563, л. 175.
12 ИИФЕ, ф. 14–5, арх. ед. 449, тетр. № 5, л. 38; арх. ед. 450 , тетр. № 1, л. 50; арх. ед. 

564, л. 2.
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„йти в рай“ („да	отидем	(отиване)	в	рая“) (Смородковка Хрк13), „дитині 
очі проливать“ („да	полеем	(поливане)	на	детето	очите“) (Михайловское 
Зп14), „оченята продирать дитині, щоб було зірке“ , „продирини“, „очеди-
рини“ („да	отворим	на	детето	очите,	за	да	вижда“,	„отваряне,	отваряне	
на	очите	(очеотваряне)“ (Пл) (Милорадович 1897: 27), а също „нести/вез-
ти бабу“ („носим/возим	(носене/возене	на)	бабата“), „втирати похрес-
ника“ („да	избършем	(избърсване	на)	кръщелника“), „рубити подарки“ 
(„да	 излапаме/изядем/доядем/допием	 (излапване/изяждане/дояждане/
допиване	на)	подаръците“15) (Конотоп Чрн) и др. Както виждаме, дубли-
рането на кръщелния обред у родилката (по-хрестини, след-кръщаване) е 
било частично подчинено на идеята да се „доправи“ новороденото, да му 
се придаде „културен“ облик (формулите на мотивация на обичая проди-
рати очі – отварям	очите, утирати носа – избърсвам	носа на детето) и в 
крайна сметка да бъде защитено (една от фиксираните мотивации – „щоб 
не кидали на похресника грудками“ – да	не	замерят	кръщелника	с	буци	
пръст – Роги Чрк16).

Архивните материали от 20те години на ХХ в. свидетелстват за нали-
чието на все още достатъчно развита, многокомпонентна система на това 
действо. Например според записи, направени в централноизточния реги-
он на Украйна (Подолия (Подилля), след идването на бабата стопаните вед-
нага я настанявали на масата, подарявали Ј обреден хляб с втъкнато в него 
цвете – по големина той бил значително поголям от този, който предиш-
ния ден бил подарен на родилката. Наливали Ј чаша водка и я поднасяли 
върху чинията с хляба и цветето с думите: „Добър ви ден, бабо! Покани 
ви стопанинът на водчица, стопанката – на хлебец, а ние – на цветенце“), 
на което акушерката отговаряла: „Благодаря на стопанина за водчицата, 
на стопанката – за хлебеца, а на вас – за цветенцето“). Тя пийвала и първа 
хвърляла пари в чинията, а след нея – и кумовете. После, с вдигната чиния 
с пари над главата, някой от гостите танцувал и припявал: 

Є в баби гроші,
А в баби вузол хороший.
Ой, дай же, Боже,
Вітер хороший.
Будем віяти бабині гроші.
Котрі дрібненькі – на горілочку,
Котрі мідненькі – то в калиточку17.

13 ИИФЕ, 14–5, арх. ед. 448, л. 57.
14 ИИФЕ, 14–5, арх. ед. 448, тетр. № 3, л. 114.
15 Става дума за онова, което предишния ден е било занесено за родилката и детето 

като дар, подарък. – Б. пр.
16 ИИФЕ, ф. 14–5, арх. ед. 563, л. 167.
17 ИИФЕ, ф. 1–5, арх. ед. 420, л. 114. Записано от П. Ковалев в с. Москалевци, Вин-

ницки район (Вн).
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(„Има бабата пари,
има кесия хубава.
Ой, дай, Боже,
добър вятър.
Ще веем парите на баба.
Дребничките – за водчица,
медничките – в кесийката“).

Така на похрестините вербалнодействените съставляващи на обрeда 
имат диалогичен характер – предишния ден на кръщенето18 точно по съ-
щия начин акушерката е подарила на родилката обреден хляб19 с цвете, 
произнасяла е същото приветствие и също така е събирала в чиния пари, 
но в полза на своята „внучка“.

Важен елемент на похрестините е специалното величаене на бабата, 
което става чрез повдигането Ј, люлеене, раздрусване. За тази цел под 
всеобщ смях я поставяли на стол (табуретка, пейка или покривка/килим), 
който така и се наричал – гойда (люлка), заедно, под дружните викове на 
присъстващите, я повдигали/люлеели „на вра“ („на	ура“) или „на гора“ (в 
украински език използвали съдържателните лексеми гурали/гукали, което 
означава величали/овиквали). Мотивация за подобни „изпитания“ за баба-
та било изискването да даде на присъстващите бутилка водка – „могорич“ 
(почерпка,	гощавка). Във всеобщата забава такова действие можело да 
придобие драматичен характер, понеже найактивните участници, макар 
и на шега, прибягвали към заплахи: „...ако не дадеш, ще те хвърлим. Ба-
бата вика, че вече дава водката, само да я свалят на земята“ (Рудня Радо-
велска Жт); „вдигат, я, държат я дълго, тя вече казва, че дава едиколко си 
водка, ако малко дава – още повисоко, още повисоко, докато не каже, 
че дава бутилка. Дава бутилка и тогава я пускат бабата“ (Журба Жт). По 
наши наблюдения акушерката можело и да пострада от подобно жестоко 
отношение към нея, но тя не само не се сърдела, но и се чувствала обиде-
на, ако това не се случвало. Може да се проследи връзка между поната-
тъшното благополучие на новороденото и величаенето (гурание) на баба-
та, доколкото по време на повдигането Ј участниците могат да извикват 
формулиблагопожелания по адрес на детето: „Да е момчето високо, да е 
весело – такива наричания имаше“ (Смородск Рвн20).

Характерна черта на следкръщелното събиране на гости в дома на 
родилката е прекомерното веселие – смях, песни, шеги с акушерката – 
„правехме каквото си искаме“ (Переброди Рвн). Съответно обредът се 

18 Укр. хрèстини. – Б. пр.
19 Укр. калàч. – Б. пр.
20 Архив на държавния научен център по защита на културното наследство от техно-

генни катастрофи при Министерството на извънредните ситуации на Украйна (понататък 
ДНЦЗКНТК), ф. Сарны–2008, д. Боряк–7, л. 10.
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описва в почти еднотипна лексика – „лудувахме“, „измисляхме си“, „ше-
гувахме се“, „смеехме се“, „гуляехме“, „много горилка пиехме“ („вичво-
ряли“, „видумляли“, „жартували“, „шутки шутілі“, „реготали“, „гуляли“, 
„багато пили горілки“). Веселото настроение на участниците в похрести-
ните се проявява в различни действия, които могат да се характеризират 
като близки до разгула и дори до безчинството. Една от проявите на та-
кова поведение е кражбата на парите, събрани в полза на бабата – „една 
такава шега“ (Смородск Рвн). Празненството не е лишено и от еротични 
мотиви: Аф. Макарович привежда в записките си кратък текст на песен, 
изпълнявана на похрестини. В нея се съдържат думи, адресирани към ба-
щатаковач, който „изковал детето и не си е духал на ръцете, и не е тропал 
с крак, и му е било топло и хубаво да кове“ („дитину сковав, і в ручечки 
не хукав, і ніжкою не тупав, і тепло, і добре кувати було“)21. В отговор 
бащата на детето черпел всички с водка и на първо място бабата. Там, 
където заедно с бабата вдигали и „дядото“ (мъжа Ј, ако е имало такъв), 
на двамата им викали „Горчиво“ и не ги пускали, докато не се целунат 
(Сварицевичи Рвн).

Заключителен етап на похрестините е „изпращането“ на бабата до 
дома Ј, съответно, извеждането Ј извън предела на дома на родилката. 
Ще отбележим, че, по сведения на информанти, ако бабата се прибира-
ла (шкандибала) вкъщи сама, това било позор за нея: „колкото повече во-
дят бабата, толкова повече почит за нея“ (Крупове Рвн). В редица случаи 
процесията по „изпращането“ на бабата придобивала характер на демон-
страция на почтително отношение към нея: в каручката впрягали коне, а 
такъмите увивали с червени ленти, застилали каруцата с килим (одеяло) 
– „бабата пътуваше в разкош“ (Городишче Рвн). Тя се качвала на каруцата, 
наблюдавана от съселяните си, увита в дълго парче домашно тъкано плат-
но (намітка), получено от нея на кръщенето (хрестини) в знак на благо-
дарност за помощта при раждането. При това по пътя можело бабата силно 
да пее, да извиква различни благопожелания – към своите внуци и внучета 
„да живеят сто години“ (Степангород Рвн). Цялото село излизало да види 
процесията как „нашата баба я карат до вкъщи“, приветствали я с викове, 
махали Ј с ръце, смеели се. Там, където традицията предвиждала раздава-
нето от бабата на своя каша, тя освен това черпела по пътя съселяните си, 
найнапред децата.

Един от вариантите на „изпращането“ предвиждал движение от дома 
на родилката до дома на акушерката с възможно догостуване у нея. Бабата 
знаела за възможното посещение на гостите, затова предварително пригот-
вяла угощение, „за да има какво да се яде, те освен това вечерят там, у тая 
баба“ (Вежиця Рвн). Друг вариант включвал движение на гостите заедно 
с бабата към кръчмата (шинок). Там, където традицията на „изпращането“ 

21 ИИФЕ, ф. 1–3 доп., арх. ед. 349, л. 7.
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на бабата е запазена, се споменава магазин, чайна, пивница, селският „бар“ 
или дори на места – „кабаре“.

Преместването на бабата е маркирано чрез лексика със значение „нося“ 
(„тарачити“), „возя“, „изпращам“, „тегля“, „държа“, „бутам“, „омотавам“ 
бабата. Сред формулите за мотивиране на „изпращането“ на бабата, освен 
основното, е да се получи от нея откупмогорич („не помалко от един ли-
тър“, „колкото изпият“), фиксирани са такива като: „да продадем бабата“, 
„да знаят хората, че детето ни не е крадено“, „да пропием пъпа“ (Иванов 
1897: 32), „да профукаме парите на бабата“22. Очевидно на дадения етап 
важен фактор за публичното „теглене“ на акушерката е било излизането 
на празника извън дома на родилката и семейството Ј. Така фактът на раж-
дането на детето и съответно осъществената от бабата акция по „приема-
нето“ му е санкционирана от общността: „карат бабата до къщи... така я 
карат, че селото да пропищи. Влизат в кръчмата, бабата е постлала масата с 
подаръци, поставила е половин кварта, тогава кумът, кумата, бащата, като 
запеят всички – кръчмата трепери“ (Кристиновка23). 

Колкото до средствата за придвижване на бабата, те са доста разно
образни: от талига, каруца, двуколка през лятото, шейна през зимата24 – 
до всевъзможни подръчни средства и домашни съдове – корита, нощви.            
В описанието на средствата за придвижване на бабата към къщи (към 
кръчмата) ключова се оказва лексема със значение „остър“ – поставяли са 
я върху брана, върху клони, върху тояга, върху клонки от трънка, съчки. 
Освен това в каруцата специално можело да Ј хвърлят дърва, цвекло, тух-
ли – „да Ј е твърдо, да знае, че е баба“ (Хиночи Чрн). Ще отбележим, че 
сред нашите материали има документиран случай, когато бабата е возена 
из селото на самоделен дървен самолет. Както се оказва, в семейството, 
където се е родило детето, дядото бил местният майстор, сам конструирал 
летателния апарат, който по неочакван начин послужил на похрестините 
(Кураш Рвн). Процесията несъмнено имала игривошеговит, карнавален 
характер: „през цялото село в дълго корито я теглиха по асфалта, закачиха 
въже... по два километра я возеха“ (Городище Рвн). Преди това на тези, 
които ще я возят, бабата плаща откуп – „поила конете, за да я возят“25.

На този заключителен етап от похрестините бабата търпи известно на-
силие от страна на участниците. Ако откажела да иде в кръчмата да черпи, 
заплашвали я, че ще „я окачат на гредата на тавана (Милорадович 1897: 
28). Извеждат бабата от къщи – взимат/водят/държат под ръка и дори я но-
сят: „Аз се правя, че падам и скачам, все едно съм се напила, а те [гостите] 

22 ИИФЕ, ф. 14–5, арх. ед. 449, тетр. № 5, л. 28. Записано от Н. Гаврилюк (1975) в с. 
Ялиновка Хм.

23 ИИФЕ, ф. 1–доп., арх. ед. 270, л. 31.
24 ДНЦЗКНТК, ф. Рокитное–2006, д. Боряк–7, л. 14. Записано от автора (2006) в с. 

Вежица Рвн.
25 ИИФЕ, ф. 14–5, арх. ед. 448, тетр. 3, л. 33. Записано от Н. Гаврилюк (1974) в с. 

Заречное См.
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ме държат“26; „...водят я, тя се съпротивлява, те я носят...“27. Ще уточним, 
че ритуална съставна част на обреда похрестини било и костюмирането 
на участниците в него. Например Маркович описва как обличали бабата 
с обърнат наопаки кожух, препасвали я със сламени въжета, на главата Ј 
нахлупвали плетена от слама кошница или шапка, омотавали я с рибарска 
мрежа28.

Кулминацията настъпвала по пътя към къщи (кръчмата), когато под 
всеобщия смях преобръщали каруцата с бабата и тя падала на земята; до-
пълнително можело да я овалят в пясъка (Ганновка Нк). Според друг „сце-
нарий“ я докарвали до канавка, локва или дори до местния водоем и там я 
хвърляли във водата. Че къпането на акушерката е древна традиция свиде-
телства записаният от нас фрагмент от песен, която пеели на похрестини-
те: „Да идем, бабо, до езерото, да ти окъпем носа“ (Крупове Рвн).

Деструктивните действия на участниците в похрестините, насочени 
срещу бабата, за известен момент възпроизвеждали картината на неструк-
туриран, хаотичен свят. Те временно връщали акушерката в състоянието 
на „чуждост“. В този контекст вниманието привличат фрагменти от песни, 
неотдавна записани от нас в селата Киселивка и Воробив в Черниговска 
област:

Чи не чули, чи не бачили,
Куди бабу потарачили,
Чорною чи дорогою
Чи кобилою кривоногою ...

(„Не сте ли чули, не сте ли виждали
Къде отведоха бабата
По черния път ли,
С кривокраката кобила ли...“)

(вариант – „чи в ліс, чи в дуброву – в	леса	или	в	дъбравата“). 

Образът на бабата, „откарана“ от кривокрака кобила по черен път в, 
очевидно, черна гора/дъбрава безусловно се свързва с мотива за календар-
ното изпращане/погребване (Байбурин 1993: 99). Както показват матери-
алите, бабата можело и през лятото „за смях“ да бъде извозена от дома на 
родилката на шейна. Но, както е известно, староруското „сэдінє на санэхъ“ 
е синоним на „готвя се за смъртта“. Изпращането на акушерката много 
отчетливо демонстрира актуалността на разграничаването на „своето“ и 
„чуждото“ (свят, пространство, сфери).

26 ДНЦЗКНТК, ф. Рокитное–2006, д. Боряк–9, л. 10. Записано от автора (2006) в с. 
Переходичи Рвн.

27 ДНЦЗКНТК, ф. Рокитное–2006, д. Боряк–7, л. 14. Записано от автора (2006) в с. 
Вежица Рвн.

28 ИИФЕ, ф. 1–3 доп., арх. ед. 349, л. 18.
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Разсъждавайки върху феномена на изпращане/изгонване на бабата, 
можем да си припомним един историческия паралел от времето на Древ-
на Гърция (VІІ–ІV в. пр.н.е.), а именно ритуала за изгонването на т.нар. 
фармаки (pharmakis). С този термин се назовавали „чародейките“, които 
освен магиите познавали различни фармацевтични средства за изцеляване 
на болести. Всъщност самото им название включва термина pharmaka (ле-
карство). Известно е, че ги обличали, поскоро нагласявали като плашила в 
чужди дрехи и ги водели по улиците на града. През това време гражданите 
съпровождали процесиите и бичували жените със смокинови клони, със 
стъбла от морски лук (многогодишното отровно тревисто растение Scillae 
Bulbus, разпространено в Средиземноморието), замеряли ги с камъни. Това 
„преминаване“ завършвало с изгонването на фармаките извън пределите 
на града. Действието се извършвало веднъж годишно с цел очистване на 
града от лошото, нечистото (Hughes 1991: 139).

Очевидно в древния ритуал по „изпращане“ (и на фармаките, и на 
акушерките) се е отразил универсалният и за следващите векове мотив 
за опасността от знаещия човек, тоест от този, който в дълбочина владее 
определени знания. Той показва също възможните начини за неутрализи-
ране на вредоносната сила чрез насилие/изгонване. Всъщност целта на 
всички гореспоменати ритуални действия като цяло е обща – да разделят 
и подредят сферите на своето/чуждото, което предполага временно на-
силствено ритуално поставяне на ключовите му персонажи извън грани-
цата на социума. 

Показателно е, че в Харковска област като синоним на похрестини се е 
възприемал изразът „отивам в рая“. Тук само кратко ще отбележим, че под 
аналогичното название „водя в рая“ в същия регион е известен обредът 
„измиване на ръцете“ (зливки, поливане). Изпълняването му предвижда 
тройно водене на родилката от бабата около масата (или раклата) с думите: 
„Ще ходиш в рая“, след което жените си поливали една на друга на ръцете, 
а бабата получавала подарък кърпа, с която те си избърсвали ръцете29. И 
така, с общия термин отивам/водя в рая в родилната обредност на укра-
инците се маркират обреди – както похрестините, така и следродилното 
очистване на акушерката. Може да се предположи, че ритуалното водене 
от бабата на родилката на втория ден след кръщенето, съпровождано от 
всеобщ разгул, означава за бабата завършване на акта на освобождаване/
откуп от „плен“, от несвободата – аналогично на символическото „воде-
не“ в рая, извършвано с цел очистване (а също и отвързването/развързва-
нето като една от мотивировките на „поливането“). Това „освобождаване“ 
в термините на народното християнство означава движение, буквално от 
„ада“ към „рая“ (макар и извън контекста на посмъртния път).

29 ИИФЕ, ф. 14–5, арх. ед. 449, тетр. № 3, л. 25. Записано от Н. Гаврилюк (1975) в с. 
Печина См.

8 Български фолклор, 3–4/2011
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В символичното оформяне на статуса на бабата, приела поредното 
раждане, се проследяват универсални мотиви. В полза на това твърдение 
говорят данните за празнуването на Бабин ден при българите (8 януари), 
специално посветен на акушерката (бабата), която ставала обект на раз-
лични „безчинства“ – можело мъжете да я откраднат и ако това се случело, 
жените я откупвали с буре вино. Неразделни елементи на празнуването на 
Бабин ден са: къпане от бабата на малки деца, трапеза в дома Ј за жените, 
на които тя е бабувала, окъпване на самата баба от млади жени с деца. 
Идвайки на обед у бабата, жените непременно трябвало да Ј полеят на 
ръцете, при това всяка подавала свой сапун и кърпа и намятала на дясното 
Ј рамо дар: престилка, чорапи, риза (Колева 1973: 279–280). Елемент на 
празнуването е и карнавалното преобличане – както на бабата, така и на 
родилките. Главата на бабата била украсявана с цветя, пера или сватбено 
було. Сред наличните варианти има окичване на бабата с конци, чушки, 
гирлянди от билки. В зависимост от предложената от бабата гощавка праз-
нуването завършвало в кръчмата или на местния водоем. Процесията като 
шумна тълпа вървяла из селото, отпред някоя от жените носела сватбен 
байрак, украсен с цветя и треви, а също и с бели и червени ленти, а самата 
баба седяла в каручка (можело и да е с едно колело), която жените теглели, 
а понякога впрягали в нея магаре (Краев 1985: 20–34; Пригарин, Тхоржев-
ская, Агафонова, Ганчев 2002: 47). 

Подобни ритуални действия са фиксирани и при гърците, поспециал-
но гръцките преселници, които са се движили през България към Македо-
ния. Бабин ден при тях се отбелязва на деня на св. Доминика (8 януари). 
Традиционно има измиване на ръцете на бабата, окичване с цветя, шумна 
женска трапеза, преместване на бабата на каручка, съпровождана от жен-
ски песни и танци към водоема, където я пръскали с вода. При това по-
ставяли бабата на импровизиран трон, окичвали я с гердан от лук, чесън и 
смокинови листа (Megas 1958: 53–54).

Наличните данни показват и удивителното сходство на извършваните 
ритуални действия с тези при гагаузите на Бабин ден (Баба гюню), а също 
в деня на св. Евдокия (св. Докия), отбелязвани съответно на 8 януари и 1 
март. В тези дни возели бабата на шейна, към която привързвали дълго 
въже, при кладенеца обливали жената с вода, а после я водели на гощавка – 
първо при някоя от родилките, а после в дома на бабата. На свой ред бабата 
изнасяла на гостите си 3–4 кофи вино. При това трапезата имала изключи-
телно женски характер – мъже не се допускали, а ако те направели опит да 
проникнат в къщата, можело да им смъкнат панталоните и да ги изгонят на 
улицата (Мошков 2004: 327).

Както виждаме, централна роля на похрестините, продължението на 
кръщелния обред на втория ден, играела бабата. Изпълняваната от нея 
функция на главна разпоредителка при раждането, първа приемаща ново-
роденото, диктувала специфичната Ј роля. Подобно на „ритуалните спе-
циалисти“ (Байбурин 1993: 200) – грънчари, ковачи, лечители на животни, 
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строители и др., тя е в ролята на знаеща, тоест достатъчно пълно владееща 
специализирани знания в сфера, затворена за другите. Същевременно ана-
лизът на ритуалите на похрестините позволява в образа на бабата да се ви-
дят характерните черти на маргинален персонаж. Смехът, „възлиянията“, 
карнавалното преобличане, изпълнението на еротични песни, магическите 
действия по „изгонване“/преобръщане/изхвърляне/ къпане/„давене“ на ба-
бата на заключителния етап от кръщението са стъпка към възвръщането Ј 
от интернираното състояние, преодоляването на хаоса, обновлението на 
света и укрепването на границите му. 

Превод от руски език: Албена Стаменова
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Хранителни	забрани	при	украинците.	
Религиозното	и	етническото

Лидия Ф. Артюх

Системата на хранене съдържа значителна информация за изследо-
вателите на етническите символи и стереотипи. Храненето като културен 
феномен се състои не само от потребяваните от човека продукти и ястия, 
то включва също разнообразие от трапези – всекидневни, празнични, ри-
туални; начините на приготвяне и консумиране на ястията; представите за 
различните хранителни продукти; предпочитанията, ограниченията и за-
браните, свързани с етническите, конфесионалните или други традиции в 
храненето, предразсъдъците и др.

В системата на хранене значителна роля играят хранителните забрани, 
които в народните традиции до определена степен се родеят с първобит-
ните табута. Но институтът на табуто действа при народи, намиращи се на 
ранен стадий в развитието на цивилизацията или запазили табуто до наши 
дни в качеството на културни реликти. Обичаят се пази и на високите нива 
от развитието на обществото. Очевидно не може напълно да се отъжде-
ствява която и да е обичайна (от „обичай“) забрана с табу в специфичния 
етнографски смисъл на тази дума. И забраната, и табуто са соционорма-
тивни регулатори на поведението с отрицателен знак. В структурната опо-
зиция функцията Ј се пренася на първо място: не прави/прави, не извърш-
вай/извършвай, не яж/яж, не готви/готви и пр. Но табутата, включител-
но хранителните, са поформализирани, ритуализирани, по„разбираеми“ 
както за носителите (изпълнителите), така и за изследователите на фено-
мена, отколкото обичаите. Причините за табуиране обикновено достатъч-
но ясно се обясняват от изпълнителите. Табуто, също както и обичаят, се 
пази от традицията, но съблюдаването му безпрекословно се контролира 
от племенните власти (вождове, жреци). Всички съплеменници също така 
строго следят за изпълнението на табуто, тъй като нарушаването му носи, 
по тяхно мнение, заплаха за живота (здравето, благополучието) не само на 
нарушителя, но и на семейството му, роднините и дори на цялото племе. 
Нарушителя на табуто го очакват тежки санкции.

За разлика от табуто обикновената забрана няма такива очевидни ко-
рени, такива отчетливи и стабилни обяснения и не влече толкова сурови 
санкции от властите. Тя възниква всеки път по силата на различни причи-
ни и изпълнителите на забраната често след известно време я изпълняват 
немотивирано, понеже мотивът отдавна е престанал да бъде актуален и е 
изгубен в обществената памет. 

Ако разглеждаме табуто като проява на волята на властовите структу-
ри на обществото и колективната отговорност на всеки пред всеки, трябва 
да се отбележи, че обикновената забрана е значително попроста и съще-
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временно поусложнена норма на поведение. Тя има един общ с табуто 
компонент – страха пред неизбежното наказание заради нарушението, но 
липсва пряка и непосредствена отговорност пред обществото, колектива, 
семейството. Тук всеки се страхува само за себе си, за своя живот, своето 
здраве, своето благополучие. 

И табуто, и забраната не са неизменни и стабилни социални норми. 
Те могат да възникват и да изчезват (или да се трансформират) в проце-
са на развитие на обществото в различни условия. Например с появата и 
разпространението на нови религии се раждат нови забрани, а някои ста-
ри изчезват. Едновременно с въвеждането на християнството практически 
напълно се нивелира един от основните компоненти на забраната: страхът 
пред незабавното наказание. За всяко нарушение (грях), извършено от чо-
века днес, наказанието ще бъде също толкова неизбежно, но то се отлага 
във времето и пространството. Нарушителят неминуемо ще бъде наказан, 
но след физическата смърт, на Оня свят. 

Така от многото забранителни норми възникват и се утвърждават мо-
рални норми, които именно действат като социални регулатори. И тези 
морални норми се внедряват в бита предимно не в качеството на знаци 
на простата вяра, а поскоро под формата на признаване, почитане на унас-
ледените традиции (заповеди, благочестиви предписания). Например при 
украинците и досега съществуват забраните да се карат хората или да се 
шуми по време на обед, към които се придържат немотивирано. Макар че 
може и да се чуе от народа обяснение: „Обедът е свято нещо. Ако някой 
крещи или се кара, може да стане така, че завинаги да остане без хляб“; 
„Не чукай с лъжица по масата – лъжицата ти винаги ще е празна“. Но и в 
селска, и в градска среда подобни обичаи край масата вече са се закрепили 
във вид на етикетни норми, които безпрекословно се спазват (или във все-
ки случай се правят опити да бъдат спазвани). Към също толкова строги 
ограничения са се придържали още през ХІХ – първата половина на ХХ в.: 
не се сяда на масата и не се започва обедът преди главата на семейството; 
не се проявява пренебрежение към храната, особено към хляба; изяжда 
се всичко в чинията и пр. Всички тези някогашни забрани с времето са се 
превърнали в норми на трапезния етикет.

Да се върнем към забраните като част от системата на народното хра-
нене. Хранителните забрани могат условно да се класифицират по следния 
начин:

1. Забрани към обект (хранителен продукт), попросто казано – за-
брана към предмет, независимо от времето на употреба и от други усло-
вия. В този случай в народното хранене някои продукти не се употребяват 
от никого, в никакъв случай, никога. При украинците традиционно това е 
мършата, месото от умряло животно с непролята кръв, месото на влечуги 
и земноводни, охлюви, дребни животни, предимно хищници, които нямат 
копита, а нокти (вълк, лисица, дребни гризачи и др.), насекоми, от домаш-
ните животни – конско, месото на котки, кучета и др.

Access via CEEOL NL Germany
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2. Забрани за някои действия, свързани с подготовката на продуктите 
за хранене и собствено с приготвянето на храната, с употребата на ястията, 
а също с домашния инвентар, печката (огнището, огъня), водата и др. 

На свой ред тази категория забрани може да бъде разделена на два 
подраздела:

2а. Забрана да се извършват действия с хранителните продукти, хра-
ната, огъня и водата при приготвянето на храната, независимо от субекта 
на действието, от персоната, извършваща действието. Тоест забраната се 
отнася за всички членове на обществото (общността, населеното място, 
принадлежност към някаква социална група и др.);

2б. Забрана за действия с храната (и свързаните с нея предмети): при-
готвянето, поднасянето, консумирането от определени хора с различен 
социален статус от този на останалите. Забраната може да е оказионална 
(жена в менструация не може да присъства на приготвянето на сватбен кра-
вай, на гощавка при изпращането на родилка – „родини“ и др.), а може и да 
е постоянна (убиец не може да бъде касапин, дори непредумишлен убиец 
не само на човек, но и на животно: къртица, котка и др.; често касапите 
дори се отказват от риболов, още повече от лов; в пекарските цехове не 
приемали бивши палачи и техните деца, ловци на скитащи кучета, кожо-
дери и техните потомци; в хлебарниците не канели моми, самотни жени, в 
частност вдовици и др.).

3. Временни забрани. Такива има само в определени дни, месеци, се-
зони (православните пости; забраните в петък и в неделя да се пече хляб; 
забраната да се ползва нож при приготвяне на храната в първия ден на 
Рождество и в деня на Обезглавяването на Йоан Кръстител и др.), време в 
денонощието: ден, нощ, празници и делници.

Към първата категория забрани може да се отнесе конското месо, кое-
то е изключено от менюто на населението по времето на Киевска Рус. От-
хвърлянето на конското месо като хранителен продукт е доста показателно 
относно представите на народа за свое/чуждо, ядивно/неядивно, чисто/не-
чисто. Именно върху този пример ще построим своето съобщение.

Опирайки се на археологически материали, имаме основания да твър-
дим, че конското, свинското и месото на рогат добитък широко са се упо-
требявали за хранене от раннославянските племена и други близки до тях 
етноси, в частност от представителите на зарубинецката култура (Третья-
ков 1966; Максимов 1972; Пачкова 1974). Летописните свидетелства по-
твърждават, че през дохристиянския период на Киевска Рус конското е 
било обичаен хранителен продукт за всички социални слоеве на населе-
нието. Описвайки бита на князавоин Святослав Игоревич, летописецът 
отбелязва: „Возъ по собе не возяше, ни котьла, ни мяс варя, но потонку 
изрезав конину ли, зверину ли или говядину, на углехъ испекъ, ядяху“ („Не 
возеха след себе си каруца, нито котел, нито месо варяха, а като режеха на 
тънко конско или говеждо, или месо от някакво диво животно, печаха го 
върху въглени и ядяха“) (Полное собрание 1924: 64). Такива, по думите на 



119

летописеца, са и всичките му воини. Святослав, както е известно, бил не 
просто езичник, а войнстващ противник на християнството.

Противоречиви данни за употребата и неупотребата на конското за 
храна привежда археологът Н. Тимченко, като анализира материали от раз-
копки на територията на Средното Поднепровие, проведени от украински 
изследователи през първата половина на ХХ в. Остеологичният материал 
от едни от разкопките свидетелства за употребата на конско месо за хране-
не от населението на Киевска Рус, от други – само за използването на коня 
като транспортностопанско животно (Тимченко 1972: 11–12).

За конското месо като безусловен хранителен продукт на староруско-
то население поопределено свидетелства археологът А. В. Потапов, кой-
то внимателно анализира всички остеологични останки от разкопките на 
древния Чернигов. Той смята, че през ІХ–ХІІІ в. конското е било „ежеднев-
на храна на определени градски кръгове“ (Потапов 1988: 37). При това той 
отбелязва значително разминаване в количеството на костните хранителни 
останки при населението на Дитинец (където живеят предимно князете и 
тяхното обкръжение) и Подол – занаятчийскотърговската част на Черни-
гов. На територията на последния конското доминира: в процентно отно-
шение към общия брой на населението частта на коня възлиза от 41,1 до 
30% (Потапов 1988: 38). В Подол конското е употребявано 4 пъти повече, 
отколкото в Дитинец, което, според автора, може да свидетелства или за 
непосредственото отношение на неговото население към животновъдство-
то като стопанско занятие, или за поустойчивото запазване там на хра-
нителните традиции още от „предстароруско време“ (Потапов 1988: 40). 
Разбира се, второто обяснение на този феномен е поубедително, тъй като в 
местното земеделие като теглителна сила са използвани и коне, и волове, и 
последните дори били предпочитани. При това Дитинец е бил средище на 
социалната върхушка от онова време, която е можела подобре да регулира 
храненето си и е устойчив носител на новите християнски обичаи.

С утвърждаването на християнството в Рус само след единдва века 
конското месо не само напълно се изключва от менюто, но и се превръ-
ща в представите на народа в нечист продукт, недостоен за употреба като 
храна от руския човек. Уставът на княз Ярослав пряко осъжда „поганския“ 
обичай по своя воля да се яде „кобилешко или мечешко или нещо друго 
отречено“ и за спазването на този обичай трябвало да последва наказание 
от митрополита.

Много значими са свидетелствата на летописите за гладните години 
единдва века след приемането на християнството в Рус. В гладните годи-
ни „ядяху люди лист липовъ, инии мъхъ, конину“ („хората ядяха липови 
листа, други мъх, конско“) (1128); „трупия обрезающе ядяху, а друзии ко-
нину, псину, кошкы“ („изрязваха и ядяхя трупове, а други конско, кучеш-
ко, котки“) (1230). Както виждаме, тук конското е поставено в един ред с 
мършата – найважната етична и хигиенна забрана. В покъсни времена 
още повече се усилва забраната за конското, която било позволено да се 



120

нарушава само в екстремални ситуации. „Почався великий голод, пани їли 
м’ясо коней, котів, собак і мишей...“ („Започна голям глад, господарите 
ядяха месо от коне, котки, кучета и мишки“) – се казва в запис на укра-
инския летописец Григорий Грабянка за 1649 г. (Літопис 1992: 57). Към 
забранителните обичаи са се придържали до ХХ в., а някои ги спазват и 
днес. При това мотивация на забраната практически липсва, с изключение 
на следните обяснения: „Не ядем конско, защото то е гадно“; „Кой би го ял 
това? Това само татарите го ядат“; „От време оно никой у нас не го е ял, и 
ние сега не го ядем“1.

Някои изследователи изказват предположение, че хранителните забра-
ни са имали чисто рационален, стопански характер, за пример привеждат 
факта на отказ от употреба на камилско от номадите в Арабската пустиня, 
понеже камилата е основното им работно животно (Токарев 1976: 356). 
Опитите да се обясни възникването на забраната срещу конското с актив-
ното развитие на земеделието на границата между І и ІІ хилядолетие и с 
необходимостта от коня като теглителна сила са неубедителни дори само 
защото за оране в черноземните киевски земи са се използвали предим-
но помощните волове. Но волското (както и говеждото изобщо) охотно е 
употребявано за хранене, а от конското се гнусели и в онези времена, и по
късно. Няма смисъл да се търсят корените на тази забрана и във връзка с 
тотемизма, пък и за каквито и да е хигиенни мотиви не може да става дума 
(Токарев 1976: 356; Зеленин 1935: 416–417).

В украинските и руските архиви от втората половина на ХІХ – пър-
вата половина на ХХ в. се срещат украински апокрифни легенди, където 
се обяснява защо християните не трябва да употребяват конското за хра-
на. В Полесието се разказва, че когато след раждането му Исус Христос 
бил скрит в яслите, кравите и воловете не изяли нито едно стръкче, нито 
една сламчица, за да не открият преследвачите Божественото дете, кози-
те и овцете оставили по три сламки за прикриването на детето, а конете                
изяли всичкото сено. Като награда за това Христос благословил едрия ро-
гат добитък за храна на християните, козите и овцете също били удостоени 
с благословия, а конете били проклети. Според други източници покъсно, 
вече в зряла възраст, Исус избрал за свое скривалище от преследващите 
го врагове една свинска кочина, което го подбудило да обяви свинете за 
благословени животни, достойни да бъдат ядени от християните2. Така или 
иначе, тези обяснения демонстрират народните представи за забраната на 
конското.

Забраната не се отнасяла за дивеча – дивите коне. Месото на дивия кон 
– тарпан – охотно се употребявало за храна през средните векове в украин-

1 Полеви материали на автора от 1979, 1982, 1989 г.: с. Невир, Любешивски район, 
Волинска област; с. Пороги, Ямполски район, Винницка област; гр. Днепродзержинск, 
Днепропетровска област.

2 Архив Российского Географического общества. Разр. – 8. – Оп. 1. – Ед. хр. 18; Крав-
ченко б.г.: 102–103.
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ските степи, и то не предизвиквало отвращение, напротив, доста високо се 
ценяло като дивеч. Консумирали са го в различни времена, за което свиде-
телстват археологическите (Тимченко 1972: 111–124) и други материали. В 
една от кулите на знаменитата София Киевска от ХІ в. досега се е запазила 
фреска, изобразяваща лов на диви конетарпани. Естествено, ловили са ги 
за храна, защото те били неизползваеми като работни животни.

Забележително свидетелство за консумирането на тарпани в средата 
на ХVІІ в. се е запазило у известния френски инженер Гийом Левасьор дьо 
Боплан, който е оставил на потомците безценното произведение „Описа-
ние на Украйна“. Той пише за степите на Дивото Поле: „По тези краища 
се въдят елени, сърни и диви кози, които се движат на стада, а също гли-
гани с невероятна големина и диви коне, които се движат на табуни от по 
50–60 глави. Те доста често предизвикваха тревога у нас, понеже отдалече 
ги мислехме за татари. Тези коне нищо не струват за работа. Дори ако се 
опитомят млади, не стават за работа, а само за храна: месото им е много 
меко, понежно е от телешко, но на вкус, според мене, не е толкова прият-
но, защото е тежко. Местните хора, които ядат чушки, както ние ядем грах, 
го подправят така, че тежестта се губи. Колкото до старите коне, ... те оти-
ват направо в кланицата, където месото им се продава както волското или 
овнешкото“ (Боплан 1990: 90–91).

Горното ни дава основание да предположим, че забраната за консума-
ция на месото на домашния кон е настъпила в резултат на преосмислянето 
от славяните на древните обичаи за хранене под влияние на новата религия 
и не е свързана със стопански и други мотиви.

В полза на хипотезата за зависимостта на консумацията на конското 
от въвеждането на християнските традиции свидетелства и следният факт. 
В древноисландски ръкопис (найстарият препис се датира от 1260 г.), къ-
дето се дава описание на живота на кралете на Норвегия от онова време, 
срещаме описание на жертвен пир на езичници, изкушаващи конунга
християнин да яде заедно с тях конско: „Когато сядаха на трапезата, бон-
довете започнаха да настояват, че той е длъжен да хапне конско. Конунгът 
решително отказа. Тогава те го помолиха за отпие бульон от конско. Но той 
отказа. Тогава те го помолиха да изяде мазнината от този бульон“. След 
поредния отказ на християнина да се оскверни, бондовете искат от конунга 
поне да подиша парата от котела с вареното конско, но и така не успяват 
да тържествуват над падението на конунгахристиянин. Той покрил котела 
с кърпата си и едва след това отворил уста. „Но никой не остана доволен“ 
– завършва авторът на сагата (Стурлусон 1980: 76–77). В друга сага Один 
(скандинавски езически бог) се превръща в старецгост и безуспешно се 
опитва да изкуши християнина конунг Олав Трюгвасон, като му предлага 
конско, замаскирано като телешко. Така той се надява да върне конунга в 
езическо състояние. Тук явно се проследяват представите за връзката на 
езичеството с консумацията на конско и за противопоставянето на христи-
янските традиции на тези обичаи. Не е изключено тези представи в Скан-
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динавия да произхождат от култа към коня и обредите, свързани с него 
(Стурлусон 1980: 139, 646). В една и съща етническа среда това, което за 
нехристиянина е свое, от християнина се счита вече за чуждо. 

Също така не трябва да се игнорират многобройните етнокултурни 
взаимовлияния между скандинавските страни и Киевска Рус (известният 
Път от Варягите към Гърците, княжеските дружини и съпругите от скан-
динавски произход, пък и самите князе – да си спомним династията на 
Рюриковичите). Не предизвиква възражения също развитият култ към коня 
у праславяните и славяните в предхристиянския период, отгласи от който 
могат да се срещнат и в найкъсни времена (казашките думи3, песни, бала-
ди, приказки и др.)

Явлението е интересно с това, че промяната на знака плюс (чист) в 
знак минус (нечист) става във времеви контекст. Ако транспортирането на 
своето в сферата на чуждото обикновено се разглежда в пространствено 
отношение (Байбурин 1990: 3–17), в дадения случай своят субект оста-
ва свой, а чистият обект с времето и промяната на обстоятелствата става 
нечист. Настъпват времеви трансформации вътре в един социум (етнос): 
конят като хранителен продукт е бил чист обект, а става нечист по силата 
на промяната на конфесионалната ориентация. 

За сравнение ще разгледаме друга хранителна забрана, чиято съдба 
при украинците се развива по различен начин. Това е употребата в хра-
ната на кръвта на убитите животни. В Стария завет безкомпромисно се 
заявява: „Ако някой от синовете Израилеви и от пришълците, които жи-
веят между вас, хване на лов звяр или птица, която се яде, той да остави 
кръвта Ј да изтече и да я засипе с пръст“. И понататък: „Защото душа на 
всяко тяло е кръвта му, тя е неговата душа... всеки, който я яде, ще бъде 
изтребен“ (Левит 17: 13, 144). В книгата Левит безпрекословно се обусла-
вят хранителните забрани, като се регулират понятията чисто/нечисто. 
Ако се е разрешавало дори на свещениците да ядат месото на жертвеното 
животно, а „всичко, що се допре до месото Ј, ще се освети“, то кръвта, 
която е можело да опръска дрехата, е трябвало да бъде отмита, а дрехата 
– изпрана на свято място (Левит 6: 20). Разрешавало се да се ръсят жертве-
ниците с кръв само в угода на Господ (Левит 5: 9; Левит 7: 2 и др.). И ясно 
се провъзгласява: „И никаква птича и добича кръв не яжте във всичките 
си жилища“ (Левит 7: 26).

През средновековието в руската църковна литература също има немалко 
указания на тази тема: „Хранитеся, братие, от кровоядения“ („Пазете се, бра-
тя, от кръвоядство“) (ХІІ в.); „На добрая дела подвигнемся, воздержавшеся 
не от брашен токмо, но ... и от кровоядения“ („Да се устремим към добри 
дела, въздържайки се не от храна, но... и от кръвоядство“ (ХV в.); „Прави-

3 Украинският фолклорен лироепичен жанр дума. – Б. пр.
4 При превода текстът на цитатите на български е предаден според http://www.

catholicrk.com/bible. – Б. пр.
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ло возбраняеть всем православным христианом удавленины и крови ясти, 
сиречь колбасы“ („Правилото забранява на всички православни християни 
да ядат месо от удушено животно5 и кръв, сиреч колбаси“ (Срезневский 
1898: 1249, 1349). Съдейки от контекста, тук се имат предвид колбаси с 
кръв, широко употребяваната в Украйна кървавица. Така библейската за-
брана към кръвта е достатъчно категорична и появна, отколкото забраната 
към конското. Естествено, със забраната за консумацията на кръв е свърза-
на и забраната към месото от животно с непролята кръв – от животните и 
птиците, загинали в примка, не е източена кръвта.

Все пак от тези библейски предписания в украинската култура се е 
закрепила единствено забраната към месото от животно с непролята кръв. 
Дивите или домашните животни преди употребата им за храна задължи-
телно били заколвани. Ловците, които се занимавали с лов на животни или 
птици, майсторели капани и примки, които позволявали да се хваща жи-
вотното живо, за да може после то да бъде обезкръвено. Хората, занима-
ващи се с дране на умрели животни (кожодери), били смятани за един вид 
отхвърлени: не ги допускали на общата трапеза, също като палачите или 
ловците на скитащи кучета.

Киевопечерският патерик предава словото на преподобния Теодосий 
за същността на „латинските ереси“: „Неправо верують и нечисто живу-
ть... И едять желви и дикие кони, и ослы, и удавленину и медведину, и 
бобровину“ („Неправо вярват и нечисто живеят... И ядат костенурки и диви 
коне, и магарета, и удавленина и мечешко, и бобърско“) (Памятники 1980: 
614). Понататък на друговерците се приписва общо хранене с котките и 
кучетата, пиенето на собствената урина и други грехове, които трябвало да 
покажат на православните степента на „падение“ на западните християни. 
Безусловното преувеличаване на греховете на чуждите свидетелства за 
вкоренения у своите обичай да се употребява месо без кръв. Подобни оби-
чаи присъстват и сред привържениците на много източни религии.

При това библейското предписание за избягване на кръвоядството е 
било игнорирано и от населението на Древна Рус, а в покъсни времена в 
Украйна и в Беларус. След умъртвяването на животното кръвта старателно 
се събира (за лош касапин се смята този, който е пропилял кръвта) и от нея 
се приготвят колбаси – кървавица, пържена на тиган, която и днес е укра-
са за украинската рождественска и великденска трапеза. В Беларус, освен 
колбаси, се приготвят и палачинки с кръв за Коляда (Рождество).

Така, като уверено предполагаме, че забраната за конското и кръвта са 
се появили по време на внедряването на християнството в Рус, можем да 
отбележим два различни пътя за развитието Ј. В първия случай опозиция
та езически/християнски е утвърдила разбирането на християнското като 

5 Думата „удавленина“ означава труп на животно, умъртвено не чрез заколване (за 
жертвоприношение или храна), а умряло по естествен или насилствен начин, но без про-
ливане на кръв. – Б. пр.
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свое, а на езическото – като чуждо. Колкото до забраната за консумация на 
кръв, резултатът се е оказал направо противоположен. Свое остава старият 
предхристиянски обичай за хранене, а библейското предписание е отхвър-
лено като чуждо. 

В късносредновековна Украйна конят вече не е бил култово животно в 
прекия смисъл. Но огромното му значение в стопанския и военния живот 
не подлежи на преоценка. Достатъчно е да припомним множеството фолк
лорни примери от ранноказашкия бит:

„А я бідний-безталанний,
Світ широкий – то мій сват,
Шабля й люлька – вся родина,
Сивий коник – то ж мій брат“

(„А аз съм беден и несретен,
светът широк ми е сват,
сабята и лулата са ми семейство,
кончето сиво – моят брат“).

Давайки на коня статут на приятел, брат, по този начин му дават и 
статут на неприкосновеност. Възможно е толкова бързото внедряване на 
забраната срещу конското да е свързано и с това. Немислимо е да се яде 
„приятел“ и „брат“ – това може да се възприеме като акт на канибализъм.

Фактът, че прокълнато животно в съзнанието на хората се превръща в 
нечисто и недостойно за консумация е много интересен за изследователи-
те. Придържайки се към класификацията на К. Мошински, С. А. Токарев 
разделя славянския домашен животински свят на три големи категории: 
1. „чисти“ животни – едрият рогат добитък и овците; 2. тези, които имат 
двойствена роля: както защитници на човека от зли сили, така и техни при-
върженици – кон, куче, коза; 3. животни, свързани с нечистата сила – котка 
(Токарев 1957: 54).

Относно животните, влизащи в категорията на използваните за храна, 
дадената класификация не предизвиква възражения в първия и последния 
пункт, понеже едрият и дребният рогат добитък винаги е бил желан на тра-
пезата на украинците. Колкото до котката, тя влиза и в списъка на забране-
ните от обичая животни за храна – тези, които имат нокти, а не копита. Към 
същата категория са отнасяли вълците, лисиците, златките, невестулките, 
дребните гризачи. В средновековните проповеди и поучения със столетия 
се води дискусия за мечешкото, бобърското и заешкото (понеже тези жи-
вотни също имат нокти, но традиционно са влизали в храната както на 
населението на Древна Рус, така и на украинците, поляците, белорусите 
и др. в покъсни времена), и в крайна сметка забраните срещу тях не се 
утвърждават.

Във втората категория не предизвиква протест кучето, което също като 
вълка, лисицата или котката има нокти на лапите си, и освен това се отнася 
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заедно с тях в биологичната класификация към семейството на вълците. За 
коня и конското вече стана дума. Колкото до козата и козела, принадлеж-
ността към копитните им е „разрешила“ да влязат в състава на животните, 
използвани за храна. Но тяхната „двойственост“ в системата на представи-
те на украинците за чисто и нечисто е несъмнена. От една страна козата 
е изразителен символ на плодородието и продуктивността, от друга – на 
нещо нечисто, свързано с дявола.

Ще припомним народните новогодишни представления, където осно-
вен персонаж е козата, умираща и възкръсваща под яркия рефрен:

„Де коза ходить,
Там жито родить.
Де коза рогом,
Там жито стогом.
Де коза ногою,
Там жито копою6.
Де коза хвостом,
Там жито кущом“

(„Където козата ходи,
там жито ще се роди.
Където козата с рога – 
там житото на купчина.
Където козата с крака – 
там житото на копа.
Където козата с опашка – 
там житото като храсти“).

Тук, както основателно смята украинският етнограф А. В. Курочкин и 
повечето негови предшественици, ясно се проследява „първобитното ма-
гическо значение на новогодишната играпредставление, аграрната Ј насо-
ченост“ (Курочкін 2004: 85). В тези игри са въплътени древните представи 
за кръговрата в природата: умирането, заспиването през есента и възкръс-
ването, пробуждането през пролетта. Обредните действия с козата се из-
вършват именно в периода на зимното слънцестоене, когато природата се 
обръща към новото слънце и започва да оживява. Козата уж буди силите на 
природата, като ги насочва към нов богат урожай (Артюх 2006: 38). 

Втората, противоположната страна на това животно е нейната не-
чистота. Преди приемането на християнството козелът найвероятно се е 
отнасял към жертвените животни (оттук изразът „жертвен козел“, „козел 
отпущения“), затова, явно, отношението на народа към тези „фигуранти“ 
след приемането на християнството, както и към коня, се променя, макар 

6 Копа – купчина от 60 снопа. – Б. пр.
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и не така радикално. Месото им се е ядяло. Но на употребата му за храна 
се налагали определени ограничения: не го готвели и не го освещавали на 
Великден, козето месо не присъства и на рождественската и троицката7 
трапеза. Избягвали го и бременните жени. В Молението на Даниил Заточе-
ник (ХІІ в.) се заявява: „Глаголеть бо в мирських притчах: не скотъ въ скот 
коза; ни зв‡рь въ зв‡рех ожь“ („Казано е в мирските притчи: не е животно 
сред животните козата, не е звяр сред зверовете таралежът“ (Памятники 
1980: 394).

Свинята тук не попада в нито едно от подразделенията, тъй като на 
нея, според автора, не се е придавало съществено значение в религиозния 
живот на славяните. Това твърдение обаче е спорно. Известно е, че домаш-
ният и дивият глиган отдавна са се отнасяли към сакралните и жертвени-
те животни в предхристиянските славянски култури. Свинята не е била 
ритуално неутрална и при юдеите, което намира отражение в текста на           
Библията, но там тя носи отрицателен знак в хранителните традиции. При 
все това за забрана на свинското при християните не може и дума да става, 
а забраната на конското получава също толкова голямо значение, колкото и 
забраната за месото с неизточена кръв, макар че тази забрана никъде не е 
формулирана пряко в християнските сакрални текстове.

Така същността на въпроса не е в стопанските или други културни 
промени, не е в преките влияния на християнството, а в преосмислянето 
под влияние на християнството на старите езически знакови културни сис-
теми, включително и хранителните забрани. Култът към коня, тясно свър-
зан със соларните култове, се е оказал поважен от други представи от пе-
риферията на предхристиянската култура и религия. Затова и става символ 
на чуждото, нечистото в украинската народна култура.

Превод от руски език: Албена Стаменова
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Традиционни	младежки	
съюзи	и	инициации

Васил Г. Балушок

Девойките и младежите от украинските села и градчета през до
ндустриалния период се обединявали в отделни младежки съюзи (мо-
лодіжні громади). Аналогични съюзи на неженената младеж са широко 
известни в традиционната култура на европейските народи. Произходът 
им извежда към древните младежки съюзи от архаичната епоха, които са 
били важна съставна част на първобитната полововъзрастова организация 
(Свод 1986: 119–121). Сред индоевропейските народи в миналото, както 
и при всички войнствени общества, отчетливо се откроява възрастовата 
група на неженената младеж, в рамките на която младежите и девойките 
се обединявали в съюзи. 

Младежките (парубòцькі1) и моминските (дівòцькі2) съюзи като със-
тавни части на единния младежки съюз са съществували на цялата тери-
тория на Украйна. Те се комплектували на териториален принцип. Него-
лемите села имали само по едно такова обединение, а големите села и 
градчетата – по няколко, които се локализирали в отделни части (кутки) 
на населеното място. Към ХІХ в. организационната структура на деви-
ческите съюзи не е можело да бъде проследена така отчетливо, както на 
юношеските. Юношеският съюз (парубоцька громада) имал предводител 
– старший парубок, староста, отаман, береза, вожай (старши,	 ата-
ман,	бреза,	водач3), когото избирали за една година. В някои местности 
за атамани на съюзите безсрочно избирали женени, понякога дори въз-
растни мъже (Ефименко 1906: 626). Често предводителят имал помощ-
ници – підстароста (подначалник) и скарбник (касиер), които той сам 
назначавал. Знак на атаманската власт бил бичът или, почесто, тояжка, 
понякога украсена с крушовиден накрайник. В девическите групи най
голямото момиче също се наричало береза, отаманка (бреза,	атаманка), 
а също матка (майка), а всички момичета – рой (както при пчелите) 
(Дикарєв 1900: 20; Гриша 1899: 111–112). Съюзите на девойките в много 
отношения се подчинявали на съюзите на момците, но по време на ве-
чорниці (седенките) – общи събрания на младежите, провеждани в сту-
деното време по домовете, като правило на възрастни вдовици – момите 
винаги били стопанки. 

1 От пàрубок – младеж, юноша, момък; ерген. – Б. пр.
2 От дìва – дева, девица, мома, девойка; ді̀вчина – момиче, мома, девойка, младо 

неомъжено момиче. – Б. пр.
3 До края на текста на настоящата статия думите в скоби с получер шрифт са превод 

или обяснение на преводача, всички останали случаи на употреба на скоби и/или на курсив 
са авторски. – Б. пр.
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На младежките общности селото винаги възлагало различни общест-
вени дейности. Те се занимавали с развлечението на младежта, в частност 
организирали вечорниці, досвітки, посиділки4, а също и грища и вулиці5, 
различни игри, юмручни боеве, а също провеждали празничнообредни 
действия в дните на коледните празници – р¾дження6, веснянки7, обреди, 
свързани с деня на Иван Купала8 и др. Те следят за спазването от членовете 
им на нормите на морала и поведението. При това младежите наглеждат 
и девическите дружини. Задълженията на предводителите на тези съюзи 
се състоят в това да ръководят организацията на младежките развлечения, 
празничните ритуали, да наемат музика, а също и да отстояват интересите 
на младите пред селската власт и да решават всевъзможни недоразумения. 

Общностите на момците имали свои съкровищници, средствата от 
които отивали както за развлечения и празнични забави, така и за нуждите 
на църквата. Някои юношески съюзи имали свой устав, който атаманът 
прочитал на седянка. Такива устави, очевидно, са късно явление и са въз-
никнали под влиянието на цеховата и братската организация9 в градовете 
през късносредновековноранномодерната епоха. През поранния период, 
когато главна роля е играл обичаят, а не писаното право, не ги е имало. 

Приемането на нови членове в младежките съюзи е ставало така, както 
по принцип е характерно за самоуправляващите се корпоративни обеди-
нения – чрез специални инициационни обреди. Първата фаза от инициа-
цията на момците (която, както всички обреди на прехода, има тричленна 
структура10) – отделянето на момчето в специална група – в украинското 
село започва от седем (шест – осем) години. На тази възраст децата се обо-
собяват в група подрастващи, строго разделена по полов принцип. Отделя-
нето на децата в подрастващи често се е оформяло с определени обредни 
действия. В частност, отбелязвани са пострЈжчини (подстригване) (да 
не се смесва с подстригването на детето след първата година от живота 
му), устройвано е угощение – своеобразно приобщаване към овчарството 
(което от този момент е смятано за основно занимание на подрастващия), 
давали му да развърже собственото си изсушено пъпче (пупець) (ако бър-

4 Младежки събирания (седенки) по домовете през зимата. – Б. пр. 
5 Летни младежки събирания на улицата. – Б. пр. 
6 Обичай, съпровождащ найважните народни празници и обреди; маскиране, 

преобличане. Участниците в него се преобличат в необичайни костюми, носят маски, 
оцветяват лицата си със сажди или боя, издават шум с инструменти или предмети, 
движенията на тялото им са необичайни – подскоци, кривене, въртене и др. В древността 
предназначението му било изгонване на злото. – Б. пр.

7 Название на старинни славянски обредни песни, свързани с началото на пролетта и 
полската работа. – Б. пр.

8 Източнославянското съответствие на Еньовден, Летен Св. Йоан – празник на 
лятното равноденствие, честван на 24.06. – Б. пр.

9 Братства – националнорелигиозни граждански организации на украинските и 
белоруските православни градски жители през ХVІ – ХVІІІ в. – Б. пр.

10 За структурата на инициационните обреди вж. Геннеп 1999.

9 Български фолклор, 3–4/2011
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зо го развърже, ще бъде умно) и пр. (Кузеля 1907: 106, 142; Франко 1898: 
181). Заключителните ритуални действия от първата фаза на младежката 
инициа ция са свързани с преминаването на момчето в групата на підпаруб-
чаки (подмладежи,	почти	младежи), когато то преставало да пасе доби-
тъка и „започвало да ходи на улицата“ (Кузеля 1907: 141). Такива момчета, 
съобразно ритуалните норми на инициацията, били подложени на различ-
ни насмешки от страна на поголемите момци и моми. Например, взимали 
ги на подбив, като ги наричали „сополанковци“, „кашеядци“, казвали им: 
„Още не му е изсъхнало млякото около устата, по момичета се залетял“ 
(Борисенко 1991: 30). Заплашвали го: „Не ходи, че ще ти скъсаме връзката 
на гащите“ (Дикарєв 1918: 202). Нерядко наистина прерязвали връзката, 
с която се връзвал панталонът, хвърляли му шапката на покрива, удряли 
го зад врата и др. Това било особено унизително, понеже се извършвало в 
присъствието на момичета. Момичетата също наричали такива момчета, 
още неприети в общността, „сукалчета“, „овчари“, „говедари“ (погоничі)11. 
Ако момчето, още неприето в младежкия съюз, си позволявало да се вклю-
чи в обичайния обмен на шеги между юношите и девойките, можело ху-
бавичко да го напердашат, включително момичетата (Дикарєв 1918: 173).

Споменатите ритуални насмешки са характерни вече за втората фаза 
на инициацията – пребиваването в гранично състояние. За нея нямало от-
четливо начало в структурата на младежките посвещавания. Момчетата се 
подлагали на изпитания и непосредствено по времето на посвещаването в 
младеж. В общността юношите се приемали на възраст 16–19 години. Въз-
растта на началото на юношеството съществено се различавала в различ-
ните региони. Освен това в редица местности, ако момчето имало неженен 
брат, не го приемали в младежката общност, докато брат му не се ожени. 

Самият прием в младежкия съюз също включвал ритуални насмешки 
над посвещавания. Например той трябвало в присъствието на всички да 
кукурига от оградата или от стълб. Карали го да „плува“ в прахта. Ако 
новакът искал да се похвали с новите си дрехи, можело да го накарат да 
влезе в нечистотии, а после да измислят песен и да го осмеят в цялото 
село. Когато младежът за първи път оставал да нощува на седянка, другите 
насипвали пепел в ботушите му и в тях „избелвали“ парцалки12. Можело 
да омажат със сажди лицето на новака, докато спи, и той, без нищо да 
подозира, в такъв вид да тръгне по улиците на селото да се прибира. В 
района на Чернобил на юношата, който за първи път оставал да нощува 
на седянка, пришивали към дрехите парцалчета или картоф, или глава на 
петел (петелът е мъжки еротичен символ)13. Ако новакът не умеел да тан-

11 Национални архивни научни фондове за ръкописи и фонозаписи на ИИФЕ „М. 
Рилски“, НАН, Украйна (понататък ИИФЕ). – Ф. 1–2 доп. – Арх. ед. 291. – Л. 9 об.

12 Навремето, при липсата на сапун, тъкани се избелвали с помощта на пепел, с която 
посипвали дрехите и ги заливали с вода в специален съд. – Б. пр. 

13 ИИФЕ. – Ф. 1–2 доп. – Арх. ед. 302. – Л. 8 обр.; Арх. ед. 270. – Л. 2, 12.
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цува добре, хващали го за косата и го издигали нагоре, „така са научили 
дори и този, който никога не е танцувал“ (Дикарєв 1918: 189). В селата в 
Подолия14 в края на ХІХ в. при посвещаването в младеж, което ставало по 
време на коситбата, в случай, че юношата откажел да предложи гощавка, 
слагали го на първия откос и го биели с камшици от трева или го хвърляли 
във водата (Боржковский 1887: 709). Атмосферата на шеги и насмешки 
подчертавала отделеността на иницианта от социалния свят, ритуалната 
му смърт и отношение към него, противоположно на приетото в света на 
хората. Също така очернянето на лицето на иницианта с черно (сажди) оз-
начава характерната за граничната фаза негова приобщеност към отвъдния 
свят (Tokarska et al. 1982: 94–100). 

Както е известно, инициацията задължително включва изпитание на 
посвещавания. Затова при посвещаването в момък определено значение 
имало показването от иницианта на сила, ловкост, издръжливост. Посве-
щаваните били карани да се изкатерят на висок стълб, пращали ги в съсед-
но село да провокират побой, в редица местности тези момчета взимали 
участие в общите работи, например в колективната коситба (Боржковский 
1887: 709). Младежът, като бъдещ стопанин, трябвало да се покаже като 
умел косач. На някои места, както например в Покуття15, от посвещавания 
се изисквало да се покаже умел и издръжлив танцьор (Костащук 1929: 23). 

Самият обред на посвещаването в младеж и приемането в младежка-
та общност (ритуалите от третата фаза на инициацията) преминавали в 
тържествена обстановка. Кандидатът се явявал пред събранието на общ-
ността, кланял се на всеки член и давал обещание: „Да пия горилка, да 
ходя по момичета и да се придържам към всички добри младежки обичаи“ 
(Воропай 1991: 55, 445–447). В редица местности (в Подолия и др.) юно-
шата преминавал обред на „коронясване“ за младеж. Слагали го да седне 
на стол, постлан с кожух, или на възглавница, давали му в ръка бутилка 
водка и самун хляб, а после трикратно го издигали високо нагоре. При това 
пеели песен в негова възхвала, която завършвала с думите: 

„Ішли дівки дорогою,
Що за диво дорогою!
Дорогою біжить конь,
Що за диво біжить конь!
На конику удалець,
Що за диво удалець!
Наш Іван [или друго име – В. Б.] молодець!“ (Боржковский 1887: 768).

14 Подолия, укр. Поділля. Голям регион на юг от Волин, на запад от Средното 
Поднепровие (земите по средното течение на Днепър) и на изток от Галичина. Днес това 
са основно Хмелницка, Винницка и Тернопилска област, а също и северните части на 
Одеска област. Някога в Руската империя е съществувала Подолска губерния. – Б. пр.

15 Неголям самостоятелен историкоетнографски район, пограничие на Галичина и 
Буковина (съвременната Черновицка област). – Б. пр. 



132

(„Вървят девойки по пътя,
Що за чудо на пътя!
По пътя препуска кон,
Що за чудо кон!
На кончето – юнак,
Що за чудо юнак!
Наш Иван юнака!“).

А в някои местности на Подолия (Олгополски, Балтски уезди) момъ-
кът действително бил качван на кон, найчесто бял, и той тържествено яз-
дел, приветстван с ръкопляскане и песни (Камінський 1928: 12). Конят тук 
не е случаен персонаж. В хода на инициациите у европейските народи, 
включително украинците и славянските им предци, той е играл ролята на 
ритуален превозвач от „този“ свят в „оня“ и обратно, тъй като всяка ини-
циация се осмисля като символична смърт на иницианта и неговото ново 
раждане (Элиаде 1987: 173; Балушок 1998: 47, 64, 67–68, 89, 128, 186). 

Към края на церемонията посвещаваният предлагал на момците по-
черпка и мезе, а случвало се да раздава и подаръци. Понякога наемал и 
музика. Често се черпели в кръчмата, която играела роля на селски клуб 
(Боржковский 1887: 769; Ястребов 1896: 114).

След като преминел обреда на посвещаването, „почтимладежът“ се 
превръщал в младеж – член на младежката общност. Отсега нататък той 
имал правото да се облича „като момък“, тоест да носи приетото сред зре-
лите младежи облекло, да си пуска мустаци, да пие водка, да пуши тютюн, 
да ходи по седенки и да ухажва момичета. Обличането на нови дрехи, в 
съответствие с нормите на инициацията, означава ново раждане на посве-
щаваните в нов статус и ново качество.

Младежките общности на украинците, както и други аналогични обе-
динения на младежи, водят корените си още от съответните обществени 
структури на архаичното общество, в частност от младежките военизира-
ни съюзи на индоевропейците и праславяните. Това е отбелязвано още в 
началото на ХХ в. от украинските изследователи М. Грушевски, Н. Загла-
да, Е. Смолинска, които провеждат успоредици между „военната безсто-
панствена група“ от древната епоха и младежите, обединени в общност16. 
В състава на тези съюзи младежите в древността преминавали към след-
ващ етап на инициацията, като доказвали в бой против враждебни племена 
и в разбойнически набези срещу тях силата си, мъжеството и изобщо спо-
собността да бъдат мъжевоини (Балушок 1998: 125–186).

Архаичното наследство на младежките общности се проявява в извест-
на отделеност от традиционното селско общество и в особения статус на 
техните членове. Става дума за това, че за момците било характерно в една 

16 ИИФЭ. – Ф. 1–2. доп. – Арх. ед. 302. – Л. 8 об.; Грушевський б. г.: 1; Заглада 1929: 
22, 28. 
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или друга степен т.нар. „антиповедение“, което се свеждало към дейст-
вия, противоположни на общоприетите и забранени за другите членове на 
обществото. Проявите на „антиповедение“ в традиционното общество са 
застъпени доста широко. При това всички те, както отбелязват изследова-
телите, винаги се определят от контакта с отвъдното, с „бесовския“ свят, 
света на мъртвите (Успенский 1985: 326–336).

Типична проява на „антиповедение“ са така наричаните младежки раз-
влечения, чиито източници, очевидно, възхождат към разбойническото по-
ведение на архаичните военизирани младежки съюзи. От една страна, те са 
явно нарушение на общоприетите норми, а от друга се легализират от сел-
ското обществено мнение. Такива волности се разрешават само на момци, 
с което се подчертавал особеният им статус. Към младежките развлечения 
следва да се отнесат, например, преграждането на улиците с препятствия 
или пресичането им с въжета (Дикарєв 1918: 201). Понякога младежите 
организирали в нечий двор „думкане“, така че шумът се чувал из цялото 
село, или изнасяли върху покрива на нечия къща каруцата, дори и с брана-
та, и запрягали в нея жребче. На стопани, които не им харесвали, могли да 
разградят оградата, хармана, да разпокрият къщата. Случвало се младежи 
да се преоблекат като дяволи или друга „нечиста сила“ и да плашат хората. 
Кражбите били обичайни. Крадели колове и клони от плетовете за дърва за 
седянката, също и слама за общата нощувка. Също крадели мед от стопа-
ните, картофи и други зеленчуци, гъски, кокошки и дори прасета и овци за 
гощавка на седенките (Дикарєв 1918: 237). Всичко това се извършвало като 
правило късно вечер или нощем. Младежките развлечения неслучайно са 
свързани с нощното време. В народното съзнание нощта е свързана с пред-
ставата за време в определена степен несоциално, „бесовско“.

В духа на „антиповедението“ общността наказвала също своите чле-
нове или девойки, нарушили приетите норми на поведение или морал. 
Например на мома, която „пробирала“ момчетата, вдигали ризата нагоре, 
връзвали я над главата Ј и така я пускали вкъщи. А пък ако някоя от девой-
ките загубела невинността си, момците снемали вратата от пантите и я из-
насяли край двора Ј, мажели я с катран или сажди, закачвали край къщата 
хомот, сламен войник и др. (Сумцов 1886: 20). В някои райони, например 
по Левобрежието17, към подобни действия прибягвали в случаите, когато 
момичето не излизало на улицата (Дикарєв 1918: 192).

Ярко се проявявало младежкото „антиповедение“ по време на нового-
дишните празници. Сред народа се смятало, че в този период „нечистата сила“ 
получава свободен достъп до света на хората и безпрепятствено се намесва 
в живота им. Затова и младежите, свързани по силата на положението си с 
несоциалния, „бесовския“ свят, взимали активно участие също и в „бесов-
ските“ развлечения. Например провеждали походи на маскирани18, преобли-

17 Така се наричат земите по левия бряг на р. Днепър. – Б. пр.
18 Р¾джені – участници в обреда „р¾дження“ (вж. погоре). – Б. пр.
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чайки се не само като „мечки“, „кози“, „жерави“, „дядовци“, „цигани“ и пр., 
но и като „дяволи“ (Курочкін 1978: 71–91, 94). Етнолозите вече са обърнали 
внимание върху връзката на такова карнавално ритуално маскиране при ев-
ропейските народи с архаични съюзи на мъжката младеж, която преминава 
през инициация (Календарные обычаи 1983: 191). Тук „антиповедението“ 
на младежите е всъщност самият факт на „бесовското“ маскиране и про-
веждането на определени обредни действия. Например „Маланка“19, „ци-
ганите“ и другите персонажи се държали по начин, противоположен на 
общоприетия, в нарушение на общоприетите норми и пр. А поведението 
на обратно, „наопаки“ се приемало от народа като характерно за отвъдния 
свят, за света на „нечистата сила“ (Tokarska et al. 1982: 271). И неслучай-
но хората, които надявали маските, трябвало непременно да се изкъпят на 
Богоявление в дупка в леда, за да се очистят с осветена вода от „бесовските 
скверни“.

В дните на други празници ритуалът също предписвал едни или дру-
ги прояви на младежко „антиповедение“. Например на празника Купала 
това били своеобразни узаконени кражби. В Ковелска и Лвовска област 
момците крадели слама и дърва за огъня в деня на Купала. Често крадели 
врати и огради. А в Черкаска област и до днес се е запазила поговорката: 
„На Калита20 си пази вратата, на Купала – колелата“ (Климець 1990: 30). 
Колелата от каруците крадели, за да ги търкалят запалени от хълмове, 
също така ги надявали върху високи прътове. Относно нощта преди праз-
ника на св. Андрей изследователите отбелязват, че младежите тогава имат 
„найголеми права“, прощават им се всички „лудории“ (Воропай 1991: 31).

Една от найважните функции на инициацията е обучението на юно-
шите, подготовката им за бъдещия семеен живот. По време на ергенува-
нето младежите се готвят да станат стопани, глави на нови семейства. 
През това време те не само се учат да са стопани от своите бащи, но и 
взимат участие в различни стопански мероприятия, които се провеждат от 
младежката общност, като колективното косене на сеното, различни об-
ществени работи. Например в много села в Южна Украйна под надзора на 
младежките общности са били кладенците и изворите, особено полевите, 
които се намирали на границите на различни селски общини (Ястребов 
1896: 116). В Подолия и в други райони момците косели сеното колективно 
(Боржковский 1887: 709, 767). В районите около реките Дон и Северски 
Донец в задълженията на младежите влизало пазенето на посевите нощ-

19 Традиционен персонаж от украинския народен празник Маланка, вж. подолу. –     
Б. пр.

20 „Калита“ („калета“) – народна младежка игра, организирана в деня на св. Андрей 
Първозвани (30.1). Самата калита представлява окачена от тавана на височина човешки 
ръст тестена кора, която трябва да се захапе без помощта на ръцете. Ако успеели да 
разсмеят този, който се опитва да я захапе, водещият го мажел по лицето със сажди. В 
цитираната тук поговорка звучи препратка към ритуалните кражби в деня на св. Андрей, 
когато играели на калита. 
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но време – да не бъдат опасани от чужди коне – както и нощни обходи 
на селото. В НовгородСиверски, околия на Черниговска губерния, пасели 
нощно време конете, образувайки отделни дружини (Ястребов 1896: 126). 
Някои младежки общности, например в Черниговския край, общо наемали 
и обработвали участъци земя (Ефименко 1906: 269; Камінський 1928: 13).

Много важна функция на младежката инициация била подготовката на 
юношите за брака. Ролята на предварителни познанства и избор на брач-
ни партньори играели седенките и „вулиці“ (улиците), които организира-
ли младежките съюзи. Съвместното прекарване на времето от младежта 
на тези сбирки съдействало за „важната потребност от предварителни 
познанства на личностите, които желаят да се съединят в брачен съюз“ 
(Сумцов 1886: 183). Младежките съюзи били също школа за обредност – 
новогодишна, пролетна, купалска, в която младежта играела важна роля. 

Като членове на младежките общности, в съответствие с нормите на 
инициацията, юношите продължавали да демонстрират силата и ловкост-
та си. Това се правело, в частност, по време на развлеченията на младежта 
и участието в обредните действия. Добрата физическа подготовка била 
необходима, за да се изтегли каруца на покрива на къщата, да се свали и 
пренесе вратата, да се разгради харманът и пр. Сред разпространените 
игри била играта на снежни топки и юмручни боеве, в които се биели 
„понякога и с тояги“ (Коломийченко 1918: 128). Друга форма на физи-
ческо възпитание били боевете между различните младежки общности. 
Затова при избора на предводител било особено важно да бъде избран 
този, който бил „способен на бой“ (Дикарєв 1918: 191). Но по отношение 
на членовете на своя съюз същият този младеж трябвало да бъде „за всич-
ки момци добър и еднакъв“ (Гриша 1889: 111). Широко разпространени 
били схват ките между съперници, които ухажвали една и съща девойка. 
В такива сбивания момата като правило отдавала предпочитание на побе-
дителя21. На физическо изпитание се подлагали юношите и в течение на 
новогодишния маскарад (р¾дження, вж. погоре – б. пр.). Така дори и до 
днес в Подолия и в съседните райони на Украйна битуват особени турни-
ри по време на „Маланките“22. По време на тях стават както персонални 
сбивания, така и командни съревнования на маскираните (Курочкін 1990: 
103). Като цяло, както отбелязват изследователите, „новогодишното мас-
киране на ергенуващата младеж във фолклорната култура имало характер 
на инициалнопосветителна церемония“. „Едва след като е преминал с 

21 ИИФЕ. – Ф. 1–5. – Арх. ед. 397. – Л. 4.
22 Малàнка или Мелàнка – украински народен празник в навечерието на „старата“ 

Нова година – на 13 януари по нов стил – деня на Преподобна Мелания, откъдето идва 
и името. Традиционният обред включва шествия и обикаляне от къща на къща, като 
участниците се преобличат в саморъчно направени костюми и маски на традиционни 
персонажи – коза, циганин, дявол, „баба“ Маланка и „дід“ (дядо) Васил и др. Вж. рядження. 
Аналог в България на този обичай са кукерите. – Б. пр.
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чест пред очите на цялата общност изпита по издръжливост, сила и съоб-
разителност, юношата доказвал правото си да премине в ранг на мъж и да 
встъпи в брак“ (Курочкін 1991: 63).

В Галичина23, където съществували косачески общности, е фиксиран 
също особен вариант на селските инициации – посвещаване в косач. Той 
се наричал „фрицовка“ (от полското fryc – новак, което на свой ред е заето 
от немски), а фриц се наричал младежът, който преминава изпитанието.

Под ръководството на опитни членове на косаческата дружина младе-
жът известно време се учел да коси. Когато (на 16–18 години) обучението 
завършвало, устройвали му специално изпитание на полето. По време на 
коситбата атаманът на косаческата дружина поставял иницианта между 
двамата найдобри косачи, които задавали много бързо темпо. Естествено, 
юношата не издържал, косачът отзад през цялото време „го настъпвал по 
петите“. Но той трябвало да коси през целия ден, независимо от умората, 
и да докаже, че е способен да бъде косач. Това изпитание било тежко и го 
преминавали само умелите, физически силни и добре обучени юноши. С 
наближаването на пладне косачите „обкашвали“ фрица – затваряли около 
него кръг, обособявайки пространствен локус, където се намирал иници-
антът. Когато успявали да направят това, те хвърляли косите и тичали към 
фрица. Поваляли го на земята и всеки се стремял да го удари с кушка (ж.р. 
– А.С.) – дървената кутия за бруса за точене. Тези кутии оставяли по тялото 
на фрица кръгли отпечатъци, които наричали „печати“. После, след обеда, 
косели до вечерта (Hnatiuk 1897: 71).

Когато младежът с чест преминавал изпитанието, още в полето обявя-
вали: „Хо! Хо! Хо! Има косач между косачите. Умее добре да коси, косата 
да си наточи. Хо! Хо! Хо!“. След това сваляли косата му от дръжката, на 
нейно място закачвали стиска сено и, звънейки с косите, го водели в селото. 
Случвало се да го качат на двуколка и тържествено да го закарат до кръч-
мата24. Там инициираният черпел всички с водка, купувал тютюн. Когато 
всички се почерпели, един или двама души, понякога и старшият косач, се 
качвали на покрива на кръчмата и тържествено оповестявали пред цялото 
село: „Почтени хора! Всички слушайте и добре запомнете, че едикой си 
вече не е фриц, не е сополанко, а от днеска става истински косач!“. Подчер-
тавало се, че „може да пуши тютюн, да пие горилка и да обича момиче“, 
а също „може да се жени“25. След тази реч пеели на новоизпечения косач 
„многая лета“ и се целували с него. След това пеели косачески песни. На 
церемонията присъствали всички жители на селото. Но докато косачите 

23 Историческа и географска област в Западна Украйна и Източна Полша, у нас 
поизвестна като Галиция. В Украйна днес към този регион се отнасят Лвовска, Ивано
Франковска и Тернополска области (без северните части на последната, които се отнасят 
към Волин). – Б. пр.

24 ИИФЕ. – Ф. 29–3. Арх. ед. 329. – Л. 4–5, 13–14.
25 Пак там, – Л. 4–5, 6, 13–14.
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взимали непосредствено участие в обредните действия, жените и девойки-
те стояли около кръчмата и отдалече наблюдавали случващото се.

Очевидно са съществували и други локални варианти на младежки 
селски инициации. Например в с. Погребки в НовгородСиверски уезд в 
Черниговска област в края на ХІХ в. е документиран обред за приемане 
сред „конярите“ – общност на мъжката младеж на различна възраст, която 
пасяла конете. Ритуалът се извършвал по следния начин: „С новопристиг-
налото момче обикалял огъня поголям момък, който се ползвал с особено 
уважение сред конярите, (...), при което цялата компания взимала участие 
в процесията със запалени главни в ръце“ (Ястребов 1896: 115).

Ритуалното посвещаване на момичетата за членове на моминската 
общност е документирано, поспециално през ХІХ в., много послабо от 
младежките инициации. Посвещаването на момиченцето в девойка – член-
ка на моминския съюз, ставало на 15–17годишна възраст също на специ-
ално място – къща, където се събирали седенки, найчесто есента, с нача-
лото на сезона на седенките. Девическите общности в украинското село 
от доиндустриалния период, както и младежките съюзи, водят корените 
си още от девическите инициационни обединения от първобитната епоха. 
Също толкова древни са и къщите за седенки. Те произхождат от древните 
„девически домове“ от архаичната епоха, които били една от съставните 
части в обществената организация на древните индоевропейци и прасла-
вяни. Украинските къщи за седенки пазят немалко черти, характерни за 
това архаично явление. Това е и нощуването на момичетата в тях, и зани-
маването в тях с женски занаяти, и надзора от страна на самотни възрастни 
жени – стопанки на къщите за седенки, и посещаването на такива къщи 
от младежки компании, и съвместното нощуване на юношите и девойките 
като остатък от предбрачната свобода. Впрочем, в източните райони на Ук-
райна, в Кубан, във волинското26 Полесие27, във всеки случай в някои мест-
ности това било не остатък, а собствено проява на предбрачната полова 
свобода на младежта, което тук се допускало от селския морал28. Къщите 
за седенки при украинците, както и архаичните „девически къщи“, имат 
своите успоредици в т.нар. „къщи за предене“ при южните славяни (Becker 
1990: 37–38).

По време на посвещаването за член на моминската общност изпит-
ването на професионалните способности също е имало голямо значение, 
но вече в сферата на женските занятия. За разлика от мъжките инициации 

26 От Волин (укр. Волинь) – исторически регион в Западна Украйна и отчасти 
Югоизточна Полша, разположен между реките Припят и Южен Буг, северно от областите 
Галичина и Подолие. – Б. пр.

27 Укр. Полісся. Природногеографски и етнографски регион, обхващащ северните 
части на Украйна, южните части на Беларус, източните части на Полша, а също и някои 
местности на Западна Русия. Това е северната, гориста зона на Украйна. – Б. пр.

28 Дикарєв 1900: 14, 23, 24, 27; Денисюк 1996: 80 – 81; ИИФЕ. – Ф. 1–2. – Арх. ед. 291; 
Ф. 1–6. – Арх. ед. 662. – Л. 48, 49 об.
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женските посвещения като правило не включват изпитания за храброст, 
физическа сила и издръжливост. Затова пък при тях голяма роля играят 
символите на плодородието и репродуктивната годност на девойката за 
продължаване на рода (Becker 1990: 21–30). Всичко това може да се наблю-
дава върху приемането на момичета в моминските общности в Украйна. 
На връщане от церемонията по посвещаването девойката носела кокошка 
– символ на женската сексуалност, от която се приготвяло ритуално блюдо. 
После тя била подлагана на изпитание – готвела каша. Покъсно момичета-
та започнали да носят сварената от тях каша от къщи. Когато момците ид-
вали, те започвали „да се пазарят за кашата“. Който от момците предложел 
повече пари, той чупел гърнето и давал парите на посвещаваната. Момата 
угощавала всички с каша и я приемали в общността. В някои местности де-
войката трябвало също да покаже умението си да приготвя и други ястия, 
а също и да изпълнява женски работи – да преде, да шие и др. Случвало 
се новачката да внесе определена такса. Тук привлича вниманието кашата 
като символ на плодородието и разбиването на гърнето, което символизи-
рало загубата на девствеността и се свързвало с плодородието на жената 
(Потебня 1989: 433). 

Девойката, която преминела посвещението, се превръщала в пълно-
правен член на девическия съюз. Тя получавала право на дівування (да	
се	момее) – да ходи по седенки и „улици“, да взима участие в различни 
младежки обредни действия, да има ухажор, да нощува по седенки и да 
носи облекло на голяма мома – цветна плахта29, цветни ботушки, плитка с 
лента, мънистен гердан, венец и др. (Заглада 1929: 74; Дикарєв 1900: 17). 
В древността обличането на дреха, която се запасва около кръста (плахта) 
по принцип се позволявало на момичето едва след посвещаването му за 
„девойка“. Обличането на новата дреха и промяната във външността, както 
и в случая с момчетата, също символизирало новото раждане на посвеща-
ваната в новото Ј качество.

На седенките и другите момински събирания, както и в древността, 
девойката усвоявала женски дейности – умението да готви различни ястия, 
да преде, да плете, да бродира. Тук тя демонстрира пред приятелките си и 
пред момците своите знания и навици, като се подлага на понататъшни 
изпитания като бъдеща стопанка (Сумцов 1886: 1, 3, 5; Иванов 1907: 185, 
187, 204). Младежките събирания, както вече беше отбелязано, били също 
така школа по обредност и фолклор, играели важна роля в подготовката за 
брака, поспециално при избора на брачен партньор. Символи на плодо-
родието били ритуалните ястия от яйца и пилешко месо, нощвите (діжà), 

29 Част от украинския женски народен костюм. Представлява правоъгълни парчета 
плат от памучна или вълнена тъкан, найчесто карирана, които са набрани и пришити към 
връв и се връзват около кръста. Възможно е двете парчета – предно и задно – да се зашиват 
до средата и да наподобяват пола, или пък да не са съединени, също както и да се носи 
само предно или само задно парче. – Б. пр.
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около които сядали момите, а също пещта (включително обредното целу-
ване на вратичката на пещта), огъня, преденето и шиенето30.

Инициационното „антиповедение“ на девойките включвало кражба от 
дома на продукти за почерпката на седянката, насмешки над момците, а 
също и „дразнилки“31, осмиващи физическите или други недостатъци на 
момците. Младежите също така давали на девойките осмиващи прякори, 
по време на общата нощувка подливали под тях вода, пускали им дим в 
носа и др. (Дикарєв 1900: 16, 21, 25; вж. също Дикарєв 1918: 173, 186–187, 
203, 212, 218).

Обреди, завършващи общностната социализация на младежта в тра-
диционното украинско общество, били сватбените, в навечерието на които 
често се организирали специални седенки и складки (молодецьке сватан-
ня, вареники) (младежко	 сватосване,	 вареники32). Встъпвайки в брак, 
юношите и девойките излизали от състава на младежките съюзи и губели 
правата, задълженията и особения статут, свързан с членството в тези обе-
динения. 

Превод от руски език: Албена Стаменова
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Етнокултурни взаимодействия

Турците-месхетинци	от	Южна	Украйна:	
проблеми	на	етнокултурната	адаптация

Сергей П. Сегеда

Турцитемесхетинци са етническо малцинство в Украйна, формирало 
се едва след провъзгласяването на независимостта на украинската държа-
ва. Според оценки на специалистите понастоящем числеността на тази ет-
ническа група е около 10 000 души. Повечето нейни представители живеят 
на неголеми групи в селски местности в южните области на Украйна и 
Автономна република Крим (Клиниченко и др. 1999: 20) и се занимават 
предимно със селскостопански труд. 

Названието „турцимесхетинци“ в определена степен има изкуствен 
характер: то е прието от международната общност през 1998 г., по време 
на съвещание на експерти в Хага, с цел да се избегнат терминологични 
недоразумения, и днес се използва в документи на ООН. Самоназванието 
на тази етническа група (етнонимът), която говори на един от източно
анатолийските диалекти на турския език и изповядва сунитския вариант 
на исляма, е турки,	тюрки. Именно така се самоидентифицира преоблада-
ващото мнозинство нейни представители (8844 души от 9180) по време на 
последното преброяване на населението на Украйна, проведено през 2001 г.

Историческата родина на турцитемесхетинци е Югозападна Грузия, 
известна под названието МесхетиДжавахети, чийто център е град Ахал-
цихе. Поради това понякога биват наричани също „ахалцихски турци“. 
Произходът на тази етническа група предизвиква много въпроси. Някои 
изследователи разглеждат турцитемесхетинци като грузинци, принудени 
да приемат исляма след включването на Югозападна Грузия в състава на 
Османската империя, други – като етнографска група на турския народ, 
оформила се в турскогрузинския пограничен район. Преобладава мнени-
ето, че в етногенезата им участват месхите – едно от древните грузински 
племена, и тюркитекипчаци (половци), появили се в Южен Кавказ през 
ХІІ–ХІІІ в. (Панеш, Ермолов 1990).

През ноември 1944 г. турцитемесхетинци са подложени на репресии 
от страна на сталинския режим: заедно с кримските татари, чеченци, ин-
гуши, карачаевци, калмици и други етнически групи те са насилствено де-
портирани в Сибир и Централна Азия. За разлика от други народи, завър-
нали се по родните си места след смъртта на Й. Сталин, в резултат на все-
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възможни препятствия от страна на държавното и партийно ръководство 
на СССР, турцитемесхетинци не получават разрешение да се завърнат в 
Грузия. В навечерието на разпада на СССР голяма част от турцитемесхе-
тинци (106 300 души) живеят в Узбекската ССР (Национальный состав на-
селения СССР: По данным Всесоюзной переписи населения СССР, 1991).

В началото на май 1989 г. във Ферганската долина в Узбекистан за-
почват масови вълнения, насочени срещу турцитемесхетинци, които про-
дължават повече от месец. В резултат на насилието загиват 112 души от 
различни националности, повече от хиляда получават телесни повреди 
(Бугай 1994: 131). В тези условия правителството на СССР взима реше-
ние за евакуирането на турцитемесхетинци под охраната на милицията 
и вътрешните войски в Орловска, Курска, Белгородска и други области 
на Европейската част на Руската федерация, където са им предоставени 
жилища и работа в селска местност. След нови взривове на насилие, на-
стъпили в Ташкентска област през февруаримарт 1990 г., мнозинството 
турцимесхетинци – ок. 90 000 – спешно напускат Узбекистан. Потоците от 
бежанци се насочват към Азербайджан, Казахстан, нечерноземния район 
на Русия, Северен Кавказ и т.н. На някои места, особено в Краснодарския 
край на Руската федерация, турцитемесхетинци се натъкват на неприяз-
нено отношение от страна на населението и местните власти (Нарушение 
прав 1996: 5). Колкото до политическото ръководство на Грузинската ССР, 
то се позовава на „политическото и социалното напрежение в република-
та“ и категорично отказва да приема бившите репатрианти и членове на 
семействата им (Бугай 1994: 20).

В края на миналия век в постсъветското пространство живеят около 
280 000, в Турция – приблизително 25 000 турцимесхетинци (Deported 
People 1998: 7). Някога единната и компактна етническа група се оказва 
разсеяна на огромно пространство, разделено от границите на независи-
ми държави. Въпреки това турцитемесхетинци запазват своеобразната си 
система на вътрешнообщинни и външни връзки, както и националните си 
традиции, което представлява голям интерес от гледна точка на културната 
антропология.

През 2004 г. Европейският център за изследване на националните мал-
цинства във Фрайбург (Германия) инициира провеждане на голям между-
народен проект „Турцитемесхетинци: между репатриацията и интеграци-
ята“, чиято цел е да бъде получена информация относно широк комплекс 
демографски, културологични и пр. характеристики, свързани с търсенето 
на решение на турскомесхетинския проблем на международно ниво. Едно 
от условията на проекта е използването на единна методология, предпола-
гаща продължително (около 6 седмици) пребиваване в семейства на турци
месхетинци и провеждане на задълбочени интервюта (Малиновская 2006: 
7). В рамките на този проект авторът на настоящото съобщение взе учас-
тие в етносоциологически изследвания на една от найпредставителните 
групи турцимесхетинци от украинския юг, живеещи в Чаплински район 
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на Херсонска област (повече от 2000 души). През декември 2004 – януа-
ри 2005 г. около 6 седмици живях в с. Крестовка в семейството на Захад-
дин Асланов – ръководител на областната организация на Всеукраинското 
общество на турцитемесхетинци „Ватан“, където имах възможност еже-
дневно да наблюдавам и документирам културнобитовите особености на 
тази етническа група. Същевременно редовно се провеждаха пътувания до 
други села на Чаплински район, където живееха семейства турцимесхе-
тинци. Получената информация беше допълнена през 2006–2009 г. Като 
цяло бяха проведени 18 задълбочени интервюта, документирани на дикто-
фон, 12 от тях са с представители на турскомесхетинската общност и 6 – с 
украинското население и местното ръководство.

По време на беседите бяха обсъждани широк кръг въпроси, по един 
или друг начин свързани с проблема за интеграцията на турцитемесхетин-
ци в украинското общество. Само част от тях, засягащи културологични 
аспекти, са предмет на настоящата публикация. 

Самоназвание, произход, език, религия. Турцитемесхетинци от Ча-
плински район, с редки изключения, се идентифицират като „турци“. Що се 
отнася до названието „турцимесхетинци“, то, както свидетелстват респон-
дентите, започва да се употребява едва след ферганските събития. „Като 
деца не знаехме какво е това „месхетинци“. Наричахме се просто турци, 
пристигнали от Грузия. Когато започнаха безредиците във Ферганска-
та долина, чухме, че ни наричат турци-месхетинци. От тази местност, 
където са живели прадедите ни“ (мъж, 34годишен, незавършено висше 
образование). „Узбеките ни наричаха кавказци, азербайджанци. А ние цял 
живот се наричаме турци“ (мъж, 51годишен, висше образование).

Според мнението на преобладаващото мнозинство интервюирани 
турцитемесхетинци са разклонение на турския народ, което по силата на 
исторически причини се е оказло извън пределите на своята родина – Тур-
ция. „Мисля, че корените ни са едни и същи... навярно навремето всички 
сме били заедно, а после са преминали границата и нашите са останали в 
Грузия, а другите – там“ (мъж, 51годишен, висше образование).

Турцитемесхетинци от Чаплински район общуват помежду си изклю-
чително на турски език, което може да се оцени като подсъзнателен стре-
меж към съхранение на етническата идентичност. Повечето от тях свобод-
но владеят руски език (особено мъжете), младежите и децата – украински, 
на който се обучават в училищата. 

Важен елемент на идентичността, укрепващ етническото самосъзна-
ние и сплотеността в общността на турцитемесхетинци, разделена от дър-
жавни граници, е религията. „Това е необходимо, защото държи народа 
ни... То при нас се предава от поколение на поколение“ (мъж, 67годишен, 
висше образование). От отговорите на допитваните следва, че по време на 
пребиваването в Узбекистан дори членовете на КПСС, независимо от за-
браните, са уважавали мюсюлманските обичаи и са извършвали религиоз
ни обреди. Някои от тях са понесли наказание за това. „Там, в Узбекистан, 
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през 80-те години идваха атеисти, четяха лекции, нали разбираш... че 
нямало Аллах... Баща ми... беше комунист. Някой донесъл, че се събират 
хора, четат Корана, викат моллата... И баща ми присъствал, това дос-
тигнало до първия секретар, мъмрили го за това. Добре си спомням. Пре-
следваха го“ (мъж, 51годишен, средно специално образование).

Понастоящем в повечето населени места в Чаплински район, в които 
живеят турцимесхетинци, има джамии – обикновени селски къщи, като 
правило придобити съвместно от членовете на местната общност и пре-
оборудвани в съответствие с мюсюлманските канони. В с. Крестовка за 
джамия служи бившата кантора на совхоза, чието здание по решение на 
изпълкома на селския съвет е предоставено на местната община и ремон-
тирано за нейна сметка. Обредите в нея изпълнява молла – млад човек, 
който следва задочно в Ислямския университет в Киев.

В петък членовете на местната община турцимесхетинци извършват 
колективни молитви, в които все почесто взима участие и младежта. В 
джамията е организирано обучението на момчета и юноши. Провеждат се 
също отделни занятия за момичета.

Същевременно някои мъже на средна възраст с висше или средно спе-
циално образование не крият, че в ежедневния си живот не се придържат 
към религиозните обреди и посещават джамията само по празниците, за 
да не дразнят другите членове на общността. Един от тях заяви, че никога 
няма да иде за съвет при моллата: „При моллата няма да ида никога. Аз се 
отнасям отрицателно към него – те са най-големите фанатици. Изобщо 
не им вярвам. Нито на моллите, нито на поповете, на никого... Трябва 
да се живее правилно, не да си фанатик. Трябва да се учи човек, не да се 
моли“ (мъж, 44годишен, средно специално образование). 

В Чаплински район са отбелязани единични случаи, когато представи-
тели на местното население, чиято религиозна активност като цяло е доста 
ниска, приемат исляма. 

Понятие за дом/родна земя. Повечето турцимесхетинци свързват 
понятието „родина“ и „родна земя“ с територията на Месхетия – „обетова-
ната земя“, където са живели предците им, и където са родени самите те. 
„Ако искаш вярвай – няма на света друга такава земя... На 3 километра, 
на 10 километра от родното ми село има минерална вода. Сама те лекува. 
Природата е хубава. Земята е хубава“ (мъж, 67годишен, висше образо-
вание). 

В изгнание много от мъжете, преодолявайки пречки, се стремят да 
отидат в Месхетия, да зърнат родните си места: „Самият аз ходих там. 
През 1988 г. баща ми каза: „Сине, ще издействам пропуск“, тогава изда-
ваха. Взехме пропуск, майка ми, баща ми и аз заминахме натам... баща 
ми ни показа всичко – родното си село. Явно ни е писано да живеем там. 
...Той ми показваше: това е наша земя, това е наша земя, това ние сме го 
садили, това баща ми го е садил...“ (мъж, 51годишен, средно специално 
образование).
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Сред хората в напреднала и средна възраст преобладава мнението, че 
завръщането в земята на предците ще сложи край на бедствията на турци-
темесхетинци, те говорят за стремежа си да се върнат там. Един от интер-
вюираните изложи желанието си да се върне в историческата си родина в 
стихотворна форма. „Искам да се върна в Родината си, у дома. Стремя се 
към бащиния си дом с уморена душа. 60 години живея в чужда страна и 
искам да се върна в Родината си, у дома. В чужбина има много страда-
ния, много мъка. А в Родината ме чака родната земя. Много желания в 
сърцето ми витаха, но само едно желание остана: да се върна в родната 
земя, искам да се върна у дома. Искам у дома, виждах в сънища чудесни 
святата родина. Там е моят дом, училище и район. Чужд съм тук, в тази 
страна. Искам да се върна у дома. Много изтърпях в радост и в мъка. 
Но животът ми течеше така бързо, само една песен звучи в душата ми 
с тъга: искам да се върна у дома. Обръщам се към всички на земята, ще 
нарека брат всеки, който ми помогне в бедата. Помогни ми, братко скъ-
пи, искам да се върна в Родината си, у дома“ (мъж, 67годишен, висше 
образование).

Семейните и роднинските връзки в системата на културните 
ценности на турците-месхетинци. Семейството и хармонията в семей-
ните отношения са висша ценност в съзнанието на турцитемесхетинци, 
залог за запазване на националната идентичност на някога единната, а сега 
разделена общност. Разводите са крайно редки, разтрогнатият брак се въз-
приема като трагедия, позор за семейството, за многобройните роднини на 
бившите съпрузи. Уважителните причини за развод, по мнението на допит-
ваните, са малко: алкохолизъм или наркомания при мъжа, безплодие при 
жената. Здравината на семейните връзки в общността на турцитемесхе-
тинци се определя от многовековни традиции, които се проявяват в избора 
на бъдещите съпрузи, в джендърните роли в семейния живот, в отношени-
ето към постарите и пр. 

Главната роля при избора на брачен партньор и досега принадлежи 
на родителите на младите, които се стремят да се сродят с благополучно 
семейство, чието родословие им е добре известно. Като правило това са 
далечни роднини, живеещи в други населени места или бивши земляци, 
чиито предци са живели в някое от селата на МесхетиДжавахети; добри 
познати или съседи. 

Изборът на невяста, съгласно древните обичаи, се осъществява пре-
димно от родителите на жениха: „Аз я намерих. Тя ни е далечна роднина. 
Покойната Ј баба ми е леля. Казах на сина си, от негова страна няма-
ше никакви пречки. Сега живеят в Донецка област. Аз няма да предложа 
лошо на сина си. Нашите обичаи са стари“ (мъж, 51годишен, средно спе-
циално образование). Често пъти младите, встъпващи в брак, се запознават 
едва преди сватбата. „При нас и досега не е прието да се излиза по срещи. 
При нас това се предава от поколение на поколение. При нас обикновено 
така става – родителите избират невяста за сина си, показват му я, той 

10 Български фолклор, 3–4/2011
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я харесва и правим сватба“ (жена, 39годишна, средно специално образо-
вание). В същото време днес дори момичетата, чийто смисъл на живота 
доскоро е било създаването на здраво семейство, понякога си позволяват 
да нарушат многовековните традиции.

По време на теренните изследвания присъствах на преговорите на гла-
вите на две семейства турцимесхетинци, които се отнасяха до встъпване-
то в брак на 28годишен младеж, получил висше образование в Турция, и 
18годишно момиче, напуснало училище в десети клас. Двамата мъже се 
отнесоха положително към този замисъл и разработиха план, според който 
младите хора уж случайно да се срещнат у роднини на момичето. Младе-
жът, мечтаещ за брак, старателно се подготвил за тази среща. Той отишъл 
в районния център, където посетил фризьорски салон, избръснал се, об-
лякъл се в нови празнични дрехи, купил голяма красива роза и я подарил 
на момичето. Но усилията и финансовите разходи се оказали напразни: мо-
мичето отказало срещата, като заявило по телефона на роднините си, че Ј 
е рано още за женене. Явно изборът на родителите се е видял неподходящ 
на момичето и те трябвало да се съгласят с нейното мнение.

Съгласно категоричните твърдения на допитваните, интимните отно-
шения преди сватбата при турцитемесхетинци са изключени. „...При нас 
няма полови отношения преди сватбата. Само след сватбата. ...Ако мо-
мичето е хойкало, значи вече друг няма да се ожени за нея...“ (мъж, 34го-
дишен, незавършено висше образование). Като правило въпреки украин-
ското законодателство за задължително средно образование, родителите 
след VІ–VІІІ клас спират момичетата от училище, като се опитват да ги 
изолират от общуване с младежи и от възможни съблазни.

Найважно събитие в семейството е сватбата, на която е прието да се 
канят роднини, всички членове на турскомесхетинската общност от даде-
ното населено място, съседи и добри познати измежду местните жители. 
На сватбата пристигат роднини, а понякога и приятели от всички краища 
на бившия Съветски съюз. По време на сватбата, на която присъстват ня-
колкостотин души, те си общуват, обменят информация, обсъждат общи 
проблеми. „Аз например правих сватба. В Армянск имаше 500 или 600 
човека. Кмет на града беше бившият директор на училището, където 
учеше синът ми. Жена ми написа молба да ни определи помещение. Той 
даде столовата на училището. Такава трапеза направихме... Събраха се 
турци, руснаци, приятели от работата, преподаватели. Празнувахме два 
дена... Ние събираме всички или за сватба, или при раждането на син“ 
(мъж, 67годишен, висше образование). Сватбеният ритуал се документи-
ра на фото и видеолента.

В задълженията на родителите влиза обзавеждането на живота на мла-
дите в началния етап на семейния живот: придобиване на къща, кола, обза-
веждане на дома. „Имам четирима синове. Искам да оженя този, който е 
в Москва. Засега му търся жена, в Аскания, още не съм се сватосал. Ако го 
оженя, на по-стария син автоматично трябва да купя друга къща. Давам 
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му една крава, телица, овен и кола. И така по стълбата“ (мъж, 48годи-
шен, средно специално образование). Понататък синът е длъжен сам да 
издържа семейството, макар че това не изключва обръщане за помощ към 
родителите.

В дома на родителите като правило остава семейството на наймал-
кия син. „Живея със синовете си. Дъщеря ми се омъжи. Сина го отделих 
миналата година. Ако е рекъл Господ, ако през тази година оженим най-
малкия, средния също ще го отделя“. Въпрос: „Някой син ще оставите 
ли?“. „Разбира се, най-малкия“ (мъж, 51годишен, средно специално об
разование). 

Глава на семейството, с редки изключения, е мъжът. „В нашето семей-
ство, в нашия род, за всичко отговарят мъжете“ (мъж, 51годишен, сред-
но специално образование). Що се отнася до жените, на тях им е отредена 
важна роля в запазването на семейното огнище и възпитанието на децата. 
„Жената винаги внимава за мъжа. Ако мъжът постъпва неправилно, тя 
се съпротивлява. Жената-майка се занимава с възпитанието на децата. 
Таткото сутрин отива на работа, вечер се връща, а майката винаги е 
заедно с децата. Децата, израсли без майка, са непълноценни хора. Човек 
трябва от детството си да види майчина ласка, майчина грижа“ (мъж, 
67годишен, висше образование). Също така жените следят училищните 
дела на децата.

Като цяло социалните мрежи на турцитемесхетинци са основани пре-
ди всичко върху семейните и роднинските отношения. Интервюираните 
с лекота рисуваха схеми, на които са посочени фамилии, имена, дати на 
раждане и местоживеене на роднините. Те добре помнят найблизките си 
роднини на ниво четири поколения, интересуват се и охотно споделят се-
мейните предания. Хората на средна и в напреднала възраст се стараят да 
поддържат отношения с роднините си, разхвърляни в различни страни на 
бившия Съветски съюз и в Турция. Междурегионалните и задграничните 
връзки се осъществяват найвече чрез „устна поща“ („някой дойде и раз-
каза“) и чрез разговори по мобилен телефон, какъвто има практически във 
всяко семейство.

Освен това турцитемесхетинци поддържат мрежи, създадени на ос-
новата на селата в Грузия. Някои от допитваните разказваха, че в тяхната 
общност са запазени остатъци от родово деление. „Ние си имаме кланове, 
родове. Названията на тези кланове са около 220... Нашият клан се казва 
„Цисе“. Това е името на селото, в което сме живели в Грузия. Всички, 
които са живели в това село, влизат в този клан... Ние веднага пресмя-
таме кой си. Казал си названието и край, веднага пресмятаме това село, 
къде живее този клан...“ (мъж, 44годишен, средно специално образова-
ние). Както става ясно от отговорите на уточняващи въпроси, иде реч не за 
родови кланове като такива, а за землячества.

Представи за различия от местното население. Като правило рес-
пондентите подчертават, че не виждат голяма разлика между турците
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месхетинци и местното население, сред което преобладават украинците: 
и на едните, и на другите им се налага да преодоляват икономически труд-
ности, да отглеждат деца, да помагат на родителите си; и сред едните, как-
то и сред другите, има добри и лоши хора и пр. В същото време някои етно
културни различия между тях според събеседниците все пак съществуват. 
Найчесто се споменава различното отношение към употребата на алкохол. 
„...Още една разлика, най-важната: нашият народ не обича да пие“ (мъж, 
48годишен, средно специално образование).

В семействата на турцитемесхетинци родителите полагат усилия да 
предпазят децата си от вредни навици. „Децата ми са големи, не съм ги 
виждал да пият, дори бира, или да пушат. Не дай Боже да науча. Няма да 
ги бия, но много ще им се карам. Те знаят това“ (мъж, 48годишен, средно 
специално образование).

И все пак, при цялата архаичност на семейните отношения в общност-
та на турцитемесхетинци, възпитателните мерки, отнасящи се до употре-
бата на алкохол, имат само ограничен успех: юношите и младите мъже 
охотно посещават барове и кафенета, където редовно употребяват водка 
и бира (пиенето на вино е забранено от Корана). При това увеселителните 
заведения играят роля на своеобразни информационни центрове, където 
може да се споделят новини и да се обсъждат младежки проблеми. 

Още една разлика с местното население събеседниците турцимесхе-
тинци свързват с повнимателното отношение към семейните и роднин-
ските връзки. „...Такъв народ сме, никога не живеем поединично. Така е 
прието при нас: сестрата или братята, или братовчедите винаги трябва 
да са заедно... нашите хора живеят компактно, това ни е в кръвта...“ 
(мъж, 51годишен, средно специално образование). Подчертава се също 
уважителното отношение към традицията, обичаите и езика на своя народ.

Перспективи за етнокултурна адаптация на турците-месхетин-
ци. Като цяло турцитемесхетинци в южната част на Херсонска област, 
повечето от които безпрепятствено са получили украинско гражданство, 
доста устойчиво са се интегрирали в украинското общество. Почти всички 
допитвани (особено представителите на първото поколение репатрианти 
от Средна Азия) подчертават, че са създали добри и приятелски отношения 
с местното население. „Със съседите живеем не просто добре – много 
добре. Цялото село ни уважава, ние ги уважаваме. Няма излишни думи“ 
(мъж, 67годишен, висше образование). В Чаплински район продължават 
да пристигат нови семейства турцимесхетинци от Русия и Азербайджан, 
което е свързано или с междуетнически конфликти, или с неблагоприятни 
условия на живот. Много от събеседниците заявяват желанието си да събе-
рат около себе си всичките си роднини, които в момента живеят в различни 
независими държави – бивши съветски републики.

Все пак наблюденията показват, че турцитемесхетинци от южната 
част на Херсонска област живеят в доста затворени общности и общуват с 
местните предимно извън дома си: на работа, в магазините, в официалните 
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учреждения, в училище и пр. Хората от постарото и средното поколение 
не знаят украински език и разговарят със съседите си на руски, който са 
овладели в Централна Азия. Що се отнася до младите, юношите и децата, 
те, изучавайки украински в училище, като правило свободно го владеят 
или на достатъчно прилично ниво (един от учениците от Крестовското 
средно училище дори става финалист във Всеукраинския конкурс за най
добро владеене на украински език). Същевременно, гледайки родителите 
си, те не особено охотно го използват.

От отговорите на постарите и на средна възраст интервюирани след-
ва, че повечето от тях често преувеличават степента на интегрираност на 
турцитемесхетинци в украинското общество и се стараят да не забелязват 
конфликтите между младежите, които понякога имат национален оттенък. 
Това може да се разглежда като своеобразна защитна реакция на поколе-
нията, преживели ужасите на депортацията, принудителното бягство от 
Узбекистан и нерешените проблеми около завръщането в Грузия. Едно-
временно с това те в твърде предпазливи тонове оценяват понататъшни-
те си перспективи, отнасящи се до пребиваването в Украйна. „Ето, моля, 
дойдох ме тук, ако дойдат и кажат: не ви е тук мястото...? Ако ни изго-
нят на улицата – къде ще идеш, при кого ще идеш, какво ще му кажеш?“ 
(жена, 70годишна, начално образование).

Колкото до хората, чието детство и младост са преминали в Украй-
на, те, като правило, не възнамеряват да се завръщат в историческата си 
родина. В простодушна и малко грубовата форма това заяви по време на 
беседата ни един младеж, който в момента завършва задължителната си 
след дипломна специализация в Симферополския медицински институт: 
„Какво да правя там (в Грузия – С. С.), и тука ми е добре“. Подобни на-
строения са разпространени и сред младите, които обясняват това с липса-
та в Месхетия на необходимите условия за нормален живот: „Какво да пра-
вим аз и моето семейство в планините, където няма цивилизация? Аз вече 
живея в Европа и искам децата ми да умеят да работят на компютър и 
да ползват интернет. За завръщане в Месхетия мечтаят само старците, 
които там са се родили“ (мъж, 37годишен, висше образование).

За отбелязване е, че мнозина от събеседниците, особено мъжете, живо 
се интересуват от политическата ситуация в Украйна; размишляват върху 
перспективите за встъпване на страната в ЕС и НАТО; „викат“ за спорти-
стите на Украйна по време на международни състезания (дори по време на 
футболния мач от световните квалификации Турция – Украйна). С голя-
ма популярност сред мъжкото население на средна и помлада възраст се 
ползват професионалните боксьори братята Виталий и Владимир Кличко.

Найвероятно повечето турцимесхетинци, по волята на съдбата оказа-
ли се в Украйна, ще останат тук и ще намерят нова родина.

Превод от руски език: Албена Стаменова
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Календарната	обредност	
на	старообредците	от	Черниговска	област:	
диалог	между	културите

Олена Ю. Чебанюк

Комплексното изследване на устната култура на отделните конфесио-
нални групи е актуална задача пред съвременната фолклористика. То може 
и трябва да бъде разглеждано като една от найважните съставни чести на 
традицията, която е в състояние да влияе и да подчинява профанната част 
от културната традиция и да налага своеобразен отпечатък върху бита, об-
леклото, храната, календарната и семейната обредност, песенността, ети-
кета и др. От една страна, конфесионалната култура като жива традиция в 
протежение на историческото време е подложена на влияния и модифика-
ции, от друга образува културна бариера между себе си и обкръжението, 
което влияе върху съхраняването Ј в живото битуване благодарение на ко-
лективната памет.

Изследването на динамиката на съвременното битуване и документи-
ране на устната култура, а също и ценностните ориентири, стратегии и на-
чини за задействане на защитните механизми в отговор на натиска от стра-
на на социума, представляват основната насока в изучаването на културата 
на конфесионалните групи. Актуална задача за изследователитеетнолози 
е провеждането на фолклорноетнографски експедиции, събирането на ин-
формация за устната култура на конфесионалните групи за създаване на 
архивни фондове, които са основа за понататъшно теоретично осмисляне 
на материала. През 2008–2009 г. Институтът по изкуствознание, фолкло-
ристика и етнология „М. Т. Рилски“ при НАН на Украйна проведе експе-
диционно изследване на селата Радул и Добрянка в Репкински район на 
Черниговска област, където живеят старообредци. Руските старообредци 
за първи път се появяват по черниговските земи през ХVІІ в. По материали 
от преброяване на стародубските и черниговските старообредчески слобо-
ди, извършено от капитан И. Брянчанинов през 1729 г., слободата Добрян-
ка е основана през 1706 г., Радул – през 1708 г.1 Преселването на руските 
старообредци започва след църковната реформа, проведена от московския 
патриарх Никон през втората половина на ХVІІ в. Тя се състои в реформи-
ране на богослужебната практика, въвеждането на т.нар. „трипръстие“ в 
кръстното знамение; промяната в писането на името на Исус; въвеждане на 
движение срещу слънцето по време на кръщаване, венчаване, освещаване 
на храм; отмяна на земните поклони по време на великопостната молитва 

1 Ръкописът се намира в Руския държавен архив за стари актове (Российский госу-
дарственный архив давних актов), понататък РГДА, ф. 248, арх. ед. 1797, в. ХVІІ–ХVІІІ, 
199–219. Цит. по Алгинин 2006: 40–44.
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на св. Ефрем Сирин; гонения срещу осмораменния кръст като символ на 
староправославието и др. Също така подлежали на съгласуване с гръцки-
те оригинали всички църковни книги и знамения – едногласното църковно 
пеене. Реформата на Никон не била подкрепена от част от руското обще-
ство и се натъкнала на силна съпротива. Тези, които не подкрепили новите 
църковни реформи, били наричани „разколници“, „староверци“, покъсно – 
„старообредци“. Последователите на старите форми на църковен живот в 
Русия били преследвани, подлагани на мъчения и горени на клади. Много 
старообредци били принудени да се крият из диви, необитаеми места в Си-
бир, където образували свои поселения, а найфанатичните се самоизгаряли, 
за да не предадат „вярата на бащите си“ (Смирнов 1898: 5–8). Едни от райо-
ните, където старообредците бягали, били Стародубският и Черниговският 
полк2 в Украйна. Според преброяването от 1729 г. в староверската слобода3 
Радул с производство или добив се занимавали две семейства, а с търговия 
– 31 семейства. Продавали катран, риба, мед, дървен материал, сол. Вода, 
сапун и сол карали към Гданск и Варшава (Історія 1979: 396). През ХІХ в. в 
Радул вече били развити корабостроенето и търговията с дървен материал. 
Ето какво се разказва и за екзотичната търговия на старообредското населе-
ние. „В Добрянка хората правеха също и пастилà4, караха пастила в Полша, 
в Ленинград караха пастила. Тук имаше много такива самоуки майстори. 
С пиявици търгуваха в Добрянка, бяха ловци на пиявици, караха ги в Полша, 
в Беларус, в Петербург. А също и пастила. Явно това е ядене, което тех-
ните предци са донесли от Русия. При нас има много блата, а те обичат 
и течаща вода, поточета, малки рекички. И ловяха пиявици, специално ги 
отглеждаха и ги продаваха. През лятото ги караха“5.

В слободата Добрянка ежегодно имало три панаира: Космодемянов-
ски (01. ХІ./14. ХІ.), на Деветия петък от Великден и Трисветителски (30. 
І./12. IІ.), на които пристигали търговци с „червени и пухени стоки“. Граж-

2 Освен значението си на войсково подразделение, тази дума има значение и на военно
административна и териториална единица в украинските земи в периода ХVІІ–ХVІІІ в. Ка-
зашките полкове се ръководят от т.нар. „полкова старшина“ – събирателно название на воен-
ната и гражданската администрация, която ръководи полка. Названията на полковете идват 
от имената на населените места, където е разположена администрацията на полка. – Б. пр.

3 Слободà – вид поселение или градски район в Русия, Беларус и Украйна. Названи-
ето произхожда от думата свобода. В Украйна през ХVІ–ХVІІІ в. – новоосновано селище 
с местно самоуправление, чиито жители били освобождавани от плащане на повинности 
за определено време. – Б. пр.

4 Сладко ястие от руската кухня – разбито пюре от ябълки, горски плодове, мед или 
захар и (незадължително) яйчен белтък, което се разстила върху тъкан и се суши в пещ. 
– Б. пр.

5 Записано от О. Ю. Чебанюк на 22.05.2009 г. в селището от градски тип Добрянка, 
Репкински район, Черниговска област; инф. А. Н. Алгинина, род. 1949 г., председател на 
Добрянския селищен съвет; Архивни научни фондове за ръкописи и фонозаписи на Ин-
ститута по изкуствознание, фолклор и етнология „М. Т. Рилски“, НАН, Украйна (поната-
тък ИИФЕ). 
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данитестароверци в двете селища били предимно каменоделци и зидари 
и си изкарвали прехраната основно със строителство в Полша (Гирс 1844: 
5). Първите заселници в Радул вероятно били старообредцибезпоповци. 
Известно е, че още от ХVІІІ в. в слободите на старообредците имало ки-
лийници и килийнички, за което се споменава в преброяването на местното 
население на Г. Ерголски (1715), Компути (1723) и И. Брянчанинов (1729) 
(Лилеев 1895: 388). Те се заселвали извън „мирските“ поселения в отделни 
килии, където съхранявали много икони, книги, ръкописи. Грамотни и наче-
тени, те били апологети на „старата вяра“, извършвали служби, кръщавали, 
венчавали, опявали покойници. В преброяването от 1729 г. е отбелязано, че в 
Добрянка по това време е имало 4 килии, „в тях 2 старци6 и 4 старици“ (цит. 
по Алгинин 2006: 40). Килийниците и килийничките изпълнявали функци-
ята на духовни наставници, учели децата по книги от времето преди Никон. 
Разкази за килийниците могат да се чуят от местните и днес. През първата 
половина на ХVІІІ в. при старообредците било развито наставничеството. 
Имало е също така „иорженци“ – вероятно старообредцибезпоповци, които 
приемали чрез миропомазване. Споменава се също за параклис, принадле-
жал на старообредците от Добрянка (Верховский 1877: 1002–1003). Днес в 
Добрянка има старообредска църква „Св. великомъченик Димитър Солун-
ски“, в Радул – община на старообредцитебезпоповци. „Предлагахме им 
молитвен дом, когато се освободи болницата. Но те казаха – няма кой“ („Ми 
ім прієдлагалі дом молієльний, кагда асвабаділас бальница. Дак аніє гаварят 
– нієкаму“) – казва радулският председател на селищния съвет. 

Староверците от Радул и Добрянка пазели дониконови книги и икони, 
занимавали се с преписване на старинни книги и с иконопис. Голям брой 
от тях е бил унищожен през 30те години на ХХ в. и по време на Втората 
световна война. Отец Сергий, който служи в добрянския старообредски 
храм, се занимава с преписване на старинни книги. Днес съществува опре-
делена мода за старообредчески книги. Изработват ги за сувенири, пода-
ръци за близки и роднини, например за сватба. Но найчесто се преписват 
отделни фрагменти, тъй като подобна работа изисква много време. Особе-
но популярни са книгите с невмено писмо. В добрянската църква и досега 
се пее по „кукичките“ на знаменното писмо7 – дониконовски църковни 
песнопения. Сред добрянските староверци от постарото поколение мно-
зина носят облекло, стилизирано като старинно. Жените покриват главите 

6 Старец – в православната традиция – стар монах, свещеник или мирянин, образец 
на покорство, истинен Божи послушник и молител, учител и наставник от Бога. Старците 
са възприемани за живи светци, често са били ясновидци и към тях са се обръщали за съ-
вет, наставление или изцеление. – Б. пр. 

7 Система от старинни православни култови напеви. Названието произхожда от дума-
та знаме – „знак“. Знаменната нотация е създадена на основата на византийската невмена 
нотация, а знаците Ј са наричани „знамена“ или „кукички“. Старообредците отхвърлят 
приетите с църковната реформа на патриарх Никон многогласно пеене и нова система на 
нотен запис. – Б. пр.
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си с кърпи, прихванати под брадата. Мъжете, дори младите, носят брада. 
Мнозина носят кожени броеници – лестовки. 

Всеки детайл на лестовката има своя символика. „Тези четирите кадифе-
ните – това са четиримата апостолиевангелисти Матей, Марко, Лука и Йоан 
Богослов. А тази обшивчица означава, че учението им е обходило цялата 
земя. А вътре там има седем възелчета такива особени – седемте тайнства 
означават. Те затова и са скрити, защото са тайнства. Ето това означава На-
чало на броеницата, означава земя, а тук в края означава небе. Порано и с 
цветя бяха отделени“ („Вот эти четыре бархатных – это четыре апосто-
ла-евангелиста Матвей, Марк, Лука и Иван Богослов. А вот эта обшивочка 
означает, что их учение, какбы, обошло всю землю.А внутри там семь узе-
лочков таких своеобразных – семь таинств означает. Они по этому и спря-
таны, что таинства. Вот это означает Начало лестовки означает земля, 
а тут в конце небо означает. Тут раньше еще цветами выделялись“)8.

По думите на отец Сергий последните майсторигравьори на сребро, 
дърворезбари, иконописци, с които така се е славела Добрянка, са умрели 
преди 20 години и днес никой не се занимава с това. Понеже в Радул няма 
старообредска църква, местните старообредци сами извършват религиоз-
ни обреди, например освещаването на козунаците на Великден или осве-
щаването на водата на Кръщение. 

При местните старообредци преди Рождество липсва обичаят на рож-
дественския Свети вечер9, не приготвят кутя10. Днес рождественски пост 
спазват единици, макар че в средата на 70те години почти всички са го съ-
блюдавали. Сутринта на Рождество след молитвата цялото семейство сяда 
на празничната непостна маса, на която задължително трябва да има пироги: 

„Вечерта при нас не се слага маса. Не. Когато настъпи Рождество, то-
гава вече при нас се правят приготовленията. И тогава вече се празнува, 
кой както може... И когато вече е Рождество, тогава вече се слага масата и 
се вари всичко: и пача, и кюфтенце. Е, кой каквото месно си има“ („Вот 
вієчієром у нас ніє накривають. Нієт. Отето считай як Рожество, та-
гда в нас прігатавлієнія вже дієлають. І тагда разгавляютса і счітайтіє 
тагда уже празнуют, хто как можуть… І кагада вже Ражество, тагда 
вже, счітай, накриваєтса стуол і варітса всьо: і халадієц, і катлієтка. Ну 
такоє: шо в каго єсть скаромниє страви“)11.

  8 Записано от О. Ю. Чебанюк на 22.05.2009 г. в селището от градски тип Добрянка, 
Репкински район, Черниговска област; инф. местният свещеник отец Сергий Малашчен-
ко, род. 1964 г. (ИИФЕ, нови постъпления).

  9 Укр. Святий вечір, Святвечір – Бъдни вечер. – Б. пр.
10 Ритуално блюдо от варено жито при славяните, найчесто за помен. При украин

ците се приготвя задължително за Бъдни вечер. Съдържа жито, мед, стрито маково семе, 
стафиди, ядки. – Б. пр.

11 Записано от О. Ю. Чебанюк на 19.09.2008 г. в селището от градски тип Радул,      
Репкински рйон, Черниговска област; инф. Вера Афанасиевна Даманова, род. 1937 г., пен-
сионерка. – Архив на секцията по етнология на ИИФЕ (понататък – Секция по етнология 
на ИИФЕ, нови постъпления).
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Особено весело при радулските старообредци преминава вечерта в 
навечерието на Старата Нова година, която тук се нарича така, както в це-
лия северозападен Черниговски район – Щодрик. На Щодрик ходели да 
„щедруват“ при роднини и съседи. Правели се специални приготовления: 
изработвали се специални маски, избирали се костюми, момичетата задъл-
жително се забраждали с големи ярки кърпи. През 70те години е имало 
опити обредите на щедруване да се забранят със силата на селищната ад-
министрация и учителите. Но младежите ходели да щедруват, независимо 
от забраните и преследванията. През последните 20 години тук, както и 
по цялата територия на Украйна, обичаят на новогодишното обхождане на 
дворовете и пеене на щедривки се възражда и сега е много популярен сред 
младежта в Радул. 

„Малки групички по три, по пет човека. Връстници, близки прияте-
ли, роднини. Не се е случвало обаче цялото село да се събере и да тръгне. 
Найважното е да си скриеш лицето, за да не те познаят. Отиваш, щед-
руваш и да не те познаят... Маските са всевъзможни. Кой си купува, кой 
си изрязва. Сами си ги правехме. Основно тук ги правят. От хартия из-
рязвахме маски, лепяхме разни лъскави неща. От конци правехме ресни 
такива. Мустаци изрязвахме, много добре си спомням, от кожа изрязахме 
мустаци, пришихме станиол от дъвка и го залепихме и стана като младо 
момче. Никой не ме познаваше“ („Групки небольшие, там три, пять че-
ловек. Свои равесники, как-бы близкие друзья, родственники. Но так не 
было, чтобы всем селом собирались и шли. Главное, чтобы скрыть лицо, 
што бы тебя не узнали. Приходиш щедруешь и чтобы не узнали… Ну 
маски всевозможные. Хто покупал, хто там вырезали. Мы сами делали. 
В основном делают здесь. Ну с бумаги вырезали маски, наклеивали раз-
ные блёстки. Там нитками бахраму делали таку, шоб. Усы, вырезали, как 
щас помню, из меха вырезали усы, пришили из жвачки наклейку и сюда 
приклеиили и такое получилось вроде как пареь маладой. Не узнавали 
никто“)12.

В Радул младежите обхождат къщите, пеейки щедривка, която се из-
пълнява из цялата украинска етническа територия: 

„Щедрик–педрик,
Дай вареник.
Нам вареника мало,
Дай кусок сала.
Сало не годиться,
Можна отравиться“

12 Записано от О. Ю. Чебанюк на 19.09.2008 г. в селището от градски тип Радул, Реп-
кински район, Черниговска област; инф. Елизавета Владимировна Алгинина, род. 1983 г. 
(Секция по етнология на ИИФЕ, нови постъпления). 
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(„Щедрик – педрик
Дай вареник
Малко ни е вареник,
Дай парче сланина.
Сланината не струва,
Може да се отровим“13).

На сутринта на 14 януари в Радул и деца, и възрастни ходят при съсе-
дите „да засяват“. Посяват в къщата зърно, желаят на стопаните щастлива 
Нова година, здраве, урожай, като за това получават определени възна-
граждения: децата – сладки неща или пари, възрастните – пиене и мезе. 
„Засяването е задължително. Засява се сутрин. Малките вече не идват да 
засяват. Вече само възрастните идват. Ами така е. И малките, но малките 
помалко. А възрастните вече в колкото станат... Мъже и жени идват. Но 
интересно е, ако мъж дойде да засява. Защото, казват, Нова година е, тол-
кова е хубаво да си седиш вкъщи“ („Засієвать – абіязатієльно. Засієвать 
– утрам. Засієвать малиє вже ніє пріходять. Пріходять уже взросли. Па-
таму шо. І малиє, но малиє, мієньше. А взрослиє вже в скуолька, правда, 
встануть...Мужчіни і жієнщіни пріходять. Но інтієрієсно ж, шоб же 
мужчіна прішуов засієвать. Патаму шо, гаваріть, Новий год, дак харашо, 
шоб бил в доміє“)14. 

Днес младежта (и старообредците, и местните украинци) се стреми да 
напусне Радул. Ако в Добрянка има относително здрава църковна общи-
на от староверци и свещеникът по определен начин консолидира хората, 
старообредците от Радул са в посложно положение. Тук старообредците 
са приели много от обичаите на местните украинци. Няма разлики и в об-
леклото, и в организацията на ежедневния живот. До определена степен 
ги различава езикът: старообредците са запазили руския език, макар че 
употребяват много украински думи („хата“, „парубок“, „розчиняти паски“ 
и др.). За жителите на Радул (както украинци, така и старообредци) е ха-
рактерна употребата на дифтонги. Сред календарната празничност на ра-
дулските старообредци с особена оригиналност се отличава ритуалът по 
освещаване на водата на Кръщение. Взимат я направо от Днепър, като я 
смятат за непосредствено осветена от Бог. 

„На Кръщение светим водата и я пием светена. В църквата свети вода-
та попът, а староверците ходим винаги до реката за вода“ („На Крієщієніє 
ваду ж свієтім і пйом святую. У церкві свієтіт же ваду батюшка, а в 
старовієров вже ми ходім вже всієгда у рієку ваду“). На въпроса кой свети 

13 Записано от О. Ю. Чебанюк на 19.09.2008 г. в селището от градски тип Радул, Реп-
кински район, Черниговска област; инф. Елизавета Владимировна Алгинина, род. 1983 г. 
(Секция по етнология на ИИФЕ, нови постъпления).

14 Записано от О. Ю. Чебанюк на 19.09.2008 г. в селището от градски тип Радул, 
Репкински район, Черниговска област; инф. Вера Афанасиевна Даманова, род. 1937 г., 
пенсионерка (Секция по етнология на ИИФЕ, нови постъпления). 
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водата, отговарят: „Никой. Бог я свети. Дупка в леда пробивахме преди 
това и взимаме вода. И водата ни е светена. Светличка. Но поминалата го-
дина реката не замръзна. И на Кръщение имаше такава буря, такъв дъжд... 
Такава мътна нагребахме, но тя нали се вихреше, имаше силен вятър. Не 
знам, не помня такова нещо – да не замръзне водата. Нагребахме мътна 
и тя се утаи – светличка стана. И знаете ли? И от вашите много ходят на 
реката. Чак се учудих. Така че попът я свети в църквата. Там ходят всички 
на Кръщение да взимат вода. Изрязват кръст и просичат дупка в леда и 
оттам взимат водица. Всички ходят и взимат. Ние останахме съвсем малко 
староверци, съвсем“ („Нієхто. Бог святіть. І пієлічку (ополонку – О.Ч.) 
прарубівалі раньче і берьом воду. І вада стоїть у нас святая. Свієтлінькая. 
Но в пазапрошлом гаду рієка ж ніє замієрзала. І на Крієщієннє такой бу-
ралом, тако дош… Такой мутнай набралі, ну так бурліла ж, вієтієр такой 
сільно бил. Я ніє знаю, такого і ніє помню, шо ніє замієрзала вада. Взя-
лі мутну і ана отстоялась – свієтлінькая такая! І занєтіє шо? З ваших 
тоже хто ходят багато в рієку. Я даже вдівілас. Так шо батюшка ж 
свієтіт в цієркві. Там ходят всіє на Крещієніє брать ваду. Крієст виріє-
зають і пієлічку вирубівають, прорубь і там бієруть вадічку. Всіє йдуть і 
бієруть. У нас уже савсієм мало старавієров осталось, савсієм“)15. 

В Радул се е запазила традицията на празнуване на Масльона. Ре
креационноразвлекателният характер на празника е заменил обредната 
функция на Масленицата. Под влияние на местните полески обичаи масле-
ничната седмица се нарича „месопустна, сирна седмица“, традиционните 
руски блини са заменени от вареники с извара. Изварата приготвяли отрано 
по специален начин, характерен за местното население и широко употре-
бяван по цялата украинска етническа територия. Традиционната празнична 
кухня и руският език са найважните маркери в самоидентичността на чер-
ниговските старообредци. Известно е, че кулинарният код е найстабилен 
и наймалко поддаващ се на промени елемент на традиционната култура. 
Предмет на особена гордост на добрянските староверци е приготвянето на 
т.нар. „добрянска захар“, която тук е много търсена. За добрянските захар-
ни изделия имаме записани разкази в Радул, в районния център Репки, в 
село Москали в Черниговски район, в Чернигов и в други населени места. 
Приготвянето на захарните изделия (разтопена или сварена с мляко захар, 
самоделни бонбони, цукати, пастили, сладкиши, рула и пр.) е част от чайна-
та церемония, която се пази в Добрянка до днес. Това включва и задължи-
телната бяла покривка, и присъствието около масата на цялото семейство, и 
спазването на специални правила на поведение, етикет по време на пиенето 
на чай, и особеностите на приготвянето и употребата на традиционно много 
горещ чай и специални блюда към него и др. „Самовари и персонални чаш-

15 Записано от О. Ю. Чебанюк на 19.09.2008 г. в селището от градски тип Радул, 
Репкински район, Черниговска област; инф. Вера Афанасиевна Даманова, род. 1937 г., 
пенсионерка (Секция по етнология на ИИФЕ, нови постъпления). 
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ки разбира се има за всеки. Личната чашка на никого не се дава. Това е моя-
та чашка. Можеш да изпиеш много от своята чашка, но докато не я оставиш 
ето така (показва как я обръщали) през цялото време ще ти наливат. Ако ча-
шата ти стои така, стопанката ще дойде и пак ще ти налее от самовара и ще 
ти сложи. А когато я обърнеш така, всички вече знаят, че вече си приключил 
с чая. Пиехме чай от чинийки. Чинийките се правеха специално хората да 
пият чай. Чинийките бяха не като сегашните, а ръбчето беше... повисоко. 
Взимаше се ето така... и с присърбване. Задължително. Взимаше се с два 
(пръста), а с един се придържаше отгоре“ („Самовары и чашки персона-
льные конечно у каждого. Чашка персональная – никто никому не даст эту 
чашку. Это моя чашка. Ты можешь выпить очень много со своей чашки, но 
пока ты не поставил ее вот так (показує, як її перевертали) тебе все время 
наливать будут. Вот стоит так чашка, за неё хозяйка подойдет опять из 
самовара налил и поставил тебе. А когда ты ее так перевернешь,тогда 
вже знают, что ты вже попил чай. Чай пили с блюдцев. Блюдца делали 
специально для того, чтобы люди пили чай. Блюдца были не такие, как сей-
час, а кантик … повыше. Его брали вот-так … и с присьорбыванием. Обя-
зательно. Брали: на два (пальца) брали, а одним придерживали сверху“)16. 

Любим и найпопулярен календарен празник на черниговските старо-
верци е Масленица. Ако формите на провеждане на този празник са тра-
диционни (возене с коне, шейни, горене на чучело на ЗиматаМасленица и 
пр.), празничните ястия са заимствани от местните украинци. Характерна 
черта на традиционната кухня на старообредците е усъвършенстването на 
местните рецепти.

Началото на Великия пост староверците отбелязват с ритуални дейст-
вия, общи за всички славянски народи, които са свързани с лустрация, 
очистване на посудата от непостното: „Майка ми, горкичката, тиганите ето 
така ги нагряваше. Ако днес сме пържили сланина, така ги нагряваше, че 
на следващия дан дори тиганът да не мирише на сланина. И постът, през 
цялото време постеше“ („Мамка мая бієднієнькая, как ана скавародачкі 
випалівала отак. Шо ж сала жарілі сієгодні, дак ана випалівала, шоб ніє-
било наслієдушій дієнь, шоб дажескавародка ніє пахла тим салом. І пост 
же, і всьо врем׳я пуостовала ж“)17. 

Голям празник за старообредците е Благовещение. Както и украин
ците, в този ден те спазват обичая да не работят и да не копаят земята. 
Празникът Благовещение се приравнява по значимост с Великден. Както и 
при православните украинци, на този празник се разрешава употребата на 
риба на трапезата.

16 Записано от О. Ю. Чебанюк на 22.05.2009 г. в селището от градски тип Добрянка, 
Репкински район, Черниговска област; инф. Л. П. Тимошенко, род. 1946 г., учителка в 
добрянското средно училище (ИИФЕ, нови постъпления). 

17 Записано от О. Ю. Чебанюк на 19.09.2008 г. в селището от градски тип Радул,     
Репкински район, Черниговска област; инф. Вера Афанасиевна Даманова, род. 1937 г., 
пенсионерка (Секция по етнология на ИИФЕ, нови постъпления). 
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Своеобразието в обичаите на старообредците се е запазило в тради-
циите на пасхалните обреди и ритуални действия. Ако печенето на козу-
наците и боядисването на яйцата са общи за цялото местно население, ос-
вещаването им пази някои оригинални конфесионални черти. Последната 
седмица преди Пасха при старообредците се нарича „Страшната седми-
ца“. Обредите на Велики четвъртък са свързани с пречистване, лустрация 
на помещенията и цялото стопанство: „На Велики четвъртък трябва да се 
изкъпеш. Нищо друго не трябва да се работи, само козунаци да се пекат 
и да се приготвяш за Великден“ („Чистий чієтвієрг же нада памитса. 
Всьо уже нічога нієльзя дієлать, туолько вже паски пієчь і гатовієтса к 
Пасхе“). Пекат се много козунаци, като отгоре се украсяват с всевъзмож-
ни орнаменти, изрязани от сурово тесто: „Украсяват се и с листенца, и с 
цветенца точно от тесто направени. Аз като дойдох, никъде не бях вижда-
ла такива красиви козунаци, както при нас“ („Украшають і лісточкамі, і 
квітачкамі іменно із тієста сдієланиє. Я вот как приієхала, нігдіє такіх 
пасок красівих ніє відієла, как у нас“)18.

Как протича освещаването на козунаците в Радул, разказва В. А. Дама-
нова: „Освещаваме ги така. Ще ви разкажа как. Така ги освещаваме, малки 
козуначета, малки козуначета печем специално, които се пекат сутринта. 
При вас ходят в църквата да ги освещават, а ние нали сме староверци. А 
пък ние оставяме за Бог на кърпа – това са козунаците, с които се отговява. 
Един козунак три дена трябва. Някои седем дена отговяват, а ние три дена. 
Това козуначе и яйцата, които там се слагат, са „кала Бога“ [„кала Бога“ 
означава „под иконите“. Староверците смятат, че сам Бог освещава козу-
наците, както и водата на Кръщение]. И това е, отговяваме“ („Ми так свя-
тім. Я раскажу как. Так святім, ото малієнькіє пасачкі, малієнькіє пасач-
кі пєкьом спеціально, шо разгавляться утром. У вас же ж ідуть у церкву 
свієтіть, у нас же ж двіє віри. Ну дак ми Богу ставім на палатієнце – ето 
пасачкі, шо разгавлятса. Одна пасочка должна трі дня. Хто сіємь днєй 
разгавляєтса,а ми трі дня. Ету пасочку і яйца, шо разгавлятса там, кала 
Бога. І всьо, ми разгавляємся“).

В Добрянка козунаците се освещават в църквата. Но и тук има особени 
ритуали и обичаи.

„Преди Великден три съботи подред сме изнасяли заупокойна. В църк-
вата. При нас на гробищата нищо не се носи, нищо. Покъсно дойде този 
ритуал на Великден да се носят яйца, някои носят свещи там. Изобщо пре-
ди нямаше такова нещо при нас. При нас, добрянците, това не го разбират, 
не го приемат. При нас поменават три седмици преди Пасха, три съботи, 
петъци, в съботите преди Пасха се споменават всички умрели. И това е. 
Връщаш се вкъщи, носиш кутя, ако още не си ял и роднините ти не са яли, 

18 Записано от О. Ю. Чебанюк на 19.09.2008 г. в селището от градски тип Радул,     
Репкински район, Черниговска област; инф. Т. В. Чагина (Секция по етнология на ИИФЕ, 
нови постъпления).
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помолвате се и изяждате кутята“ („Вот перед Пасхой три субботы подряд 
мы носили поминальную… В церковь. У нас на кладбище вабще ничего не 
носят, ничево. Это позже пришел ритуал, когда на Пасху носят яйца, и 
ставят там свечи кто-то. Вабще такого раньше небыло вабще у нас. У 
нас вабще дабрянцы не паймут такое, не принимают этого. У нас по-
минаюттри недели перед Пасхой, три субботы, пятницы, субботы у нас 
перед Пасхой в церкви поминаются все умершие. И все на этом. Придешь 
домой, принес кутю,если ты еще не ел и твои родственники еще не ели, 
значит, вы еще помолитесь и эту кутью поедите“)19.

Седмица след Великден, в понеделник, староверците отиват на гроби-
щето да поменат предците си, носят им храна, но всичко преминава много 
поскромно, отколкото при православните, без пиене на водка.

Осъществяването на фолклорноетнографски записи на устната кул-
тура на конфесионалната група на старообредците, живеещи в селищата 
Радул и Добрянка в Черниговска област, дава възможност да се направи 
извод, че местните старообредци са запазили вярата на бащите си, към 
която се придържат и днес, запазили са руския език в общуването, пазят 
определени традиционни ритуали в бита, на сватби и погребения.

Превод от руски език: Албена Стаменова
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Визуални форми 

Рисуваните	къщи	
от	Полтавско-Слобожанския	край

Зоя Ст. Гудченко

В гористите местности на ПолтавскоСлобожанския край, покрай ре-
ките, където има в изобилие качествена дървесина, се е формирал тип на-
родно жилище с дялани, неизмазани отвътре стени, така наричаните „къ-
щимитки“ („мити къщи“ – б. пр.). Дватри пъти годишно преди големите 
православни празници в тези къщи миели всички части на интериора, кои-
то оставали на „чисто“ дърво: надлъжните опорни греди на тавана (сволок, 
сволоки1), стените, тавана, касите на прозорците. В Шишаки „миели къща-
та с луга от елдена слама – прецеждали вода през пепел от слама на елда 
и с това миели стените със снопчета слама, а после, като изсъхнели, ги из-
търквали с червена тухла и стените заблестявали като боядисано яйце“2. В 
Лебедин също „изпепелявали елдена слама и миели с метлички от пелин“3. 
В Ярески „миели къщата с прецедена вода през пепел от осика. Осиката е 
като трепетлика, такива едни храсти“4. Във Велики Сорочици „миели дър-
вената къща отвътре с четка от конски опашки – от покрива до пода или от 
прозорците – измивали я като огледало. Миели и опорните греди“5. В село 
Одринка „стените вътре в къщата миели с вода – прецеждали вода през 
пепел от слънчогледи и миели – мита къща се наричала“6.

За построяване на къщата взимали средната част на дървесината. 
Дървените „мити“ къщи се строели отдолу до нивото на прозореца от 

1 Тук и в текста на цялата статия някои украински реалии са дадени в курсив в скоби 
за сведение и ориентация, тъй като много често те нямат точно съответствие на български 
и са предадени описателно от преводача. – Б. пр.

2 Инф. Г. С. Мишченко, селище от градски тип Шишаки, Шишацки район, Полтавска 
област. Запис от 1982 г. на С. О. Щербан, ст.н.с в НМНАБУ (вж. бел. 10) на НАНУ.

3 Инф. Е. М. Пистряк, род. 1900 г., гр. Лебедин, Сумска област. Запис от 1989 г. на С. 
О. Щербан.

4 Инф. Н. М. Третяк, род. 1914 г., с. Ярески, Шишацки район, Полтавска област. Запис 
от 2001 г. на С. О. Щербан.

5 Инф. М. Г. Демченко, род. 1910 г., с. В. Сорочинци, Миргородски район, Полтавска 
област. Запис от 1984 г. на С. О. Щербан. 

6 Инф. Я. С. Тимченко, род. 1905 г., с. Ординка, Нововодолазки район, Харковска 
област. Запис от 1984 г. на С. О. Щербан.

11 Български фолклор, 3–4/2011
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дъбови дъски, а понагоре от тополови, липови, борови, яворови, съеди-
нени по дължина с дибли7, а по ъглите – „като ключалка“. Найшироко 
разпространение в региона имат типовете жилища: „хата – сіни – ко-
мора“ („жилищно помещение (стая8) – преддверие – хамбар (килер)“, 
„хата – сіни – хатина“ („жилищно помещение (стая) – преддверие – по
малко помещение (стая)“, „дві хати через сіни“ („две жилищни помеще-
ния (стаи), разделени от преддверие“). Стените на „килера“ и „преддве-
рието“ често оставали на голо дърво, докато „стаята“ измазвали отвън 
и белосвали с вар. Отвътре стените и опорните греди на тавана на „ми-
тата“ къща, както се отбелязва, не са се измазвали, а добре напасваните, 
съединени с дибли дъски на стените понякога натривали с восък. Особе-
но ефектен вид имали липовите стени с мек златист оттенък. Таваните 
найчесто белосвали. Печката измазвали с глина и белосвали: „Отгоре 
корниза на печката мажем с червена глина или с жълта охра. Охрата 
може да се препече. Там, откъдето се качваш на печката, боядисвам с 
охра, а дъното на пещта (черінь) и стените на печката – с червена глина, 
а понависоко – с бяла“9.

В селата, които са близо до грънчарски средища, печките се облицо-
вали с негледжосани орнаментирани кахли (Риженко 1927). Попаднахме 
на много кахлени печки в началото на 70те години, особено в Зинкивски 
район. Позаможните хора правели комини от гледжосани кахли (Доля 
2000: 327).

Интересна разновидност на „митките“ в ПолтавскоСлобожанския 
край са рисуваните къщи. Свидетелства за тях са публикувани от извест-
ните изследователи Н. Сумцов и С. Таранушенко още в началото на ХХ в., 
а относително скоро и от автора на настоящата статия и етнографа О. Доля 
(Сумцов 1902: 15; Таранушенко 1921: 59–60; Гудченко 1978: 92–94; Доля 
2000: 325–329). 

Ще отбележим, че втората вълна изследвания върху митите рисува-
ни къщи е свързана с формирането на експозиционен фонд на Музея на 
народната архитектура и бит на Украйна (МНАБУ10, понататък ще се 
срещне също като НМНАБУ – б. пр.) в гр. Киев, а също с комплектуване 
на научната информационна база на Института по изкуствознание, фолк

  7 Изработени от твърда дървесина крепежни (свързващи) елементи, които се из
ползват за съединяване и сглобяване при градежи от дърво или мебели. – Б. пр.

  8 В украински думата „хата“ означава както самата къща, така и голямата стая в нея. 
– Б. пр.

  9 Инф. И. И. Павлюк, род. 1915 г., с. Лютенка, Гадяцки район, Полтавска област. 
Запис от 1987 г. на С. О. Щербан.

10 На украински оригиналното съкращение е МНАПУ – Музей народної архітектури 
і побуту України, а също НМНАПУ, НМНАП України – Національний музей народної 
архітектури і побуту України. Там, където в оригиналния текст на статията е употребена 
втората абревиатура, съответната буква е добавена в преведената на български абревиату-
ра със значението „национален“. – Б. пр.

Access via CEEOL NL Germany
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лористика и етнология (ИИФЕ11) „М. Рилски“ при НАН на Украйна12. От 
тези две институции периодично се изпращаха етнографски експедиции, 
което даваше възможност да се открият редки запазени паметници и да се 
запишат спомените на селяните за рисуваните къщи в техните или съсед-
ни селища. 

На този изследователски етап от Мотря Брунко, етнограф в музея, през 
1972 г. беше открита изрисувана къща в с. Яблушно близо до Опишне в 
Зинкивски район на Полтавска област. В доклада за експедицията след кра-
тък опис на елементите на стенописа е отбелязано: „Имало е няколко таки-
ва рисувани „мити“ къщи в Яблушно. Изписвал ги е един и същи майстор, 
смята се, че е бил местният дякон“.

През същата 1972 г. направих детайлно архитектурно и изкуствовед-
ско изследване на паметника с цел пренасянето му в Музея на народната 
архитектура и бит на Украйна: измерени бяха планът и площта; анализира-
ни и описани бяха етапите на строителството, конструктивните особено-
сти, строителните материали; беше извършена фотодокументация.

Сътрудникът на музея Анатолий Кугай (светла му памет!) изработи ко-
пия върху картон на всички елементи от стенописите. Но предложението за 
пренасянето в музея на рисуваната къща от с. Яблушно не срещна подкре-
пата на администрацията, тъй като развит тип селско жилище, при това с 
украса, не се вписваше в идейната концепция, наложена от ЦК на КПУ за 
показване в музея на безпросветния живот на украинското село преди рево-
люцията от 1917 г. Така този оригинален паметник на народната архитектура 
от района на р. Ворскла (Поворсклието) беше изгубен. Едва през 1983 г. ста-
на възможно да бъдат пресъздадени рисунките от интериора на друга „мита“ 
къща – от с. Бобривник от същия Зинкивски район (Гудченко 1983). Копията 
от украсата изпълни Анатолий Кугай по своите рисунки от натура.

Описът на къщата от Яблушно беше публикуван през 1978 г. (Гудченко 
1978). Ще представим основните Ј характеристики. Сградата с размери 
1139 х 580 см по план се отнася към разпространения тип жилище „къща 
от две части“ или „две жилищни помещения (стаи), разделени от преддве-
рие“, където всяка съставна част е разделена на две. В така образуваното 
двуредно жилище помещенията имат кръгова връзка, тоест, като се вле-
зе в преддверието и се започне обиколка надясно, се връщаме отново в 
преддверието през лявата врата. Стените са дялани, на дъбови основи, до 
прозорците – дъбови, понагоре – от топола и върба. Покривът е четири
скатен, с меки очертания, покрит със слама. Лявата и дясната „половини“ 
на сградата са строени по различно време: дясната се датира приблизител-
но от средата на ХІХ в., лявата – от края на ХІХ в. В старата част зиданите 

11 На украински оригиналното съкращение е ІМФЕ – Інститут мистецтвознавства, 
фольклористики і етнології. – Б. пр.

12 НАН на Украйна, НАНУ (Национална академия на науките на Украйна) – названи-
ето на Украинската академия на науките от 1994 г. – Б. пр.
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печки за готвене (вариста піч) и за отопление (грубка) с мястото за лежане 
(лежанка) (незапазили се) са обособявали малка стая за почивка, поголя-
мата стая (хата) е служила за постоянно място за живеене на семейството. 
В поновата част има гостна стая (світлиця) с кахлена негледжосана печка 
за отопление (грубка), която се пали от преддверието, и друга стая. И две-
те половини са с „мити“ стени, покъсно частично белосани. Найголямо 
внимание в сградата привлече гостната стая, украсена с настенни рисун-
ки с маслени бои. Елементите от украсата заемат свободните от врати и 
прозорци площи. Гирлянди от червени лалета и зелени листа обрамчват 
двете врати и четирите прозореца на гостната. На всяка от стените има по 
един пищен венец (до 70 см в диаметър) с фигурни кръстове в средата: 
два венеца над вратата, по един между прозорците на страничните стени и 
над пространството между прозорците на предната стена. Върху стените 
на стаята намират място и разни варианти на саксии. Рисунката на тавана 
между две греди във вид на син кръг с жълти звезди символизира небесния 
свод с бяла птица в средата – Светия Дух.

В съседното село Деревки, разположено на брега на Ворскла срещу 
Яблушно, през 1972 г. са били открити две дялани „мити“ рисувани къщи 
с план тип „хата – сіни – хатина – комора“ („стая – преддверие – малка 
стая – килер“) с навес (піддашок) пред преддверието. Според твърдението 
на местните жители порано в това село е имало много подобни къщи.

За значително средище на мити рисувани къщи може да се смята град-
чето Котелва в Полтавска област на левия бряг на р. Ворскла. Няколко от 
тях, запазили се до края на ХХ в., са отбелязани от сътрудниците на Киев-
ския скансен13. Представители на постарото поколение жители на Котел-
ва споделили спомените си за „митките“: „Родителите ми имаха дървена 
мита къща: голяма стая (велика хата), помалка стая (хатина) и преддве-
рие (сіни). Имаше много такива къщи тук. Пред къщата имаше покрита 
площадка (крилечко), пейка. Стените бяха дъбови до под прозорците, а по
нагоре – топола, широки дъски. Имаше и рисувани къщи, хубави... имаше, 
но вече ги няма, заможните имаха. По празниците като изчистят, Господи! 
Колко беше хубаво, все едно в църква си влязъл... В къщата имаше изри-
суван с цветя сандък, пейки, маса, полица за съдове, икони, кандило, край 
иконите – ред цветя от различна хартия... Венче, наоколо кандила. Цветята 
ги продаваха на пазара. Имаше много кърпи в къщата, кърпите ги броди-
рахме сами или ги носехме на една жена и тя ги бродираше в червено и 
черно – с кука ги шиеше. Кърпите висяха на закачалки (кілочки) – от тава-
на и край пейката. Край печката имаше рогач14, кочерга15 – да се изгребва 

13 Музеят на открито в Пирогово, което е в пределите на Киев. – Б. пр.
14 Инструмент с дълга дървена дръжка и метален накрайник във форма на почти цял 

кръг със завити надолу краища, служещ за вадене на съдове с храна от пещта. – Б. пр.
15 Инструмент с дълга дървена дръжка и перпендикулярно извит плосък метален на-

крайник за изгребване на жарта. – Б. пр.
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жарта, чаплія16 – за тигана да се слага на печката, дървена лопата за хляб, 
хубави съдове. Дървени лъжици – малките бяха с рибка, дядо сам ги беше 
правил. Дълбока лъжичка, дългичка, рибката беше на дръжката“17. 

За битуването на рисувани къщи в Котелва разказва и местният крае
вед и писател Васил Кирилович Костюк, който ги е виждал в различни 
краища на родното си селище, в близките села и в споменатите вече Дерев-
ки. Елементи от украсата на една от тях се пазят в музея на Иван Гончар в 
Киев.

По време на етнографските експедиции на учените от Киевския скан-
сен през 1993 г. бяха намерени две рисувани „митки“. Къщата, датирана от 
1896 г., е открита от ст.н.с. Надия Зяблюк; къщата, датирана от 1867 г., – от 
ст.н.с. Олексий Доля. Пак той през 1994 г. попада на трета къща, от 1870 г. 
Архитектите от музея Сергей Верговски, Петро Вовченко, Анатолий Дзи-
сюк (светла му памет!) и Олексий Доля детайлно изследват и измерват къ-
щата от 1867 г. и я превозват в МНАБУ при НАН на Украйна, където тя се 
намира в складиран вид, докато чака установяването си в експозицията. 

За съжаление се е запазила само гостната стая (світлиця), но точно 
тя има найголяма архитектурнохудожествена ценност заради настенните 
рисунки. Елементите от украсата са отчасти аналогични на тези, докумен-
тирани в Яблушно. Това са цветната рамка на прозорците, кръстове, обгра-
дени от венци, букет цветя. Тяхна характерна особеност е изразителното 
изписване на имената на евангелистите: Марко, Лука, Матей и Йоан под 
композициите с кръстовете и венците на четирите стени в рисунките от 
Котелва, което според О. Доля свидетелства за предпазно, а не само деко-
ративно значение на рисунките (Доля 2000). Към висшите сили е насочен 
и надписът на опорната греда (сволок): „Благослови Господи Дом сей й 
живущих в нем от всякого зла сохрани. Сооружен Дом сей 1867 года“. Но 
в къщата от Котелва липсва рисунка на тавана. В нея има пет живописни 
композиции, четири от които са посветени на евангелистите (на четирите 
стени), а петата, декоративна, във вид на букет цветя, е над страничния про-
зорец, разположен над пода (напільне причілкове вікно). Кръстовете в рас-
тителна рамка от червеникави цветя и зелени листа са с надписи: „С.Апль 
й Ев.“ (отляво), името на евангелиста (отдясно). Рисунките са разположени 
над входната врата, между прозорците на челната и страничните стени, над 
прозореца пред пещта. Композициите са подобни, но има някои колебания 
в размерите: първата – 54 х 83 см, втората – 55 х 57 см, третата – 53 х 66,5 
см, четвъртата – 58 х 83,5 см, петата – 57,5 х 55 см. Върху касите (лутки) 
на два прозореца – страничния (ъгловия) и този до печката, са се запазили 
изображения на червени цветя на зелен фон. Може да се предполага, че 

16 Кухненски инструмент – дървена дръжка с желязна кукичка, с който се пренася 
горещият тиган. – Б. пр.

17 Инф. М. Д. Липий, род. 1914 г., селище от градски тип Котелва, Полтавска област. 
Запис от 2003 г. на С. О. Щербан.
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такива изображения са обрамчвали и другите прозорци (Вовченко 1996). 
Рисунките в изследваните къщи са изпълнени с маслени бои върху дървена 
основа. 

Освен Котелевското, внимание заслужава Лебединското (в Сумския 
край) средище на „мити“ рисувани къщи, поспециално град Лебедин и 
някогашното градче и слобода18 (сега село) Межирич, където в края на ХХ 
– началото на ХХІ в. учените изследват отделни запазени паметници и са 
записани спомени за тях: „Имаше къщимитки. Дървена къща от дъски – 
дъска до дъска. Основата и гредите бяха дъбови. Дъските – 80 см широки 
– от липа. На гредата между стената и тавана (платвина) имаше дърворез-
ба. Покриваха къщите със снопчета слама (кулі). Вятърът не издухваше 
покрива. За да не престои ръжта, богатите правеха така: щом позазрее, и 
я косяха. Художници изрисуваха къщите. На опорната греда под тавана 
(підвісний сволок) рисуваха цветя, богове. Пода мажеха с червена глина и 
посипваха с пясък...“19.

Голяма помощ при откриването на такива къщи оказа неуморният из-
следовател на родния край, писателят Борис Иванович Ткаченко. Той съ-
общи на учените адресите на известните му паметници. През 1985 г. чле-
новете на експедицията на МНАБУ огледаха в Лебедин къщата от 1878 
г., направена от бор върху дъбова основа с „мити“ стени и рисувана греда 
(сволок), върху която беше написана датата на построяването и надписа 
с фамилията на собственика. Там, където гредата стърчи от къщата под 
навеса, на нея има дървено кръстче. Къщата е била собственост на Олга 
Федоривна Борисенко (Щербань 2008). По време на експедицията на уче-
ните от ИИФЕ в Сумския край през 1996 г. от Б. И. Ткаченко чухме за три 
„мити“ рисувани къщи, които той лично бил виждал в Лебедин: първата 
и втората от тях на ул. „Кобищани“, третата, спомената погоре къща – на 
ул. „Безимивка“ („Баба Янечиха“), строена от Иван Борисенко. Според ин-
формацията на Б. Ткаченко в първата къща изображенията имали форма 
на овали с размери приблизително 39 х 30 см, които били разположени на 
четирите стени – челната, двете странични и тази откъм малката стая. Във 
втората къща имало само един елемент на украса във формата на осмо
ъгълник, който краеведът е изрязал от руините и съхранява в етнографска-
та си колекция. В третата къща „тържествената стая (гостната) или къща-
тамитка не са измазани и всички тези рисунки са се запазили. На челната 
стена кръгът между прозорците е с диаметър близо 1 метър – именно кръг, 
а не овал. Той е нарисуван така: на около дванайсет сантиметра върви син 
кръг и на него – жълти цветя, а в центъра има жълт кръст и около кръста 

18 В Украйна през ХVІ–ХVІІІ в. – новоосновано селище с местно самоуправление, 
чиито жители били освобождавани от плащане на повинности за определено време. –   
Б. пр. 

19 Инф. Е. М. Пистряк, род. 1900 г., гр. Лебедин, Сумска област. Запис от 1989 г. на  
С. О. Щербан.
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с жълти букви са изписани криптоними. Един свещеник ги разшифрова: 
Ника – победител, Адамовата глава, оръдие на мъченията“.

През 2009 г. сътрудниците на НМНАБУ Надия Зяблюк и авторът сни-
маха тази, може би последна в Лебедин „мита“ рисувана къща на ул. „Бези
мивка“ в хутора (село) Лебцив, за която споменава Б. Ткаченко. Рисунките, 
значително повредени, прозират във вид на кръгове над вратата и на сте-
ните. Планът на сградата в основата е триделен: „хата – сіни – комора“ 
(„стая – преддверие – килер“), в която за сметка на преддверието е обосо-
бена помалка стая (хатина).

В Межирич също се срещат „мити“ рисувани къщи. Така например 
през 1999 г. в Олешня ми провървя да намеря такава къща, да видя на 
стените през прозорците полуизтритите рисунки във вид на кръгове, но 
не успях да я изследвам детайлно. Регистриран е едва самият факт на съ-
ществуване на рисунките, а също така е получена информация от съседите: 
къщата от две части с дялани стени е принадлежала на богат селянин от 
казашки род, „разкулачен“ от съветската власт, а къщата е взета за нуждите 
на бригадата. Грънчарят И. С. Скляренко, роден през 1918 г., съсед, през 
2009 г. ни разказа следното: „Имаше две здрави стаи и трета малка в сре-
дата. Двете бяха хубави, гредите бяха изрисувани, две или три от стените 
– също, на гредата пишеше едикоя си година... И под гредата на стената 
– кръгове и там разни неща. А после колхозът продаде къщата и от едната 
част направиха обор за кравата“. Ние открихме този обор на другия край 
на селото и видяхме кръгли тъмни петна на две места, изчовъркани от ро-
гата на кравите, там, където са били рисунките.

Както вече беше отбелязано, „митите“ къщи са се изработвали от ка-
чествен материал и затова при съответна поддръжка са издържали дълги 
години без съществени промени. Точно такава къща изследваха през 2009 
г. Надия Зяблюк и авторът в Межирич на ул. „Яривска“ № 22. Собствени-
кът – Микола Мокрий, род. през 1944 г., е внук на някогашния стопанин 
Григорий Мокрий, който е купил през 1918 г. „част от стопанството с всич-
ки постройки и плодни дървета с размер 530 квадратни сажена... на цена 
16 000 рубли“20.

Според разказите на дядо Григорий купеното стопанство било богато: 
дялана кръгова къща 1275 х 565 см по план, разположена странично към 
улицата; срещу нея – дълъг хамбар (комора) (възможно да е било навес) с 
няколко отделения; далече в градината имало плетена, „като плет“ плевня 
(клуня) на две подпори – голяма, неизмазана, със стени от тръстика, с кон 
можело да се обръща; сводест тухлен зимник (льох); дялана кочина (саж).

Къщата – на дъбови основи, положени в ъглите и между тях – дъбо-
ви опори (стояни) почти 80 см в диаметър. Стените – дялани от липови 

20 У Микола Костьович Мокрий има запазена „Актовая бумага“ за продажба на част 
от имението на Микола Ткаченко на Григорий Мокрий, заверена от Лебединския нотариус 
Ф. Д. Дядюн на 18 декември 1918 г.
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дъски. Триделната в основата си къща по дължина се дели неравномерно: 
лявата част е тържествена стая (світлиця) – 440 см, откъм преддверието 
– 420 см, дясната е помалка стая (хатина) – 395 см. В помалката стая е 
обособена стаичка (ванькір) с печка, в преддверието – помещение за кух-
ня или работилница. На двете странични стени има по два прозореца, на 
предната стена – четири, а средното помещение се осветява от двоен про-
зорец в задната стена с оригиналните каси, рамки, метални панти, брави 
и др. И в двете стаи подът е дървен, а таванът се държи на две кръсто-
сани греди (сволоки). В гостната стая дълго време е можело да се видят 
нарисуваните кръстове на стените, които прозирали през замазката, а на 
долната (надлъжната) греда имало надпис с църковнославянски букви с 
датата на построяване – 1867 г. Първоначалното сламено покритие на че-
тирискатния покрив през 1965 г. е било сменено с желязно. Преработвани 
са и прозорците в гостната стая (світлиця) и помалката стая (хатина). От 
някогашното застрояване на стопанството са се запазили къщата, кочината 
и зимникът. Плевнята е изгнила, а останалите сгради изгорели още преди 
колективизацията, по повод на което дядо Григорий казвал: „Добре, че из-
горяха, че щяха да ни разкулачат“21.

Сред изследването на рисуваните къщи на Межирич за оригинална с 
живописната си тематика може да се смята къщата на Валентина Анатоли-
ивна Гринко на ул. „Яривска“ № 54. Тук дворът е обхванат от двете страни 
от улицата, която завива, а парцелът се понижава към подножието на Зам-
кова гора, която се извисява над селището. Къщата е разположена в дъното 
на двора, обърната челно към вратата, а към улицата и завоя – със задната 
си част. Тази къща е подобна на предишната, но има огледално планира-
не спрямо нея и помалки хоризонтални размери. И в двете сгради между 
помещенията има кръгова връзка, а в парадните стаи (світлиці) – кръс-
тосани греди с надписи на долните греди и настенни рисунки. В къщата 
на В. А. Гринко елементите от живописта доста добре са се запазили и са 
достъпни за оглед. Значението на надлъжната греда като главна опора на 
пространството на къщата е подсилено с надпис: „Благодатію Всемогучо-
го Бога состроин дом сей рабом Божим Филиппом Феодотов сьшом Дро-
бязкою 1887 года“. Елементите от настенните рисунки са разположени по 
общия за изследваните къщи принцип – в горната част на четирите стени. 
В повечето случаи това са кръгове (овали, осмоъгълник) с кръстове, венци 
или саксии. В единия от паметниците в Котелва под венците са изписани 
имената на евангелистите. В къщата на В. А. Гринко имаме уникални ком-
позиции с фигури на евангелистите в цял или половин ръст в обкръжение-
то на орнаментирани концентрични кръгове (венци). Централната част на 
всеки от четирите елемента на рисунката заема изображението на някой от 
евангелистите, близо до него – орнамент с класове, а понататък – с цветя, 

21 Инф. Микола Мокрий, род. 1944 г., с. Межирич, Лебедински район, Сумска област. 
Запис от 2009 г. на З. С. Гудченко.
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отгоре има верижки, съставени от триъгълници, които може би са услов-
но трактувани лентички. Евангелистите са разположени по следния начин: 
на страничната стена – Матей, на предната – Йоан, над входната врата от 
преддверието – Марко (почти изтрит в средата), на задната стена – Лука. 
В композицията, посветена на Матей, има две фигури: евангелистът, който 
пише с гъше перо, и ангел, който седи и държи мастилницата. Евангелис-
тът Йоан е изобразен също според текста в Евангелието: в дясната му ръка 
има гъше перо, а в лявата ръка – книга, където е написано „Слово“. Оста-
налите изображения са аналогични. Концентричните кръгове са изпълне-
ни в следните цветове: открая – червен, понататък – златиста охра, бял, 
отново червен, черен и бял. Евангелистите, разположени спрямо четирите 
посоки на света, трябвало да защитят семейството със своята святост от 
всяко зло, както и кръстът, и надписът на гредата, където е споменато име-
то на „Всемогъщия Бог“. За повече от 120 години съществуване къщата се 
е запазила като цяло: стените, покритието, масивните каси на вратите. Те 
са така добре напасвани, че представляват цялостна площ. Затова в гост-
ната стая (світлиця) рисунката над вратата преминава непосредствено от 
стената върху горната дъска на касата. Преработвана е системата на ото-
пление, навесът над входа (піддашок). Очевидно на предната фасада пър-
воначално е съществувала леко издигната над нивото на двора, отчитайки 
релефа на терена, площадка с навес (піддашок) на подпори. Покритието на 
четирискатния покрив с керемиди е било заменено с желязно. Трябва да 
се отбележи, че за разлика от другите споменати селища, където „митите“ 
къщи се срещаха преди всичко под сламен покрив, в Межирич, който е 
бил известно средище на грънчарството, заможните стопани понякога са 
покривали къщите си с керемиди.

Изследваните мити рисувани къщи в ПолтавскоСлобожанския край 
могат да бъдат характеризирани като самобитно архитектурнохудожест-
вено явление, породено от много фактори. Първият от тях са природните 
условия на местността, наличието на качествена дървесина, която може 
добре да се обработи и да се постигне гладка повърхност на стените. Така-
ва повърхност не изисква изравняване с глина, както това се е правило, да 
кажем, в случай на използване на разнородно дърво, заложено във вдлъб-
натините на гредите. Стените с плътно напасвани и шлифовани дъски по-
тенциално съдържат естетически възможности, които са били подсилвани 
чрез натриването с восък или тухла. Желанието си за усъвършенстване на 
жилището селяните осъществявали по всякакъв начин: поставяли икони 
в ъгъла, създавайки домашен иконостас, украсявали интериора с тъкани 
и бродирани кърпи, пътечки, килими, изкуствени цветя, рисувани ракли, 
полици с цветни съдове и др. 

Настенните рисунки са още една стъпка в естетическото и духовното 
усвояване на житейското пространство на селянина. Естествено, не всеки 
има материална възможност за осъществяването на такова желание. Сто-
пани на рисуваните къщи са доста заможни хора: свободни казаци или тех
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ни потомци, които съставляват поголямата част от населението на Украй-
на по левия бряг на Днепър – някогашната Хетманщина, а също занаят чии, 
търговци на сол, свещенослужители. Рисунките са правени в стаята, която 
е служила като тържествено помещение (світлиця), като своеобразен храм 
на семейството. Тук не е имало печка, а само комин (печка за отопление, 
грубка), не са се извършвали ежедневни мръсни работи, свързани с при-
готвянето на храната или производствените процеси. Гостната стая се е из-
ползвала предимно по време на християнските празници, важни семейни 
събития, приемане на почетни гости.

Многобройни примери свидетелстват, че „митите“ рисувани къщи са 
имали кръгова връзка на помещенията независимо от типа планировка, от 
който възникват – повече или помалко развит, а това развитие се осъщест-
вява преди всичко чрез оформяне на частична или пълна двуредна схема 
на планиране върху основата на първоначалната едноредна. Този процес 
е започвал от преддверието (сіни), когато за негова сметка се е обособява-
ла стая, понататък се е делило на две едно от жилищните помещения, а 
найнакрая и другото. Къщите с кръгова планировка понякога се наричат 
„домок“, „домки“. В архитектурното решение на „домките“ се проявяват 
отделни черти на стила класицизъм, който господства в Украйна в края на 
ХVІІІ – началото на ХІХ в. Така например навесите на къщите (піддашки, 
присінки, галерии) по продължение на предната и страничните фасади на 
подпори с опростено подобие на дорийски или коринтски капители да-
лечно наподобяват портиците на господарските дворци; в резбованите 
дървени рамки на прозорците на „домките“ присъстват мотиви на корни-
зи, розетки и други елементи от оформлението на каменните сгради на 
заможните жители на Слобожанския край. Такъв тип жилище се среща 
в големите села, градчета и в покрайнините на градовете (Таранушенко 
1921). Ако при селското строителство „домките“ са разположени в дъното 
на дворовете или на няколко метра от външната ограда, при градското са 
приближавани или разполагани със страничната стена непосредствено до 
улицата, а и размерите им могат да са поголеми22.

„Митите“ рисувани къщи са били доста разпространени през втора-
та половина на ХІХ в. на територията на ПолтавскоСлобожанския край, 
особено по течението на р. Ворскла (Поворсклието). Създадена върху тра-
диционната основа на украинското селско жилище с използване на някои 
черти на класицизма, тази самобитна струя в народното архитектурно 
творчество въплъщава идеалните за времето си представи на населението 
от казашкия край за красота, благоденствие и уют на собственото жилище. 
Неслучайно началните думи на известната коледна песен „У цьому дворку, 
як у вінку...“ (Українські народні пісні 1963: 419) („В този двор е като във 

22 Подобен „домок“ е документиран от автора на ул. „К. Либкнехт“ № 36 в селището 
от градски тип Валки в Харковска област през 2009 г.
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венец...“) в село Велики Перевиз в Полтавския край се изпълняват в мес-
тен вариант23:

У цьому домку як у вінку
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров‘я!24

Превод от украински език: Албена Стаменова
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Съвременните	киевски	графити	в	светлината	
на	градската	фолклорна	традиция

Ина Е. Головаха

Когато фолклористите казват, че комуникативната ситуация в момен-
та на възпроизвеждане на текстове с традиционен характер се състои от 
три компонента – текст, изпълнител и слушател, те отчасти хитруват, като 
забравят да добавят в тази триада фолклориста, благодарение на когото 
в действителност съществува текстът на записа. Ролята на фолклориста 
в процеса на устното предаване е огромна и за съжаление е практически 
невъзможно да се определи доколко присъствието на събирача влияе върху 
процеса на творческото общуване и върху текста като такъв. Съвременни-
те норми на документиране и издаване на фолклор не допускат намесата 
на фолклориста в „готовия“ текст, редактирането му, „подобряването“ му, 
промяната, но безусловен е и фактът, че дори найстарателният изследова-
тел се явява аутсайдер във фолклорното общество и самото му присъствие 
влияе върху спонтанността в процеса на предаване на фолклорното зна-
ние. Фолклористът създава план за работа с изпълнителя, избира обкръ-
жение, решава в какъв ракурс да води беседата, обкръжава изпълнителя и 
аудиторията с технически приспособления за запис. 

Всичко това създава изкуствен контекст и донякъде предопределя ако 
не текста, то поне неговите параметри, и коректира контекста. Дори най
„коректният“ събирач в момента на запис на фолклорния текст се превръща 
в централна фигура както за изпълнителя, така и за аудиторията. Тексто-
вете се цензурират, съкращават, контекстът се минимизира или напротив, 
детайлизира се, за да може фолклористът да се ориентира в особеностите 
на живота на колектива, в който текстът се възпроизвежда. Изпълнителят 
е принуден да обясни къде живее „персонажът“ (съсед или роднина), род-
нинските връзки в обществото, да се спре върху битови детайли, да обяс-
нява диалектната употреба на думите и предназначението на предмети от 
бита (изпълнителят и слушателят априори подозират фолклориста в тра-
диционна некомпетентност), предлага на фолклориста да хапне, да пийне, 
да седне удобно, притеснява се от магнитофона или обратното – държи се 
наперено пред камерата, изключва неприличните думи, запъва се в анекдо-
тите, съкращава сюжета на приказката, като мисли, че на събирача подроб-
ностите няма да са му интересни. 

В процеса на устната комуникация фолклористът не просто присъст-
ва, а „насочва“ ситуацията. За групата събирачът не е нито пълноценен 
член на аудиторията, нито изпълнител, обществото го разглежда като аут-
сайдер, дори когато той живее в средата известно време или често идва при 
едни и същи изпълнители. За изпълнителите от селска среда той никога 
няма да стане „свой“, може да свикнат с него, дори да очакват идването му, 

Български фолклор, 3–4/2011
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но привикването към присъствието му не означава, че е признат за свой. 
Само че тогава вместо притеснение и недоверие влизат в сила нови прин-
ципи: изпълнителят се държи като актьор, като позира и се наслаждава на 
главната роля. 

Не е рядкост и друга ситуация. Като фолклорист често ми се налага да 
попадам в положения, когато спонтанно възниква комуникативна ситуация, 
и никой дори не подозира в мене аутсайдер, когато предава традиционни 
сюжети във вид на меморати. Последния път това ми се случи през август 
2009 г., във фризьорския салон на ул. „Богдан Хмелницки“ в Киев, кога-
то фризьорката (45годишна жена от Киев), маникюристката (25годишна 
жена от Киев) и мениджърът на офиса (25–27годишна жена от Киев) об-
съждаха поведението на вещиците по време на погребение, когато те се 
опитват да отрежат парченце от савана или връвчиците, които привързват 
ръцете и краката на покойника, за да придобият влияние върху семейство-
то му. Уникална и почти идеална за фолклориста ситуация. С едно „но“ – у 
мене не остана текст на записа. Така става в 90% от спонтанните ситуации 
в градските фолклорни групи, когато пред очите ни се ражда фолклор, но 
фолклористът е принуден да страда от осъзнаването на невъзможността 
да документира подслушания „идеален“ текст, спонтанно възпроизведен 
точно пред него. И така, имаме две найчесто срещани ситуации: текстът 
на записа, фиксиран в ситуация, когато фолклористът е централна фигура 
в процеса на устно предаване, или пък спонтанно възпроизвеждане, без 
възможност да се запише текстът.

В настоящата статия искаме да се обърнем към графитите като към 
уникално фолклорно явление, при което съществува текст, създаден спон-
танно, в естествена среда, и „оставен“ на фолклориста от самите изпъл-
нители. Фолклористът има текста и контекста на неговото битуване, но 
няма ни наймалка представа за процеса на възпроизвеждане на текста, 
а също за изпълнителите, което само по себе си прави графитите уника-
лен фолклорен материал. В съвременната фолклористика изучаването на 
графитите е интересно в светлината на разбирането на фолклорния текст, 
понятията за устност и вербалност, традиционност и изпълнителство. Съ-
временният украински фолклорист С. Росовецки отбелязва: „Корените на 
украинската събирателска фолклористика водят към ХІ в., когато се по-
явява първият запазил се запис – графитът, издраскан върху стената на 
Софийския събор в Киев:

Олтаръ пломяны,
А церквы лєдяна,
И олтаръ погаснєть,
И цьк(в)ы стаєть“
(Росовецкий 2005: 32). 

Съвременните и историческите графити се изучават от представите-
ли на различни хуманитарни и социални направления, всяко от които се 
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интересува от определен аспект. Графитите винаги са били полулегално 
изкуство, т.нар. текстове „въпреки“, протест. Староруските исторически 
графити, съществуващи на стените на църквите и манастирите в Киев и 
Чернигов до ден днешен, трайно заели място в историческата йерархия на 
културните явления, са били изписвани въпреки закона. С. Висотски в мо-
нографията „Киевские граффити ХІ–ХVІІ вв.“ („Киевските графити през 
ХІ–ХVІІ в.“) (1985) отбелязва: „...рисуването върху стените на храмовете 
строго се е забранявало от Църковния устав на княз Владимир Святосла-
вович. За подобни действия се е предвиждало жестоко наказание, именно 
затова многобройните графити са писани тайно и набързо. Това поставя 
отпечатък както върху съдържанието, така и върху формата на надписите“ 
(Высотский: 1985: 3). Самото естество на графитите допринася не само 
за тяхното раждане и битуване, но и за изчезването им, понеже борбата 
с графитите е само една от съставните части на колективната форма на 
битуването им. „Борбата на градските власти с уличната живопис не е до-
садно недоразумение, а неразделна част от културата на графитите, които 
се появяват на бял свят като crimeart, незаконно изкуство, и дори само 
поради това тя не се интересува от собственото си признаване“ (Фоменко 
2002: 56). В киевския вестник „Сегодня“ (16 август 2008 г.) е публикувана 
статията „Несмываемый позор заборной „философии“ („Неизмиваемият 
позор на оградната „философия“), в която авторът характеризира графи-
тите със съдържателното „Омръзна ни“. Борбата с графитите и техните 
„райтъри“ (така традиционно се наричат създателите на графити в Запад-
на Европа и Америка; названието им произлиза от нюйоркските създатели 
на графити) е норма на ежедневното ни битие. В Мексико рисуването по 
стените е приравнено с криминално престъпление и авторите на графити 
могат да отидат в затвора. Повечето страни в Западна Европа и Северна 
Америка изразходват значителни средства за борба с графитите (напри-
мер общината на Ню Йорк в началото на 70те години изразходва около 
300 хил. долара годишно за борба с „изкуството“ на метрото), а през 1990 
г. за борба с графитите в САЩ са заделени 7 млрд. долара). Не помалко 
впечатляващи са разходите за изличаване на графитите в Лондон – около 
8 милиона фунта стерлинги годишно; приблизително толкова се изразход-
ва в Лос Анджелис, Чикаго, Берлин. Това са данните, които привежда А. 
Тиел в статията „Графити и цензура“ (1998). Той, впрочем, отбелязва, че 
такава борба не само няма положителни резултати, но и допринася за ус-
кореното разпространение на графитите (Thiel, A. Graffiti and Censorship. 
– http://users.aol.com/archivel/ce.html). Излиза, че борбата с графитите и 
наказването на изпълнителите им не намаляват количеството и многоо-
бразието във формите на битуване на този вид култура. Противостоенето 
между авторите на графити, от една страна, и официалните структури от 
друга, винаги остава съществена съставна част от битуването на графи-
тите, а за определение на графитите съществува дълъг ред отрицателни 
названия – „попкултура“, „антикултура“, „култура на низините“, дори 
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„дегенеративна култура на низините“. И така, графитите са неофициална, 
анонимна и колективна форма на битуване на градската традиционна су-
бкултура, чиято основна функция е комуникативната. Интересно е да се 
отбележи, че ако древните графити са опит на човека (представители на 
разнообразни социални слоеве, рангове и възрасти) да води диалог с Бог, 
обръщения с молба за помощ или благословия, то съвременните графити 
са преди всичко диалог на младежа със света (с изключение на политиче-
ските графити и тези от затворите и болниците) или диалог в пределите 
на фолклорната група: съобщенията се изпращат не към широка аудито-
рия, а към „посветените“. Традиционната символика на такива графити е 
предназначена за „затворен“ социум: рокфенове, наркомани, членове на 
тийнейджърски банди, бивши затворници и др.

Съвременната тенденция графитите да се направят част от декора, а 
изпълнителите – оформители, е интересна за изучаването на социалните 
процеси, за изкуствоведите, криминолозите, като метод за борба със спон-
танните графити. В статията „Стена откровений“ („Стена на откровения-
та“) („День“, 11 февр. 2005 г.) авторката Виктория Герасимчук смята, че е 
достатъчно да се намери „подходяща“ стена, и тогава и авторите на гра-
фити, и жителите ще бъдат удовлетворени. Пак там се привежда цитат от 
изказването на професор Михаил Чемберджи, който смята, че графитите 
„като вид творческа дейност имат право на съществуване при условие че 
са изпълнени професионално и елегантно“. Но „официалните“ графити не 
могат да бъдат интересни за фолклориста, това е съвършено различен вид 
изкуство. Следователно първи принцип на нашата събирателска и анали-
тична дейност е изследваните графити да имат неофициален характер. Ако 
следваме логиката на Андрей Фоменко, който обособява два типа графити: 
първи – „една от формите на културата на градските низини или поско-
ро начин за изразяване на тази култура“, и втори – истинско изкуство – 
„култура на графити, оформила се в Ню Йорк към края на 70те години“ 
(Фоменко 2002: 53), то фолклористът, за разлика от изкуствоведа, преди 
всичко се интересува именно от първата категория, а втората е интересна 
с формулния си характер и знаковостта. За фолклориста графитите са пре-
ди всичко закодиран текст, чиято символика е разбираема в пълна степен 
само за членовете на социума, на носителите на определена субкултура; 
той е отчетливо свързан с контекста (социален или политически), чиито 
събития се развиват или в малка група, или в обществото. Именно контек-
стът разкрива основния смисъл на това, за което се говори в конкретния 
текст на графита, като подчертава принадлежността на единичното към 
общата традиция. Неразривността с културния контекст и символиката са 
основните признаци на графитите като явление на традиционната култу-
ра, затова за разбирането му и тълкуването му преди всичко е необходимо 
да се познава социалният фон, който се крие зад конкретния надпис или 
рисунка. Символиката на графитите е символика на тотемите и табутата, 
което е било отбелязано от западните изследователи, изучаващи графитите 
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от гледна точка на криминалистиката и социалната психология. Ако изтъл-
куваме неразбираемите образи и символи, ще видим, че повечето надписи 
и рисунки образуват две големи групи. Първата са графити с изображения 
на „забранени“ теми: секс, наркотици, отношения с училището, полици-
ята, с други официални институции („Гашиш не победиш“ („Хашишът е 
непобедим“), „Кто курит план*, тот не наркоман“ („Който пуши план, не 
е наркоман“); втората е система от тийнейджърски тотеми: музикални на-
правления и отделни изпълнители, неформални обединения („HipHop – 
don’t stop“, „Rap – king of the music“, „Black graffiti like this are best“ и др. 
под.). Както заявяват авторите на нюйоркски графити в своеобразен ма-
нифест, открит от С. Пауърс: „Графитите са езикът на игнорираните. Ако 
заимстват стила ви, значи са ви чули. Получили сте това, което сте искали“ 
(Пауърс 1999: 155).

Вторият и не помаловажен аспект е проблемът с авторството на гра-
фитите. От наша гледна точка, щом графитите „прекрачат прага“ и станат 
официално лице на интернетклуб, детска площадка, нощен бар, или пък 
са представени в изложба на съвременното изкуство, те преминават в ка-
тегорията на фейклора и престават да са материал за фолклорен анализ. 
Много изследователи отбелязват, че графитите като правило имат автор, 
подписът му нерядко стои под графита, но фолклористът на първо място 
се интересува от анонимността, откритостта, липсата на авторско право, 
знаковостта и символиката им. Независимо от формата на въплътяване-
то (надписи или рисунки), графитите са форма на колективното и ано-
нимното творчество. Доколкото възникването на графити е обусловено 
от желанието да се започне диалог, графитите практически никога не съ-
ществуват самостоятелно. Авторите на графити могат да бъдат извест-
ни и признати авторитети в своя социум, да имат собствена символика и 
стил, но никога няма да имат право на собственост върху произведението 
на своето изкуство, а самите графити ще остават съставна част на обща-
та традиция и ще се допълват, поправят, унищожават от всекиго, който 
пожелае. Защото графитите са не само вербално изкуство, но и визуално, 
те съществуват не само във времето, но и в пространството, те могат да 
бъдат снимани, поправени, измити или пък с тях да се полемизира. Гра-
фитите принадлежат на изпълнителя само в момента на изпълнението им, 
както и всеки друг фолклорен текст. Веднага щом приключи процесът на 
изпълнителството, графитите стават „народно“ достояние. Ето как е ока-
чествен фолклорният характер на графитите в статията „Городские граф-
фити“ („Градските графити“): „Ако разбираме графитите като феномен 
на масовата култура, а не като съвкупност от отделни факти, вътрешното 
единство на това явление следва да се вижда не в ограничеността на те-
матичния кръг в изказванията, а в поетиката и прагматиката на текста. 
Значителна част от графитите възпроизвежда традиционни текстове или 

* План (ул. жаргон) – марихуана. – Бел. ред.



177

е построена върху традиционни похвати и технологии, характерни за гру-
пата, към която принадлежи авторът, или като цяло за съвременната кул-
тура на графитите. Графитите клонят към формалност и основният кор-
пус текстове в определен период от време е достатъчно устойчив. Да не 
забравяме и че любимият жанр на авторите на графити е пародията, ма-
териал за която може да послужи всичко: традиционна поговорка, текст 
на литературно произведение, изказване на лектор, реклама, обява и пр. 
Така изпълнителите на графити далече невинаги са техни автори, а много 
почесто просто са транслатори. С това са свързани два фактора, прин-
ципни за интерпретирането на явлението. Първо, пишещите по стените 
са в качеството на носители на един вид поведенски стереотип, следван 
от определени социални, професионални, полововъзрастови, територи-
ални, субкултурни групи, и графитите тук са начин за утвърждаване на 
съществуващи в обществото стратификации (за това поподробно ще ста-
не дума подолу). Второ, светът на графитите е своеобразна литературна 
традиция, така че, анализирайки настенните текстове, покоректно е да се 
говори не за автора на един или друг надпис (или група еднотипни надпи-
си), а за лирически герой на собствен образ, който пишещият създава, по
точно с който той съзнателно или несъзнателно се идентифицира, първо, 
чрез самия факт на писането, второ, чрез съдържанието и оформянето на 
надписа“ (Бажкова и др. 2003: 441). 

Определени традиции в писането на графити се формират под влияние 
на своеобразното разбиране на правото на собственост. От една страна, 
колективната природа на графитите изисква определени „гаранции“ и ус-
ловия на съществуването и развитието им. От друга – асоциалността на 
самото явление препятства развитието му, ето защо традиционни места за 
съществуването на съвременните графити стават стени на къщи, огради, 
здания, които подрастващите смятат за своя собственост (училища, дет-
ски градини и площадки), затова именно около училищата, във входове-
те и асансьорите на гъстонаселените блокове, в детските градини (в кои-
то тийнейджърите се събират вечерно време) и на спортните и детските 
площадки графитите се срещат в найразвити форми. Успяхме да открием 
съоръжения на детски площадки, изцяло превърнати в места за кореспон-
денция на подрастващи. Например в парка „Чкалов“ (ул. „Гончар“) имаше 
„жилище“, чийто покрив местните младежи наричаха „Penthouse“, със съ-
ответната тематика на графичните надписи и рисунки. В противовес на 
това наймалко графити могат да се видят върху съоръжения, официално 
принадлежащи на конкретно лице или организация, особено върху градски 
фасадни съоръжения (банки, магазини, салони за красота, театри, кафене-
та, ресторанти), чиито собственици се грижат за външния им вид. Такива 
съоръжения могат да бъдат „украсени“ от случайни протестни графити във 
формата на „tag“ или „wild style“, но продължителността на съществуване-
то на фасадните графити е силно ограничена, а възможността за възниква-
не на диалози е практически изключена. 

12 Български фолклор, 3–4/2011
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Съвременните графити са много интересни също с това, че като 
фолк лорна градска традиция те едновременно идеално се вписват в съ-
временната картина на битуването на фолклорната традиция – естеството 
им е наднационално, интернационално и синкретично. „Като всяка син-
кретична традиция, съвременният градски фолклор не съществува във 
вида на чист репертоар от текстове. Семиотичният ансамбъл на низовите, 
официално не санкционирани култури, включва орнаментиката и съдър-
жанието на ръкописни албуми, символиката на затворническите изделия 
(броеници, шах, кърпи и пр.), настенни графове и татуировки... – устната 
словесност е неотделима от целия този контекст, като на едни явления 
е паралелна, на други синонимна, а с трети съставлява неразделими ця-
лости“ (Неклюдов 1995: 3). Фолклорните групи, предаващи майсторство-
то на изпълнението на графити, формулите и символиката, се формират 
не по териториален, езиков или национален признак, а по принадлежност 
към определена градска субкултура (например фенове на рапа, скинхеди, 
поклонници на рока). Интернет в дадения случай е един от основните 
канали за устно предаване. Така например през последното десетилетие 
в Киев културата на спрейовете измести традиционните надписи, изпъл-
нени с молив или химикалка, или просто издраскани върху пейките, сте-
ните, вратите на входовете („Кто писал не знаю, а я лох читаю“ („Не знам 
кой го е писал, а аз, глупакът, го чета“), „Рух работает до двух“ („Рух 
работи до два“), „Все, что не анархия – фашизм“ („Всичко, което не е 
анархия, е фашизъм“). 

През 90те години такива графити доминираха в постсъветските гра-
дове, за което свидетелстват изследванията на Д. Бушнелл, О. Флоренска, 
К. Шумов и нашите записи от началото на ХХІ в. В последните години 
„галерии“ от графити пъстреят с райтерски masterpieces, които съседстват 
с традиционни надписи, а често и ги изместват. Следва да уточним, че в 
дадения случай говорим само за т.нар. открити графити, изпълнени върху 
външни стени, достъпни за широка публика. Макар измежду тях повече-
то текстове също да са закодирани и преизпълнени със символи и знаци, 
разбираеми само за членовете на определена група (ето какво пише за 
това Неклюдов: „Може да се отбележат два съвършено противоположни 
процеса. Първият се характеризира с тенденция към формиране на „затво-
рени“ традиции, породени от повишена потребност от идентификация и 
самоидентификация на членовете на общностите, стремящи се към кул-
турна изолация. Това води до възникване на специфични културни кодове 
и текстове, които битуват в подобни общности“ – вж. Неклюдов 1995: 3). 
Обаче по своето място на изпълнение този род графити все пак са открити 
и достъпни за „широката“ аудитория, дори нещо повече – те са изпълнени 
с цел да шокират и да привличат вниманието на „широката аудитория“. 
В същото време има и абсолютно различен тип графити (които не раз-
глеждаме в настоящата статия) – т.нар. латринарни (определението е на 
А. Дъндис), тоест тези, които са изпълнени върху стените на тоалетните, 
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разделени по джендърен признак, и достъпни само за групата хора, физи-
чески намиращи се в това пространство. По определение студентските, 
училищните, болничните, затворническите графити също се отнасят към 
закрития тип.

Интересно е, че повечето съвременни киевски открити графити са из-
писани на латиница, а привържениците на рапкултурата по принцип си 
общуват на английски. По честота на употреба единствено думата „лох“ 
в текстовете на графитите не отстъпва на символите на американската 
попкултура. Впрочем, загадъчното „лох“ е едва ли не единственият сло-
вознак на нашите графити. Гамата от чувства, мисли, отношения към оп-
ределени хора или събития често се изразява от съвременните райтъри с 
краткото „лох“: „Буш лох“ („Буш (е) лох“), „Кучма лох“ („Кучма (е) лох“), 
„Діявол лох“ („Дяволът (е) лох“), „Андрей лох“ („Андрей (е) лох“), „Ти 
лох“ („Ти (си) лох“), „Skinheads лохи“ („Skinheads (са) лохи“), „Реп лох“ 
(„Рапът (е) лох“) и др.под. Поразителен е диапазонът и честотата на упо-
треба на тази етимологично неизяснена, но обидна характеристика, която 
използват определени графити. Що се отнася до англоезичните заемки, 
те са характерна особеност на киевските графити от началото на ХХІ в. 
Например киевските младежки групировки се наричат „crew“ – бригада, 
екип, екипаж, група (термин, избран преди почти половин столетие от аф-
роамериканските младежки криминални структури; впрочем, те заемат 
термина от италианската мафия). Днес терминът „crew“ вече е станал тра-
диционно определение на младежките групировки („С2Н5ОН Crew“, „RW 
Crew“, „2Р Crew“). Символиката на съвременните открити графити отразя-
ва влиянието на реалните и виртуалните кумири и култове върху съзнани-
ето на младежите, които са основните създатели на графити. Формирането 
на собствена символика става върху почвата на световните традиции, за-
имствани от младежите предимно с посредничеството на интернет. 

Съвременните графити изчезват от стените много побързо, отколкото 
успяват да заемат място в историята на културата дори като антикултура. 
Фолклористът не може и не трябва да гледа на графитите през очите на 
обикновения обитател на града. Графитите представляват ценен материал 
за разбирането на естеството на устния текст, изпълнителството, съвре-
менните пътища за предаване на традиционното знание и много други въ-
проси, свързани с теоретичните аспекти на съвременната фолклористика. 
Фиксирането на графитите, паспортизирането и архивирането им помага 
за позадълбочено разбиране на процесите, характерни за функциониране-
то на фолклорния текст в условията на интернеткултурата.

Превод от руски език: Албена Стаменова
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Резюме українською мовою

Історія	виникнення	і	наукова	діяльність	Інституту	мистецтвознавства,	
фольклористики	і	етнології	імені	М.Т.	Рильського	НАН	України	
Ганна А. Скрипник

Стаття директора Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. 
М. Т. Рильського НАН України академіка Ганни Скрипник присвячена 90річчю науко-
вої діяльності установи. Авторка свідчить, що передісторія Інституту сягає 1920х років 
і пов’язана зі створенням Української академії наук (УАН, ВУАН), зокрема такими закла-
дами як Етнографічна комісія, Етнологічний відділ та інші. У 1936 р. постає Інститут 
українського фольклору, який у 1944 р. був реорганізований в Інститут мистецтвознав-
ства, фольклору та етнографії АН УРСР, понад два десятиліття його очолював відомий 
поет, академік АН УРСР Максим Рильський, чиє ім’я носить зараз Інститут. Від 1994 р. 
Інститут має сучасну назву. Г. Скрипник називає наступні відділи, що нині функціонують у 
структурі ІМФЕ: музикознавства; етномузикології; фольклористики; театрознавства та 
культурології; кінознавства, декоративновжиткового мистецтва; народної творчості за-
рубіжних країн; образотворчого мистецтва, а також Український етнологічний центр; на-
укова бібліотека та рукописні фонди. Вона послідовно описує наукову та організаційну 
діяльність відділів, називає імена вчених та основні фундаментальні праці, описує міжна-
родну діяльність Інституту, його періодичні видання (усього 5).

Болгарські	фольклористи	в	І	половині	19	ст.	в	Одесі
Наталія С. Шумада 

Статтю присвячено проблемі розвитку болгарської фольклористики у першій поло-
вині ХІХ ст. в Україні, зокрема в Одесі. Авторка статті подає детальний аналіз етапів зби-
рання, публікації та популяризації болгарських фольклорних видань, а також звертається 
до теоретичних і бібліографічних праць з питань болгарської фольклористики, питання 
взаємин болгарських фольклористів із українськими і російськими вченими. 

Максим	Рильський	і	фольклор
Тетяна П. Руда

Фольклор займає важливе місце у науковій і художній творчості М.Рильського — поета, 
перекладача і вченого. Очолюючи Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії на 
протязі більше двох десятиліть, Рильський активно займався підготовкою кадрів (зокрема 
славістичних), відроджував наукові напрями, що мали в Україні давні традиції (етнографія, 
слов’янська фольклористика, антропологія). В його статтях, рецензіях, доповідях розгля-
даються актуальні й сьогодні питання епосознавства, порівняльного вивчення фольклору, 
виконавства, принципів видання народнопісенних збірників, перспектив розвитку фолькло-
ристики та етнографії. Водночас фольклористичні праці Рильського не позбавлені певних 
ідеологічних і теоретичних штампів та обмежень, характерних для гуманітарних дослідже-
нь радянського періоду. Рильський звертався до  фольклору слов’ян і як перекладач, його 
збірник „Сербські епічні пісні“ вважається однією з кращих інтерпретацій сербського епосу 
українською мовою. В оригінальній поезії М. Рильського спостерігаємо вплив українського 
фольклору (використання мотивів, образів, тропів, стилізації під народні пісні).

Български фолклор, 3–4/2011
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Сучасний	стан	славістичної	фольклористики	в	Україні
Лариса К. Вахніна

У статті представлено огляд сучасної славістичної фольклористики в Україні від кінця 
XX ст. до нашого часу. Основна увага приділяється працям фольклористів ІМФЕ ім. М. Т. 
Рильського НАН України та їх міжнародній діяльності, зокрема співробітництву з Комісією з 
вивчення слов’янського фольклору при Міжнародному комітеті славістів.

Український	фольклор	і	фольклористика	в	умовах	глобалізації
Микола К. Дмитренко 

У статті йдеться про роль фольклору у збереженні генетичного коду нації. Висвітле-
но стан української фольклористики на сучасному етапі. Названо фундаментальні проек-
ти, що їх реалізує відділ фольклористики Інституту мистецтвознавства, фольклористики 
та етнології ім. М. Т. Рильського Національної академії наук України: „Українські народні 
думи: В 5ти томах“, „Українська фольклористична енциклопедія: В 2х томах“, „Історія 
української фольклористики: В 3х томах“. Фольклористичну проблематику в Україні вис-
вітлюють такі періодичні видання, як „Народна творчість та етнографія“, „Матеріали до 
української етнології“, „Народознавчі зошити“, „Фольклористичні зошити“, „Народознав-
ство“, „Міфологія і фольклор“.  

Про	міфічний	мотив	викрадення	місяця	і	зірок	
у	болгарському	і	українському	фольклорі
Тетяна М. Шевчук, Петро П. Сосенко 

На прикладах болгарського і українського фольклору розглядається міфологічний 
мотив викрадення місяця та зірок. Встановлюються міфологічно рівноцінні мотиви, 
зокрема місяць і вужзмій, викрадення небесних світил (зміїв) і крадіжка молока у корів. 

Поетичні	особливості	оплакування	дітей	
(Українська	і	балканослов’янська	традиції)	
Оксана О. Микитенко

У статті на матеріалі української та балканослов’янської традицій (болгарської, маке-
донської, сербської) розглядаються поетичні особливості та традиційні уявлення тематич-
ного циклу поховальних плачів за дітьми. На підставі порівняльного аналізу автор робить 
висновок про те, що певне текстове вираження – концептуальносемантичне, компози-
ційностилістичне та художньопоетичне – визначається як обрядовою основою цього ім-
провізаційного за своїм характером фольклорного тексту, так і етнопоетичною традицією 
певного регіону. Поетичні особливості циклу, таким чином, стають закономірним продо-
вженням етнопоетичної традиції, при цьому на перше місце виходить глибокий ліризм 
та щира емоційність, які репрезентують універсалії жанрових характеристик обрядового 
тексту. 

Сучасний	фольклорний	анекдот:	проблеми	фіксації	і	публікування
Ірина І. Кімакович

Стаття присвячена питанням фіксації та публікації фольклорного анекдоту. Автор 
повідомляє власну стратегію записування усних анекдотів. Публікація фольклорних 
анекдотів у наукових збірках вимагає детального коментування. Розрізнення фольклорного 
анекдоту та літературного анекдоту фольклорного походження зумовлене різним типом 
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відтворення текстів. Орієнтація на літературний тип відтворення текстів, що публікуються 
як фольклорні, призводить до викривленого розуміння природи усних текстів та механізмів 
їхнього побутування. 

Реалізація	концепту	„бажання“	в	народних	казках	
Українських	Карпат
Леся Г. Мушкетик

У статті на матеріалі казкової традиції українців та угорців Українських Карпат 
розглядається один з основоположних концептів наївної картини світу людини – концепт 
„бажання“. Світ бажань у народній казці відображає основні загальнолюдські мрії та 
прагнення, зокрема це прагнення щастя, під яким можуть розумітися різні речі – життєві 
блага, влада, одруження, встановлення соціальної справедливості, збереження молодості 
та здоров’я тощо. Людські мрії тут здійснюються у формі казкової фантастики.

Обряд,	що	виконується	на	другий	ден	після	хрестин	в	Україні,	
на	тлі	паралелей	з	іншими	етносами
Олена О. Боряк

У статті розглядаються похрестини (продовження хрестинного обіду на другий день) 
як насамперед чергового етапу символічного маркування статусу повитухи як “знаючої“ 
особи, сполученої із завжди таємною сферою дітонародження. Складні переплетення 
ритуальних дій похрестин – загальна трапеза, де повитуха виконувала ключову роль, 
її піднімання/величання, елементи переодягання/рядження – як повитухи, так і гостей; 
„проводи“ повитухи – колективна хода, сполучена із символічними актами „вигнання“/
виведення/винесення повитухи із наступним її переміщенням за межі дому рожениці/села 
(до шинка, до води), купання / обливання / перевертання / викидання повитухи в річку 
(калюжу) були пережитками давніх міфологічних уявлень, і мали універсальний характер. 
Вони простежуються й за іноетнічними паралелями, зокрема, в календарній обрядовості 
болгар. 

Заборони	в	харчуванні	українців.	Релігійне	і	етнічне
Лідія Ф. Артюх

У статті автор робить спробу класифікації важливого і досить архаїчного елементу 
системи харчування українців – заборон, поділяючи їх на заборони на предмет (об’єкт), 
заборони на дії з продуктами харчування, стравами, хатнім начинням та ін., і на часові 
заборони. Серед заборон на предмет автор розглядає дві з них: звичаєва заборона на вжи-
вання конини і крові тварин. Ці заборони сягають давніх часів і з’явилися і період прий-
няття християнства на Русі. У статті автор показує шляхи протистояння свого / чужого, 
християнського / язичницького.

Традиційні	молодіжні	угрупування	і	ініціалізації
Василь Г. Балушок

Хлопці й дівчата українських сіл і містечок доіндустріального періоду об’єднувалися 
в самоврядні молодіжні спілки, які поділялися на окремі парубоцькі та дівоцькі громади. 
Основним завданням цих спілок було організовувати розваги молоді, готувати її до май-
бутнього шлюбу, проводити святковообрядові дії. Члени молодіжних спілок мали особли-
вий статус, для їх розваг була характерна так звана „антиповедінка“, тобто порушення за-
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гальноприйнятих норм. Вступ до цих громад оформлювали обряди молодіжних ініціацій, 
що супроводжувалися різного роду випробуваннями молодих людей. В Галичині існував 
особливий варіант ініціацій – посвячення в члени косарських спілок.

Турки-месхетинці	Півдня	України:	проблеми	етнокультурної	адаптації
Сергій П. Сегеда

Стаття присвячена проблемі етнокультурної адаптації турківмесхетинців – етнічної 
меншини України (близько 20 тис.), що сформувалася тут протягом двох останніх деся-
тиліть. Проаналізовано результати етносоціологічного дослідження, що проводилося на 
півдні Херсонскої обл. Розглянуто питання ідентифікації, роль релігії у збереженні самос-
відомості, сімейні і родинні зв’язки в системі культурних цінностей даної етнічної групи 
і т.д. Особливу увагу приділено перспективам інтеграції турківмесхетинців у життя ук-
раїнського суспільства. На думку автора, більшість із них назавжди залишаться в Україні, 
здобувши тут нову батьківщину.

Календарна	обрядовість	старообрядців	Чернігівщини:	діалог	культур
Олена Ю. Чебанюк

В статті розглядаються календарні обряди та звичаї російських старообрядців, які 
поселились у селищах Радуль і Добрянка на Чернігівщині в кінці ХVIIXVIII ст. Старо-
обряці Чернігівщини до сьогодні зберегли віру, мову, оригінальні календарні ритуали й 
обрядову кухню. Аналізується вплив української календарносвяткової культури на звичаї 
та ритуали старообрядців.

Мальовані	хати	Полтавсько-Слобожанського	краю
Зоя Ст. Гудченко

У статті йдеться про самобутнє художнє явище – рублені, мальовані в інтер’єрі хати, 
досить поширені на теренах Полтавщини – Слобожанщини в другій половині XIX ст. Цей 
яскравий струмінь народної творчості, що виник на традиційній основі українського сіль-
ського житла, увібрав у себе ідеальні на ту пору уявлення населення козацького краю про 
красу, добробут і затишок власної оселі. 

Сучасні	київські	графіті	у	світлі	міської	фольклорної	традиції	
Інна Є. Головаха 

Стаття присвячена вивченню сучасних київських графіті у фольклористичному ас-
пекті, в колі питань усної традиції, проблеми виконавства, природи фольклорного тексту. 
Особлива увага приділяється традиційним графітінадписам (а також деяким аспектам 
історичних написів на стінах Києва протягом століть), а також політичним графіті. 
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Съдържание	на	сп.	„Български фолклор“,	
год.	XXXVІІ,	2011

Български изследвания на унгарски терен
Г а н е в аР а й ч е в а, В а л е н т и н а  – Съвременният музей – по-
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тута по етнология при Унгарската академия на науките). . . . . . . 

Б о р ш о ш, Б а л а ж  – Реки, блата и земеделски земи. Изследова-
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С к р и п н и к, Г а н н а  А. – Из историята на създаването и научната 
дейност на Института по изкуствознание, фолклористика и ет-
нология „М. Т. Рилски“ към Националната академия на науки-
те на Украйна. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ш у м а д а, Н а т а л и я  С. – Българските фолклористи от първата 
половина на ХІХ век в Одеса. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ракурси към различията. Изследвания на етничната, 
религиозната и културната другост
А н а с т а с о в а, Е к а т е р и н а  – Зор Алеф и Единното учение – 

между България, Русия и ЕС. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ге р г о в а, Л и н а  – Етностереотипи и труд (граждани, негражда-

ни и свръхграждани). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Г р о з д е вК о л а ч и н с к а, В е р о н и к а  – Традиционните песно-

пения на българските католици. Между sacrum и profanum. . . . . 
К о л а р с к а, И р и н а  – Денят на св. св. Кирил и Методий в Чехия – 
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Нух. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
М и к о в, Л ю б о м и р  – Коментар върху датирането на османските 

обществени бани по българските земи (XV–XIX век). . . . . . . . . .
П е н ч е в, В л а д и м и р, Ст а н о й  С т а н о е в, И р и н а  К о л а р -
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проблеми на фиксацията и публикуването. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
М и к и т е н к о, О к с а н а  О. – Поетически особености на оплаква-

нията на деца (Украинска и балканославянска традиции). . . . . .
М у ш к е т и к, Л е с я  Г. – Реализацията на концепта „желание“ в 

народните приказки от Украинските Карпати. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ш е в ч у к, Т а т я н а  М., П е т р о  П. С о с е н к о  – За митичния мо-

тив „открадване на месеца и звездите“ в българския и украин-
ския фолклор. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

кн. 3–4, 7

кн. 3–4, 25

кн. 2, 82

кн. 2, 73

кн. 2, 34

кн. 2, 24

кн. 2, 45

кн. 2, 53

кн. 2, 3

кн. 2, 5

кн. 2, 61

кн. 2, 14

кн. 3–4, 116

кн. 3–4, 128

кн. 3–4, 106

кн. 3–4, 89

кн. 3–4, 74

кн. 3–4, 97

кн. 3–4, 60

Access via CEEOL NL Germany



202

Докторанти
И л и е в а, А н г е л и н а  – Изкуство и изпълнение в българските 

ларп игри. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
То н ч е в а, С в е т о с л а в а  – Антропософската менталност – ду-

ховнонаучен светоглед?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Преглед
А н ч е в, А н а т о л, А н и т а  К о м и т с к а  – Изложба „Вечно жива 

старина“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Г а н е в аР а й ч е в а, В а л е н т и н а, Н а т а л и я  Р а ш к о в а  – Из-

ложбата „СПОДЕЛЕНА ТРАКИЯ“ – един визуален резултат от 
изследователски проект. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Х а ч е р я н, С и л в а  – Пета годишна среща на експерти по нема-
териално културно наследство в Югоизточна Европа (Белград, 
11–14 май 2011 г.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Публикувано
А н ч е в, А н а т о л  – Еля Цанева, Анни Кирилова, Ваня Николова. 

Осиновяването в българската културна традиция. София, Изд. 
на Етнографския институт с музей – БАН, 2010. . . . . . . . . . . . . . . 

К л и н к о в а, П е т я  – Размисли за същността и проблемите на 
„градската памет“ или Моят субективен опит за рецензия на 
едно интересно антроположко изследване (Paměť města. Obraz 
města, veřejné komemorace a historické zlomy v 19.21. století. 
Brno, 2009). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ку з м о в а, М и х а е л а  – Marek Jakoubek. Vojvodovo. Etnologie 
krajanské obce. Centrum pro studium demokracie a kultury. Brno, 
2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

С т е ф а н о в а, А н а  – „Златното момиче“ на Красимира Байчин-
ска – Златен Път отвъд Огледалото. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

С т е ф а н о в а, А н а  – Многоликата „Сянка“ и проекциите Ј в бъл-
гарския фолклор в книгата на Анатол Анчев. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Читалища
М е т о д и е в аИ в а н о в а, Р у м я н а  – Група за автентичен фолк-

лор „Извор“, гр. Трявна. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Юбилейно
М и х а й л о в а, К а т я  – Лиляна Богданова в науката и живота. . . . . 
П е й к о в с к а, П е н к а  – Академик Атила ПаладиКовач на 70 го-

дини. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
С т а н о е в, С т а н о й  – „Темза, сър...“. Един екзотичен образ в 

българското вицово пространство. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
То н ч е в а, В е с е л к а  – Живот на граница (Голо Бърдо, Гора и 

Мала Преспа, Република Албания). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

кн. 1, 128

кн. 2, 92

кн. 3–4, 185

кн.1, 162

кн. 3–4, 181

кн. 1, 167

кн. 1, 164

кн. 2, 99

кн.1, 171

кн. 3–4, 187

кн. 1, 141

кн. 1, 154

кн. 1, 143

кн. 2, 61

кн. 2, 14


